
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 
ΟΝ ΤῊΕΒ 

ΗΟΙΥ ΒΒΟΒΙΡΤΟΌΒΕ ΑΝ: 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, 

ὙΙΤΗ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΒΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΜΙΝΙΒΞΤΕΕΒ ΑΝῸ ΞΤΌΡΕΝΊΒ. 

ΒΥ 

ΨΦΟΗΝ ΡΕΤΕῈΒ ΠΑΝΟΕ, Ώ.}. 

ΤῈ ΟΟΝΒΕΟΤΊΟΝ ἩΤΕΗ Δ ΝΟΝΜΒΕΞΒ ΟΥ ΒΜΙΝΕΝΤ ΒΟΒΟΡΙΕΑΝ ὈΣΥΙΝΕΒ. 

ΤΕΑΝΒΣΑΤΕΡ ΡΕΟΝ ΤῊΣ ΟΕΒΜΑΝ, ΑΝῸ ΕΡΙΤΕΡ, ἩΙΤΗ ΑὉΦΙΤΙΟΝΒ ΟΕΙΟΙΝΑΣ 
ΑΝ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

ΒΥ 

ΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΡῈ, Ὁ.Ὁ}. 

ΤΗΝ ΟΟΝΒΕΟΤΙΟΝ ἩΠΤῊ ΑὙΒΕΙΟΔΝ ὈΙΥΙΜΕΒ ΟΥ̓ ὙΔΕΆΙΟΌΒ ἘΥΑΝΟΒΊΙΟΑΙ, ὉΒΝΟΝΙΝΔΈΙΟΝΒ. 

ΨΟΙ, ΙΧ. ΟΕ ΤῊΕ ΝΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΧΕ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕΒ 
ΘΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΑΜΈΒ, ΡΕΤΕΒ, ΧΟΗΝ ΑΝῸ 50} Ε. 

ΝΕ ΥὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 60., 664 ΒΒΕΟΑΡΊΑΥ. 
1861. , 



ΤΗΝ 

ΡΙΝΤΙ ΡΝ ΒΒ ΑΙ, ΟΣ ΦΑ ΒΝ. 

ΒΥ 

7. Ρ. ΓΑΝΟΕ, Ὁ.Ὁ., 
ῬΒΟΥΒΒΒΟΒ ΟΥ ἘΒΕΟΙΟΟΥ ΙΠ'ὸἮ ΤΕ ὑὉΝΙΥΕΕΒΙΈΥ ΟΥ̓ ΒΟΞΗ͂, 

ΑΝῸ 

7. 5. ΑΝ ΟΟΞΤΕΒΖΕΕ, Ὁ.Ὁ., 

ῬΒΟΡΕΒΒΒΟΒ ΟΥἩ ἘΗΒΟΙΟΘΥ͂ 1 ἘΒ8ΞΕ ΥὙΝΙΥΕΈΒΙΤΥ ΟΥἩ  ΌΥΒΒΟΝ 

ΤΝΑΝΘΒΙΑΤΕΡ ΣΒΟΗ͂ ΤΠ5ῈῈ ΒΕΟΟΌΝΡ ΚΕΡΙΒΕΡ ΟΕΚΜΑΝ ΕΔΙΤΙΟΝ, ἩΙΤΗ͂ 
ΑΡΡΣΤΙΟΝΘ ΟΚ]ΟΙΝΑ.Σ ΑΝ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

“" 

ΒΥ 

7. ΙΒΙΠΟΒ ΜΟΜΒΕΕΊ, Ὁ.Ὁ., 
ΒΕΟΤΟΕ ΟΥ 81. σΑΜΕΒ᾽Β ΟΒΌΒΟΗ, ΣΑΝΟΛΒΊΈΕΞΒ, ΡΆΑ. 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 
ΟΒΠΑΒΙΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ἃ 60., 664 ΒΒΟΑΡΤΑΥ. 

1867. 



ἘΜΤΈΒΕΡ, δοοοτάϊηρ ἰο Αοὺ οὗἩ ΟὈμρτοβδ, ἱπ ἰ86 γοδῦ 1867, ὉΥῪ 

ΟΗΑΒΙῈΕΞ ΞΟΒΙΒΝΕᾺΕ, 

Τὴ πο ΟἿοΣ κ᾽ Οὔοο οὗ 86 Ὀἱδιτιοὶ σουγὶ οὗ ὑπο Τ]ηϊϊοα βιαίοβ ἴον ἐμὸ ουίδοσι Ὠϊβίχίος 

οὗ Νον Ὑοσῖς. 

φουθοοουσοονυοοοονσυσοδοθόσοδοφδθδ' οὖ 

Βιογοοϊγροαὰ ὈΥ ΤΗΚ Νεν Υοπκ ῬΕΙΝΤΙΝΟ ΟὈΜΡΑΝΥ, 

7.48. Β. ΒΟΡΟΕΒΒ, 81, 83, ες ἡ τ δήννεΐ, 

ῬΗΙΕΟΛΔΡΌΕΙΡΉΙΑ. Ἂ 
παροσππυσασικασθουνωναοσυδφθιοαα ὁτάκαα, 



ΤΒΑΝΘΙΑΤΟΒ ΡΒΕΕΑΟΘΕ. 

Γκ (86 ῥσϑρασγδίοι οὗἨ ἐμι18 Οὐτωτη θη δΥΎ οα ὑμ6 Οὐ μ 0116 ἘΡΙ 5.168 ὯῸ ρ81η8 ῃαῦθ Ὀθθῆ βρασζοᾶ 

ἴο ρα 10 υδοίαᾳ] ἰο Απρ]ο-ΑἸΔου Δ τοϑάοβ. Μοσθ ὑμδὴ ἰπγθθ Ὑθδγβ οὗ ΔΌΟΌΥ ἤδῦο ὈΘΘῃ 

Ὀοδίονγοά ὍΡΟΣ 10; δηὰ {Π8 ἰγβηβδίζοη οὗ βθύθσαὶ ΕἸ 18.168, ΟΥἹ ρί Π8}1 ταδᾶθ ἔγοστῃ ὑῃθ εαγζοῦ ἰθγ- 

ΤΏ} ΘΙ ΠΟΙ, ᾿88 Ὀ6ΘῚ ΟΔΓΘΙΆ]ΠΥ ΤΟΥ 864 ὈΥ 86 ζαΐοδίί. ΤῊΘ ααὐαοννάα ἀτὸ πυτηθσουβ, πα ἤδνθ 

οπἐβι]οα 4 ναϑὺ διλουηὺ οἵ σοσκ. ΤΉΘΥ 0111 Βρϑδὶκ ἴοσ ὑβϑιβοὶγοθ. 7Τὺ 18 βορϑθα ὑβαὺῦ ὑμθ σϑθδαϊηρβ 

οἵ 86 Οδάες ϑιυνκίαζίοιιϑ, ἈΠΉΪΟΥΤΟΙΥ οι θοαϊ θα 1π {818 Οὐτασηθηδσυ, ἰμ 9 οοηϑίδην γοΐθσθηιοθ ὑὸ ὑῃ6 

μεδὶ ἘΠ 18} δηα οὐμοὶ αἸ 165, δηοϊθαὺ δηα ταοάθγῃ, 8δπα ὑμ6 οχύγϑοίϑ ἴγομλ {μι 6 ὶν Θου θη ἷ8 ΟἹ ἐ 18 

δοοίοῃ οὗ ὅμο Νονν Τοϑίαμπχθηῦ, Μ1}}} ρ]δοθ ὑπὸ γϑϑθν 1Π ροββθββίοῃ οὗ ΘΥΘΓΥ θἰθιηθηῦ ὨΘΟΘΘΒΑΙῪ ἰοὸ 

ἴδ Ὁπάογβίδπαϊηρ οὗ {8686 ΕἸ Ρ᾿80168. 

ΙΒᾶνὸ δηἀδαγνουγοα [ΑἸ {Ὁ}}}7 ὕο ΘΟΙΙΡΙΥ τι ὑ86 σΘΏΘΓΑΙ ὈΥΙΏΟΙΡ]68 σορυ]α ϊηρ ὑμ6 ὑγϑηϑἰ8- 

ἄσπ; δηὰ 1} [86 τοργοἀποίϊοη οἵἩ {86 5γ]6 οὗ ἴοὰν αἰ θογοιὺ συλ ογβ ρσθβοηἑοα ρου] δ ἀ] ΒΟ. ]} 0168, 

1 18 συδυσιηρ ἴο τλ6 ὑμαὺ ποὴθ οὗἉ {μ6 Οαὐβο]1ο ἘΡ180168 1π Τιϑηρθ᾽ 5 ΟΟΣΩΤ ΘΗ ΔΤῪ ΒΥ ΘΥΟΡ ὈΘΙΟΥΘ 

ὈθθῈ ὑγϑδηβ δίθα πο ἘΏΡΊΒῃ. ΤᾺΘ αἰ νΟΥΒΙ ΕΥ̓ οὗ βίγ]6, ἕο ὙΒΙΟΒ 1 Βᾶνθ υδὺ γαίοστθα, 17}}} 06 65ρ6- 

ΟΔΠῪ ἀρραγοηὺ ἴῃ {88 Γηἰχοαπούϊοῃ δπὰ ἰμ6 ΟΥ 168] πα Εἰχορϑίϊοαὶ ροσύϊοηβ οὗ {86 ΕἸ βύ168 οὗ δ. 

ψδ1η65, ἔγοσα ἐμο ρϑὴ οἵ Ὁγ. ἴδῆρσο. Ηρ 88 8 οχ γδοσαϊ ΠΑΥῪ σϑηϊαβ ἴὸγ ψοσα-οοἰπϊησ, δηα Βουλθ 

οἵ Εἷ5 σοΙα ΣΙ ΠΑ ΟΠ Β 816 80 στΑΡὮ]Ο, ἰ6]ΠἸπρ' Δη ἃ οΟΥἹρΊΠαὶ, ὑμαῦ 1 μανθ ἀθοπιϑά 1ὑ ῬΓΟΡΘΣ ὕο ΤΟρτο 69 

ἴμοτὰ ἴῃ ΕΠ ἸΒᾺ [ΟΣ ἐμ6 σϑάβϑοι ὑμαὺ {8680 βοιπϑυαὺ στούθβαθ δηα βίγβηρθ-] ΟΊ πρ' γογα8 ἤδνθ 

οἴδη ἐμ οδϑοὶ οἵ βεισα Ἰδίϊηρ ὑμ6 ταθηΐαὶ δουυἱῦγ οἵ ὑ86 τϑδάθυ. Τὰ οοηὐθχὺ 18 σθί ΓΑ {86} 

ΘΟΙΩΙ ΘὨἾΔΤΥ ; ὙΒΘΓΘ (815 γχὰβ ποὺ {86 0856 ἰῃ ὑ86 ΟΥρΡΊ ΔΙ, ἀλ6 ΤΘΟΟΌΓΒΘ ἢ88 Ὀ6θῃ δα ἴο ρδυρΡ γαδίλο 

αχρίδηδίϊοβ. ᾿ 

ΟἿ ΙΤΩΒΗΥ͂ αυ ΘΒ οὴ8 1 ἀἸΒῸΥ ἴτοσὰ ὑμ6 δαίμουβ, δηα. (89 δαάθη δ 8ΓΘ τη ΒΕ] τηϑαθ ὕο ΣΘΙΏΟΥΘ 

ομοδι ἀθἄηοβδ οὗ βίδίειαθῃςί. [ἢ ΠΌΤΩΘΓΟῸΒ ᾿μβίδῃοθβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 1 Ἀθϑἰἐδίθα ἴο ΘΧΡ 685 τὴῪ ἀἰββθδί, 

Ὀοῦδαδβο 1 ἀϊ ποὲ ὑμίηκ 1 ἰαὶν ἐο ΘΑΥΤΥ͂ ΟἹ 8. ΘΟὨ χΟΟΙΒΥ͂ δα ὑμοῖα ἴῃ (86 ρᾶρδδ οἵ ἐμοῖσ οσσῃ 

πΌΤΚΒ. [Ιδ1Ὼ ΟὨΪΥ ΤΕΒΡΟΙΒΙ]6 (οΥ {86 τηδέθου πὶ Ὀσϑοκοίβ,[ Ὲ], τιαγκοᾶ Μ. 

Μααν ἰδο Ὀινὶπο ὈΪοβδίηρ σοϑὺ ὍΡΟΙ ΤῊΥ͂ ΒΌΓΤΩ]Θ ΘΠ ἀΘΑΥΟΌΤΒ ὑο διὰ 'ῃ {86 οἱποϊἀδίϊομι οὗἨ {818 

ἱσυρογίδηὺ δῃὰ ᾿ηἰογοβίϊηρ βοοίλομ οὗ ὑ80 [πβριγρα Ὑοϊατμοὶ 

Τὸ ἰδ τϑϑᾶῦοσ 1 που]ά β8Υ: “ΟΕ 8 ραικοὶ ξμογῖπέ δὲ ζογία ζἰδεῖζο,---ΟΥ̓ΤΟΥ 68 ραυοο8 ἰοϊα 

απῖσα πεανδ 

7. ΙΒΙΡΟΒ ΜΟΜΒΕΒΤ. 

2 αποαδίον, α., “Δ »γὶϊ 1, 1867. 

ἐν τς ον ἶ 
ΝᾺ 

: Ρόοὺς Ας-» ' ᾿ 

., 
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ΘΕ ΤΑΝΟΈΆῈΕΒ 

ῬΒΕΕΑΟΘΕ ΤῸ ΤῊΕ ΕΤΒΞΤ' ΕΠΙΤΙΟΝ ΟΕ ΠΑΜΈΩ. 

ΤῊΙΒ ΟὐμητηθηΐδγΥ οἡ {πο ΕἸρΡ 8016 οὗἩ 7 δλ68 15 8 Ἰοὺ ὑγουῖς οὗ ΤΥ γοβρϑοίθα ἔτ θη, Ὦγ. σδπ 
Οοδέοσζθο διπα τηγβο!. ΤῈ6 Ιηἰτοαπούϊοπ, ὑμ6 ὑγαπβιδύϊοη δθα ἐμ Οὐ 64] ἀπὰ Εἰχοροὶϊοδὶ ποΐθϑ, 
ΔΙῸ ΤΩΥ͂ ΤΟΧῈ; {86 Ποοίγ 8] δηα Ἡουη]θ 108] Βϑού] ἢ 8 μανθ Ὀ66ῃ ΒΌΡΡ] θα ὈΥ ὮΓ. νη Οοβέβσγζϑο. 
Ι ΒοΑγΔΥ ὑμδηκ ΤΩΥ ἔτθηᾶ δπα ΘΟ] ΔΟγδίου ΤῸ ὑμ6 ΟΠ ΘΟΓᾺ] δηὰ γα]. 8}]6. Ἀ6]Ρ ἢ9 μδ8 ἐμῈ8 ἴδ 
Ὀεδίονοα προ {818 ΟοτατθηΐασΥ. 

ὙΠ σοϑρϑοῦ ἐο {6 βοούϊομβ πάθγίδθῃ ὉΥ τη6, [6 ΓΘ ὙΤΟΥΘ ΒΡ ΘΟ }}Υ ὑνγχο ΓΘΆΒΟΠΒ τ] οὗ τηδᾶθ 

{86 ΜΟΥ ΟἿ Θ οὗἁ ΡΘΟΌ]Π1ΑΡ Ἰηἰογοβὺ ὕο ηθ. [Ἃἢἡ ὑμ9 ἤἢγβύ ρῖδοθ, 1 νχὰβ δῃχὶουβ ἴο το ργουο (818 ορρουῦ- 

ἰπη! ἐγ ἕο ἐοβἐ ΕΥ̓ ἀραίπβέ ἐμο οἱ ἘΪΡΙομἰὑο-Θροοτυρμαὶ Βοίίοη οὗ ποῃ-δροβίο!ἱο Ὀγοΐμοβ οἵ ἐμ 1ιοτά, 

ἮΔΟ ΟΙΘ, δὖ ὑμ6 βδπ86 ὑϊπι6, Β6]4 1η ΒΙρὰ Αροβίο!ο σθοραᾳΐίθ. [Ι͂ἢ {86 βθοοῃά ρἶβδοθ ὶ ἀθβίτοᾶ ἰο 

ΟΧΡΓΕΒ8 ΤΑΥ͂ ΠΟΥ ]οὗοη ὑμδὲ ἐμ ἘΡΙ8ι16 οὗἨ ζδημββ (1κθ ἐμ6 ΕἸγεὺ Ερ 8116 οἱ Ῥοίϑγ δπὰ ἐμ9 Ἐρίβι19 

ἰο [8ὸ ἩΘΌΥΘ 8) οδπποῦ Ὀ6 Β0 ΠΟΘΙ ἀρρτθοϊαύθα ὉΠ]688 086 ΒΙδίουυ οὗἨ ὑπ τπου]ά, αὖ ἐμ6 ἐἶτὴθ 

Ὑ86η 1Ὁ γ͵ὁ8 τι θη, ὍΘ οοηβίϑ }ν τοίοσγοα ἰο, Υ]Ζ., ἐμ Ὀθρί πη], 8 οὗ ὑμαὺ ρτοαὺ 76 88} τον ἱα- 

[ἴσα δραϊηϑὺ ὑπ Βοιηδῆβ, ὙΒ]ΟὮ, τὰ 108. παίϊομ] Βυτρδίῃ]θ8, ττα8, ὑο ἐ86 ὅϑτγβ ἴῃ βζθηΘΓΑΙ, ἃ 

στεαὶ ἰδγηρ δίοη ὑο Ὀθοοσηθ Βαγάθηθα, δηὰ ὑοὸ ὑμ6 76 8} ΟἸ τ βϊδη8 δὴ ϑατδὶ ἐοτηρ αἰ ϊοη ἰο ἃροβ- 

ἰααγ. ΤῊ8. ἰδίου! 8] σϑίθγθησθ, Εἰ μβοσίο πορ]θοῦθα, [ἢ ΤΩΥ ΟΡ᾿ ΠΙΟΏ, ὁΔΠ ΟὨ]Υ̓ ῥσονθ δἀνδηῃξασθουβ 

ἰο 86 Θχροβιύίοῃ οὗ {818 Ἐρ 8.196. [Ιῃ 818 βθῆ8θ 1 βᾶνθ Ὀθθὴ ὙΟΥΚΙΙ σ᾽; ΙΩΔΥ 086 Ταπαδτηρῃ α] 

ἱδουρξ οὗ ΤΥ νος 6 δἰξοβίθα ὈΥ Ὀ]Θββοα τϑϑα 8. ᾿ 

Ι οο]γῪ δαὰ ὑδβαὺ 1 αἸά ποὺ Ἔχρϑοῦ ὑμμαὺ τυ Βοπουγθα Το] οσαΐου που] [ου  Υ] ἢ ΔΡΡΙΥ ἴῃ 

ἰδο Θοοίση8] δπα Ἠομ]οὐϊο8] βθούϊοπβ {86 δἰογοβαὶὰ ροϊηΐβ οὗ σίου, ΒΟ Βδνο β.}}} ἰο Πρ [ῸΣ 

ΤΘΟΟΘΈ ΟΣ. διιοηρ ὑμθοϊορίαηβ. Οἡ ἐδ οομίγασυ 1 ἐμουρδὲ 1Ὁ πιοϑὲ ἀοβίσα Ὁ] ἐμβαὺ ἐμ 9 ὉΠ γο ΒΑ] 

51:06 οἵ [86 Ἐ) 18|]6 βου] Ὀ6 [Ὁ}}} ἀθνθὶοροά ἴῃ ὑμὸ Τοοίγϊμδ] δὰ τα ]ϑίϊοα] βϑοϊσῃβ πιςπουῦὲ 
ΒΡΘΟΔ] ΤΘίθυθ 9 ἕο 18 ΒἸβύοσι οὶ Ῥοϊηίβ; δηᾶ, ἰηἀθϑᾶ, ὑπ ἱπάθρθηάθῃοθ οὗ τὴν ἔτ θηὰ, Ἰθὰ τηθ ἴο 
οχρϑοὺ ἢ οχϑουίίοη οὗ δι18 γουῖς οαιτ]ϑα οαὐ ἴῃ {818 Βθη80θ. ΤῊΘ ΟΣ ΘηἰΔΥΥ, 88 ἃ ὙἘΟ]6, 888 
ἀου θέ16585 σαϊποά ἴῃ 818] θά π658 Ὁ {818 τοοορῃϊθοη οὗ ἔθ ἈΠΊΎΘσΒΔΙ ὉΥ ἐμ 8149 οἵ {86 Βἰϑίοσίοδὶ 
Ροϊπὲ οἵ νἱον. 





ΒΒ. ΤΑΝ Ο ΙΒ 

ΡΕΒΕΑΟΘΙ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ΒΌΙΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΑΜΒΩ. 

ΔΙ Γοϑρεοίοα ἔγϊθπα δηα οοὔρογαΐου, ὮΥ. νὰ Οοβύθγζθο, μὰ8 ομδγρϑὰ τὴθ ἰοὸ σϑργβδβθῃὺ Ἀ1π 

αἶ5ο ἰπ ἐμ18 Ῥυοίδοο ἰο {89 βοοοῃὰ οἀϊῥίοη. ΤὨθ βγοὺ ὑδὶπρ ὑο 06 β8ἰ4 ἱπιρογίβ {8:9 ΔΘΒΌΓΔΠΟΘ ὑμαῦ 
ΘΔΟἢ 888 σΑΓΘΙΌΠΥ, τον βοά, ἀπ μθγο δπὰ ὑβογθ τθο θα ΟΥ ᾿παρτουθα ἢ18 τοϑρθούϊνθ ραγύ, πιὐμουῦ 
δι Ὀ᾽)οοίπρ ὑμθ οτίμ8] Β88ρ9 οὗ [89 τΤΟΥΪΚ ἕο ὉπΏΘΟΘΒΒΑΥΎ ΟμδηροΒ. 

δίηοθ {86 ρυὈ]οαίίοη οἵ [86 Βτγϑὺ ϑαϊ οι Ὅτ. σϑῃ Οοβίθσζθθ 88 Ὀθθῃ ο8]]6α δηὰ ἰγδῃβὶαἰθα ἰο 
Ὀμθοδβὲ ἱπ {86 σαρδοι Υ οἱ Ῥγοΐεβϑοῦυ ογαϊιαγίιι8 οἵ ΤΉΘΟΪΙΟΩΥ ; 86 ΒΙπη861} 888 ἐῃ8 οοοδβιοηϑᾶ 
(89 τβὲ διὰ υϑσυ ρταυ γηρ οὔδηρθ οἡ ὑμθ {1}16- βᾶρθ. Α᾿πούμϑυ 0811, ὩϑΙ,ΘΙΥ, [8.6 Τϑῖλ ον] 
οἵ ΟΣ ἔγϊθπὰ, 6 Βον. Ομδηΐθριο ἀθ 1ὰ ϑίαδαιιϑϑαγο, ἔγουλ ᾿ογάθη ἰο Βοίοσάδῃι, 84, 4148, ὑ89 
ΘΟΏΒΘαΌΘΏΟΘ ὑμαὺ ὑμ6 ποΐθ ου ρᾶρθ ὅ οὗ {86 ἤτϑί ϑαϊδίοη [ποὺ Ἰηϑογίθα 1 ὑ86 ὑγϑῃβδίϊοῃ [ΟΣ {18 
ΥΕΓΥ͂ ΓΟΆ50}---Ν.] οου]ὰ ποὺ Ὀ6 []6]168, δοοοχάϊηρ; ἕο Ὑ]οἢ 6 δα ἀπάογίβκϑηα ὑμθ γραῦν οὗ 
ἐμ Φομβδῆηθδῃ ΕἸ ρ 8.168, Ὀὰὺ Ἰουπα Ἀἰπη8617 Ὁ δὰ ᾿παδβηϊθ ρϑυοᾶ ργονθηΐθα ὕο ΟΑΣΥΥῪ 18 ἐδ 8} 
ἰηἰο εἴδοῖ. Βαὺύ, ὈΥ ὑμ9 Βεῖρ οὗ αοα, βαϊὰ βϑούϊοῃ οὗ (818 ΟὐσαπηθηΐαυῪ ραββοα ἴσοι Ομ Θ᾽ ΘΟ ρ6- 
ἰοὺ Βαπᾶ ἰο δηοίμθσῦ. ΟἿΣ ὙὙ0]6 ΤΟΥ, Ιογοονοῦ, 888 ἸδύθὶΥ τηδᾶθ σΟΠΒΙ ΔΘ Ὁ]6 ῬΥΌΩΤΟΒΒ; 

86 ΡΠ ΒΠΘΙΒ, 88 Ὑ611 85 89 δι οῦβ, ΤΥ  ἸΟΟΪΚ δος ἀροῃ ἐμ6 τοδὰ δγθδαῦ ὑγανουβοα, πιὰ 
οΒοογα] στα πᾶς, δηὰ ἰοσυγαγὰ ἕο ἐμ ροδὶ τ] ἢ ἸΠογθδβίηρ᾽ ΒΟΡΘ. 

ὙΥΓ} τοίβυθμοθ ἰο Θχθρθ818 ὑΠ6γ6 αν Δρρθαγϑθὰ β᾽ποθ ὑ88 ρυ)]οδύϊοη οὗ ὑδο τβὺ οαϊοη ἴῃ 
1862, ἸΟῸΣ ὑβϑο]ορίοαὶ που ] 0168 1 ΟἿΓ Β6]4 οὗ Ἰαθοῦγ, το ἄσϑοσνο ὑο 06 ποὐοθᾶ: ΤῊΘ βοοοῃὰᾶ 
οὐϊοη οὗ {16 ΟΟηεηπιοτίατῳ οτὰ ϑαπιδβ8, ἴγοτα ἐμ ρϑὰ οἵ Ὦγ. Ἡ αὐμοσ, δρρβαγοὰ ἴῃ 1868; Ἰαϑὺ γϑὰγ 
(86 {πιτὰ οαιύίοη οὗ ἐμ γοϑρϑούϊνθ βϑοίίοη οἵ ἀθ Νὴ οὐὐθ᾽ 8 ̓Ζαπαδοοῖ, ρτεραγεὰ ὈὉγ Ὁγ. Βγύοκηθγ; 
ἴῃ [6 ΒΆΤΊΘ ὙΟΔΥ 4180 8 ΠΟῪ ΘΟΙΩΙΙΘΩΓΔΓΥ͂, Οἵ σοΠ 8: ἀοΥ8 16 οχίθης, οη (8 ΕΡ 5316, ἔγοπι 88 ρϑῃ οἵ 
ἴδ Ἰαΐοὶν ἀβοραβθᾶ νϑηοσαῦ]ο Ργοΐίθθβου Βουτηδὴ οἱ Ὀ γϑοϊλί, ρα] 15} 4 αἴον 18 ἀθαίῃ ὈΥ͂ Β18 βοὴ 
ἀπάογ ὑμο {1116 οἵ “Δοτ)παργιὶ Βοιναη, Τλοοὶ, γ. οὐ ἴπι «Δοαά, Πλοποιτα)οοί, Ῥγοΐ. Ογά. Οὐηι- 
πιεηίατγῖι8 ρεγρείμιδ πὶ Χαοοῦὶ Εἰ ριϑίοίαγη »οϑέ, πιογίεπι αμοίογὶβ οαϊέμ8. ΤΥαλεοίϊ αα λεπώηι αρμά 
ἈΚοπιπὶ εὐ Εἰζίωπι, 1805. Τὸ 8686 Οοιημλθη Δ γ168 ταυϑὺ Ὀ6 δα αἀθα ἴ16 ρα Ὀ]]οδίοη οὗ 9 Οὐάδπ 
δὶπαϊεσι. 

ΤΏ βεοοηὰ οαϊδοη οὗ ΗἨ αἰμο τ᾿ 8 Ορηωπδηίαγῳ ον ἰἦ6 Ερίϑβίϊα οὗ ὕαηιεδ, Ἀανὶη Ὀθθη οοποϊαἀοᾶ 
85 ΘΑΙΪΥ͂ 45 Οοἰοῦσον, 1862, 638 ποὺ 164 ὑο ΓΘΟΙΡΤΟΟΔΙ αἀἰβοιββι ἢ 8 Ὀδύνοοη 10 ἀη ἃ ΟἿΓ Θχεσοίϊοδὶ τ υσΐς. 
Ιηὐοτοβίίησ 18 ΗΠ ΠΥ 8 αἸβουββίοη τ] ἢ18 ΤΟΥ ΤΟΣ, Ῥυοΐδϑϑοσ ΕἾΔ οἵ ΕΥ]δηρδη, ᾿ηἰσοάαορα 
ἰηίο [ἢ ῥγϑίδοο οὐσὶπρ ἰο ὑῃ6 οἰτοατηβίδῃοθ ὑμαὺ 18 ΤΘΥΊΘΎΤΘΙ πιϊβοοηβίγαοα {86 βίαίοιηθηὺ ἐμαὶ 
Ῥδαὶ αἶϑο ὕθδοϊιθβ ἃ σοῃϑι ἀθγαύοῃ οὐὗἨ ΟΣΚΒ ἴῃ [86 8η4] ἰᾳἀρτηθαί. 1)γ. Βι οἰκο Υ [88 Τοίοστορά ἴο 
ον πότ ὈοΪἢ ἴῃ ἐδθ Τηὐγοάποίοη δῃα 1 ἷ8 οχροϑβιϊοθ. Τὴ6 οἰγοαιηϑίδηοσο, ὑμαῦ τ οου]Ἱᾶ ποῦ 
να ἐδιαὺ ΠΙρὮ]γ-Θϑἰθοιηθα ὑμθο]ορ δ ὑὸ ῬΡΤΟποῦΌΠΟ6 1 ἴδοι οὗἨ [86 ΥΔά]ο8) τηοα! οαίοπβ οὗ ἐμὸ 
ΕΧΘΡΕ518 οὗἉ {}}}18 ἘΠ ρΊ 8016, 1ῃ σοηβθαῦθηοθ οὗ {86 ἀοῇῆμῃηθ Εἰβύουϊ δ] οοηδύγτιοιοη Μ ἈΙΟἢ τὸ μδγθ ραξ 
08 1{, ἄοα5 ποὺ αἀἰβέα Ὁ ἃ8 οὐ Η}] ἃ8 τις ἀουδῦ; 10 πχυδὺ αἰ8οὸ Ὀ6 ὈΟΓΠ6 1 ταὶϊπά ἐμαΐ μ6 δὰ ἰο ἀθαὶ 
ἢ {86 γον] Βιοὴ οὗ ἃ Ὀοοὶς Ἡ ΒΊΟΝ, 85 [6 ὑσδραγδίίοῃ οἵ ἃ τηδηαίαυυ ΜΟΥΪΚ, ᾿προβϑά προ ἷπὶ 
[86 τηοϑὺ τἱρτα 86] -οοπϑίγαϊηὐύ. [ἢ ορροβι οη ἰο ΟἿΓ βίαίοτμα θη {μα (μ6 δα ῦμον θοϑιρηῃθα ἰο ἑοσε ἐν 
186 6 ν]δῃ ΟὨΓΙβ. 185 ἀραϊηϑὺ {86 Δγοδαυν χουβϑα σϑυο αὐ ϊοηατν βρίγὺ οὗ ἐμ 76 ν)8, σι βοαὺ ἰΏ- 
σοϑαἰΟΌΒΙΥ ἀγα Ἰηρ ἰῃ6 ᾿ηροηάϊης τονοϊαὐΐοι ἴῃ ονογ- ἀἰϑύϊποῦ οο]οατβ, ΒΓΡΙΚΠΘΣ ΒίΡΙΣ οοπίθηαϑ 



Χ Β. ΑΝΟΕ 5 ΡΒΕΕΑΟΕ ΤῸ ΤῊΞΒ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΤΊΟΝ ΟΕ ΖΧΑΜΕΒ. 

ὑβαὺ ὑβθὴ ἐμ “Ρο]ὐϊοα] [δηδ !οἴβυα " ουρηὺ δὐ Ἰοαϑὺ ὕο ἢδνθ Ὀθϑπ ἰοποϊιδα ἴῃ {μ6 ΕἸρ᾿8.186δ. [ἢ 
ΤΟΡΙΥ ὸ δᾶνθ ὕο οὔϑογνθ, ἰμδὺ 1ὑ 18 ομιαγαοίδσιβίϊο οὗ {86 δροϑβϑύο δὶ ψϑάοηχ οἵ (Π6 δυΐδμογ ἴο 
ΟΡΡΟΒΘ ρο]ι ϊοαὶ ἴδῃ οἴβυῃ ΟὨΪΥ 10 1.8 ΓΘ] ΙΡΊΟΌΒ τηοῦνγεβ δπα στοοΐβ. ΤΉΘΒΟ τηοῦϊνοβ δῃὰ σοοίβ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, ΔΡΡΘδΓ ρ]δίῃ ΘηοΌρὮ ὈΥ̓͂ ΓΕΡΙ168 ὑο {86 ΤΟ] οσίης αὐοϑίϊοῃϑ: 1. Ὑ ἰοἢ 85 (86 στοαίοϑὲ 
οοπήποτι οαιι86 οἵ 41} (86 ὑτγοῖνθ ὑσὶ θβ οὗ ἰμ9 79.018 ἴῃ ρατὺ Ὀδ]ἸΘνίηρ, ᾿ὰ ραγὺ 5.}}} χϑοορύϊνο οἵ 
Ὀοὶτοῖ, ἀατίης [ῃ6 διχὶ ἀδοβδαθ αἰδον ὑμθ Ὀἰσί οὗ ΟΠ τθι 7 2. ὙΥΒΙοἢ οου]ὰ Ὀ6 ὑῃθ τῃηδη!ο]4 οοτα- 
τὴοη ἰοπαρ δι! οη8 ΜὨΙΟἢ ὑμγου ἢ Ραίΐθποο δηὰ βίθδαίδϑίηθϑθ ὑΠ6 Ὺ Τ6ΓῸ ὅο οἤδηρθο ᾿ηὗο 8}} ζογ ΟΥ̓, 
ἰο Ὀθ6 8.}}} Ὀτιοίου, ΔΙῸ ἢ τγα8 δὖ ὑμαὺ ὑϊπλ6 {8.6 σοτησηοη ρστοαὺ ὑγ184] οὗ δι ἢ οὗ ἐδο ἔνχοῖνθ ὑσιῦ68 ἢ 
Απὰ ψΒογϑίῃ μα, ΘομΒοα ΘΠ Υ, 0}. ΘοΙησηοἢ Ῥχοοῦ ο σοηϑιϑὺῦ 8. ὙΉΏΥ ἀοο8 μ6 Αροϑβί]θ, δἴΐοσ 
{89 φθηθταὶ ψασηίηρς δραϊπϑὺ γϑργοβθηὐίηρ ἔμ6 σϑῆθγαὶ ὑθπιρίδίϊοη 88 ἃ ὑδιωρίαίϊοι ἔγοια 6οά, ἢ, 6. 
88 ἃ ΡΓΟγοοίΟΩ, Ρᾶ38 δὖ οὔοθ ἴο ἰδ σοηαθιηηδίϊοη οἵ γα ἡ 4. Απὰ ψδῦ, ᾿ῃ Ῥαγἐου ΑΓ, 18 

{86 Ἰτηροτὺ οὗ ὑ86 ψδζηΐης 1 ομδρύου 11]. 18 βα4., τ ]οἢ ουθῃ ῬΤΟΩΓΟ8868 ἰο 86 πδιληρ οἵ 
ἀκαταστασία 85 ἰδ τοΒι]ὐ οἵ ζῆλος δῃὰ ἐριθεία) ὃϑϑίταῖ ΑΓ αΘΘΌ]ΟῊ8 ΔΓ186 ἔγοπὶ ϑδοὶ βοραγαΐθ βϑούϊ ἢ 
οὗ οὐν ΕἸ ρί {16 ἴῃ ορροϑβιἐἰοη ὅο ὑμ9 ποη- ιδίογισαζ οοπϑίγιοίίοη οὗ οὐγ Εἰ ρί 8016 88 θοῷ ΤΆΘΓΘΙΥ 8 
οΟἸ]οοίοη οὗ δα! ἔγιης οχ βογίδιοηϑ ἕο σοοά τηογϑ] οοπά ποὺ, Ὀαὐ τ Π6γΘ 10 18 δηγί βίης Ὀαὺ οαἰγιηρ 
ὑμαύ {Π6 δαΐμον βύγαι σὨΥΤΑΥ͂ ΔΒΘΘΌ 68 ἐμαΐ ὑΠ 6 ΡΟΟΥ ΟΓΘ αἰβγεσαγάθα δὖ ΤΟυβ ἢ] ρ δηα οὐ υ 189 
πορΙοο δα [ἢ 411 ἐμο ὕσγοϊνο ὑγ1068 οὗ 86 ἀἸΒρϑγβϑίοη, δηὰ ὑμδί ὑμ9 στ]οὰ ΟἸΓΙΒΌΪΔ ἢ 8 πγ το σΌ Υ οὗ 
οοπααοί μα [6 [δ] δι 8 64 οΥ τα Ὁ οοπϑίγαϊποα ἰὸ αὐΐοῦ 8 τχοθ οὐ ὑῃθηι. 7) τοϊογαίβ (89 
ΘΧΡΙΟΒΒΙΟΠ οὗἩ ΟΌΓ οομγ!οὐίοη, ὑμαῦ ὑπ ΠΟΠ-ΔΡΡγθοϊδίϊοι οὗ {86 Ὠἰδίογ οα] ταούϊγεϑ δῃὰ ργορμοίζοο- 
ΒΥΤΩΌΟ]104] ΡΒ ΥΑΒΘΟΙΟΡΥ͂ οὗ [86 ΕΡΙ8ι16 ἰϑᾶνϑϑ 18 στοδί οὔθ [ᾳπαἀδιηθηΐδὶ ὑπουρσὺ 19}}-πὶρὰ ἀπ- 
ορΘῃοά, δηὰ {818 18 ργονϑα ὈΥ͂ [ἢ οχ γδογα ! ΠΑΥΥ͂ ταἸϑοοηϑ γα ]0ἢ8 ὙΠΙΟὮ ἢδγ9 Ὀθ6η ρα ἀροι 1ὐ. 

Βοιπηδῃ, ἐμ σθη γΆ Ὁ]9 σοίθγαῃ οὗ θα οἢ ἐΒΘΟ] ΡΥ, 80 ]οἵν 818 ΟΟτ θη ΑΥΥ ἴῃ πηδηυβοτιρύ, 
Ε|κὸ ἃ ἰοϑίαπγοηῦ, ὑο {ἢ 6 σϑγθ οὗ ἢ18 βοῆβ, 889 ἢγβϑὺ οὗ 4}} ρ᾽δ]άθηϑὰ ἃ8 ὈΥ͂ [86 ἀθοϊβϑίνθηθϑϑθ δηὰ 
βοϊϑηὐ ῆς ἴοσοθ πιὰ τ Ιοἢ Ὧ6 Τοργοϑοηΐβ ἴῃ ὑδο Ἰηἰγοἀποίίοη {86 ν᾽ 6 ὑμδύ ὑ(ἢθ Δ ΒΟΥ οὗ ΟἽΓ 
ΕἸ 8.16 οουἹὰ ἤᾶγθ Ὀθθῃ ποηθ οὗδον ἔῃδη ἐμ Αροβί]ο Φδοοῦυϑ ΑἸρῆδοὶ. ΜαῪ ὑδ 18 ϑχδῖαρ]θ ὃὉθ ἃ 
βίη ὑμαὺ ὑβϑοϊορίοαὶ βοίθποθ Ὀθρῖπ8 ὕο ὑυγη ΔΊΤΑΥ͂ ἴγοῦλ δ 6 4}1-οοηο Πα ]ης; δηα 86] [-οοηΐαβοα ρ᾿γ6- 
)πάϊοο, ὑπαὐ ἃ ποῃ-Δροβίο!οϑὶ 7 81π168 84 γίβθῃ ἰο {89 δἰρμθϑὺ δροβίο!οαὶ τοραΐθ ἰῃ ἐμ 9 δροϑβίο]!- 
68] ΟΒΌΓΟΙ, Ὀθοαῦ80 86 ὰ8 ἃ Ὀγούμοῦ οὗἨ ἰῃθ Πωογὰ δοοογάϊηρ ἰο [86 θ68ῃ, ψ8ὸ δἱ ἃ ἰαΐϑ ροσιοά 
Ὀδοϑιηθ οοηνογίοα ἰο {μο ἴα! ἢ. 6 ἀἸϑοοῦϑν 8180 ἃ ϑίοοπλθ δργοοιιθηΐῦ οἵ ὑῃθ δαύβον πιὰ {818 
ΟοτμπηθηΐαγΥ ἰπ (ἢ δβϑαπιρίϊου ὑπαὶ μ6 ΕἸ βέϊθ, ἐμβουρῇ ΡὈΥΠΊΔΓΠΥ δἀἀγοβϑοά ἰοὸ 76 ιβα ΟἸιτῖ8- 
8π8, Δα αἰβο {ἢ ΒΕσΟΠΔΔΙῪ ἀοΒ) 0 ΟΥ̓ ΘΟ γοΥΓ Πρ ἐλ 6 τοοορύϊνο {6078 ὑο ἰδ 11}; δηα ὑμαὺ [ἢ] 
αἰΓουχηϑίδηοο δΟοο ἰβ 8180 ἴοσ (6 Ῥγορδ(108] οο]ουσίηρ οὗ ὑμ9 ΕἸ ρ811ϑ.{0 ΗΒ αὐϊδομὶπρ ραγ ΘΑ Γ 
παρογίδποθ ἰο 86 Ρ8Γ4116]18πὶ Ὀϑύτνθθῃ ἐῃθ ΑΙροβϑί!θ 88 {89 μϑδὰ οὗ ὑμθ ΟΠΌγοΣ δὖ 7ογιβαίθ δηὰ 
ἐμ6 ΗἸΡᾺ ρῥγιδοδὺ τι τϑίβγθῃοθ ὑὸ [86 9 8} ἀἸΒΡΘΥΒΙΟΏ, ΔΡΌΘΑΓΒ ο ἃ8 88 ποὺ ἁπίουπάοά; Ὀαὺ [89 
ἘἈγροιμθδὶ8 ὑμαύ ὑμ6 ΕΡρ᾿8.16 ἀαύθβ ἔγογα ὑμθ θαυ θϑύ ὑϊπλ6 οὗ {86 ρχοραρδίϊοῃ οἵ Ο γι δηϊν, ἀο68 
τοῦ ἱπάποο υ8 ἰο οὔδηρο (86 ΥἹΘῊ ΟΧΡΓΟβΒοα ΟΥ̓ ἃ8 ἴῃ ὑ}18 γϑϑρϑοῦ 1ῃ ὑ818 Ομ ΔΘ ὨΓΔΓΥ͂, ΟΥ ὕο [ΟΣ ΗΥ͂ 
1ὺ ὈΥ ὑῃα ῥγοἀποίϊοῃ οὗ ὨΘ δυχζαπηθηΐθ. ΤῊΘ ΘΧΡΟΒΙΔΊΟΩ 1086] ΓΘΒΘΠ}Ὁ]68 νΔΥΪΟΌΒΙΥ ὑπ 6 88 0118- 
ἔοττα, δῃα τηονθ8 ἴῃ ὑδο ὑγδοὶς οὗ ὑῃθ συϑίοι ΑΥΓΥ σΘΏΘΓΑΙ δα δοϑίγαοί οοηβίγαοίοη οὗ {μ6 ΕἸ βί]ο, 
ἰδκοβ, Βοινουοῦ, ἴῃ ἃ ἰϑαυῃθα δὰ ᾿ηἀθροηάθηΐ ΤΠ ΠΏΘΥ, ΘΟ ΖΔ ΠΟΘ ΟὗὨ Ἰλοά ΘΓ οχοροίθϑ, Δ ἃ ΤΏ8}}- 
[οδίβ α'5ὸ τ γοίογοηοο ο ἐῃ6 Οραάθς ϑἰπαϊζίοιβ ἃ ἴγϑθ οὐὔἹ )68] Ἰυαρστηθηΐ. 

ΤΏο τοδάϊηρϑ οἵ ἐῃ6 δὺγαϊίοιιβ, ΏΘΓΟΥΘΥ ὑΠ60 0 Δρρϑασγϑά ἴο Ὀ6 ἱπιροτίδῃῦ, ἢδγθ πχοϑῦϊυ Ὀθθα 
δἀάαοὰ ἰο {88 οΥ 104] πούθϑ. 

Μαγ (86 ἠοἰπὺ ρῥγοραγαίίου οἵ ἐμ8 Ερὶβϑ]θ οοπέϊπθ ἕο δ Ὀϊοβϑϑὰ ἴῃ ρτοιπούϊηρ ἴῃ νἱξαὶ 
ϑρΡρυθοιδίίοι οἵ {889 σίογίουβ ἰοΐα! ἐν οὗ 86 ϑοτγιρίατο δ8 86 Τοσγα οἵ αοἄ, τοι ἀρρτϑοϊαίϊοη 
χηυδὺ Ὀ6 ΘΟὨΒΌΙΩΙΔἰθα ἴῃ ὑπ Ὀ6]1οΓ ἐμαὺ 411} ὑμ6 τυ ηρβ οὗ Ῥϑ] δῃὰ οὗἉ 78}168 ΔΓθ 1η ρογίδοξ 
ϑατοοτηθηῦ ὙΠῸ ΟὯ6 δποίμθγ, δπα πὴ (86 Ὑ80]6 δοτιρύαγθ. 

ΤῊΕ ΒΡΙΤΟᾺ, 
ΒΟΝΚ, απώανν 6, 1866. 



ΤΗΕἙ 

ΕΡΙΝΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΝ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΞ ἘΡΙΞΒΤΙΕ ΟΕ ΦΑΜΕΙ ΒΕΙΝᾺ ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΑΜΟΝῸ ΤῊΕ ΒΟ-ΟΑΙΓῈΡ ΟΑΤΗΟΙΙΟ 
ἘΡΙΘΤΙΕΙ͂, 1Ὁ 15 ΝΕΟΕΒΒΛΔΒΥ ΤῸ ΕΟΝΌ ΤῊΕΒΕ ῬΑΒΤΙΟΌΓΑΒ ἹΝΤΕΚΟΡΟΟΤΙ͂ΟΝ ΤῸ 
ΤΗΒΕ ἘΡΙΒΘΈΓΕ ΟΕ 5ΑΜΕΞ ΟΝ ἃ ΜΟΒΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ἹΝΤΒΟΡΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒῈΕ ΟΑΤΒΟΠΙΟ 
ἘΡΙΒΤΙ ΕΒ. 

: 

Ι. ΤΗΕ ΟΑἸΉΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΙΕΒΟ ΙΝ ΘΟΕ ΝΕΒΑΙ, 

1, ΤῊΒ ΤΕΕΜ “ΟΑΤΉΟΙΜΙ͂Ο ΕΡΙΒΥῚ ΕΒ ΑΝ ΤΗΕΙΒ ΒΤΑΤΌΒ (ΘΕΕΜ. Βεδίαπα). 

ΤῊΘ ἴοττα “Οδίμοὶο ἘΡ 58.168" ΘΙ  ὈΓΔΟ68 ὑμῃ6 βαεύϑθῃ Αροβίοϊς Ερ βέ]9β, σι οι, θοϑι 68. (89 
ῬδΌ}1η6 ἘΡΊ 8.168 ἀπά [6 ΕΡΙ8016 ὑο ἐμ ἩΘΌΥΘΥΒ δα ἀρὰ ἰο ὑπθτα, ἃ ἔου μα 1π (86 Οδποη οὗ {9 
Νεν Τοβίδτηθηῦ; πυροῦ {86 ΕΡΙΒ116 οὗἨ 741η968, {μ6 ὑχο Ερ βί1]98 οἵ Ῥείον, {16 ὕμγθο ΕἸ ρ:β8168 οὗ 
ΖοΒὴη δηά πὸ Εριβϑὺϊο οὗ ἀ6. 

ἈΑοοογάϊης ἴο [89 ΡΥΙΠΙΔΤΎ πὰ ΟΥἹΡΊ Δ] τιθϑπῖπρ οὗ ἐπιστολὴ καϑολική, τὰ ἀοηούο8. δὴ δῇ γ 1108] 
Ὑσιηρ, τ ΒΙΟΒ 88 ΒΟ 88 ὈΓΙΤΩΔΙΥ δἀαγο556α ποὺ ὕο ᾿παϊν! ἀλλα] ΟΠ ΤΟΝ 68 ΟΥ̓ ΡοΥβοηβ, Ὀυΐὺ ἴο 8 
ἸΆΣΩΕΙ ΘοοἸθβι βίο] βρθθσθ, ἰὸ ἃ παῦε οὗ ΟἸΆγΟμ68. [ἢ 018 80η86 ΟἸθηχθηὺ οὗ ΑἸοχαπάσγια 
(ϑισοπιαξ. ἵν.) ς8}18 ὑῃ0 ΕρΙ5}16 οὗ {9 Αροβύϊθβ δῃὰ οὗ ἰῃ6 μαστοὶ αὖ 7ογαβαίθη δαἀάγθαϑοα ἴο 
ΟἸ τιβῆδη οοηργοραίϊοηθ δοοοσάϊης ὑο Δοίβ χν. 22-29 δὴ ἐπιστολὴ καϑολική, 80. Οτίχοη (οοηέγα 

Οεἴεξωηι ᾿. 63) 64}15 {86 ΕΡ᾽8.16 οἵ Βαγμαῦδβ, ὑ86 οοπύθηΐβ οὗ ὙΜΙοΣ Ομδγαοίουζο 1ὑ 8 ΘΠ Υο]1οα] 
ὙπτιΌ Ωρ, καϑολική. ἘΌΒΟΌΙ8 (.718{. Ποῖ, ν. 18) γϑρογίβ ὑμβαὺ Αρο]])οη 8 τοργοδοηθα ΤὨθιηΐϑοι, 
Ἐπ Μοπίδηϊδί, τὶ Βανίηρ τυιυΐθῃ 1π Ἰρηϊἑαύϊοι, οἵ ἴῃ Αροβίϊθ (ργοῦ δ] 70} }Π) δῃ ἐπιστολὴ κα- 
ϑολικῆ. ΤῊ8 βῃονγβ ὑμαὺ {89 ἈΠΊνΟΥΒΑ] σμδγδούον οὗ ὑ86 ΕἸγϑὺ ΕἸ ρ ϑι19 οὗ Φόοῇῃ γγχὰβ ἀοβιθυαίθα ὈΥ͂ 
ἐδ ἴογτω "Οδίμο]1ο᾽ 88 ΘΑΥΪΥ 88 {116 {1π|6 οὗἨ ΑῬΡΟ]]ΟΠΙ8, ὑμαΐ 18: ἴῃ {86 Ὀορηπίηρ οὗ ἰδο λίγα ο6ῃ- 
ἔσγ. Εὔνοῃ Οὐρθη ΔΡΡ]168 {818 ἀθϑίρῃδίϊοη ἴῃ 018 8689 ἰο {6 ΕἸγβὺ ΕἸ ρ183116 οὗ ὅοόομῃ (ἴπ ἐλε 
Οναπιεπίατῳ 97 ὕλη), ἰο ὑμθ ΕἸγϑὺ Ἐρ βι}]9 οὗ Ῥοίδσ (δοοογάϊησ ἰο Εὐαβθῦ. νυ]. 25), δηὰ ἰο ἐμ 
Ἐρ δῖϊο οἵ 7υάς, Ὀαὺ ἴῃ ραββαρθθ ὙΠΟ ἀτθ Το Πα ΟὨΪΥ͂ ἰὴ ἃ [δέῃ ἰγδηβ]αὐίοη ((Ὀπιπιθπί. ἐπ ἐρὶδί. 
αὐ Τοπιαλ.). Τὴ ἴδμο ἐΐπηθ οὗ ΕἸ ΒΘΌΙαΒ, ὑὰ6 ἴδστα "ΟδίΒο]1ο᾽ τγα8 δσθδαῦ δρρ] θὰ ἰο ὑμ9 ψ80]9 
στοῦρ οἵ Ερίβι168, ν βίοι το 04}1 δύο] θ. “9811 68,᾿ 6 ΒΑ γ8 “418 βαϊ ἃ ὕο βανθ υσιύύθῃ {86 ἢγϑύ 
οἵ {86 Οδίμοϊιο ἘΡ 8.168 ;" δπὰ ὑβθὴ δάνογίβ ὑο “189 βοσϑὴ Ἐριβι168 οδ᾽]Ἱοὰ Οδίμο]ο." (ΕΠ |8ι. Ἐοοί. 
. 235). Τῆι τωϑδηϊηρ “ ΕΡ 5.168 τοῦθ ζθηΘΓαΙ 88 ἕο ὑμοὶγ οοηΐθηΐθ δηὰ οὐ]θοί,᾽" τ ἰοῦ αὐ ΓΙ ΚΘ 
ΘΟ, δι θγΒ ὑο Ὀ6 ὈΓΙΠΊΔΙΎ, ΟΟἸ] ΟὨΪΥ ὍΘ ΒΘΟΟΠΔΥΥ, Ὀδοδαβα ᾿ᾧ ζΘΏΘΓΔΙΥ σοβα] θα του ὑμ86 πα ΓΘ 
οἵ ὑμ6 Θῃογο σα] τυιεϊπρ; ἴου ὑ86 ὙΘΓῪ ἄγβὺ Οδῦμο]ο ΕἸριβί]ὸ (Αοἰβ χν.) ν8 ποὺ ζϑῇογαὶ 885 ὑο 108 
οὈ͵θοῦ δπὰ οοπίθηΐβ. Τθοτο 8 Ὀαὺ ὁη6 δβίθρ ἤΌτω ομδηρίηρ {86 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ]Υ͂ Βοιιθ ταῦ ρϑηθγαὶ 
εἰιαγδοίου οἵ [μ:680 οἸγοα δῦ Ἰο ὑθυβ τ ΒΙΟΝ δϑϑιηθᾶ ὑο {Π61ὶ ἃ ΠΟΓΘ ΘὨ]αγσοα Βρθθῦο οὗ 89 ΟὨυχΟΒ, 
ἰπῦο ὁῃ6 αἰ οροίῃδσ ρϑῆβγαὶ. Τὺδ ἰὴ Αροβίο]οδὶ Ερὶβί]9 (Αοἰβ χν.) γγϑ δΙγεδαῦ ἀοϑίϊῃβα ἰο 
ΔΡΡῚΥ ἰο [89 ψ|016 Οθμ 116- ΟΠ τ βύδῃ ΟΠ ΌΣΟΙ, 8116 {86 Ερίβέ]ο οὗ αμθβ δῃὰ ργορδΌΥ ὑδαὺ ἰο 
ἐμο Ηοῦτονβ τ γὸ ἀοϑίσηοα ἴογ ἐμ 6 ψ Βοἷ6 76 188- ΟἸ τἰβίϊδη Ομ σοῦ. 1 {18 βθῆβθ, Οϑουῃ θη 8 
(τοίοροῃν. ἕπ Εἰρίεί. ὕαοοῦ.) ἀφοϊατοα ἐμαὺ ὑπο μδὰ Ὀθθῃ οδἹ]βὰ "Οδίμο]ο,᾽ ἱπδβηνιοι 88 ἐμ Ύ μδάᾶ 



4 ΙΝΤΒΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟἜΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΦΑΜΕΒ. 

ποὺ ὈΘΘῺ δἀάγοβδϑα ὑο ἃ ραγίϊου δῦ Ῥ6ΟΡ]6 οΥ ΟἸΥ, ἯΚο {86 Ερ 58.168 οὗ Ῥϑὰ], θὰ ἰο ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ ἴα 
ΘΏΘΓΑΙ (88 ἃ ὙὮοΪ6, καϑόλου), ὙΠ ΘΙΠΘΣ ἕο Το 8} ΟἸ ΓΙ βύ]δηβ οὗὨ {8.0 ἀ]ΒΡΘΙΒΙΟῚ ΟΥ Θύ θα ἰο 811 (ἢ γ]8- 
Ἰ]Δη8, 88 ΤΩ ΘΙῺ ὈΘΙΒ οὗἁ {6 βΒᾶσὴθ ἴδ: ἢ. 

Ιῃ {86 Ὑ εβίδστπι μυχοῦ ἐμ ἔθυτα ἐρίδίολθα φαποπίος Ἰηϑυοδα οὗ σαίλοϊέοεε οὈἑαἰηοα ργοδὺ ΟὈΤΓΘΠΟΥ͂ 
ἤγοσα ἐμ ἐπηο οὗ 7 }11}1ὰ8 πα Οδββι οάογαβ (866 ΟὙθάμου, 7πἰγοά. Ὁ. 670). Ταῦ }}18 ΘΟ] ποὺ ανθ 
Ὀοϑῃ {8 οΥἹρίηδ) Β6η89 [90]ογ8 ἀθοιϑι ΘΙ Υ ἤγοτῃ ἐδ ἰδοὺ ὑῃωὺ Εαβθῦϊαβ (μέ. Ἐσοῖ, τ, 28) ΔρΡ]1θ8 
{86 ἔδστα “δύο το’ 4180 ἐο {6 ΕἸΡ᾿ 8.168 οὗὐἠἨ Ῥιοηγβίὰ8 οὗ Οουϊηΐα ὑο ἐμ6 ΟΠ το 68 αὖ ᾿ιϑοθαξηοη, 
Αἰβθῃϑ, οἷο. Βυΐ ἘαΒΘΌΪ 8 ργΟΔΟΪΥ Θομα  η6 4180 μθγθ ΜΙ ἐδ 1468 οὗἨ ὑῃι6 ΘΏΟΥΟ]164] ΟΠδυδοῦον 
[86 Ἰάρα οὗ 86 πῃίνοῦβαὶ, ζ0 Ὁ ἢ6 Το λυ α ΘΟ ΓΙ ρ 5814 ΠΙΟ γι ὰ8 δπὰ 18 ΕΡ 8016, “ἰμαῦ ἢ6 88 
τηοϑὺ βία] ἴο 8]} (ἅπασιν 4050] αἴθ}γ}) ἴπ ἐῃ6 Οαἰμο]1ο ΕΡ 8|168 ψ]οἢ μ6 αἀάγοββαα ἰο ἐμθ Ομασομ 8." 
Ὑεὐ ΕἸΒΘΌΙ 5 ρανθ ΔΙσθδαΥ οοοδϑίοη ἐμαὺ (6 1άθα οὗ φϑῆθγαὶ στϑοθρύϊοη ΟΥ̓ σϑῃ Οἱ ΕΥ̓͂ 188 ΟΟΠλ- 
Ὀἱποᾶ πιὰ {89 1468 οὗ ραγίϊδ] οὐ θη ὐγ ἀπ  γ ΥβΆ ΠΥ ὉΥ βαγίηρ οἵ ὑμ6 ΕἸγδὺ ΕρΙῚ8016 οὗ Ῥοίοεσ: “ΤῈθ 

Εἰγϑὲ Ερ 5016 οἵ Ῥοϑύθυ 18 ὉΠΙνΘΥΒΆΠΥ͂ δοηο]ϑάσοα, θαὺ ἴΠ6 Αοἱβ οὗ Ῥούίδθσ, (89 (οβρϑὶ δοοογάϊηρ 
ἰο Ῥοίδσ, ἐδ Ῥσχϑδοβίηρ δηὰ ὑπὸ Ββνοϊαίίοη οὗ Ῥαϑίθγ 8.6 ποὺ διωοηρ 86 Οδύμοῃο πτὶθηρβ." 
[Πὼἱ. σοὶ, Ὡϊ. 8--Μ.1.--͵ 15 ονἀοηῦ ἐμαῦ παιύμοῦ ὑμ6 1468. οὗἨ ὉΠΙΨΘΓΒΑΠ Υ͂ ΠΟΥ ὑμαὺ οὗ οΘ ΠΟΙΟΥ͂ 
οου]ὰ Ὀ6 Δρρ]ϊβα δοβοϊαὐθὶν ἰο ὑμ6 Οδύμο!ο Εἰ ρ 8168 88 οοπ ταβδίθα τι ὑμοϑο οἵ Ῥϑὰ]. 17 ὑῃ8 0 

ΜΟΥΘ οαἰΠθα ππίνοσβαὶ, [86 ΤΟΐδγομ 6 Ὑγ88 ἴο ΠΟΙ Γ ΠΊΟΥΘ σΘΠΘΓΑΙ ὕβποσ, ἢ ἐΠΘΥ ΘΓ 68116 ἃ οἝΠΟῊΪοα], 

{116 τϑίβγθῃμοα νγὰ8 αὖ Ἵμοο ὑο ὑπ 6 1" ἸΏΟΥΘ ρΈΠΟΓΑΙ οοηὐθηΐβ δηᾶὰ ἕο ὑμ6}γ αἰτγθοὺῦ ββῆθγαὶ δα ῃουν, 

αἰ μοῦ ΔΩΥ ἰμύοπίοη οὗἨ Βοοκίηρ ὑμογθΌΥ ἕο γϑϑίκθῃ {116 1658 ἀϊγοοῦ πη νουβα ν δα ΟΔΠΟΒΊΟΙ ΕΥ̓ οὗ 

{80 Ῥαυ πο Ὁ ΡΙ80168. 
Βοϑιἀθϑ {818 ἀϑβηϊίοη οὗ {δ6 ἰοσὶ "Οαύμο ο ΕΡΊβ 168, δηούμου 888 8.86} 1ῃ τηοᾶθσει {1Π168, 

Ηὰὺρ ἰπ ἷ8 Πηγοάμοίϊοπι ἐο (ἦς Ἰγγιέπρε οὗ ἰλὲ ει Τοβίαπιθτι 1ϊ. Ῥ. 429 ΟΌΒΘΡν 8. 88 [0]]ο 8: 
“«Αἴοῦ 1ῃ6 ο5ρο}8 δηὰ ὑπ6 Αοίβ δα ὕβθὴ χοίοστθα [0 οὴθ ἀϊν:βίοῃ δηὰ {86 συ ηρδ οὗ δύ. Ῥϑὰ] 
ἰο δῃοίμου, ὑβοσο Ἴ6γθ 8.0}}} τουλαὶπῖηρ ἰθ6 ψυτηρβ οἱ αἰ ογθηῦ δυΐμοῦβ Μ ΙΟΒ ταϊσῦ ἀρδὶη 
Ὀ6 οοἰ]οοίοα ἀπάθυ οὔθ μοδὰ δῃὰ μδὰ ἰο Ὧθ ἀϊβϑύμηρι !δηθα ΟΥ̓ ἃ Ὡδῖηθ οὗ ἐπθὶῦ οὐῃ. ΤΉΘΥ 
ταϊρῦ τηοϑὺ ΔΡΟΥ ὍΘ. οὨ]16ἀ καϑολικὸν σύνταγμα οὗ ἰΐ8 ΑΡοΒ[]68 δηᾶὰ {86 ψσιηρβ οοπίαϊποα 
ἰπ Ὁ κοιναί δῃᾷ καϑολικαί, {686 ὑψχο ψογάβ Ὀοϑίῃρς ἔγθαυθη  ν υ86α 85 ΒΥΠΟΏΥΙ68 ὈΥ͂ αΓΘΟΚ 
ΓΙ ΟΣ β." [Ια ῥτοοῖ οὗ {118 βίαϊθιωθηύ, Ηρ Ὀγημθ ἴοσναγα {μ6 ἀθοϊαγαύοη οἵ ΟἸθηλθηῦ οὗ 

ΑἸοχδηάγία οοποογμίηρ. ὑμ6 Αροϑβίο!οδὶ Ἐρ᾽8ι16, Αοίϑ χν. 28, παιῃθὶυ, ὑῃθ Οδίβο!ς Ἐρἱβί]9 ἴῃ 
ὙΏΙΟΩ 811 ὑμ6 Αροβίϊοβ ὑοοὶς ραγύ. Βαὺ τῶν ἀποστόλων πάντων ἮΔ8Β ποὺ ὑῃ6 τηθϑηϊηρ ΜΈΙΟΝ 
Ηὰρ ἀϊβοονθῖβ ἰὼ 1. Ηθ ἔδμϑη οἰΐοβ ὑῃ9 Ἰυααρτηθηῦ οὗ ἘΒΘΌα8. ὑμαὲ {ῃ6 “ΕἸγδὺ Ἐρβι]9 οὗ 
Ῥοίου 18 ὉΠΊΨΘΓΒΑΙΥ δοκηονθαρσοα, θὰὺ ἐμ Αοἰβ οὗ Ῥεΐθγ, ὑμ9 (ἀοβρϑὶ δοοοσάϊηρ ἰο Ῥεΐδσγ, (89 
Ῥχοδοληρσ δὴ Βθνοϊδίοη οὗ Ῥαίθγ δῦ ποὺ διηοηρ ὑμθ Οδύμο} 1 πυιϑηρβ. ΤΉ Ϊ8, δοοογάϊησ ἴο 
Ηρ, ἀοποίθβ ὑμ 1488 ἰο ψ ΠΙΟᾺ {Π6 ΑἸ ροβίο!οαὶ τευ 8 1π σθηθγαὶ 6 γα ὑμθη σοΐοσσοά, Βαΐ ἰἢθ 
οἰἑαἰίοι ἤοτλ ΕὐΒΘΌΙ 5 δϑίδ Ὁ] 186 ταύ ν ὑ8 6 οοηὐγαϑὺ Ὀούνθθη τη ρ»8 δοηο]θα δηᾶἂ τ ηρσΒ 
Ὡοὺ δοϊςζη ον ]θάρθα, ΤὮδ οἰτοατηβίαποο, Ηη4}]ν, ἐμαὺ ἐμ 6 ΕΡΙ5.160 οὗ Βαυμδθαβ 18 68116α Οαίῃο]]ο, μ6 
ἐγ168 ἐο δοοουηῦ ἴογ ὈΥ͂ {6 ἀβϑογίϊοῃ {Π8ὺ ΒΑΓΠΔΌΔΒ 8180 378 βοῃγϑί! πη68 οα] δα δὴ ἀροβίϊθ. Βαῦ 
{86 ὑσὰθ δσρὶδηαίϊοῃ τηυϑὺ Ὧδ βουρῃΐ ἴῃ 1185 οοηὐθηία, ῶν ἴὰ ὑμ6 {6 οὗἨἁ Οὐίρθῃ, ἰῃ6 Τρ 8.16 οὗ 
ΒΔΥΠΘΌΔΒ γἃ8 ΘΙ ὙΠ6Υ Δοκηον)οαροα 88 ΑΡοβύο 08] ἼΟΓ 88 Οδῃοη]ο]. [ἢ [6 Βθη86 οὗ Ηρ, ἰὑ ἢδ8 
8δὸ Ὀθθὴ αὐὐθιωρίθα ὕο ἀγα ἃ ραγα}181] Ὀδίνγθθη ἐμ οὐἱσίη οἵ ὑμ6 Οδηῆοη οἵ ὑμ6 ΟἹ]ὰ Τοβίαταθηὺ 
διὰ ἰδαΐ οὗ {86 ΟἝποη οὗ ἴδ Νὰ. Ἐὸγ 1 18 ταδι ηἰαϊηθα ὑμπαὖ 85 1π {1:6 ἑογῃχαύϊομ οἵ 86 σδῆοῃ 
οὗ ἰλ0 ΟΙα Τοδβίδπιοηί, αὔξοῦ {μ6 ΤΠογδὴ δα ἐμ Ῥτορμοίβ δα Ῥθθη οο ]θοίθα Ἁπάου {μι ὶν Γοβρθο- 
ἔνα θα 8, ὑμι6 γϑιδιηηρ βδοσθὰ ΤΙ ΙηρΒ8, 'ἰπ ροποσαὶ, 6 ΓΘ οΟ]]θούθα ἀπᾶθν ἐμ μθδα οἵ Ἡδρίο- 
στΆρΡἢ δ; 80, 'ῃ ὑμο ἔογιηδύϊοη οὗ [89 Οδῆοη οὗ {16 Νὴ Τοϑίδῃχθηῦ, αἴξοῦ ὑπ ἀο8ρ618 ἀπὰ ἴδ Ῥϑα] ἢ 9 
ἘΡ 8.165 (εὐαγγέλιον ἀρὰ ἀπόστολος) Ἀδὰ Ὀθοη οοἰ]θοίθα, {Π6 ΥγΘηλαϊηἸης Βδογθα τ πρΒ οὗ [9 ΝΘ 
Τοβίδιηθηὺ γ6Γ0 ΟΟἸ]θοίϑα πάθον ἐμ6 μοδὰ “ Οαίμο]ο ἘΡΙ8{168,᾽ ὦ, 6. ψυυιυηρ8 οὗ [Ὡ8 Νὴ Τοβίαπμθηῦ 
1Ὼ ΖΘΏΘΙΔΙ (καθόλου) .----Αγ τί ἔγο πὶ Ῥοββι Ὁ]6 οὈ)βοίϊοῃβ ἕο ὑμαὺ νυ] 87 οὗ ὑῃ6 Ο]α Ταβίδτωηθῃί, 1 18 86 ]}- 
δυϊαἀθηῦὺ ἰμαὺ ἴῃ ὑμαὺ οα86 ὑπ 6 χρίβύθηοθ οιιιῦ ἰο ἤϑνθ Ὀθθὴ ἰο Οαἰμο]ῖὶς εὐγιισ5 ἀπ πού ἴο 
Οδίδθοὶς ριβίζοα, δὰ ὑμαὺ ὑμθη Ὀοΐὰ ἐμ 6 Βανοϊδίίοη δῃὰ {116 Τὸ ριβι]9 ἰο (μ9 ΗΠ δῦγονβ ουρὰῦ ἴο 
δᾶνο Ὀθθὴ Ἱποϊαἀθα ἢ με Ἰαβύ- Πδηχθαὰ 6888. ; 

ΟΥτθάηου σίνϑϑ ὑῃ6 [Ὁ] ον ίηρ παύαγα! δοοουηῦ οἵ ὕμο οἱ ἀγγαηφθιηθηῦ οὗ ἰδ Οδῆοι οὗ {19 
Νον Τοβίδηιοηῦ: “ ΕἸχϑὺ Βἰβίοσγιοαὶ πούϊοθβ οὗ 658 ([Π6 ἀο8ρ613); ὑΐθη ΒΆΘἢ πούϊοαβ οὗ ἐμ8 ΑΡροβ- 

[168; ἔθη ρθῆθσαὶ (οαίμο110) ΕρΙ8.168 οἵ ὑμ6 Αροϑβϑίϊθθ; ὑμϑθῃ Εἰ ρ ϑ.168 ὕο βοραγαΐθ σοῃργθρδίϊοῃβ 



Ι. ΤῊΕ ΟΛΤΉΟΠΙΟ ΓἘΡΙΒΤΙΕῈΒΟΡ ΙΝ ΘΕΝΕΈΒΑΙ, ὄ 

ἀπὰ ἰο ἱπαϊ ν]άΑ]8 (86 ἘρΙ80105 οὗ Ῥα])}.. ΤᾺ]8Β ὈΥΤΊΔΥΥ͂ Δυτδηρθιηθηξ οὐἹρίμδύθα 1η ἃ ΟἶΘαΣ Ῥ6γ- 
φρίϊοη οὗ τραὺ 188 οΟἸ]θοθα δῃὰ ὙἈΥ 10 νγαβ8 οο]]θοὐθα," 

Βαΐ [86 1464] ῥυῖποὶρ]6 οὗἨ ἀϊνίβιοῃ 888 θυ] θη  Υ ὈΘΘῃ τηοά! θα ὉΥ͂ ̓ υἰϑύογ!οαὶ σϑ]δίλοηβ. αὶ 
ἀινιϑίοη ΡΌΓΟΪΥ τηδᾶθ ει ἢ τϑίθγθησθ ἴο δα Ὀ]θοὐ-ταδ θυ, σου σοαυῖγα ὑ86 ΕἸ ΡΙΒ019 ἴο {π9 ΕἸ ϑίδῃ8 
διὰ ὑμαὺ ἰο 6 ἩΦΌΓΟΤΘ ἴο Ὀ6 ᾿ποϊ θα δῃλοηρ ὑμθ Οδίμο]ο ΕΠ ΡΙ80168, {80 βοοοῃὰα δηὰ ἐμιγὰ Εἰ ρ18- 
{|68 οἱ Το! ἐο Ὀ6 Θχοϊυἀοα ἴτγουα ἰβθα. ΤὨΘ Ἰαύαν, ὨΟΎΤΘΥΘΓ, 6γΘ ΘΟὨΒΙἀοΥοα 885 Βαρρ]οτηθη δὶ 
ἰο ἐδο Βτϑὺ Ερ βὲ]6 οὗ δόβῃ, δῃὰ {86 ἰουτμοῦ τοὐδϊ πϑὰ ὈΥ͂ ὑ89 σγϑδῦ ᾿η888 οἵ 9 ῬϑΌϊπθ ΕἸ Ρ 0198, δῷ 
ἰδ τοῦθ, ὈΥ̓ αἰὐγδοίϊοῃ. 

2. ΤΗῊΞ ΙΜΡΟΒῚΤ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΤΉΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΊΙΕΒ ΙΝ ΤῊΞ ΟΑΝΟῸΝ ΟΒ' ΤῈ ΝΕῊ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῊο Οδίμοὶῖς ἘΡβέ]6β, οοταρυθ θη ΟὨΪΥ͂ ἃ 8118} ματὺ οὗ ἰμ6 Νοη Τεβίδιηθης 
Οληοι, τὸ οὗ ἔμ αἰπιχοϑύ ἱπηρογίδμοθ οἡ δοοουηὺ οὗ 86 οοϊηρ θύθῃθθβ δῃὰ [Ὁ] 0688 οἱ ἰμβαὺ ρατί. 
Α5 (86 ἸΟῸΣ Ο5Ρ618 ἀ΄6 ἀοϑίρτιθά τη αὐ 8}}} ὑο ΘοΙα Ρ]θμθηῦ 680}} οὐ ΘΓ, 80 6 Γθ ὑῃθ ὑγροϑ οἵ (9 
ἀοοίπηθ οἵ Ζ4τηθθ, Ῥοΐδσ δῃὰ 9 θη, οοταρ]θταθιὺ [86 {06 οὗἉ ὑμ6 ἀοσίγηθ οὗ Ῥα}]. ΒΥ ὑ818 Θοτῃ- 
φἰθιμοη τσ ὑΠ 0 Υ ΡΓόβοσνα ὕῃο ΟἸγΙβύϊδη ΟΟΠΒΟΙΟΒΏ 688 ἔΌΙΩῚ ἃ ΟὨ6-8164 συ]ύαγο οὗ ὑ86 ῬδᾺ]1Π}9 
ΟΧΡΥ ΒΘ; ὈΥ̓͂ {86 γαγοἱΥ δπα [1688 οὗἨ ὑΠ6}Ὁ τηοᾶ68 οὗἉ ἰγεδίχηθηῦ δῃ ἃ Θχργθϑϑίοη, ὑΠ6 0 συδγϑηύθθ 
{86 [Ὁ1π688 οὗ ΟὨ τ βίδη οοχῃλ οι δηὰ ἔπ [Ὰ}} νυν] πα τπιούίοῃ οὗἨἁ ὑδ8 Ομ ΓΟΔΪΥ Ββρὶσιῦ. Ῥδὰ] 
48 Ὀ6ΘῺ ο4]16ἃ ὑῃ9 ΑΡοϑβί]6 οὗ (δ; Φοθη ἰῃθ Αροϑί]θ οὗ Ἰονθ, Ῥαίδσ ἐβ6 Αροβίϊο οὗ 'ορθβ. ΤᾺ] 
15 ἃ ΥΕΙΥ͂ Ἰπηιρογίοοῦ ταοαθ οὗ αἰβεϊποίοη, ὈΘοΘΌΒΘ, ὕο ΠδτῚ 6 ΟἸὨ]Υ͂ ΟἢΘ ΤΌΘΒΟΠ, 1ὗ 18 ΘΧΟΙ ΒΥ ΘΙΥ ῬΔΌ]ΙηΘ; 
ἴδ ἀδῃούθβθ, Ὡθνουί 6688, (86 το 68 οὗ ὑμ6 Αγροβίο!οδὶ οοχαρ]θηηθηΐβ ἔασηϊβῃϑα ΟΥ̓ ἐδ Οδίμ 16 
Ἐρίϑι1.οβ. ΤΉ οβο ΕἸ: βύ168, ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 8ΓΘ ΒΙΡΏΪΥ Ἰτηρογίδηῦ 88 ταὶ στοσίης ἐμθ οοπαϊίοη οὗἨ [89 
Ομυτοῖ ἀυπης ὑμο Ἰαὐίοσ ρϑυϊοα οὗ {86 Αροβίοϊϊο ἀρ. [Ιἡ 818 γοϑρϑοὺ ὑῃ6ὺ οοπβύϊ αὖθ δ 1η418- 
ΡΘΏΒΔΌΪ6 οομπηοούρ- η}ς Ὀθύνγθθα ὑμθ Αοἰβ δῃηὰ {89 Ῥϑι]πο ΕΡρ βί168 (ὀχοθρύϊηρ ὑπ6 Ῥαβίοχαὶ 
Ἐρίδέ]εβ ἰο ΒΟ ὉΠΟΥ͂ 816 ᾿π τηδ ο Ὁ τοὶ αὐθα) οἡ ὑῃ8 οὔθ ᾿ιδηά, δπὰ 6 ΑΡοοδιγρϑο δπὰ ἐδ9 
Ἀροδίο]οδὶ Εδίμοῦβ οα ὑπο οὐμ6γ.--- 8119 1π 6 Βοοῖς οὗ Αοἰϑ δηὰ ἐδ Ῥι}}η6 ΕἸ ρΙ8.168, σϑ βαᾶγθ 
[86 Ἔχ ἰδ θα οὗἨἁ {6 οχύϑστιδὶ αἰ σϑυβιεῦ οὗ 80 ΟΠ αγοδθ8 ΒΟ ΘΙΘ Βρυϊρσίπρ Ρ ΘΥΟΥῪ ὙΏ6ΓΟ, 
88 γοὺ ῥγοἀοσηϊηδύϊηρ ΟΥΟΥ 81:6 οοΥίδ Ὠ]ΥῪ ὀχ βίϊηρ, ᾿μ θΓ 8] ἈΔΣΥ, {8.6 ΘΏΟΥΟ]1041 ομαγδοῦου οἱ τηοβί 
οἵ ἰδοθο ΕΡρ 9.168 (48 4180 οὗ ὑμαὺ ἰο ὑμ6 ἨΘΌΣΘ 8) σῖνθϑ αἰ γᾶν στθαίοσ Ῥσοσωϊηθηοα ἰο {86 ο0Ὲ- 
ΟΙΟΌΒΠ685 οὗ 8 [Ὁ}], ἀπὰ τῃούθουοῦ, οὗ δὴ δχύβθγῃδὶ ἀπ} οὗ 86 Ομυτοῦ. ΤῊ]8 ΒΟ]4Β αἷβο σοοά οἵ 
ἰδο Ερίβι16 οὐ 7ϑῖμθβϑ, ἴοσ 86 δἀάγοββοβ ΟΠ γιβϑύθπαοσα οὗ 96 δὴ οὐἹρῖμ ποὺ 88 δὰ ΕἸ οηΐα 76 ]188- 
Ομπιϑῦδη Ὀαΐ 88 δὴ ἀροβίϊθ. ΤΊ 6β8ο ΕἸ βι198 ῃούθουοῦ δοαυδίηὺ 18 τ] ὑπο ἕαγίμου ἀθνθὶορ- 
τηθηΐβ οἵ ΟἸΌΓΟἾ- ἴδ ἴη {86 ΑΡροβύο!ο αρὸ; στιὰ ὑ86 βρυϊηρίης ἃν οὗ {86 ἘΡιοπὶίθ δηὰ Οποβίϊο 
τορος διηοηρ ἐδ τ ϑαὺ οὐ Ρυγο ἀοοίτηθ, δηἃ οἡ {8 οὔοῦ μδπᾶ, πὶ ὑ86 ἀθνθιορταθῃὺ οὗ {89 
Ἰη0 19 ἀἰδεποί, {86 ἀορτηδί! οΆ]}}Υ ΤΔΟΓΘ ΘΟΏΒΟΙου8. ΑΡροβίο!ο δῃἃ οΒΌΓΟὶ-ὑθδυ ποηγ. ἘΙΟΙ  βτ 18 
Ροτίοαγ ἄγατστι ἴῃ Βυτα Ὁ01108] Ομαγδοῦθγβ ποὺ βΌ ἹΟΙΘ ΟΥ̓ Δρργοοϊδ θα---ἰηὰ (Π6 ἘΡ᾽δ.16 οὗ Φδγηο8 
(εἰ. 11, 2, οἰ6.)}, ἰὼ 6 ἔγϑὲ Ἐριβϑί]θ οἵ Φοῖπ (οἰ. 11, 22, εἴο.), δῃᾷ ῬτΟ ΔΌΪΥ͂ αἶβδο ἴῃ ὑῃ ἐμιγὰ οἵ 
Φόλη (νυ. 9); αποβῦϊο ᾿Πογ ΐβτα, οα {86 οὐμασ Βδηά, 15 οομἀθιχηθα ἱπ ἐμ ΕἸ ΡΙ8019 οἵ πο, ἴῃ ἐἢ9 
βεοοη οἵ Ῥοίδγ (ο. 11.), δὰ ἴῃ 1 9ηο. ἴν. 1, οἰο, ὙΠ τοβροοὺ ἕο ϑοοϊοβιδβίϊοαὶ οοηϑυϊ θα οι, ΟἿΣ 
Ἐρίϑ:168 οοπᾶτστη ἰδ 1ἀθη ΠΥ οἵ ὑμ6 Ῥγεβογίογαίο δῃὰ ἐμ Εἰρ᾽βοοραίθ; Ὀαὺ [ῃ8 ἀϊμην οὗ [89 
ῬΓΟΒΌγ οτ- ΒΙΒΏΟΡ ὈΘΟΌΤΩΘΒ ΤΊΟΤΘ αἰϑύϊποῦ 1 ὑῃ 6 Ῥοβιύοη ἰαῖζθη ὈΥ͂ πά6, 34τη68, δοη (2 ὅηο. 1) 
Δηὰ Ῥοίοτ, Τδὺ 18, γὙχὸ Πᾶγο ἰο 468] τιὺ Αροβίο θα] ταθη ΜὮΟ, 88 Ἰθδα!ηρ ΡγοΘ γί ΥΒ, μδᾶ ονθὴ 
ἔβθὴ οηξαγθά ὉΡομ οἷοβϑο στο] ϊοηβ ὙΠ] ΒρΘΟΙἤσ ΘΟ] οϑἰδϑί]οα] οἰγοϊθθ; {818 ΔΡ0]168 δὲ 1ϑαϑὺ ἰο 
δάτλθβ δηὰ Ζοῦῃ. 6 8130 οδίδίη μη 5 οἵ ὑμ6 ἴογτω οὗ ψοσβὶρ (7 40 12; 2 Ῥοί. 11. 18), δῃᾷ οἵ ἃ 
οογίδίη πιοίμῃοά δηὰ στδάἀδίϊοῃ 111 ἔμ Ῥγοβοη δίῃ οὗ Ο γι ιβύϊδη ἀοοὐσιηθ (1 7ηο. 11. 12, οἰα.). 

ΟΣ τοϑροοὺ ἰο {89 γοϊδύϊοη οὗἨ ὑΠ8 ἀϊδσθηῦ Νϑνν Τοβίδιηθηῦ ἔγρο8 οὗ ἀοοίγϊημθ, 8ὸ ΣἹΘΒ]Υ͂ 
Τερτοβοη θα 1η ὑπ6 Οαἰμο!ο ΕἸ Ρ18.168, το ἰαἶκο ἴὉ0Γ σγαμίοα ἐμαί ἴῃ (815 [614 ἃ οοηϑιοῦ οὗ ἀοοίγηθ 
ἰδ ἱπροβ8:0]6 θα ἐμαί ἀϊ δγθηοθϑ οἵ ἀοοίχηθ, σαυῖουϑ ὑγρ68, ἱ. 6. ἱπα! γ] ἀπ] ν᾽ 6 8, οοποθρίϊομβ δπὰ 
Ἰηο468 οὗ βίαίοτηθηΐ ΓΘ ὨΘΟΘΒΘΑΎ. ΑἸ] ὑπ6 Αροβϑί!θθ ἅτ δρτϑϑά ἴῃ ἐμαὺ ὑμ60 0 866 1η ΟἾ ΒΟ ΔΕ Υ 
ἴδε Νον Τοϑίδιησπί, ἐμαὺ 15: 1, (η6 0] Β]τοηΐ δηᾶ ὑμογοίη {6 Πδττηοπίουβϑ οοπίγαδὺ οἵ {86 ΟἹά 

Τερίατηοηὐ, ὑπ6 οοταρ[οὐἰοά τοὶ ρίοπ οὗ τονοϊδἰίοη; 2, [86 1 ΔἸ πιθηῦ πα οοηγαβὺ οἵ 411 ἱποοιηρ]ϑὲθ 
το Πρίοηβ ἰῃ ζοπογα], ὑ86 ρογίδος τὶ ρίοη δΟβοϊ αὐϑὶυ ; 8, ΘΟμΘΘα ΘΏΕΥ [ΠΥ 860 ἴῃ ἰῃο Νον Τοβέδ- 
τιθηΐ ἰδ Ῥγπιθναὶ, ΘΥΘα {Π:0 Θυθτ]αβέϊηρ' Τοβίδτη θηῦ, (ἢ 8 ουου]ϑέϊηρ τοὶ ρου Ἡ ἈΙοἢ, ψ 8116 18 τη δὲ 
ὕγδποι οαξ ἰμΐο ἐμ6 {7 ἐθ008 οἵὗἨ δ γαρρ! ηρ ἀογοϊοριηθηὺ δπα οὗ ρ]οτχίουβ οομβαμριηδίίοῃ, οΑΣ 



6 ἹΝΤΒΟΡΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΙῈ ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ͂. 

ἘΘΥΘΙΙΏΟΙΘ Ὀθ [0] οὰ ΌΥ Δηοῖ το] ροη. [Ιἢ ὑΐ6860 γοβρϑοΐὶβ 787268 18 ποὺ ὉΥ͂ ἃ μδὶτ᾿8 Ὀσοδαΐ 
1688 ΘνδΔΏ ρσΘ 168] (ἀθστηδῃ: πειεδίαπιοηξίϊολ) (Π8η ῬΔᾺ] δῃὰ Ψο ἢ. 

ΤῊο Νὸν Τοβίδαχοηὐ, δοοογάϊηρ ἴο 811 {6 Νον Τοβίδιηθη ὑγ068 οὗ ἀοοίγΏ9, 18 ὑμι6 [Ὁ]ΒΙ τ οῃΐ, 
ἴῃ το] ἔοστα, ὑμογοίοτο, οὗ ἐδ σϑὶσίοα τ Βιοἢ ὑμο ΟἹα Τοβίδτηθαῦ μ8α ἐγβοϑὰ 1π ἐδθ βυτῃθο]οαὶ 
ΒΗΔΟΟΥ͂. 

ΟἸὨΓΙβ Δ Π1Υ͂ 18 ἐμ6 [Ὁ] ]τηθηὺ οὗ ὑπο ἰὰνν οὗ ὑπὸ ΟἹὰ Τδβϑίδταθηῦ, ἤθηοο ἐμ ΤΟΥΔ] ἸΔῪ οὗ Ἰογθ, 

{86 ἰὰνν οὗ Πθοσίνυ, οἵ βρί σία) 11ἴ8, οἵ ὉΒΙΓΥ͂; ΒΌΘΒ 18 {86 ὑδδομιηρ οἵὗἉ [81268. 
ΟὨτΙϑυ Δ ΠΥ 18. ὑμ6 Γ]Β]ταηοηῦ οὗ {Π6 ὑμοοογδου οὗ {16 ΟἹὰ Τοβἰδιηθηΐ, ἤθηο6 {86 το] Κιηράοχα 

οἵ Θοά, ὑμ6 τϑαὶ τουδὶ ργιθϑί βοοά, τ Β] οι, Βγβὺ ἃ Κἰηράοτϊῃ οὗἩ βυ οσίπρ, δ} 5 118 ΘΟῃμΒυτητη δίῃ 1 

ἃ Ἰῶηράοῃλ οὗ σΟΥΥ ; ΒΘ 18 ἐμ ἰϑδοθιηρ οἵ Ῥοίογ. 
ΟὨΓΙΒΏ ΔΙ Υ 18. ὑμ6 [Ὁ] Δ] πχοηὺ οὗ ἐμ οΪα Οονοπδηΐ, οὗ {86 βδοσαιηθηΐβ οὗ ἐμ ΟἹὰ Τοβίδσηθῃί, 

ἈΘΏΟ6 [ἢ Γ68] ΟἰΓΟΙ ΤΩ ΟἰΒίοη δη ἃ γοροπογδίοη, Β6Π06 ὑ89 Γ6Δ] ῬάββουΘσ, (80 Γ64] τϑἀδιαρίϊοη δηὰ ἰἢθ 
ΤῸ 8] ΠΟῪ Βυμδη 116 88 ὑῃ 6 ὈΓΙΠΟΙΡ]6 οὗ ἃ γθὰ] ὩΘῸ ΜοΥ]ὰ οὗἨ [86 Τοβυσγθοίίοη, ἰδ9 Νοὸν Οονθηδηὶ 
οἵ [ΑἸ δηὰ ὑῃ6 Π6Ὺ οονθηδη -} }01166 οὗἩ ὑ6 οοτησαΐοη οἵ [ΑἸ ἢ; δ οὗ 18 ὑμ6 ἑθδοβίηρ οὗ Ραυ]. 

Ο σι βδυ δηλ 15 ὑ8ο [Ὁ] ΒΙταοπΐ οὗ ὑμθ ῬΟΥΒΏΙΡ οὗ ὑμ6 ΟἹα Ταβίδιηθηΐ, ἤθηοθ ὑμθ Το] οἰδυῃδὶ 
ΔΙ] 6 ἩΥΟΥΒὮΙΡ οὗἨ ὑῃ6 οοἸηρ]οίοα πογὰ, οὗ 86 οοταρ]θ θα ϑαρραίμ, οὗ οοιηρ]ούθα βδουῦ ῆοθ δῃὰ οἵ 
{86 οομηρ]οὐθα ἐδϑύνϑ᾽ τοι (ἀθττα: Εἰδί- Οἰσηιοὶγα8.}; Β0ἢ. 18---ΟἸ 56 Υ [Ὁ] σης Ῥαυ]---ἰθ 
ἰοδοδιηρ οὗ ὑμ6 ἘΡΙθ(19 ἰο ὑδο ΗΘΡΤΘΊΒ. 
ΟἸυιβ δαὶ ἐν 18. ὑμ6 Ζ0]Β]πηϑηὺ οὗἉ 4}} (}} 6 Βγταθο] 185 οὗ δα ΟἹὰ Τοδίδιαθηΐ, δηα οἵ 811 ὑπο βγια- 

Ὀο]θηι οὗ ρυϊπαιύϊνθ τηοποί βίδα ((ἔοττη.- ὕγηιονοίλοίϑημι8) πὶ σϑηθγα], οἡ Ὑϊοὶ {86 ΟἹ Τοδίδιηθηξ 
18 ἰοαπάθα, Βθπ06 [ἢ γ68] Ὡ6Ὺ που] ὰ ἴῃ ἐπ ἀδνθορτηθηὺ οὗ 118 ρσἱογβοδίϊοη (Θόγια. Ῥεγἀίαγμη) 
Ὀγ ὑμ6 Ῥοσβοῦδὶ Ἰἥοσὰ ἰὴ δθ ὑβγθοίοα Ἰυβίσο οὗ σϑδὶ Ἰιρ]νὺ, γθαὶ ἰονθ ἂμὰ σϑὰὶ 18; δον ἰ8 ἐῃθ 
ἐοδοηρ οὗ δοΒη. 
ΤΟ Ερ β.1]68 οὗ Ῥεΐογ (ου ὑμθ ομβαγδοίθσ οὗ Ῥούθσ 860 ΧΩΥ .«Αροείοϊ, Α4γο,1., ». 354, ἀμὰ {μ6 Αγέλοϊθ 

“είγιιδ," ἰὰ ΗθγζΖορ᾽ 8 Πεαϊ- Ἐπενοίοραάϊία,) ἀγὸ οοπηθοίθα τὰ ΐ ἢ {86 Βρϑϑοῖθθ οὗ Ῥοΐδσ ἴῃ Αοίβ, δπὰ 
{6 Ῥείσίπθ αοΒρ6] οὗ Μαγσκ. ΤΏΘΥ ἴοστῃη 8 οοῃηθοίίηρ 11 Ὀοϑίνσθοα ὑμ6 ἀοοίτπο οὗ 7Τᾶτηθθ δηὰ 
ἐμεῦ οὗ Ῥαυ!]. 

ΤῊΘ ἰαηἀδιηθηία) Ἰᾶθδ οὗ (Π6 ΕἼΒΒῚ ΕἸΡΙΒΤΙΙῈ ΟΡ ΡΕΤῈΒ 18 οἱ. 1. 8, 4, {Π6 τοροποσζαίίοη οἵ ΟἸἾγδ- 
{Ἰ8Π8 οαὐ οἵ Β θυ] απο πὶ ἸΠοοΙΤΌΡΟΙΌ]6 ᾿ῃδογιίδηοο (Ζαπά οὶ ἱπλογίίαηοο απὰ ζϊησάσπηι Ὁ ἑπλετὶ- 
ἰαποε). ΤὨ6 αἰ βίοη 18 88 [0]]Ογ8: 

Ιαἰτοἀποίίοη: ΤῊ ὨΘῊ Ορ6 οὗἨ {86 δΒρί γἱ Δ] 1βγϑοὶ βοσίης ἤρου ἐμ γοϑυσγθοῦοῃ οἵ Ομ σὶδὲ 
ἔγοπι ὑμ6 ἀ68α, οἰ. 1. 1-, ΤῊ ὑβθηηθ δἰ γθδαῦ βρϑοὶβϑά, οἱ. 1. 4. 

Ι. ΒοΙΙονθὺβ ἀοβυϊηρα ἴον {818 ὈὉΪοββοάῃθβα οὗ {ἢ ᾿ῃμουίδηοο, οἰ, 1. 5-9, 

1. ΤΟ ΟΙὰ Τοβίδσαθηΐ ροϊηὐης ὕο (18 ᾿η ποτ ίδηοθ, γ. 10--12. 
ΠῚ. ΤῊΘ ριρτιλαρθ οὗ {86 Βρὶ τι] Ἰβγϑοὶ ἰο {818 σόα]. ᾿ΤΏΟΙΣ βαποιβοδίίοα, ΤΏΘΙΓ χθ- 

ἀδταρίϊοη. ΤΟΙΣ Ὀγού Υ]Υ ἰονα οα ἐμ στουμα οἵ ὑβμιϑὶγ δοιζσωομ ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἀοβοθηὺ ὈΥ͂ ΤηΘ8}8 οὗ 
ΤΟΩΘὨΘΓΑ οΏ, οὗ. 1. 18--26, 

ΙΥ. ΤᾺ ΝῊ Οονοπδηῦ. ΤῊΘ ργθραγδέϊοῃ οὗ [86 Νονν Τοδβίδιαθηί. ΟἩσὶϑὺ (86 1ἰνίηρς δύοῃθ, 
δηιγρο οὗ δ1:η8). ΟἸἩτιβυϊδηβ, 8 ὩΘῊ ὑμθοογδοῦ οἷ. 1]. 1--10. 

Υ. ΤῊο νυ] οΥπ688- Π]στὶπ8 (ν. 11) δπα ὑοῦ ὈΘΒΔΥΙΟῸΓ ὑογαῦγ8 ρᾶρδηβ; α. δοοογάϊηρ ἕο 
ἐ}ι6 Τϑ] δ] οἢ8 οὗ {89 ραρδῃϑ, ν. 12-17; ὃ. δοοογαϊηρ ἕο ὑμ0 τοϊαύϊοηβ οὗ ὑμ6 Ομ γϊϑύϊδηβ. ΤῊΘ Ὀθδδ- 

ΨΙΟῸΓ οὗ Θηβ᾽ανϑα τη (πιαίε8), ἰμαΐ οἵ Ὑν68, ΘΒΘρΘΟΙΔ ΠΥ 1ῃ ταϊχϑα τηδυτίαρθϑ, οἷ. 1]. 18---}}}, 2. 
ΨΙ. ΤῈΘ Ὀδμανίοαν οὗ ΟὨγἸβἐϊδηϑ διηοηρ ὑμοιηβοῖνοθ, οὗ. 11}. 8-8. 

6. ΨΙΙ. Τμοῖγ θϑμδνίουν ἑονγαγάβ ρογβϑουίογθ, οἷ. ἢ]. 9.-2.9, 
ΨΙΠΠ1. Βοδάϊηθββ δηὰ Ὀ]οβϑϑάπθβϑ οὗ βυβουιηρ, οἷ. ὶν. 
ΙΧ. ΤῊΘ ΡΓΌΡΟΥ σοϊδέϊοη οὗ {π8 Ἰθϑάθυβ οἵ (ἢθ ἤοοκ οὗ ἀοα δῃὰ ἔμβοβθ ψο δγθ 164, Θδρϑοιδ} 7 

88 86 ΡΓΌΡΘΥ ργδϑραγαύϊοη ρδὶηϑύ [ἢ ϑνΘΙΒΟΙΥ, οἈ. ν. 1-9. Οὐμπο]υβίοῃ, Βοηθαϊοίίοι δῃὰ 846]0- 
ἰαύλου, ν. 10-14. 

Βαυΐ οοἴραγο {86 ΕἸγβὺ ΕἸ 8116 οὗὁἨἁ ͵Ῥούδσ ἰῃ {818 δοτωπθηΐαυυ. ΑΒ ἰο 18 1 ογαύαγο, γ ἢδνθ 
8.}}} ὑο ταϑῃίιοι ϑολοίί, 8 σογατη θη αγΥ, ΜΙΟῺ 88 ΓΘΟΘΏΘΥ Δρροαγοά. Εγϊδηρθῃ 186]. 

ὙΠ} τοβροοὺ ἰο [ὴ6 ΒΈΘΟΝ ΕἸΡΙΒΤ.Ε ΟΣ ῬΕΤΕΒ, γὸ ΤΘίου ἕο ΟΣ ΜΟΥ, “Τῆ6 Αροβίο]οδὶ 

Αρο" (2 α8 4 ροείοϊϊδελα Ζεϊίαζίεν, 1 ο]. 1., »ν. 1656). 7Έ οοπἰϊπαθ ἴο τηδὶὐδίπ ὑμ6 Ὠγροί 6818 ὑμιθσθ 

δαναπορᾶ, ὑμαὺ [η6 ΕΡΙ8.16 οἵ 746 δοοοσάϊηρ ἕο 1.8 οοηὐθηΐθ γἃ8 αὖ ἃ ἰδίυ ρεγίοά ᾿ηβογϑα ἴῃ 



Ἰ. ΤΗΕ ΟΔΥΒΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΙΙΕΙ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, ι 
- .ἶ{ἰοΡρῖρῸκροΤΤΤτΤτττ τ ---Π, Τ--ῤ-ρ΄΄, Τᾶᾷρϑθᾳςἠρτ----ς .ο.Ῥςςς-ςς-ςς-.» . Ὀ---- ὦ ο΄... 

ἐδὸ οτίσιπαὶ Εἰ ριβι]ο οἵ Ῥοΐου." Τὴθ ζαπἀατπηθηίαὶ ἰάθα οὗἨ {μ9 βοοομὰ Ἐρίβι16 οὗ Ῥϑίοσ ἰ8 ἐμὲ: 
ΟἸ τ δ 85 8ΓΘ ῬτΟ 804 ἰο ὈΘΟΟΙῚΘ ραγίδικοῦβ οἵ ἰλ6 Ὀιν)0 παΐασο ΟΥ̓ (δ Κπονίθαρθο οἵ Ο τοί 
ΒἴοΥΥ δὰ υἱτίαθ; ᾿θη09 ὑΠ6 Ὁ 8.6 οδδυβθα ἰο πιαζα ἐλιαὶγ φοαίἑιό88 [εὐσέβεια----Μ.} διεγς ὃν ρογδευόν- 
αποο, οἷι. 1. 8, 4. ΟὐὈπἰοΟΥΏΔΌΪΥ ὑμογϑίο 18 ἐμ6 [ηὐγοἀπούίοι, ἡυ λ]ο ἢ βοῦνθ8 ὑμ6 ρΡΌΓΡοΒΘο οἵ τιβῖης 
δια τϑοουλτθηαηρ ὑμθτα ἴο “ΤΟ ἰπ ἐμ 6 Κπου]θάρθ οἵ αοἀ δηὰ ἱπ ΟἸτιδύ, ὁ. 1. 1-ὃ. ὙᾺΥ ἐδ18 ἰδ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ 18 ΒΗΟΎΤΩ ΟΥ̓ (89 ἀρυτηθηῦ.--- Ὡθ ἀρον9 τηϑῃ οηθα ἔδϑιηθ, οἷ. 1. 8, 4. 

ΘΕΨΕΙΟΡΜΕΝΤ: 1, ΤΟΥ δὺθ ἴο ζ.τον ὑμοσθὶἢ ρσϑοῦοα! γ ὈΥ ἰδ6 ἀογϑίορηηθηί οὗ ἐιοὶν ΟἿ Υ]8- 
Ὥδιη Ἰ1ἴο, ὁ. 1. ὅ-9. 

11. ΤΆοῖν στοσίμ ᾿π Ἐπονθαμθ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ὈΘΟΔΌΒΘ ΟἰΟΥ 180 (ΠΟΥ σου] 14}1 ὑμχουρὰ 
δεαχὈ] ἰπρ, ν. 10-12. 

ΠῚ. ϑ'υοὰ 8 βία Ὀ]Ππρ' ταϊα μέ Ὀ6 οοοαϑἰοποα ἕο ἐμιθπι ὈΥ͂ Β18 ᾿πιροπάϊηρ ἀθραγύαγθ (18 πλδγέγγ. 
ἀοαὺ) δῃὰ Ἰοδὰ ἰο ὑμὶν ἀοαδίϊπρ (8.6 Ῥγομλῖ86 οἵ ΟἾγὶϑί' 8 δάνϑπηί, νυ. 18-19, (Βαΐ ῬτοΡΘΟΥ 18 
οδί δ ὈΠ8ῃ6α 88 (80 ποτὰ οὗ 86 ὑχὰθ ργορμοϑίβ οἵ αοὰ οοπίγαβϑίθα πλθ ἢ {86 [4159 ρσορμοὶβ ψ8ο 88] 
ΔΙῖδο, οἷ. ἱ. 20 ---ἰ1. 2). 

ΓΨ. Το οογαϊηρ οὗ ἔβοβο το ἀθην ὑπ δανοηῦ οὗ ΟὨγιδέ, οἰ. 111. 8, 4, 
Υ. Βοξαϊδθοι οἵ ὑϊιοὶν ἀθῃϊδ), ν. ὅ-18. Οοποϊ βίοι, ἢ ἃ ΓΘίθΓΘΏ 99 ὑο τι ϑ᾽ ηὐογρχούθα βαγ- 

Τῶρβ οὗ Ρ8Ὰ], Θοποθγηίης ἰῃ6 δαἀνθηῦ οἵ ΟὨγβί, γ. 164-18. 

ΤῊΣ ΕἸΡΙΒΤῚΞ ΟΡ ὖῦῃε (ου (ῃ8 ομδγδοίοσς οὗ πᾷὰθ, 866 ΣΩΥ͂ Ζ 76 Γ᾽ ὕεδιδ, 11., 149, 699 : 
ΑἹροείοϊεοαὶ Αγσε, 1., ». 864.---Οομηραγθ ὑ86 ΕἸ ̓8.16 οἱ 7 .ἀθ ἱῃ ὑμ18 “ΤΟΥΪΚ) ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοραγάθα 88 ἐῃθ 
ογοσύθποῦ οὗ [Π6 Δροοαϊγρίϊα ἀδβου ρέοπβ οἵ αποϑέϊο Απὐϊηοταϊδηβιῃ (2 Ῥϑίῦ. 11.; Εϑν. 13. 6; νυν. 14 
16). ΤῈο ἴγρο οὗἉ 118 ἀοοίγπὸ δηὰ {6 βυαιθο]οδὶ τηοάθ οἵὗἁ 118 Θχργϑβϑίοῃ. οοηπϑοῖ Ὁ πῃ ἐμ 
ἘΡἰδῖ]ο οἵ 7απιθθ. [Γ8 τοῦθ ἀϑῆπιῦθ παιορίθϑ ἰῃ ὑμ6 ΟἹ]ὰ Τοϑίδτηθηΐ 88 γουθδίϊοηβ οὗἨ ἐδ υᾶρ- 
τοδυΐ αγὸ [δ 6 ὈοΟΚΕ οὗ Οὐδαϊδῃ, Ναϊασι, ἩὈΔ Κα δηα Ζορμθηῖδα, Οἱ ὑμοὸ Αροβίο ον οὗἉ 1(8 
ἈΑΙΒΟΣΥ οομλραῦθ ΟἿΌΣ Βρϑοὶδὶ Ἰηὐγοαποίϊοη ἰο 8}168. 

Το ἐπηἀδιηοηίαὶ Ἰάθδ οὗ 86 ΕἸ Ι80]6 οὗ .)ἀ6: οοπύθηαϊηρ ἴογ {86 ἔσθ δὶ ἢ ἀραϊηδὺ 86 [8186 
Βα οὗ οὐ πρὈοϊοῖ οἵ ἔδο (Ἰοϑέ]0) Αποιηϊδίβ, ν. 8. ΤῊΘ ἰηἰτοαποίοη ραγβυδηῦ ὕο {818 {βϑιηθ: ἃ 
ποτὰ δἀάγοεβοὰ ἰο ἐῪοϑα τσἦο οοπέίηιια ργεβεγυοά ἐπ Οὐγίδέ νν. 1, 2. ΤῊ ὑβθηγθ, γν. 8. Ὀιν βίοι οὗ 

.δο Ββμοτί ΕἸ ἰβί]6. 
Ι. ΤῊΘ τϑᾶὶ ομαγδοίϑσ οὗ ὑμο Αποχηδίβ: ὑχζηϊηρ [ῃ6 στδοο οὗ αἀοἀ 1ηἰο Μη ο 685, ν. 4. 

11. ΤῸ δποϊθηὺ ὑγρ68 οὗ ἐ8ι686 Αποιῃϊϑίβ δηὰ οὗ ὑμοὶγ Ἰυαἀρτηαθηΐ; α, 0 ρ60ρ]6 οἵ Ιβγϑϑὶ ἰῇ 
διὸ Ὑ]]ἀογηθββ; ὁ, {86 τϑθ6]-δῆρδ]β; ο, ὑμ6 βοαοταῖο68, νν. ὅ-Ἴ. 

111. Μοτῖὸ ἀδβηϊίο σμαγδοίθσιϑίϊοϑ. Ἐδηδίϊοίϑιῃ ἀπο] ἀρ; οα ἐλ οὔθ μαπᾶ 1ηἴο σοϊαρίαουϑ- 
Ὧ665, ΟΠ ἐμο οὐβοσ, ἰαΐο οοηπἰοιιρὺ οὗ δυϊμογύν, γν. 8-10. ΤᾺ ἀθνϑὶοριλθηὺ οὗὨ ὑΐοὶγ σα ΐη, γ. 1]. 
ΤΉΘΙΓ ρβουαο- Ὠγβίδη δηὰ δηΐ- ΟΒυβίϊδη ομαγδούθυ, νυν. 12, 18, 

ΙΝ. Τμοῖν οοσαϊηρ ἰογοίοϊα 88 ο {86 [ᾳπαδηγθηΐαὶ ὑγαὶϊῦ οὗἨ ἐμι6ῖγ ομαγδοίθσ, ν]Ζ., τυ στ  σὶηρ 
ραϊηβὺ τονοϑἰδίίοη; α, ὈΥ Εἰποοῖ, ἐΐ:8 τηοδϑὺ δποϊθηῦ ργορμδὺ (δοοογάϊηρ ἰο ον βὰ ὑγαάιίϊου, ἴο 

ψγ Ὁ] ἢ 86 Ὀοοὶς οὗ Εἰποοὶ 8180 τωυδῦ 6 βαρροβοὰ ἰο βαγϑ θῇ ἱπαοούθα); ὃ, ὈῪ ἐμ6 Αροϑβϑέ]εβ οὗ 
ΘΟ γί, ν. 14-20. 

Ὑ. Ἐχμογίδἐιοα ὕο ῬγΌρΟΓ ὈΘΒΑΥΙΟῸΣ ὑονγαγὰβ ὑμθα; α, ἀοἔθηϑίνθ, νυ. 20, 21; ὃ, ροϊϑιμῖοβὶ, ν. 

22, 23. Οομοϊυβίοη. Βοηθαϊοίοι ἴοσ ἴΠ6 ρτοϑογναίίοῃ οὗ ὑ86 τθϑϑυβ δπὰ ἀοχοίορυ, νυν. 24, 25. 
ΤῊΞ ΕἸΡΙΒΤΙ.ΕΒ ΟΡ ΦΟΗΝ 701} τ δ ὑμ6 ΕρΡΙ5.}6 ὑο {9 ἩΘΌΓΘΥΒ, 88 {80 ]αϑύὺ ἔγρθ οὗἨ {89 ἄθγϑ- 

Ἰορτηδπίβ οὗ Ῥαυ]ηθ ἀοοίσιηθ. ΤΉΘΥ ἴοστῃ 1ῃὰ οοπ] πούϊοι Μιὰ ἢ18 ἀο5ρ9] δηὰ ΑΡρόσδ ρϑο ἐδθ 
1δϑί δηὰ τηοϑβὺ οομαρ]οἰθα ἴγρο οὗ Νονν Τοβϑίδπχοηῦ ἀοοίγηθ, Οἡ ἐμ ἈΠ] οὗἨ ἐ}}18 στδῃα ὑγι] σα, 
ΘΟΙΏΡΔΓΟ ΠΥ Η βίον οἵἩ (δε «4 ροδίοϊίς Ασο, 11., Ὁ. 571. 

ΤῊΘ τη ποἷλ ταἸδαπάογβιίοοα πη} οὗἉ {16 ἴῃ γθο ΕΡ180165 οὗ ΦοΒη, ἤονγβ οτα ἐδ τοϊδίίοη οὗἨ ἐδὸ 
δοοοῃὰ δηὰᾶ {μισὰ ΕἸ ρ:β(168 ἰο ὑ86 ὑῃθῖηθ δπὰ αἰν βίοι οὗ ἐμ ἢσβί. ΕῸΣ {116 ὑβδιιθ οἵ ἐμ γβὺ ΕἸ ρ18|16 
18 οὗ, 88 18 ΘΟΙΠΣΔΟΙΪΥ͂ ΒῸρΡΡοβθα, σοϊησα πίοι πὶὺῃ αοα ὑμτουρᾷ ΟἸσιβὺ, θα ὑ6 τηέσαὶ οοτη- 
τηπηΐοη οὗ ΟΠ βίδη8 Ῥαβθὰ ἀροη ὑῃδὺ οοτηπιπηίοῃ. ΤῊΘ ὑγαθ σομησαυ πίοι οὗἨ ἐμ Ομ ατοὶ Ὀαϑβοάᾶ 
ὈΡΟῚ Ὑγ8|Ἰχῖπρ ἴῃ ἐδο ᾿ρδύ, οἷν. 1. 7, ΤΔΘ [ηἰτοάποίίοη 6845 ἐο (818. ΤῺΘ δθπα οἵ 811 Αροβίο!οδὶ 
Ργϑθο ηρ ἰδ ὑο Ὀσηρ δοουὺ Αροβίο]ὶο σοι τ ἈΠΊΟῚ. 88 ἃ τηϑαϊαπὶ οὗ οοτητηυπίοη τ] (89 ΕΑΙΠΟΣ 
διὰ {86 ὅοῃ. ΕῸΣ ἰδίου! ἢν ἐμθ οοταπηαπίοη πὶ αοἀ ἰ5 τη8α9 ἰο ἀθρϑῃα οἡ οοτησηαῃῖοη τ] 

11 ἀϊά ποὲ Κῦον δὲ ἐμο ἢτοξ δάτδαηςίῃρ οὗ ΠῈΚ Ὠγροίμοδία, ἐμβαξ Βοσίμοϊ ἀξ μδά δἱγεθὰγ οοπείδογοὰ (9 δοοοῃιὰ ομεφίσε 

86 δῇ ἰπιοεγροϊδίου. 



8 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΒῈ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ͂. 
------- -- .-  -  ----ς-.-----.--  ς- 

πο Αροβίϊεβ; Ὀαΐ ἔβϑὴ 86 οοτησααηΐοη οὗἨ ΟἸ τ ϑυΔῺΒ διμοηβ ὑμθηλβοῖνθβ 88. ἃ. οοϊωμη ποι οὗ 
Ῥογίθοὐ ἸοΥ ((86 κοινωνίατεεἐκκλησία) 18 ταϑᾶο ἕο ἀθρθῃπα οἱ οοϊηση πίοι πὶ ὑμ6 ᾿ογὰ, Ηθποο: 

Ι, ΤῊΘ οοτημπηϊου οὗ αἀοα δὰ Ομ γβὺ ο ὙΔ]ΟΩ [6 ΘΟΙΩΤ ΣΟ οὗἨὨ ΟἸἾ ΤΙ. 8 1:8 18 ταϑἂθ ἴο 
ἀοροπὰ: α, Ροσηδηθηΐ του] ἢ; ὦ, οοΟμΐδβϑιοη οὗ 5128; (Ὁ, ἴδε ἴπ ὑδ6 Αἀγνοσαίο; αἱ, {89 

Κοθρίηρ᾽ οὗ ΗΒ οογωχηδηαγηθηΐβ; 6, ὑμαῦ 18, οὗ ΗἰβΒ ποσὰ; ἢ, ἑ. 6. οὗ {86 δοτωτηδηαιηθηὺ οὗ Ὀσο ΒΟΥ 

Ἰονθ; φ, ἰοσῃχδίϊοη οὗἨ ἐμ!]8 ὈΘΒΘυ]ΟἋΣ 1π δύ μοσβ, γοῦηρ, πθῃ δηὰ ομ]άτοπ; ἃ, ἐμ6 σοοϊϊηρ οἵ {818 
Ῥοβανίουγ ἰὰ {80 Ἰονο οὗ αοά, 88 οοπίγαβίρα τι [86 ἰονο οὗ ἐδ που, οἷ. 1. 7---Ἰ]. 17. 

1. ΤῊΘ οοτωσαυπῖοῃ οὗ ΟΠ γ]βύλδ 8 88 οοηγαδίθα τ] ὑμ6 ΕἸ οηϊἑο- ΔῊ ΘΗ γϑύδπῃ ἀθηϊαὶ οὗ 
Ομ γιδῦ δηὰ δΒαίγοα οὗ ἐμ Ὀγοίῃσθῃ, θυ] ἀθηοθα ὈΥ ἐλὲ αδαπαοππηπιοη οΥΓ σοπιηιμγΐοηι, οἈ. 11. 18 .----ν!. 
24. ΤΈιο Απ ο τ ϑύδηϑ; α, Βοοοαθα; ὃ, ἀθ}14] ὑμαὺ 6808 18 ὑῃ6 ΟἸσὶϑί, ἐμ6 βοπ; ο, οχβογίδίϊοῃ 

ἴο Ῥθυβθύθγϑῃοθ ἰὴ (δι; ὦ, (8 ῥγοὐθοίίοη οὗ ὑδθ δῃηοϊηίίηρ (τσὶ {80 Ηοὶγ Οοβι); ς, ὑμ6 ἀϊρη νν 
οὗ δὐορίϊου [ΑἸπαβολαεεεϑίαιο οἵ θοίηρ {89 Ομ ]άτοπ οὗ Θοἀ---Μ.1; Κ, (89 ἀοιηοπδύγαίίου οἵ δάορ- 
ἴοι: Σἰὐθουϑηθ88, Ὀγο ΒΟΥ Υ͂ ἰονθ. 

1Π|, Μαϊπίδηδποθ οἱ ρυσγ οὗ δογαπῖοσ 88 οοηὐγαβίρα πὶ ποβίϊο βρι τὴ β 110 ἀΘῺΥ͂ 
ΟὨγδὺ Βανίηρ οοτηθ ἴῃ ὑμ6 ἤθβῃ, οἢ. ἰν. 1-6. 
ο΄ ΤΥ͂. ΤῈ να] ζίηρς οὗ (86 οοπηγιαπίοη οὗἨ ΟἸ τ β 188 διλοηρ ϑδοῖ οἶμον, οἷ. ἵν. 7---ν. 12; α, 
ΤῊΘ βουγοθ οὗ Ὀγού μου] ἴον: οα ἰ8 πον; ὃ, Μαϊηύθηδῃοθ οὗ {818 Ἰονϑ ΟΥ̓ ὈΤΟΥΒΟΥΪΥ ἰονθ, ὉΥ͂ 
ἐμο Ηοὶγν Ομοβί, ὈΥ ἐμ οοῃξοβϑίοι οὗ Ομγιϑὺ; ο, ἐμ ροσίϑούϊηρ οὗ ἐμ18 ἰονθ ἴῃ )οΥ ] 688 Ὀοοσθ 
αοά; ἴῃ τοὐοϊοίης ἴῃ ὑδ6 Ὀγϑίγθῃ 88 αοα-Ῥοση; α,, Τιοβὲ οἵ ἔσθ Ὀγου ΒΟΥ] ἰουθ ὈΥ͂ ἐμ ἴονβ οἵ αοά 
88 οὐἹάθηοϑὰ ὈΥ [δι ἴὰ ἰδ9 ϑὅοῃ οἵ αἀοα. Οομοϊυβίοη. Ἑχ]ιογίδίίοη ἰο (αἰ; ἴο Ῥσϑγοσ; ἴο 
᾿πύθγοΟβ9 100 [ῸΣ οἵτίηρ Ὀγείγθη; ὑὸ οοηβάθηοθ; ἴο ναοί] 688 ἀραϊηδί ἀοιγιηρσ ὑῃ9 ψου]ά, οὗ. 

ν. 12-21. 
ΝΟΥ βῖποο ἐμ ΕἾΒΘΤ ΕἸΡΙΞΤΙῈ ΟΕ ΦΟῊΝ ΙΩΔΗ 650] βοΐβ ἰου ἢ (δ ἴατν οὗ ἐδ6 1ἴ6 οἵ ΟἸ τ β δ η 

ΘΟΙΩΣΠΊοΏ, ᾿ἷ8 ἔνσο [6886 Εἰ βύ]68 δ.Θ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ ΘΟΥΟΪ]ΔτΊ68 οὗ ὑμθ βγβϑύ, ὑπ βοοοπὰ (ἰο δ κυρίᾳ) 
ὙΔΙΠΙΏΡ δραϊηϑὺ ἃ ἰὰχ Ἰοοδίπρ οὗ [86 ἸΙτα δ οὗ οοϊασαπηίοη, δπα [86 ὑμῖτὰ (ὑο (1.8) οομύοπαϊπρ οα 
ἐδ οὐμοὸς βαπά ἀραϊηϑῦ ἃ ἰδη δ ϊοδὶ πδυτόυσηρ οἵ 1.8 Ιαγρο- ϑαγίθα δηα τ]146- ΓΘδοΒΙ σ ΒΡ Ί6ΓΟ. 

ΤῊΞ ΕἸΡΙΒΤῚΒ ΤῸ ΤῊΒ ΗΕΒΒΕΎΒ, Ὀθὶπρ 80 ὙΑΙΙΟΊΒΙΥ οοπηθοίοα τ] {86 Οδίθο}16 ΕἸ βέ168 
Δ ΙΏΟΥΘ ῬΑΥ ΟΌ]ΑΙΥ τὰ 86 ἘΡ βύ}9 οὗ Φ81πιθ8, 1ὸ δἰ8δο δαὰ 8 Ὀγὶοῖ μούϊοθ οῃ 1.8 οοηβίχσυο- 

- ἐἰίοῃ. [{8 ιπάδτηοηίδὶ ἰάθα ἰ8: ΟἸτίϑὺ, ὑπὸ ζ018116Σ οὗ (86 τονοϊδίϊοα οἵ {89 ΟἹὰ Τοϑίδσαθηϊς 88 ἐῃ9 

βοι οἵ 604, 18 85 διο}} ἐδ6 εἰογγιαΐ Δίεαϊαίον οὗ ἐδ τεαΐ αἰογιοηιον-γοἰσίοη [οττα. Κεγϑὸ λγιμνρ8- 
ζιυυζίνιδ, [86 τϑαὶ ὑγόσβὶρ οὗ {86 τϑὶσίοη οἵ δἰοποιηθηύ--Μ.}, δῃα ἐμογοίοσο ἐμ οὕθσγῃδὶ δῃὰ μθ8- 
ΥΘΌΪΥ Οδηίγε ἱμογθοῖ, οἰ. 1. 2, 8. 

Ι. Αββϑυοῖῦβ Ηθ 158 ΒΌρϑγοῦ ὕο {86 τηϑαϊαύογβ οὗ ὑβ6 ΟἹα Τοϑίδιμθηΐ θοοποσωυ; α, ἕο ΒΏΡΕΪδ, 
οὐϑῃ 88 ἀοά- Μη, οἷ. 1. 4--ἰ1. 18; ὃ, ἴο Μοβοϑ, ὑμο βουυδῃὺ οὗ 89 Βοῦβ6, ἃ8 ὑῃ6 β800) Ῥυϑρδιηςς 

ἐδο Βοῦβο, οἷ. 1]. 1-19; σ, ἰο Φοδῆπα, ἐμ 9 τηθαϊαίον οἵ Βα Ὀθδἐἢ- τοδί ἴῃ Οδηδϑῃ, οἱ. 1ν. 1-18; αἱ, ἴο 
Αδιοῃ, ἔμ Ηρ ρτίοϑὺ, ἃ5. ἃ Ῥσίραοὺ ἔογθυθυ, Ὑ1|Ὸ 888 οβογθὰ οὈϑάϊθῃοθ, οἱ. ἱν. 14---ν, 14; 6, ἴο 
Μοβαίϑιη ἴῃ 108 δ ΓΘ η 688, ἐρ τσλίοἢ ἐλ τεαάετϑ οὗ (δε Ἐριδίἶδ οαπιηποῖ τείωγτι εοἱῤλουί  αϊδησ αταν, 
οἈ. νἱ.; 7, ἕο Αργδβδῖῃ ϑυβῃ, 88 ὑμι9 τοὰὶ Ῥυϊεδύ οἵ ἀοά, ὑγριβϑα Ὀγ Μοϊο μι Ζοάοϊς, οἢ, υἱ]. 1-11. 

11. Α8 ἐδ ῥυιϑβίμοοά οὗ ΟἸτβὲ 18 ΒΌρΡϑσίοσ ὕο ἐδ βέδίιβ οὗ {89 Ο]ὰ Οονοπδῃΐ, 8ο 18 α͵βοὸ {ἢ 
Νίουγ Οὐνομαπὲ πεῖ} 118 Βουυΐοθβ βαροσῖοσ ἰο ἐμ Ο]ὰ Οονθηαπίύ. αἍ, ΤῊΘ ΒΌΡοΥ ΣΙ ΕΥ͂ οὗ ἐπ 9 ΠΟῪ 
Ἰα δᾶ οογοπηδηί, οἷ. Υἱϊ. 12-22; δ, {80 ΒΌΡΘΥΙ ΟΥ̓ οὗ {89 ἢονν ῥυ]οϑίμοοά, νν. 298-28; ο, ὑμθ βὰρ6- 

ΤΟΙ οἵ ἐμ ὨΘῊῪ βδποίπαυυ δηὰ 1.8 ΒΟΓΥ ΟΘ6Β, οἷ. Ὑ1}11. 1---χ, 89, (1, ΤῊΘ ΠΟῪ ἐδ Όοτπ8016, 2, ἐδθ 

Νον Τοβίαπιοπέ, 8, (88 ΠΟῪ δηΐτγϑηοθ οὗ ὑΠ|ὸ 6 ΗἸρ-Ὀυϊθϑὺ ᾿αὐο ἐμ 6 Βο]ϊοϑὺ οὗ μ0]1.08. ΤῊΘ ποῦν 
οογοπδηΐ-]οοά δηὰ ββδουῆοθ. 4. Ἰγαγηΐης ασαϊηδί ἐλὲ πε οΥ ἰἢ6 ει 1 δίαπιολι ἀροϑέαδῳ). 

111. Ηοποθ ἐμ6 ΝΘ Τοδίδιηθηῦ ἴΑἸ ἢ 18 αἶβὸ ὑῃθ 800} πιὸ δοτωρ]θύϊοη δὰ ἔα] ΕἸ πηθηὺ οὗ ἐμ9 
οἱὰ (αι, οἰ. χὶ. 1-40. Ῥγαγηΐηρ ασαϊηϑὲ αροδβίαϑῳ ὕγοηι (18 ἠα δ, οἷ. χὶὶ. 1-11. 

ΤΥ. Ηδθηοα δ18ο ὑμ6 ΠΟῪ οοηρτοραύϊοι οἡ ἴδ Βρ᾿ ΓΙ 8] Μοπηύ ΖΊΟΠ, 18 ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴο ἐδ οἱὰ 
οοπρτοσδίϊου δὖ Μουπὺ ϑ1παὶ, οἷν. χιὶ, 18-24, Ἡγαγπίπρ ἀραϊπδέ αϊδοδεάϊεηοα. ἙΕἸχουίδίίοη .ἴο 

{μη κΚ- οδοτίηρ; ἰο 86 πιδηϊοβίδύίοῃ οὗ [818 ᾿ἰν Πρ ΒΟΥΥ]ΟΘ 1 ὈΓΟΥΒΟΥΙΥ͂ ἸοΥΘ, οἷ. ΧΙ]. 26--- ΣΧ }}}, Ἴ. 
Οομποϊυβίοθ. ΤῊΘ δρρ ϊοαίϊου, οἰ. χὶ!;. 9. Οδαθοῃ αραϊηϑὺ ἴα186 ἑθδοιθσβ. Εὐχῃογίδιοη ἕο 68 γ- 

ἰῃρ {86 τϑρτοδοὶ οἵ Ομ γϑὺ, ἕο ὑμ 1118 οὗ ῥγαυβδγ, ἴο ὁ ἉΤΟΒΙΥ͂ ἀϊδροδί ὑϊοη [ἡ ὁ. ψ 8 Τοίθσθηοθ ἴο οἢ, 

χὶ!, 11--- Μ.1 ΑΡρρτορσίαἰθ θϑηϑάϊούίοῃ δῃα βαϊαξδίϊοῃ, οἷ. χὶ!, 10- 
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8. ΣΙἸΤΕΈΒΑΤΟΕΒ ΟΝ ΤῊΞ ΟΑΤΉΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΊ ΕΒ. 

ὅθ6 ἴῃ9 ΟἜΝΕΒΑΙ, ΟΟΜΜΕΈΝΤΑΒΙΕΒ. ΤΏΟΒ6 οὐ (80 ΝΥ Τοβίατηθηῦ ΠΈΒΝΕΒ, (70]. ΤΥ, 68 
δἴῃοο Ὀθθὰ ΡΌὈ]18Π64), ἩΞΙΡΕΘΘΕΒ, ΖΦ πολιγιάϊον, Ρ. 617. ῬΑΝΖ, Κϊυεγβαὶ Πλοίϊοπιαγ, Ρ. δ18; 
ΒΌΡΡ]ογλοπέ, ρ. 60. ὝΊΝΕΕ, Μαπιιαὶ οὗ Τλεοῖ. Ταϊεγαΐωγο, 1, Ῥ. 270; Βαρρ]οιηθηΐ, Ρ. 42. 
ΤΑΥΤΙΈΝΤΗΑΙ, .Βιδί. Ατολῖυατγμιδ, Ρ. 184. ῬΈσΘΒΘ, Ζγιγοαμοίίοη, Ῥ. 132. ΔΥΙΕΒΙΝΟΞΕ, 7 λ6 ΚΕ ρῖ8- 
ἐζε 9.7 απιεβ (ΟἸΒ δ 56 π᾿ Β Οὐτητηθηΐαγυ, 0]. ΥἹ., ρατί 1., ῥ. 45). 

Οἱ ἐδθ ΟἌΤΉΟΣΟ ἘΡΙΒΤΙΙΕΒ ΙΝ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΚ ΙΚὶ ΡΑΕΤ: ΟἸΕΜΕΝΤ ΟΡ ΑἸΕΧ., ὈΙΡΥΜΟΒ, Υ6Ε. 
ΒΈΕΡΒΕ, ΟΕΥΝ ΖΒ, ΑΒΕΤΙΟΒ, ΤΟΒΤΙΝΊΑΝΥΟΒ, ΠΟΒΝΈΣΒ, ΠΈΒΡΕΕ, Αἰ ριβίζοβ 9. ἔισο δγοίδιογβ 9} υδδιιδ 
ἐπὶ ΟἿ Οαγιοη, Ζόπισο, 1775. 

ΟΝ ΒΕΡΑΒΑΤῈ ἘΡΙΒΤΙΕΒ: ΒΟΗΒΟΘΕΒ, ΚΘΕΒΕΜΙΤΈΒ, ΞΈΜΙΕΒ. Ποοϑ, Μοκυθ, ΗΟΤΤΙΝΟΕΕ, 

ΖΑΟΗΑΈΒΙΣ, Ῥαγαρ΄ἦταβε Εἰροδίδίον. Αδξηροη, 1776. ΒΕΝΘΕΙ, ΣΦ ρίαπαίοτῳ Ῥαταργαϑε οὗ 
ἐδλε Ουἰλοῖϊε ΕὐρΊιϑιϊε8 απιὰ ἐδ Πενοζαξίον, οὗ ὕολη, Τὐθίηροι, 1781. Οὐτωτηθη αῦυ ὈΥ 6. 5σΕ1Ὲ- 
ΘΕῚ, 1788.---ΟἌΈΡΖον, Ζριει. Οαμδλοῖ., ἘΔ116, 1790. 5. 1. Ὑῇ΄. ΒΟΉΒΒΕΒ, ὑμ9 Ολοῖϊς ΕὐρΊϑίϊεδ. 
ο]. 1., Ζαθθ, Μαγθυσ, 1799ϑ. ΑσὐὐΥΒ1Ὶ, ὑμ6 Οὐέλοῖϊο ΕὐρΊδίϊοδ, Τιοταρσο, 1801-1808. ῬΟΤΥ, 
ρίει. Οαμλοί,, ἢ νγοἱβ., 1786-1810. ΟΟΡΕΕΒΊ, 890 80-σαἰεα Οαἰἱλοῖλο ᾿ὐρίδιϊδδ, Τίοταρο, 1801--1808, 
ΟΒΑΒΗΟΣ, ἔδο ΖΦ ρίβίϊοβ οὗ ἐδε Ηοΐν “4 ροϑιῖ68 ὕαπιθ8, Ῥοίον, Ψοληι απαᾶὶ ὕμάε, ἐγαηδίαίρα απα ε:- 
»ἰαϊπεά, Ἐββεη, 1880.0 ΤΑΟΘΉΜΑΝΝ, Οὐπιπιοηζαγψ οὐ ϑαηιε8, ΤιοΊρχῖς, 1888, ΗΘΉΑΒΙΝα, ϑαοοδὶ 
εἰ σάα Εῤιὶοίοϊα, οἰο., ΟΟΡΘΏΒαρθη, 184]. 

ΤΕΞΒΑΤΙΒΕΒ ΟΝ ΤῊΒ ΟΑΤΉΟΙΙΟ ΕἸΡΙΒΤΊ,ΕΒ.:--- Οὐ ΘΙ͂Ν, Οδηυηιογ, 6 ὕογιζέδιι8 Εὐρϊβίοῖ, Οαἰλοῖ. 
Οσεξίηροη, 1790. ΗΤΟΒΕ, αἀ6 Οαἰλοῖ. Ῥῖδί. οοσαδίογια εἰ οοπιδῖϊο, Τ δίησοη, 1789, 1. Ὁ. βσασυε, 
πὶ ἐδλε ϑοιμγοεβ οὗ ἰδὲ Εἰριδίζεβ οὗ Ῥοίογ, οἰόϑ. 176 ἰδεγαγν οδαγασίογ απα ναΐμε οὗ είεν, ὕωάε 
απαᾶ ὕαπιεβ, Ὑ οἰβϑθηζθβ, 1802. Ἐ', 1 ὔσ ΚΕ ἐπιστολαὶ καθολικαΐί, ἀλὰ Σἰρτδίοῖα Οαπονίσα ἴὰ Τλοοῖ. 
βϑιμάϊεν πὰ Κγίδίζοτι, 1886, ν. 643-660. ΜΈΥΕΒ᾽Β ΟοτατηοπίδυΥ (Ρατίβ ΧΤΙ], ΧΙΥ͂,, ΧΥ,, Οοιὰ- 
ΤΩΘΏΓΔΥΥ ΟΥ̓ ΗΥΤΗΞΕ); ὈΚ ἽΝΕΤΤΕ, ΤΕ ἰτοσεί. Ηαγαδιιοῖ, 1 οὶ. 8; 1ΠΠ. Ὑ0]. 1. 

[Βοβιά65 (86 ατπογαὶ Οὐπιπιδηίαγὶε8 οὗ ΜΑΥΤΗΒῊῪ ΗΈΝΒΥ, ΞΟΟΤΊ, ΟἼΙΣ,, ΟἸΙΑΒΕΚΕ, ΕΙΤΒΥ, 
ὍΌΟΥΥ ΑΝ ΜΑΧΝΥ, ΒΑΒΝῈΒ δηᾶ ἴδο Ογεοῖ 7εϑίαηιογιίδ οὗ ΒΙΙΟΟΜΕΊΕΙ,Ό, ΑἸΕΟΕΡ δῃὰ ἾΝΟΒ᾽β- 
ὙΟΈΤΗ, ὑμοῦο δ΄ αἷἶϑὸ (δ 10] ΟΡ: ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΑΙ, ΕΡΙΒΤΊΕΒ: ΟΑΥΒΤΑΝΟΒ, ΕὉ]1ο, γοποῖ., 1591. 
ΤΊΤΕΙΜΑΝ, Ἐς, Αἰιοϊαξίο ὄπ οπιπεδ δορὶ δίοίαβ αροϑίοϊ,, ϑὅγο., Απίο., 1682,---Ο ΑΙ ΤΉΈΒσΒ, ΒΕ. 

᾿Ηοριῖα ἔπ οηῖπαβ ορῖϑί, αροϑίοϊ,, Ἔο]1ο., ΤΊρατι, 1599.---ἩΈΜΜΙΝΟαΙσΒ, ' Οὐηιπιοηξ ἵν Οηνδβ 
Ἐρίβι. “4»οβίοϊ,, Ἑοϊϊο, 11Ρ08., 1572.---ἰδτιυβ, ΟΊ ΕΜ σΒ, .1.. οπιγνο8 Εἰ ρΊδί,, ἑοηι ἐκ Οαἱλοῖ. Οδηι- 
“πετιέ. Μορυπίϊο, 184]-45, Ὀισκβον, Ὁ., Ε»οβ. απαΐϊνὲ, οπιΐωώηι ΑΡοδίοῖ. Ἀὐρίδιοῖ., ΟἾαδρ., 
1648.--ῬΥχ 5, ΤΉΟΜΑΒ, 44 ραγαρῆταϑε, υἱδῇ, γπιοίε8 ὠροη ἐλ Αοίβ, απὴ αἰ ἐδ Αὐριδίζοδ, 2 γοἱβ. 
8νο., ᾿οηάοῃ, 1787.--- ΜΓ ΑΟΚΝΊΘΗΤ, ΠΑΜΈΕΘ, 4. πεῖ ἱμογαῖ ἐγαγιδίαξιοη, ὕγοπι ἐδ ογίσ. ΟὙοοΐ οὗ αἷ 
ἐδλε “4»οβίοϊιοαϊ ΕἰρΊβίζε8, οἷο., ποηάοῃ, 1816. ᾿ 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΑΥ̓ΗΟΙῸ ΕΡΙΒΤΙΙΕΒ: ΤΗΞΟΡΗΥΙΑΟΊ, ΟΕΟΥΜΈΝΙΟΒ, ΑΟΌΊΝΑΒ, Ησθ, ΕΆΒΕΒ, ΟἿΑΙ,- 

ΨΙΝ, ΟΟσσεισθ, ΟΕ1τ. βάσβ., ΟΟΒΝΕΙΙΒΑ ΠΙΑΡΙΡΕ, ΒΙσιοτ, θῸΜ μοῦ, Ῥαγαργαϑο ἀο8 Ἐ)ρίγε8 
Οαποπίχιιοθ, 12νο., Μοὶ 1727. (Μυοὶ οοτητποπαθα ὉΥ͂ ΟΑἸΜῈ7). ΟΟΙΈΕΤ, ὅάμσει, γαοί 
Ῥαγαρῆυ. οἡ ἰδλδ βευεη Οαἰλοῖϊο Εὐριϑέζεδ, οἷο,, Τιομά., 1884, ΒΈΝΒΟΝ, Ο᾽,, 76 8δουοπ Οὐϊλοῖϊο 
Ἐρ βεῖοβ. ϑΌΜ ΕΒ, ΑΒΡ., Ῥγαοί. ἘΖΡοϑβ. οἱ ἰδὰ εποναὶ ΠΡῸΣ 97 ὕαγιε8, Ῥεών, “ψολη, απὰ ὕμαα 
8νο., Τοπᾶ, 1840.---Μ 1. 

Π. ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕ ΧΑΜΈΒ. 

1. ΤῊΒ ΑΥΤΉΟΒ. 

Φάχλθθ, ὙΔῸ ἀθβουῖθο8 ΕΣ Πη501 85. Ααὐδοῦ οὗ ἐμ. Ἐρ᾿βῖ]6, τηυδὺ Ἠ6 οἰΐδον ἔπ Ἀροβίϊθ δαπιοδ 
480 1,696 (ΔΜίατε χν. 40), οὐὁ {86 βοὴ οὗ ΑἸΡΆθτβ, Φροοῦυδ ΑἸρΡΒϑὶ (Μείιμ. ΣΧ. 8; ΜαΙκ Σἱ, 18; 
Ζακο νἱ. 15; Αοὲβ 1. 18), ΟΣ δ͵8ο “ἰδο ΤοτΒ Ὀγούμον " (6 4]. 1. 19; 6Ἀ. 11. 9), ψγῆο 18 αἰἑοροί μοὺ 
ἰάοεα ἐἴς8] τι ΤΔοοθα8 ΑἸἹΡΗ οὶ (ΑοἰβῚ. 18; χιβ 17; χν. 18; χχὶ. 18). 

Τοθ ἀοῆηο Βγρούμθθ:8 ἄοαβ ποὺ [Ὁ]]ΟὟ ΒΟ]ΘΙΥ͂ ἔγοια ἰδὸ [ηὐτοαποϊοῃ οὗ ὑπΐ8β Ἐρ βί16, ἐξ 
Ἡ1ΟΝ 6 68}15 ΠΙτΟΒ6} ἢ “8 βοσυδηὺ οἵ αοά δπὰ οὗ (89 ᾿μοτὰ 76888 ΟΠ τὶϑί." Βαΐ 1 ἄοοα8 ΖΌ]ΟῪ 
ἔγοτα ἴἴ, ἔμαῦ 8:65 οἰδίτηδα ὑο βροββοϑθ 8 Ῥσοζοϊ μοηῦ ροβι οὴ ἴῃ {86 Ομυτοι, δπὰ [610 οομβοϊουβ οἵ. 
Ῥαΐης κποιγα ἰο ἐμ6 8016 76. ]18}- Ο τίη Ομ τοὶ δα 7 δπιθ8, ὑπ6 βοσναπὶ οὗ αοὰ δπὰ οἵ 7ϑϑὰβ 
ΟΕ δῦ ἰὴ δ᾽ ΘΧΟΪΌΘΙγ9 50η86, ἩΙΟΝ Σοπαἀογοα 1ὑ ἸΏ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἕο οοῃ!ουπα τὰ ὙΠῸ ΔΥ͂ οἶμον 7 81ὴ68, 



10 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΝ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ “ΑΜΕΞ. 

Βαὲ ἐμαύ ὑπ6 ὑγδαϊ οι οὗ {86 ΟΠ ατοἢ βου θα ἰο ᾿ἷπὶ (τι ἢ ἃ Ργθροη ἄθγαηοθ οἵ ὑδβίϊ πη ἢν) Αροβ- 
[0168] δ ΒΟΥ ΤῸ] Ονγϑ ἔγοτα ὑπ γϑοθρίϊοη οἵ [18 ἘΡρ ϑέ]6 Ἰηΐο ὑμθ δποη, δἰ ἐμουρσὰ 1Ὁ νγαϑ 
Θηυτηθγαύθα διμοηρ ὑμθ ΑἢΦ]Θρσοτηθηδ; πα 66 1ὑ 18 ταδύον οὗὨ ἱπαῦϊτΥ, τοῦθ ἀστὴρ ὑδ6 ὑδμιγά 
ΘΟ ΌΓΥ ἰὺ γὰ8 Ὡοὺ ὈΥ σοπίουπαϊηρ ἀδία δηα Ορ᾿ ΠΙΟῺΒ βγϑὺ Ἰηο] παἀοα [ῸΓ ΔΤ ἢ116 διηοηρ ὑμ6 Δπ.1]16- 
Βοταθηδ. 

10 18 βοἰ (1, μβονγονοσ, ἰμαὺ 1168 ἐδ Ε]ΆΘΓΡ, 6 βοη οὗ Ζϑῦϑαθο, οδηποὺ ἢδνο Ῥθθπ ἐδ δ ΟΣ 

οὗ {μ18 ΕἸ ρ᾿8ι16, Ὀθοϑϑθ 86 βυ βουθα τυ ΓΟ 88 ΘΑΕΥ 88 Α. Ὁ. 44 (Αοἰβ χὶ!. 1, 2), 8116 ἐδθ 
Ἰηύθυμ δὶ 81} 5108 δῃὰ ϑἰδίθιηθηΐβ οὐ [ἢ18 Ἐρ 8016 Ὀθοηρ ὑο ἃ τη Ἰαύθυ ροῦϊοά. Τὰθ Βυ 8ορ- 
ἰϊοῃ πὶ ἰδ Ῥοβοιηΐο δῃᾶ ἐμαὺ ἴῃ δὴ οἱὰ 1,αὐΐῃ ὑγδηβ]αοη ἃβου] 9 τιὐουΐ ΔΩΥ σϑαϑοὴ ὑῃ9 δαίΐδον- 
ΒΕ ἴο Ὠϊπι, πὰ Παὐ 6. ἰοοῖκ Εἰπὶ ἴοῦ {86 ῥτεϊθηαθα δυύΐθοσ. 

ΤῈΟ φαρβίίοῃ οὗ {6 δ οΥΒ ἢ οὗ οὐγ Ερ[8.19 σου]ὰ ἐμ8 Ὀθ βοἰ]οὰ, δὰ ποὺ δὴ οἱ θῖγοσ 
ἀϊδυδοα [16 ορ᾿πΐοη οσυττοηὺ ἴῃ δηοϊοηὐ γα! ὑοη δηα τηοάογῃ ὑμθοϊορΎ, ὑμαὺ 1ὑ 18. ΠΘΟΘΒΘΒΑΥΎ ἴο ἀ18- 
Ὀηρσυΐδὰ ἐῃθ Αροβίϊο δοοθϑ ΑἸἹρῃ 8 όσα ὑ8θ υμογά 8 Ὀσοΐμοιβ. 1Ζ7| ἐδ ἰὴς οἷά Ἐδιοηῖίε ἀροογυρλαΐ 
ζεσεπα οΥ ἰλα Τιοταά" 5 ὀγοίλετϑ. ᾿ 

Αἀδουηρ ἰο [88 δἰ τι ρ0]6 βίδίοῃιβθη β οὗ 9 ΝΘ Τοϑίδιαθηΐ 41} ἀουδὺ οοποοσπίηρς ὑπὸ 1ἀθα ἐγ 
οὗ Ταγιθ8 ιδὰ {86 Το 8 Ὀτού 6 Γ᾿ τηυϑὺ νδῃ]βὰ; αἰὑμβουρῃ γ͵Ὺ ἀο ποὲ δὖ Ἅὔοθ 866 ΨᾺΥ 8 1268 
186 8οπ οὗ ΑἸρβδϑὺβ βῃοῦ]α Ὀ6 681164 {86 Τμοχά᾽ 8 Ὀγούδογ. 

ΕῸΥ 761η65, [86 Βοῃ οὗ ΑἸρΡΒδρυβ, ρα8868 δὖὺ οποὺ τοὶ ὑδ9 118ἰ8 οὗ ἐΠ6 Αροβίϊθα, σίνθῃη ἰῃ {86 
ἋΟοδροῖϊβ (Μαίίμ. χ. 2; Μαγκ 11. 16; [μ0Κ6 νἱ. 14), Ἰηΐο {86 δὲ οὗ ῃ9 Αροϑβϑύϊθβϑ ρίνθη ἴῃ Αοἰβ 
(εἰ. 1. 183). Ηδγο ἣἢθ ΔΡΡΘδΥβ 88 γοὺ 88 98π|68 [86 βοῃ οὗ ΑἸρβϑυβ, ὈΥ [δ 8146 οὗ μΪ8 ῥγοχηϊπμθηῦ 
ὨΔΙΏ6- 8860, {86 Βοπ οὗ Ζουθάθο, ΨΏΟ 18 ἐμογοίοσο οδ]] θα 8. ρ}]ν 94τ168. Βυὺ ᾿πηπηθα!δ οὶ Υ ΔίΌΟΥ 
{86 ἀοαὶὰῃ οὗ {μι18 ρσοταϊποηὺ 7πλθ8 (ἀοὐβ χὶϊ. 2) ὑμιβῦθ 15 τῃϑῃ ] οη θα δἀπούμο 98 π168, ΏΟ ὈΘΑΙΒ 
ἐμαΐ πδῖὴθ σι μουΐ 4]1 ζασί μον 408} δοαίίοη (Αοἰβ χὶϊ, 47); δηὰ [86 ἀβϑυταρ !οη 18 ΒΙΡΆΪΥ ρτο- 
8019 ἐμαὶ 78τη68, {86 βοῃ οὗ ΑἹρῇβθοιβ, βῃου]ά ἰὴ 80 βῃοτύ ἃ {ἴτηθ, Βαῦθ νϑη 1564 ἔγουη {116 βίδρθ 

Ῥαϑβὲ 4]} ἰγαοίηγσ, σψιϊουὺ Ὀοΐηρ ὑμβουσῃὺ που οἵ μανίης ϑυθὴ 18 ἀθαίῃ ποίϊοθα Ὀγ ΓθΚα, ἰδ 6 
ιἰδίοτδη, δῃὰ ἐμαὺ ὑμοσθ βῃου]ὰ βυδάθην ἤδΥθ ΒΡΥΓΆΠΣ ὉΡ 8016 ΠΟΙ -Δροϑβϑίο!οϑὶ 98Π168, ὙΠῸ 
δοίι 8} οοσαρὶοα ἃ Ῥγοτηϊηθηῦ ροϑιὑοη ἀλόης ἴῃ6 ΑΡροβίϊεβ. 8 ἴθ πυβ ἴοσγοθᾶ ἰο τηδἰ ηἰϑὶη 
ὑμαὺ 1Γ δὐΐου ὑμθ ἀθαίῃ οἵ 781η 868 {86 δοῃ οὗἨ Ζευβάθοθ, 80 τδ8 ΒΡ 68]16ἃ 9168, ἔμ6γθ δ σΟδΘ 
(ογυ τὶ δηοίθοῦ 9}4π|68 0 δα ΒΙΠΡΙΥ ΟΥ̓ ὑπᾶὺ πᾶηηο, ὑμαὺ ϑτὴ68 τηυϑὲ ἤδνθ Ὀθθῃ [6 βοῇ 
οἵ ΑἸρβωυϑ. Απὰ ἐμ [6 18 τηϑπεϊοηθα 411 ὑμτουρῃ Αοἰβ, δυδσ (ἢ Βδ1η6 δπὰ ΘΥ̓́ΘΥ ἴῃ [88 ΒΆΙΩΘ 
Ῥοβιίοη οὗ ἃ τηϑαϊαίου οὗ (ἢ9 π6ν ΟΠ τ]βδη ἴδ ὑλ 8δηα ὑμ|6 Ὠϊβύοσιοαὶ Ὡδύ!οηδὶ ΘΟ; ΒΟΙ Ο 81.688 οὗὨ Ἀ]8 
ΡΘΟΡ]ο (οἢ. χν. 18; χχὶ. 18). Βαΐ ψ8116 ἐδ Ἰαβὺ τηθοίϊηρ οὗ Ῥαὰ] {μ0 Αροβίϊβ, δῃαὰ ὑμ18 7 υηθβ 
οὔ ἰο Αοἰκ, ψῆο 18 ο8]16ἃ 95 4π|685 τι βοαῦ ΔῈΥ ἔαγ ΠΟΥ δἀα!οη ἴο ἢ8 Πδη6, Οσουγτοα αρουΐ δ9-- 
Θ0, Α. Ὁ., 1 18 ἕο 6 ποἰϊοοᾶ, ὑμαὲ Ῥδὰ] τηδᾶδ τηϑῃζίϊοη οἵ 7812 68, 88 {6 Τιογά᾿ Β Ὀγούμον (6 4]. 1. 19 ; 
11. 9) βονϑῦαὶ γϑαῖβ Ὀοΐοσο ὑμαὺ {πο (ἀρουὺ Α. Ὁ. 566-57); 80 8’8ο ἐμ δρρϑϊ]δίϊοῃ “089 Τμογά Β 
τοί οΡ,᾽" ΒΥ, ΟΥ “Ψ81}68᾽" ΒΙΠΊΡῚΥ (1 ΟΟΥ. ᾿χ. δ; οἢ. χν. 7 δροιύ Α. Ὁ. ὅ8). Ηδστοθ, αραὶῃ τ 
ᾧδνο ἴο ο98}} δἰΐθηξίοη ἰο ὑπ οἰγουχτηδίδηοο ὑμπαὺ Ῥδὰ], ἴῃ [η6 ἄγϑί ομαρίϑγ οὗ ἀαἰδίλδηϑ, σοῃ)οὶῃ9 

"486 δϑῖηθ 781168, ὙΏοπλ ἴῃ 086 Βοοομα Ομδρίθυ ἢ6 ἀθβουῖθ68 88 ὁπ οἱ {δ6 Ρ1118γ8 διχοὴρ 86 Αροβ- 
4165, ψἹΓ8 [ἢ6 τοϑὲ οὗ (86 Αροβί]θβ, 88 (9 Πιογὰ 8 ὈγούΠ συ, 

[πὶ {86 βγεὺ ρ]αζο, ἔπη, γὸ τη αϑύ Πο]ὰ ἔδϑὺ ὑμ6 Βυρούθϑὶβ ὑμαὺ 1168 ἐμ6 βοὴ οἵ ΑἸἹρἤεθυβ, 
δὰ (86 Πογὰ 8 Ὀγούδιον, ἂῦθ 1Ἰἀθηΐοαὶ. ΤῺΘ αὐ οβ.! 0} ὩΟῪ ΘΟΙΏ6Β Ρ, δύ 18. {868 τοϊδίϊοη οἵ ἐ}}18 
ΙΒαΡΡροβι ίοη ὑο ἐλ τηοϑὺ δποϊθαὺ ὑγααλέϊοι οὗ ὑμ6 ΟΠ στο ἢ ΤῊ ο]ἀοϑί ὑγδάιἐϊοη 18 Γοργοβοηϊθα ὮΥ͂ 
Ποροδίρρυϑθ δα ΟἸοηθηὺ οἱ ΑἸθοχαηάτῖα. ἩροδΡΡυβ, δοοογάϊηρς ἰο ΕἸ βοΐ 8, ἐν. 28, γϑροῦὶθ 88 
Μοϊϊονγβ: “9 8τη68, ὑμ6 Ὀγούδμοσ οἵ (89 Τμοτὰ σϑοοῖνϑα ὑδθ σονογῃμχθηὺ οἵ ἐδ 6 ΟΠ τος ΘΟὨ)ΟΙ ΠΥ ἢ 
4μο Αροβέϊθβϑ, το ἴγοται ἐμ ὑΐπιθ οὐ ὑδ9 ᾿ιοσὰ ἀη}}} οὐ οὐ 88 βυγπδιηθὰ ἰδ ὕπδὺ ὮΥ 4}}; [Ὁ 
ΤΩΔΏΥ ΘΓ 08]10ἃ 94π|68, αἱ {18 ὁ γγὙὰβ οοῃβθογαύθα ἔγοπι Ἀ18 το μ᾿ Β του Ὁ." ΤΏΘη [9Ο]]ογ8 
δὴ δοοουηΐ οἵ 18 ΒΟ]]Ώ688, {10 Θμαγαοῦθυ οὗ ἃ ρίουβ Ναζαγιίθ δῃὰ ἃ [δι ὑβία! ΟὨγιβιϊδη τααχέγτ. 
Ηδθ υπάοτίοοϊκς (86 σονογῃτηθηΐ οὗ 86 Ομ τοῦ τι ἰδ 6 ΑΡοβί]68, ἰμαὖ 18, ἢ6 γχ88 ἠοΐ (9 Θχοϊυϑὶνϑ 
οίβδορ, Ὀαΐ {1|ὸ οοὔρογδαίομ (1 [ἢ ΟΥ̓00) νγαβ γοβοσνϑὰ ἕο ὑῃθ Αροβϑί]θβ 88 βο β, ἊΑβ ὈϊΒδορ ἰῃ 
Ἐ8Π6 Αροβέο!οδὶ βθῆβθ, δοοογάϊηρ ἴο ὙΒΙΟΝ ΘΥΘΙΥ͂ ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΣ οὗἨ [86 ΟΠΌΤΟΙ τγ88 Βα )]θοὲ ἴο {86 )οἰπὶ 
Αροϑίοϊαίϑ οἵ ἐμ Ομ υγοῖ, 6 γγ88 ἀἰβύϊπρυ θα ἤτοι {86 ΑΡροβέ]εϑ δ βορὰ μ6 )ὰ8 δὐ {8:6 βδῖὴθ 
ἐπα. 88 ΑΡροβί]6,} Ἰαδὺ δ8 Ῥοΐθυ γ718 αἰβύ ρ α]Βἢ Θα 88 Βροϊκαβδιωδῃ ἔγοτῃ ὑδιϑ οὐβοὺ Αροβίϊϑβ, δἰ που ὰ 

"5 ΗΌΐΠοΣ (Ὁ. 4, Νοῖο 8) ἐλ πα (μὲ 11:6 Ῥγοταίηϑηϊ ροαϊ ἴοι οὗὁ δαπιοδ δὲ 9 γυβαίοια σου ὰ ποῦ μβατὸ Ῥϑϑὴ οὑίηρ ἴο δῖ6 
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δ δοϊοιρϑὰ ἰο {μοῖγ αταροσ, Αοίβ ν, 29 (ὁ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι). [{π|8 ἈΘΓΘ ῥσθβ8 ὑμ6 Ἰοὐΐοσ ἴῃ 
80 ϑοῆδα οἱ ἃ ἀϊβίϊῃοιίοη οἱ ἔμ βοὴ οὗ ΑἹριϑοὺβ ΠΌσω {π6 Ὀγοίμορ οὗ ἰὴθ 1ογά, Ηδροδίρρυβ ἴῃ 
δηοίβοῦ ρβϑββαρο (ΕἸαΒοῦ, [11.,22} ου μ6 ἀοβοθηὺ οὗ ζϑηλθδ ἀθο] δ γ88 ἈΪΠ1586] 1π ἰανοὺν οἵ ὑμθ Ἰἀθη ὑγ. 
Ηθο 5878 (μα ϑίγαθοῃ ὑδθ ϑοὴ οὗ ΟἸδθοριδβ βιοοοοάθα ζβϑιηθθ ὑ89 7 8ὺ 88 ὈΊΒΒοΡ, ὑμ18 ομθ ραίῃ 
δεΐῃς 8 ἀοδοοηάδηξ οὗ {Π6 889 1ποῖ6 οὗ (80 Πογὰ (ϑείου αὐτοῦ τοίθττοα ἰο ὑ86 ποχὺ [Ὁ] οσσίηρ ὁ 
κέριος), δηὰ ὑμαὺ 811 ρανο ἷγῃ {}]18 ὈΓΘίθγθοθ, 88 Ὀδϑὶηρ ὑἢ6 ϑοοοῃὰ τοϊαῦϊνο οὗ ὑπμ6 Τμογὰ (ἀνεψεός) 
Οἴοορ 88, οὐ δῦ διιουη β8 ἴο {86 88π|0 ὑμίηρ, ΑἹΡ 8808 (οἵ. Βτϑίοιϑι ἀθ γ᾽ 8 ΌΧΙ θ0 ἢ) ͵Δ8 Θ0Πη86- 
ΘΗΝ Υ οογ μογα 8. Ὅποῖο, 7 81|68 ἀπ ϑ᾽τηθοὶ (0116 889 88 31: Π}0}} 18 80η8, 81.695 ἀῃὰ πο η 
ὑγοίμογθ, Ὀούῃ ἐμθ βοὴβ οὗ ΑἸμβϑθαβ, Ὀούῃ οουϑὶπ8 οὗ ἐμ ποσὰ, θὰ {86 ἴΟΓΠΛΘΙ, 88 ἈΡῬΘδ.Β ΠΌΪΩ 
ππδὺ ᾿88 σοῦ Ὀοίοσο, τονογοὰ Ὁ. [ἢ Βσπατμθ “(86 Ὀτούβον οὗ {}10ὸ Τογά." 81 τγοτὸ πωροτίδηξ 
δ 86 ὑσϑυ μον οἱ ΟἸθιηοηΐ οἵ ΑἸοχαπάγδ (᾿  μβϑοῦ. 11., 1): “Τὰ μογὰ ᾿πραγίϑα ἐδὸ ριξ οὗ 
Κηον]οᾶρσο (086 στι0818) ο 78 1η68 89 δυδὺ, ἰο Φομῃ δπὰ Ῥοϑίθὺ δἰΐνς Η18 σϑϑαγγθοίίοῃ, ΤᾺθ890 
ἀο!νογοὰ 10 ἴο ὑϊ0 γοϑὺ οὐ ὑμθ Αροβίϊθβ." Ἦθ ὑδδῃ δα 8 ὀχρύθβϑϑι νυ, “ὑμϑῦθ τοῦθ, βοσύγθνοσ, ὑνγχο 
φδιλο868; 000 6816 (86 Τυϑὺ, ψο ττὰ8 ὑβγοσσῃ ἰτοπὶ ἃ θαὐ]οιαθηΐ οὗ 86 ἔθ ρ]θ δῃὰ Ὀθαΐθῃ ἰο 
ἀοδὶ ἢ πιἢ ἃ [116 γ᾽ 5 οἰ, δῃα δποίθοσ, Ὸ γ͵χ88 Ὀϑμθδαθα." ΤῸ {μι ]8 χησϑὺ Ὀ6 δά ἀϑὰ {88 ὑθδβι ΠΟΥ͂ 

οἵ Ογίρθη Ἰὴ ηἷ8 Οὐγιπιεηίανῳ ὁπ, Δίαξίδεισ, οἢ. χνὶ, Βαύ [86 ὑδβίϊ μη οΥ οὗ ὑδθ8 6806] δοοογάϊησ 
ἰο ἰδ9 Ηεοῦτοτβ ἰδ ΟΠ γιϑί, αἰΐοσ ἨΠ8 γοβυτσθοίο, δα Δρρθαγϑὰ ἰο Ψ8π|08 ὑῃ6 π8ὲ, ὑμ6 Ὀγοῦμο Ὁ 
οἵ (86 [,ογὰ πιαϑὲ Ὀθ ἐδίϑῃ ἴῃ οοη)απρίϊοη τ 08 δ ἐθϑίϊχοην οὗ Ῥϑὰ] (1 ον. χν. 7), ὑμαὺ “Ογιϑῦ 
ἯΔ8 δ6ϑὴ οἵ 7δῖηθβ, ἔμϑῃ οἵ αἱ {6 Αροβί!]98." ΤΠ βδηγθ δρρϑϑγίη ὑμογοίογθ 15 6816 ομσθθ δἢ 
Δφρρεῦτηρ ἰο 97841|88 ἐμο Αροβί]θ, δπὰ αραὶῃ δὴ δρρϑδυϊηρ ἰο {1 ὈγούμοΓ οἵ {δ Πιογὰ. 

ΤΊ Ἰδὲ οἵ (89 Ὀτοίμθιβ οὗ 7688, σίνϑῃ ἴῃ [86 ἀ8ρ615, Βρθο ῆθ8 781168, Θίγηοη δηὰ 788 

(Μαίι. χί!. δὅ5. Τηο Πϑὺ ἰπ Αοἰβ 8180 βρϑοὶ ῆθϑθ 781168, βίτηου δῃὰ 7048, Ὀαὺ 10 αἰδύϊ συ Βη68 

[86 7668 {π6γὸ ἱπίγοἀποορα 88 (86 βοὴ οὗ ΑἹρδοΌ8, ἔγοτι 981168 ὑῃ!8 Βοη οὗ ΖΘὈΌΘθα66, ἰ..6 Ῥούδσ ὑῃ 6 76 

ἱπϊτοἀυοοά, 48 Ζοϊοίθϑ οσ ὑμ6 Οδηδϑηϊθ ἴσοι β'!08 Ῥοΐθν, δηὰ ἰδ 6 7146 ἴδοτο Ἰηἰγοάαοϑα, 88 [9 Ὁ- 
᾿μϑὰ8 οΥ Τμδάάφουβ ἴγομι 7 48 [βοαγοἱ. 5 [ἡ 0 ΑΡροϑίο!Ἱοδὶ ΕἸ ρ᾽8.1985 γὸ Βπὰ αἴζον ὑμθ ἀθα οὗ 
ἔδο οἰάθν 768, {86 πϑπὴθ οἵ 8 8165 Ὑ:ο 18 δ Αροβίϊθ δῃηα αἷβο ἃ Ὀγούβον οἵ ἰδ [υογὰ (6 !. 1].; 

64], 1)5, τῇο 18 8180 ἃ Ὀσούδμον οὗ ἀθ, δηᾶ ἴο τοπὶ ἯΘ ἀγὸ Ἱπάἀθούρα ἰοῦ δὴ Δροβίο δὶ Ερίβί]9. 

ΤῈ τηοϑὲ δποϊθηῦ ἐγ οη (ὑμδὺ οὗ Η Θροδίρρυ8) ᾿ΠΙΟΥΤΩΒ 8 ὑμογοθίοτο ὑμαύ 9 8τὴθ8 ὑἢ 6 Ὀτού 6 
οἵ ἐμ6 Τιοτὰ, νγὰϑ {ῃ 6 Ὀγοΐμου οἵ ϑιηοη, δπὰ ὑμαὺ Ὀούδ τ γθ {86 Βοῃβ οἵ ΟἸθορῃββ:ξξ ΑἸ ρϑθυβ. 
Βαΐ ἴτοτῃι ΟἸθιηθαῦ τῦθ δοί}} γ᾽ ἰϑαση ὑμαὺ ὑμογθ θχϊβίθα πὸ οὐμϑὺ 781168 οὗὨ ΔΗΥ͂ ᾿πιροτίδποθ ὑμδῃ 
7ααοθ (μ6 ΕἸΔΟΓ δῃᾷὰ 78π168 ἐμ 78ὑ, ΒΟ γ788 ὁ16 οἵἉ [86 τηοϑὲ ἀϊδἐϊησιι ! 5ῃθα ΑΙ ροβέ]68 (80 ἀϊϑιϊη - 
ξυϊθῃοα ἐμαὶ ΟἸοηηθηΐ, ἰπἀθθ, ουσο ΘΟ Υ οοηίοπ 8 πὰ ΙΒ 9ᾶπ|65 ὑΠ6 ΕἸΔ6γ). [μΔΘ.]}Υ 
ΘΟΠΟΟΙΐηρ Τυἀ6, Ηορσοβρρυβ ταρογὲβ ἢ κον86 ἃ 1146 ψ|ὸ ψγὰ8 οαὐοα ἴμ6 Ὀτοίδοσ οὗ ουσ [οτχά, 
ΔΘ ρ ἰο ἐ86 ἤοϑῃ (Ευδοὺ. Π1., 19, 20). ΕΠ ΒΘΌΙῈ5 δίδου ἢΐ8. ΠΟΥ 0168] ΤΩΘΠΠΘΓ, ΟΥ̓́88 88 
οὐΤἢρ ὀχθροΐθ, ὑθγηδβ {Π6 ΡὮΓΑΒΘ “λὲ τοα8 οαϊϊοα ἃ Ὀτοίμοῦ οὗ ὑμ9 ᾿ογὰ  ἰηΐο, “89 τῦᾶϑ8 ἃ Ὀγούμου 
οὗ ἴδ 1,οτὰ.᾽ ΕῸΥ ἴῃ 16 ΤΔΠΠΘΓ 6 ΠηΔ|κ68 βίπγθοι 86 Βοῃ οὗ ΟἸθορμαβ, ἢ ο86 ἀθϑί 18 τορογίϑα 
Ὁγ Ἡεροδίρρυβ (Επ860. ΠΠ., 32), (89 στδῃάβοῃ οἵ ΟἸθορβαβ, θϑοδιβϑο μα ἀπάοιβίοοά ὑδθ ρἤιγα89 
“ λτα ΟἸθορμαβ᾽ ἴο ἀθῃοὶθ “ ΜΑΥῪ ὑπ ἀδυραῦογ οὗ ΟἸθορ ἢ 88.᾽" 

ΤῊΙΪΘ ἸΔοπ ἐγ, ΒΊΟΝ 18. ΘσΘΥῪ ΨΏΘΓΘ ὑγδηθραγθηί, ἴο] ον 8 4180 ἔγοτα ὑ}}6 τηοδβὺ βύγ κηρὶ ΡᾳΓ  σΌ]ΑΓ 
ΟΥΙάοηοΉ8, ΜΑΓΥ͂, (ἢ 6 τροίμοῦ οὗ 7βηηθ8 {86 [)688 οὐ οὗ 7281268 ἐδ:6 βοὴ οὗ ΑἸρβδϑυϑ, ἰ8 4180 ἐμ9 
Ἰοίμον οἵ 7.86.8 (Μαΐ. χχν!. δ6; Μαῖς χν. 40; ν. 47, οἰ. χυΐϊ, 1). ΤὨΪ8 ῥγύονϑθ ὑμαὺ ἴὉὉΓ 
ὑτοίμοτα οἵ {π6 Τωογὰ Ὀοτθ ἐδ 88Π16 Ὡ8Π168 88 ἐδ) ἴ0ῸΓ 50η8 οἵ ΑἸἹΡἢιδϑυ8, νἱΖ.: 7ϑῃλθβ, δι πιο, δ ἂθ 

ἀροδθολίρ " πες ρμοϊη δὰ ταῖμοῦ ἴο τι ϑδίο Δ ΕΥ δοιίν ἐν ἔμδ ἴο [Π|6 ϑρίδοοραὶ χκονογηπθηξ οὗ οοματορδείοι." Βπὲ Ὑπθτθ 
το ἰὰλς Ἀροϑέϊο οἵ ἴμο “60 ἴο τοδί δ, [{ ποὲ δὲ 7ογυδα] θα ἢ 1: ΟὨχίοί ἀἰὰ οπατχο (86 ΑΡοϑί]66 “ 6Θ0 γ6 ἰπίο 4}} ἐμὸ πουῦ]ὰ," Ηδὁ 

ΒΌΓΕΙ. ἀϊά ποῖ τοοϑ ἴο δχοϊαο [ἢ6 οεηῖγο οὔ “πάἀδίϑι. 
1. 0ὴ ἐδ νἱοῖν οὔ Νοδοδογ, τῶ πιαῖκοῦ Ἰάκωβον ἔπ δι] οοὲ οἵ αὑτοῦ, οὗ. Τὴ ατίΐϊοϊο “ὐαοοδμξ " 1ἢ Ἡονζοξβ ΚΤ. Ε. νυ. 407, 

διὰὲ πἷγ “ροοίοϊίοαϊ Α4ρε. Ἰ. Ρ. 194. Νον ἀοοε ἔδο ποῖο οἵ Ἡαὲδοσ (ρ. δ) αἴοοὶ σὰν οχρδιδέίοη, ὀσρϑοίδ!!γ δὲ 1ξ Ῥσοροθοῦ [0 ἔδαυα 
ποδροί οἱ ἰνο δοοουος οὗ Ηοκοορραδ, ἑδαὶ δίπιϑοη ἐδ ϑοὴ οἵ ΟἸορδϑ τηῶϑ ἀνεψιός οἵ ἴο “,οτά. 

3 Παῖμοι π|ὶ'}} ποῖ δανίξ [πδὲ ἐΠ16 5149 [6 ἃ δοπ οἵ ΑἸρΒδϑαβ, ναὶ (ἢ δοῃ οἵδ δπι68, ὈθοδΌθ9 Ἦθ [58 οΔ]]οὰ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβον 
ἰα ἴκιχο γί. 16 δηὰ Αοἰς (. 18. Βυὲ συάο 1 ρῥτονϑϑ ἔπδὶ ἃ 5 πὰϑ τὲ ὃ6 ἔπυα ἀοοϊκυδίοα νι (ἢ σοίϑγθηοο ἴο ἰδ ποπουγοὰ δηὰ 

παίνογια!}γ Κυόπη Ὀτοίμποῦ. ΤΌ σοι 5 αἷ50 6 υἱδοϑὰ ἴῃ [αχίδροσίξίοη τὶ ἢ 726 π|65 ἴῃ Μαι. χ. 8 δὰ νὸ ησϑὲ ποῖ ᾿γθδθθ [89 

εἰτσειηείδηοθ ἐμαὶ ἢ6 ἰ5 ποὲ ΟΣΡτΤΟΒΟΙΥ σα θὰ ἷς Ὀτοίποτ. [Ι͂ἢ ἔδο οα30 οὗ ἐπἰ8 πο [ξ τ,ὸῶϑ σοη!οιηρ αἰοὰ ἴο ἀἰϊσιί πκτ 8 8 Ἀΐπα 

86 ἸΌΟΝ 88 μοδεί Ὁ]6 ἔγοτῃ 7 πἀΔ6 Ἰροατίοξ (506 320. χίτ. 22), δῃὰ τ[ἢϊφ τῶν δοοοιαρ δηθἃ Ὦγ ἀφο κπδ ηρ ἈΪΠπ 48 ἔδο Ὀγοῖδοῦ οὗ 

ἴδο νε}-Κηονση 56 πι68. 
Ὁ βι|οτ᾿8 δηὰ ὙΡΙοσοΐοτ᾿ 5 ὑγοροοοὰ ἀϊδε!ποιίου Ὀοΐτοθα ἴμ9 ὅδταοα οἵ 64], 1 δηὰ Θα]. 2 [6 80 ζογοθὰ δα (0 σϑβᾶοσ 81} σοΐα"- 

(δου Ὀπηδοθθδασγ. 
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Δη 708656.. Οἱ ὑμ9 ΠΌΤ ΟΓΟῸΒ οΟΓΩρ]]Ἰοαὐϊο 8 οὗἨ Ὀοΐὰ 11η68, 866 {8198 οοἸητηθηίατῦ οὐ Μαί. χὶϊὶ. 
δ8-δ8.1 

Το ορροϑιύθ σίϑυν, ὑἐδαὺ (89 Ὀτούμοτθ οὗ ἐμ ᾿ογὰ οοπϑϑϊναίθ ἃ 11η6 οὗἩ ἐπ 88126 πδῖὴθ ἴο Ὀ8 
αἀἰδυϊ ρα ἰδ θα ἔσο Βαϊ ἃ Αι ροβί]θβ 18 ἃ ἀθνυθϊοριηθηῦ τ οι (του αἰ δγϑηὺ ϑίαροβ τα αϑὺ Ὀθ6 ἰσαοϑά 
Ῥδοῖς ὅο {89 76 ]8}-Ο τ βίδα ΘΟμβοϊοῦβηθθβ,; ἰὑγθαύθα τι τοϑρϑοῦ ὕο (8 χϑαὶ] ροϊηΐ οὗ οὐβθσνδίϊοῃ, 
ἯΘ ΣΊΔΥ͂ ἀοδθιρηδίθ 1 88 ἃ ΥἹ6 7 οὗ Φδίομιο-αροογψρλαῖΐ οτἱσὶα. Τίβ ατϑὺ βίαρο ἰβ ἐ9 Νον Τοϑίβδ- 
ταθηὐ ΘΙΏΡ 8518 οἢ ἐδ Β0η8 οὗ ΑἸἹρβθιβ 88 Ὀοίῃρ ὑμο Ὀγούμουβ οὗ {89 ᾿ογτὰ. Τὰ 79 8}- ΟἸγ18- 
ἰ8 8 σζανθ ῬΘΟΌΪΙΆΓΡ ῬΤΟΙΏΪΏΘΏΟΘ ἴ0 [80 Τοβρθοῦύΐνο ἀιροϑβϑί]θϑ οὗ {16 ὅϑιγβ, ϑβ ρθοὶδ!ν ἕο 78:168, Ρδγ- 
οι ]ΑΥΥ 88 οοῃὑγαϑύθα τι ὑμ9 δα δμογν οὗ Ῥαὰ]. Ῥδὰ] δηλ} 8 0818 θα ρ 8818 δ ἕο 1.8 ϊδίοτ!ο 
γα ]ὰ0 Δῃα ΥὙΘΟΟρΊΖΘΒ 88 ἃ Οἰἰπιᾶχ οὗἩ δι μουν πὰ ΤΙ ΒΙοΝ το Βαᾶνο ἔσθὺ {86 Αροϑβϑέϊθβ ἰῇ ζϑῃθσαὶ, 
ἔβοη δ ΑροβίοἹοδὶ Ὀγούμθυβ οἵ ὑμ9 ᾿μοσγὰ δῃὰ ἔβϑῃ Ῥοίοσ, (9 Αροβίϊθ (1 Οοσ. ἰχ. δ). Βαΐ 
Ἀ18 Ἰδαῆσαθρθ ἴῃ ()]. 2 ΒΠΟΥΒ ΒΟΥ͂Σ [ΔΓ ἢθ 18 ἔγοϊῃ δοοοσάϊηρ ἰὸ {18 ἰδίου σαὶ δα οσ ῦ δηγα 
ἐμῖπρ πΚ Αροβίο]ιοαὶ Ῥυϊουιγ. ΤῈθ οοηὐηθδηοο δηὰ στοσίῃ οἱ {818 ον 88- τ βίϊδη ϑυὰ- 
ῬΒδϑιΖίηρ [Ὁ]]ΟὟ 8 ΘΒρΘΟΙΔΠΥ ἴγοα ἐμθ τϑρογί οὗ Ἡθρθϑίρρυβ. Βαὺ δ6 8.}}} ᾿πϑἰϑίβ ἀροὰ ἐμ9 
Ἰάοπ ΕΥ̓ οὗ 86 Ὀγούμιοτβ οὗ ἐμ ᾿ιογὰ τι ὑλθ Βοὴβ οἵ ΑἸρβδϑαβ, μθ 8.1] ἀϑϑιρτιαίθβθ ἴμοὶς Ὀγοΐμογ- 
Βοοᾷ 88 8 οΥρίηδὶ ΘΟυΒΙΏ881Ρ, Ὦρ 80}}} Βο] 8 ἔαϑὺ ὕο ὑμὸ οοὔγαϊπαίίοη οὐ ἔμ Αροβίϊ]θβ.--- 1] 
{818 νγὰ8 σμδηρσοαῦ τ {86 ἴ}} ἀσνοϊορηηχθηὺ οὗ ΕἸ ΟὨ ΐϑτα.. Ὑπὸ ἄγϑί ΕἸΙοπλὺθ ἴδῃ δίϊοβ, τ 8οὸ 
Ὀγουραῦ δὐϑουὺ 8 ἀθοϊάοα βοξίβπι, ἀθῃηουποθα ἔθ δρϑὰ Ὀίβῃορ ϑγαιοῃ, ἀου ίϊθθ Ῥθόδαδθ Ἦθ 
οΡΡοβοά ὑδι6ὶ" ἈΘΓΟΒΥ, ἃ8 8 ἀδθβοοπάδῃηὐ οὗ αν, ΘΟ ΒΘα ΘΏΟΥ 88 ἃ γοἰαύϊνο οὗ ϑϑβαβ, ἀου Ὀ1658 
δίζοσ Ἰτατηοάδσαΐθ νοηθσγαύϊοθ δὰ ομδηροά ἰηΐο ἐηπηοάογαίθ μαίγοα (Εαβοῦ. Π1Π1. 82). Βαΐ (89 
ἰδίου ΕΙοτὑθ8 (Δοοογάϊπρ ἕο ἐμ Οὕεπιδηίδη.68) ἈΙΘΊ]Υ Θχα! ὑθὰ ΨΦ 8168 88 89 Ποῦ 8 ὕγοίμον θύθῃ. 
δΔΌογο Ῥοίοσ, ΝΟΥ͂ 51π00 Ῥούθσ ὰϑ ὉΠπι:ϑ Δ ΚΔΌΪΥ ὑ8 τχοϑὺ αἀἰδίπσυ δηθα τηθιιδοΣ οἱ [89 γγὙ8. 0] 
Ἀροβύο!οαὶ ΟὈ]]ορθ, ὑδ6 ἀἰϑιϊηούϊοη οὗ 86 Ὀγούμοτβ οὗ 86 Τιογτὰ ἤοτὰ ἐδο Κο- πατηθὰ Αροβέ]θ8 
Ὀδοᾶπιο ἱπον Δ Ὁ]6. 1ἢ (8 ο886 οὗἨ ἰδ οοτητηοι ΕἸΙ Ομ ΐθ8 88 Βαρογαἀοα [86 ηδίαιγαὶ Ἰηὐογϑϑὺ 
ἐμαὺ ὑ818 [Δ ο"] }δύοα ἔῃ νἱϑῦγ ΜΠ ΐοἢ τηδᾶθ 9808 {86 δοΐιδ] δοὴ οἵ οϑορῆ, δηὰ ΜαΑσΥ ἰδθ χβοίῃεσ 
οὗ ἃ ΒΌπΙΡοΥ οἵ ΟΠ] αΓΘῺ.--- 18 ΒρΌΤΙΟυΒ, ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὑγδάιοη ἱπιροβοὰ ὉΡΟῺ δηὰ σαϊβὶοα ἐμ ἀ- 
οὐ θῖο8} ΕΘ α8, ὙΟῸ γ88 τουὺ ἕο υἀά]θ ΟΥΘΥΥ͂ ὑμηρ ἰορούθου, 8 8 ΘΟ βθα ΠΘΒ Ὁ οἰ 6 Σ 
βυθϑί αὖ σαῦθηοθ 1 Ὠἰπι561 ΟΥ̓ ὨοοΓίδὶ ἢ ἰὴ δἰ τηβ6 1. Α.8 ὈΥ ταϊδυαπαογβίδμαϊηρ Ῥαρίδβ, ἰὴ ἐῃ9 
Ἰηὐογοϑί οὗ ΤΘΟΪΟΩΥ δρϑϊηϑὺ ἀπ 9 ΑρΡοοδῖνυρβὸ (866 “ἱροξίοἱ, Ασα 1., Ὁ. 216) 6 οοῃ)υγοᾶ Ὦρ ἐδμ9 
Ῥθαπίομι οὗ ἃ ῬΓΘΒΌΥ ἰ6Γ Ψοῦπ, δα τηϑδᾶθ 488 ᾿υ9Ότθυ8 ΤὨΔαδΘαΒ ὁη6 οὗ ἐΠ6 δουθηὺγυ ἀ18010}686 
(1. 12, 18), 8δο ΒΘ π1846 α͵80 “Ψ981168, ὑμ9 Ὀτούμοῦ οὗ ὑ86 ᾿ογὰ ομθ οὗ ὑμ9 βουθηΐυ, ἐμαὺ 186: αἰδίλη.- 
συ 886 ἔγοτῃ 8τη98 6 ΑΡροϑί]ο (1. 12), αἰ ὑβοιρι [ἢ ΘΥΘΥΥ ᾿μβίϑηοοθ 86 ἐδ }κ68 γοίπαρσο ὈθὨϊηὰ ὑγϑα 0... 

ΤῊΙΪ8 Ἰαϊα ἐδθ ἰοππάδίϊοῃ οὗ {ὑπ γδοι ]δίμοηβ οὗ ὑδ9 Ἰαύϑσυ ἰδ μοΥΒ ΘΟ ΟΘΓΏΙΠΩ ὑμ9 Ὀγούμοσ οὗ 
ἐδ Τοχὰ, δθιοηρ Ἡοτὰ ΟὙΘΘΌΤΥ οὗ Νγββα δὰ ΟἸμγγβοβίομι ἰἱανουσθα ὑδθ αἀἰδίϊποίοη, ἘΡῚΡΒΔΠΙῸΒ 
διὰ Αὐρυδίπο ὑδ6 Ἰἀϑηὐγ, τ Ὦ116 ΦΘγοσὴθ 18 Ἀπ ἀθοϊάθα (806 ΑΥΐ016 ὕασοδμδ ἴῃ Ηθγζορ, Ρ. 408). 
Β΄;09 4}} ἐμιο80 ἔμ οσβ ἀϑρϑῃὰ ου ΕἸ ΒΘ 5, {861 ΟΡΙ ὨΪΟΏ, 88 Ορροβϑὰ ἰο {89 οὐἱρῖπαὶ ὑγδα!  ϊοπ ἴῃ ὑμ}5 
ταοὐίοτ, ἰ8 ἀδγοϊὰ οὗἉ 41} ᾿Ἰπάθροηἀθαῦ ποῦ. [ἢ τχοάογ δμα τηοβῦ τποάθση ὑἰση 68 {δ} ΤΩ Δ) ΟΥ̓ οὗ 
ἐποοϊορίδηϑ Ὀορὶ παῖς πὶ ΓΠμαΐμον (ἐδαῦ ἐμ6 ΔαῦΒοΥ οὗ {86 ΕΡΙΒ016 “γψ͵)8ϑ βοῖιθ ροοά, ΡΙουΒ ΤΏ88.") 
δανο ἀθοϊάϑα ἔογ (86 ἀἰδβύϊποίίοῃ ; Ὀαὺ ἐμ Υ͂ ἀγθ ὁρροβϑα ὈΥ͂ ἃ στϑαῦ πυσηθοῦ οὗ Θμλϊποαῦ ἐμ θο] Ομ 88 
(869 μας, Ατί, αοοδιδ; Ὑ͵Ιοδίηκον, Τῆς Ερίδίϊε 9 ζαπιοε, Ταἰτοά. Ρ. 4 δῃὰ οὐβθγ8). 

ΤῊΘ ΟἿἹΥ αποδίϊομ, πο νυ οΣ, τοὶαύθθ ἰο ὑμ6 μῃϑγΐ οὗ 86 δυρυτηθηΐβ δαἀνδηοθά ἴῃ βυρροτὺ οἵ 
{8 ἔττο ορροβίπῳ υἱϑβ. Βαὶ ἔγϑὺ οὗ 8]1} τωυβὲ Ὀθ ϑοίἐ]οὰ [16 απϑϑίϊοπ ΒΟ ἰῦ γγχ88 Ῥοββι Ὁ] ἐπαξ 
ἐμι9 8085 οἵ ΑἸἹρΒδὺ8 δῃὰ οὗ α ΜδῖῪ αἀἰβογομῦ ἔχου ὑμ6 ταοΐδμον οὗ 16808, οουἹὰ Ὁθ ΟΣ Ὀθοοιωθ ὑῃϑ 

Ῥχοίδατβ οἵ ὑμ9 ποσὰ. Αοοοσάϊπρν ἰο Ἡοροδίρρυβ (Επβθῦ. 1Π1., 11) ΑἹΡΗΘΘῸΒ οὐ ΟἹοραβθ ὑπο ἔβδίμοσ 
οὗ ϑ'σιηϑθοῃ πο βοοομὰ ὈΙΒΏΟΡ οὗ 6 γΒδ θα, 188 86 Ὀγοίδοῦ οὗἩ Φοβθρὴ 84 σοῃβθα ΘΏΕΥ͂ ϑ' τ 
18 οουδίη οὗ 76908, ὈΥ οτἱρίη. Βαὺ Μαγγ (86 το οὗ ὑ}18 ΑἸἹΡΏ δου. Β 18 ΘΟΙΩΤΔΟΏΪΥ͂ δηἃ ΘΥΤΟΠΘΟΟΒΙΥ͂ 
οομ δ ἀογοὰ ὑο ἢανο Ὀθοὴ {116 δἰαύοσς οὗ Μασυ, [86 τοῖος οὗ Φε808. ΕῸΣ )ΊΘΒΟΙ ον (ἴὴ δύμαξοη ὡπα 
νικοη 1840, 7όο]. 1Π1., ». 648) μὰ8 ββοσῃ ὑδαὺ πο. χὶχ. 25 ουρθιὺ ἕο Ὀ6 τοηἀογϑᾶ: “Βυὶ ἔὑῃοτθ 
αἰοοὰ ΌὈΥ [ἢ ΟΓῸ88 οἵ 768608 Ηΐδβ τοίου, δηὰ [ἢ6 Βι5ίοσς οὗ ΗῚ8 σοί (βδίοταθ; δἱΐοσ [19 8 ΠΏΘΣ 

1 Ἠυΐδον ῖο ομβογδαοίδεϊξοὰ ἐν ἰ5 Ὀγοϑοπιδείου οὗ ἐμ τϑβοαν δ Ὁ]9 οοπιρ! οδίίομ οἵ δϑαϊ ἃ πδπιθδ δ οχδρχογδιοα (Ὁ. 4) δυρ- 
ΡΒοτῖν αἱ ϑϑλίδιηδδέ τοδί! Ὁ ἐδο δδ͵οογιίου ἐπαὲ ἐξ ἐβ ὀσγοῃοοτιδ 0 πλαϊπίλίη 1π6 ΘΕ  Ὴ οὗ σοτηοδ ἴπο “δἰ δὰ “6π|ο6 ἐδ 

δοῃ οὗ ΑἸρῆβϑυβ. Βα εμἰδ ἰ5 ̓ πδὲ ὙΠδὲ 9011 Ογ8 ἴσοτα (ἢ τοροζέ οὗ Ἠοχοδίρρυ (Εσδοῦ. ΓΥ., 22). δεύτερον οΥ̓ΔΘΒΕΙ͂Υ Ὀο]οῦκ8 

ο 80 ἐπιπιοδίονοῖ νυ Ὀξοοοάϊης ἀνεψιόν δὰ διιδίηίϑ 6 οχροείεοα ἔδεὶ “ Βίηλοου ἐδ 508 οὗ ΟἸϑορθδδ ον μοχὰ 5 ἀποὶο, ποχὲ 
Ἧ85 δρροϊηϊοα Ὀἰδθορ." 
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αἵ Φοδη ΟἹἿΥ ἰο ἱπάϊοδίρ ρδσβοῃδὶ τοϊδομβ υχιμβοαῦ βρϑο γίηρ πδηλ68), ΜΙΑΥΥ ὑμ6 τ]ΐθ οἵ ΟἸοραβ 
δὶ Μαγ Μαράα᾽θηϑ. Ηθηο9 {80 807η8 οὗ ΑἸΡΒβδοὰβ τοῦθ αὖ {6 τχοϑύ δου δ᾽ οἵ {89 Πογὰ ἴῃ ὑπ9᾽ 
Ἰεμαὶ βϑιϑο ἐμοῦ ὑμοὶγ ἵαύ μοῦ ΑἸΡΒδ 5 δπα “᾿βϑρὰ ὑδθ ἰοβίϑν- δύ μο οὗ «6808, 8116 ἢ) βοια οὗ 
Ζροδοᾶθο τ γ δὖ 811 ουοῃίβ ΗἾδ οουϑὶη8 1Ὦ 8 δβυσίοὐθ 56:89, 838 ὑῃθ 8018 οἵ βαϊοσωθ, ἐδ αἰδίον οὗ 
Μέδιγ ἔμ9 πιοέμοῦ οἱ Φεϑυ8β. Ἠθηρο ὑδθ Τοίθυθμοθ ἰοὸ ἃ τοιάδῦ 8686 οὗὁ [1:09 ἔθη ὄγοέλεν δ8 ἀ6- 
ποξηρ 8 γεϊδ ἄγ οὐ δουδβὶῃ (ἀνεψιός) 15 αἰἑοχεύβον 18 σιθηῦ ἰο δοοουηὺ ἴοῦ ὑπ οοηδύδηὐ Δρροὶ- 
ἰδέϊοῃ οἵ ἁαῖθθ 88 ἔμο Ὀσοίμῃον οὗ ὑ89 ογὰ. “Βαὺ ἴῃ {818 Ρ͵809 δύῖβϑοβ ὑῃ σηοβδὺ δ᾽ 019 Ὠγ ΒΟΘΟΒ18, 
ϑαρροτίοά ὈΥ͂ ὑπ6 σαδίοιι οὗ ὑῃθ «9078 ΘΥΘΙΥ ὙΠ ΘΓΟ (866 Φ9οἱη χίχ. 26, 27). ΟἸΘΟρΡμδ5 νδ8 ἀςδά, 
Φοδορὰ ἰδο ἰοδίογοϊδί μον οὗ 980.5 γγχὰ8 ἢϊ8 Ὀγοίμοτ, (ΕἸ ὀρ θΡΡῈΒ ἴα Ζμδοῦ. χὶ, 8); ἢθ ποῦν Ὀθοδπιθ 
δἶδο {8 [οϑέου-ὐποῦ οὗὨ {110 ΒΟΏΒ οὗ 15 Ὀγούμον ΟἸθορίδδ δῃηὰ ὑμοῃοϑίοσν ἢ (86 ΆΓΑΣΥ οὗ Φόβορἢ δπὰ 
ἰδο ἵὍπγ οὗ ΑἹΡἢδο08- ΟἸοορα8, (86 οὐδοῦ ΜαΓΥΥ, ὑμογϑίογθ, δῃ ἃ ΒΟΥ 8008 Φαγηθ8 δπᾶ “Ψοϑε8, ϑ πη 
δῃδ Ψαΐο, ὙΠ βονθῦ8] ἀδορβίουβ ἑοστηϑα ομθ βουβοὶ ἃ (Μαΐϊ. χὶ, δδ; Μακ νἱ. 8).:. ΝΟΥ 
δου (86 ἀθοοδ8θ οἵ Φοβορῇ 8͵]80, ἔμ οἹἀϑϑὺ Ὀγούμϑυβ οἵ 688, το τροβὺ Ῥγοῦ δ ΟΓΟ Οἷον ὑπδπ 
δοδῦδ, οδρο δ} }} Φδπιο8, ζτδά 1 }}} Ὀθοδῖπθ ὑῃ9 ποδὰβ οὗ {815 Βουβοο] ἃ δηὰ (818 οἰγουταβίϑηοθ 
ποῦ ἀ δοοοιμηὖ [ῸΓ ἐἢ 6 ἀϊΒροβιύϊοη οὗ {1ι686 ὈΤΟΙΒΘΙΒ ον θη αὐ ἃ Ἰδύθσ ροσιο, ἕο ἀδβΌΠΙΘ βοχὰθ Κιηὰ οὗἉ 
αλ ΔΉ Ρ ΟΥ̓ΘΥ 6608 (ΜΕ ΑΥς 111. 51; πο. ΥἹ;. 8.-. 366 ΤΩῪ ἀγίϊοἷθ ψυαοοδι Ἰῃ Ἔεγεοσ᾽ 8 ἸΟΧἸΘΟΙ).""-- 
ΤῈ δ0ὴ8 οἵ ΑἹρ 208 Ὑγοχ0 ὑθ 6: δοοογάϊηρ ἰο 99 88} ΔῊ ὑμθ ὈτοίΒοΥΒ οἵ 7688.5.2 βοΒΘΟΚΘΗΌΓΡΟΥ 
οἱ ἴδι6 ἴλ]50 Ὠγροΐμο818 οἱ ΜΑΥῪ ΟἸθορδθ μβανίηρ Ὀθθη (ἢ)6 5ἰβίσ οὗ {Π9 ταούδμοῦ οἵ 6888 οοποοῖϊγοα 
ἰδαὲ ἀροι ἐμι6 δδυὶν ἄθοθδϑο οὗ 7Ζόβθρ, ΜΑΥῪ πὸ τηοίδιον οὗ δοϑὺβ πϑαΐ ἰο [πνγϑ ὙΠ ΠΟΥ βἰδίοσ 
ἔο πιίο οἵ ΑἹΡΒεθ05.--- 

8 ΠΟῪ Ρύτροβο ρίνίηρ (τι γοίογθμοο ἰο ὑδ9 Ατύδοϊθ ὕασοδιδ ἴῃ Ηρ ΥΖορ 8 Ζ εαΐ- Ἐπονοῖο- 
Ῥαάϊα αἰτεδὰν αὐοὐοα τορϑαίθα!γ) ἃ ὑσιοῦ δοοουηὺ οὗὨ ἐπὸ Γθαϑ0}8 δῃα σου ον - ΓΕδΘΟῊ 5 οὗὨ {6 ἀ16- 
ἔπούσῃ θοίτγϑοι 71 61ι65 {ἢ 6 80} οὗ ΑἹΡὨ δου δῃα 9 81Π|658 ὑπ6 Ὀτοίδον οὗ {δ Τωογὰ, 

Ἰβδαδϑοηδ: 1. 7δταθβ ἰ86 δοῃ οὗ ΑἸἹΡδΘΏΒ, ΘΙ ΟΡ ἐδ οουδίη οὗ 7685, οουἹὰ ποὺ 6 οαἸ]οᾶ 
(86 Ὀγοίμοῦ οἵ 9 οσά. ΤῊ8 ἀ ΠΟΥ͂ 18 βοὺ δδ᾽46 ὈΥ ἐμε δῦονϑ ἀἰβοιβδίου οἵ {86 βᾺ δ] θοῦ. 

2, ΤῊ χηοϑῦ δηοϊδηΐ ὑσδαϊοη οὗ [9 ΟἸΆΓΟΝ ἀο65 ποὺ δ ΚΘ χηϑη οι οὗἩ 78 168, (88 ὈτούμοΥ οἵ 
ἰδὸ Ιογὰ, 85 οἵ δὴ Αροϑίϊθ.1 8 ὕδῦο βϑϑὴ ἰδὲ {Π6 τηοϑὺ ἀποϊϑηὺ ὑγϑα! 10) ϑῖτηθ ἐπ ὀρροδίίο. 

8. ἴη ἰῃθ {16 οὗ ἐδ ΕἸρίδὲ]ο οἵ φδταϑα ἐδο δυῦμποσ ΒΩ ΡΥ 68118 Ὠἱτηθ61} 86 παεσνδηὺ οἵ ΟἸγὶδέ. 
Βαΐ ῬΑ] αἷ8ὸ ἀββουῖθοθ Ὠϊπ.56}{ ὈΥ͂ ὑ119 βαχὴθ {1016 1 {1160 ΕἸ ΡΙ8016 ὑὸ ὑμ9 ῬἘΠΡΡίδπβ, Φόμῃ ἴῃ ἢ 9 
ἵνο ἰοδβοσ Εἰρὶ βὲ]θϑ 68}18 Εἰ τη 5617 ὈΤΟΒΌΥΙΟΥ, δα 981265 δα γϑδϑόῃβ οὗ Βαμ}}}γ, τβάομι δηὰ 
(8 (ον σα Ππρ Βἰτηϑοὶῖ ἐπ ϑοσναηΐ οἱ ΟἸτδῦὺ ΘΘΌΘΟΙΔΙΠΥ 85 ἢ τϊρὺ γ700}} ποίῶοϑ ἐδθ δῦυβο ἴο 
ἘΠ 10} ἰδ ἀρρο]]δίϊοι “ Ὀγοίμοῦ οἵ {86 Ἰμοτὰ" δὰ ρίνϑῃ σἶβθ. 

4 Το. γἱὶ. ὅ, τὸ τοαὰ ἰπαὺ “ ἰὴ6 Ὀγοίῆγοη οἵὗἩ 76805 ἀϊὰ ηοῦὺ Ὀοϊονθ πη ΗΠ τα,᾽" αὖ ἃ ἔτ τῆθῃ 
διοα ἰὴ δοιὰ οἵ ΑἸρίνιϑῦβ μδά θθθῃ γϑοοῖγϑα δ σθδαυ διιοηρ {μ6 Αροβίϊεββ. Βαὶ Τοῖπ ἀουέ]688 
γεΐετβ ἰο {86 δασὴϑ ὉΠ Ὀ6]167 οὐ ταπὺ οὗ τοϑίρηθα οὈδαϊοηο6 οὗ ἔα ἢ Δοοογαϊηρ ὑο ὙΥΒΙΟἾ Π]8 τη ̓ 
8120 ἀϊὰ ποὺ Ὀ6]16νο ἴὰ ἰμα, ΜΑΥΚ 111. 31, ΟΥ Ροΐοσ, Μαΐ. χνὶ. 28 δπὰ ΤἬοστηδβ, [η0. χχ. 25. 

δ, Τὴο ρᾶϑδβαρὸ Αοίβ ἱ. 18, 14, ροϑἀθβ δηπτηθγαίϊηρ 86 Αροϑίϊθ8, τη ϑ 0 η}8 ἐμ Ὀτοΐμουβ οὗ 
διδυθ. ΤῈ ῬΥΪΏΔΥΥ͂ τοίου 6. ΠΔΔΥ ὉΘ ὑο 70868 δηὰ ἢ18 Βἰβίοσβ; Ὀαὺ υ8ὺ 88 ΜΙΑΥΥ, ψ8Ὸ σοί! Ὁ 
δοϊοιροά ἰο ἔ8:6 ττοσηθῖ, 15 ᾿αἰσοἀποοα Ὀ6β᾽ 468 6 ψοσαθῃ ὈΥ͂ ἔΠ6 Βροοΐδὶ ἀθαὶρυιδξίοι οὗ ΜΑΥῪ ἐκ 
ταοίμοῦ οἵ 7660.8, 530 αἶϑο ὑπ 6 Αροβύο!οϑὶ Ὀγούδμοτβ οἵ 768118, θ681468 ῃανίηρ Ὀθθὴ ᾿Ἰποϊυἀοὰ ἴῃ 86 Ἰ1ϑὺ 
οὗ 6 ΔΡοεί]ε5, ΤΩΔΥ͂ ὃ6 Ἰηἰτοατιοοα ὈΥ̓͂ {86 Βρ6618] ἀοβιρηδύοη οὗἨ (8 6 Ὀτούμουβ οἵ 6808. 

6. 1 Οὐγ. ἰχ. 5, ̓ πἰγοάποοϑ ὑμ6 Ὀσοίμουβ οἵ ἰδο Ἰωοτὰ δ]οηρβίάθ οὗ 89 Αροβίϊθα, Τὸ ὃ6 βῦτθ; 
δαὺ Ῥούθυ αἷϑο 15 ταϑη οηϑα ἰπ ραγὑϊσα ΑΓ δοοοτάϊηρ ὕο {86 οἰ πμλχ: ἃ, Αροβί]ββ ἴῃ ζϑῆθσγαὶ, Ὁ, ἐδ 
ἰτοίμονπ οὗ ἰμ9 Τογὰ 85 ἀἰβύϊηρυ ϊδϑοα Αροβί]θ8 ἴῃ ἐμ ϑβτηδίθ οἵ {86 76 νυ 88- Ο γι ϑ δ ορροποιΐβ 
οἵ Ῥαῃ], ο, Ῥοΐθὺ 85 ἴῃ: σταοϑὺ ἀἰϑέϊη στ! δ) ιοα ΑΡροβί]θ. 

ἸΠπίδον καγο Ρ. ἴ ἴπδί 2ηἴ6 Ἀγροίμοϑὶθ [8 ἀονοϊὰ οὗ 4}1] 8011 γϑϑδοῦ Ὀπὲ ἢ6 κυνεϊδοιίαίθθ ᾿ ἰδ δδδοι 9 η ον ὈΥ [δ 9 

δε δεοηὶ (πὶ ἐγαάϊείοι ἰ6 ἐσησγδηΐ οἵ ἐδ 9 ΘΑΣΙῪ ἀθαῖἢ οὗ Οορδαὲ δῃὰὰ ῆο δἀορείου οὔ δἰφ οἰ] ἄγη Ὺ Φοδορῆ. ΣΤ δίονν 
ἔμβοτε ἰδος (80 δοη οὐ ΑἸρ θὰ δηὰ Μασυ πο πιοῖδοῦ οὗ 76606 [οττηοὰ οἢ9 Πουβεμο]ὰ ἴῃ ἩὩίο ἐπο ἔοσπιοσ πὶ θὰ ϑοπὴθ 

κειδογ. Ἡσέδον (ρ. 8) {ΔΊ ΠἸΚα ἰδ ποτ χοῦ ΔΌ]6 ὑμδὲ ἈΓΆΓΥ δηὰ πο Ὀγοΐπογ οὗ 7 ὁδτια οἰ ονοὰ (Δοοοτάϊΐηρ ἴο Μασ 11]. 2], 

81), δέδαν ἰο 6 Ὀοοίάο Ηἰπιδο! ζ, ἐμὴ ἰο ἤδυθ δὰ γοοοῦΓδθ ἰ0 ἃ ὑσγοίοχέ [ἢ οτάου ἴἰο οχίγίοαϊο ΗΪΐπὶ ἴγτοϊη συρροδοὰ ἱπιπιίϑηξ 
ἄκρος. Μειγ ἰδ ἴο παν ὑο! στοὰ 89 γοροτὲ ἐπαῖ δοϑὺδ νγδῦ ουΐ οὗ ΗΙδ6 χαϊηὰ 1} 78 189 ΠοΓΘ ὉΣ ΟΠ09 ἔνγο πιασῖκ8 οὗ αἰΐθῃ- 

ὕση δξεϊυεὶ ἰδ οὔθ οὗ Ἠυΐϊδοτ, τῖο, αἴτοῦ [ἢ ΤΠ Γ οὗ Ἀἴογοῦ οχροοίδ ἰξ ἴο ῥὑσχοάμποθ ἃ βοηδαίϊίοι δῃὰ ἴος (89 τοδὲ σου πᾶ 

θεῖ τουύετο οὗ [186 .6 πο] -Κπονῃ ΠΙκΠ ἴο (Π9 ῬΑ θοΣα. 

3 ΚΑΠῈοροῖδ αν ἀεδὲ ΓΑ ΣΥ.᾽ δαγβ Ἠσυῖδοτ, αἰ βου σα ἐμά τρδίϊος πδῪ Ὧο οἸποίἀο θα Ὁ ἔπ6 δηδίοζουδ οδϑοδ ἴπ ἴΠ 9 οὐ ποσὰ 

αἴ Ἰέετγ͵ οἵ Ροίο;, οἵ {πο δοτι οὗ Ζοῦοάθο δῃὰ οἵ ΤΒΟΣΩδ6. 



14 ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 5ΦΑΜΕΞΒ. 

Οὐυδν-γοαϑοηβ. 1. Τῦ 15 ὨδγάΪΥ δοποοῖνδθ]ο ὑμαὺ ΤὍΚο (Αοἰβ χι!. 2) βῃου]ὰ βου 7868 
{89 βοὴ οὗ ΑἸρβϑὺβ ἕο νδῃ] 8} ἔγοτῃ {86 βίδρο τιμουὺ 811 [ασ 6. ταϑηζοη δηὰ ἴο Ἰοὺ βοηθ οὐ δῦ 
ϑιλθβ, 10} ὑμθη ποὺ 8ὴ Αροβί]οϑ, ἔοι (Αοϑ χΧὶ!. 17) θαύον ὑμ6 αἰγοῖθ οἵ ὑμ6 Αροβίϊθβ δπὰ 
ΘΕΪΟΥ͂ ῬΡΘΟΌ] Δ, ἀϊδίιποίίοη, τι μοαὺῦ οβοτηῦ ΔῺΥ οχρδπδίϊοῃ οὗἉ ἐμ ἴδοῦ. 

2. Τὸ 15 ῬΌΓΘΙΥ Ἰμοοποθῖ 80 16, ΘΟ ϑι ἀθυηρς ἰδ6 τηρογίδῃοθ αὐΐδομ θα ὈΥ ἐμ6 Αροβί]οβ ἰο ἃ ἀυ]ῦ 
δυϊποη ϊοαύθα 68}1 ἕο ὑμ6 ΑΙροβύ βαρ (Αοἰβ 1. 21, οἷο.), ὑβαῦ {μι Ὺ δοιὰ Βανϑ δρτϑϑᾶ ἰο δοκῃπον- 
οάρθ 88 8 Ἰω8η οὗ ἀροβίο]οδὶ γοσδίϊομ, 8168 ἃ ΤΘΟΘΏΟΙΥ οοηνογίθα ΠΟἢ-δροβύϊθ, δ᾽ πουρἢ Ὠ6 νγ88 
ἃ Ὀγούμοῦ οὗ 6 Τωογὰ; δῃὰ δβρϑοίδ!ν ἐμαὶ Ῥαυϊ, ψῸ γγ88 οὈ] θα 8δὸ ϑιωρβδύιοα! ν ἰο ἀοίοθηά ὨΪ8 
Δροδίο] ]οΙΥ͂ δρδϊπϑῦ Τυδαϊζιηρ Ομ τ ϑίϊδηβ, βΒῃου ὰ μάνα δοοοσαθα 80 Ρτομαηθηύ ἃ Ῥοβί οι ΟΠ 
ἐμο Αροβί!εβ (6 4]. 11.) ὑο ἃ ποῃ-δροβίϊϑ. 

8. 1 ΔΩΥ [δίηρ, 10 18 8.}}} πλοσθ Ἰῃοοποοῖνδο]θ ὑμαὺ {8:6 Πδη168 οὗ ἔὮγθ6 σϑ8] Αροβί]εβ ββου]ὰ 
Βανθ Ὀ6ΘῺ οχυϊηρσυ δηθὰ ποιὰ 4}} ἔγαοθ ὈΥ {89 ΠδΙη68 οὗ ὑγθ0 πΠοη-ϑροβί!ο8 πῇο δὰ δοαυϊχοά 
Ἀροϑίο]οδὶ δυϊμουγ, ν]1Ζ.: 9 δπγ65, ϑιτωοῃ, 6 π66. 

4, ἘΌΔΙΥ Ἰποοπμοθί ν 80] 18 {818 ὑμγθϑίο ἃ ἀπ] δῃὰ οὗ ἔπ γθ6 πϑῃλθ8 οὗἩ θαυ] αἰρηϊγ, οΘαιαὶ ἀθ- 
βοϑηΐ δηὰ σϑὶ δ  ]ΟὩΒΆΙΡ, δηὰ οἵ δαυδὶ ἔγαϊογηιῦν, ὑμδὺ 18, 

α. 7ατλεΒ, ϑιπλοη δηὰ 40 σγχογο Αροβίϊοϑ. Αποίδοσ Δ[168, ΔΠΟΥΘΓ δ΄ 0 δηὰ δηοίδον 7 ἀθ 
δοαυϊγοά Αροβύο]ϊοδὶ αἰβυϊποίϊοῃ ἴῃ ἐμοὶν βίθδά, 

ὃ. Ψαταθϑ 89 Αροβύϊθ νχὰβ ὑδιο βοὴ οὗ δὴ ΑἹρβδουϑ, ὑπ ποη-δροβὺ]θ ὕϑιηθβ δῃᾷὰ ἢ18 Ὀσοίμοσβ 
ὝΘΣΘ 8180 ῃθ ΒΟη8 οἱ δὴ ΑἸΡζ 3608. 

6. ἴὰ ἰκ ἸυΒΏΏΟΥΓ 9868 (89 Αροβίϊο δῃᾶὰ “20868 6γΘ Ὀγούμοσθ, Ὀοίηρ ὑ86 8008 οἵ Μαγία 
ΑΙρδωὶ. ΤΘ ποῃ-δροβϑί]ε8 98:68, δίτηοη, πὰ δηὰ 90868 θοὶπρ [86 ΒΟὴ8 οἵἱἨ ΑἸἹΡΗεβῸΒ Ρῥσο ΡΥ 
ψου ] ἃἁ 6 8180 {86 8Βοῃ8 οὗ ὑδ6 δδπλχ6 ΜΑΤΥ. 

ὅ. ῃ 86 ρᾶββαρθ 1 Οοσ. χν. 7, 8 ἀϊβϑυϊῃούϊοῃ 18 ἀγάγῃ θέτο ὑμθ Δρρθαυησ οἵ ΟἸγδὲ ἴο 
δδταββ δηὰ Ηἰβ δρρϑαγίηρ ἴο 8}} ὑμ δροβϑί!θβ Ἰπαϊοδίηρς ὑμδὺ Β9 δὰ Ὅθθα σωθῃἰοηϑθὰ Ὀθίοσθ ἃ8 8 
δίῃ ρ)ο ΑΡοβί]θ. 

6. Το ραββαρθ Ο4]. 1. 19: “Βαΐ διούδογ οὗ {δ ἀρῶ ΒΑ 1 ποῦ ΒαῪ6 ὕδῃιθβ {6 ΠοΣὰ 5 
Ὀγούδογ," οδἢ ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ ἄηθ886 Ὀ6 σοῃϑίγαθα ἴο Ὠθδὰ ὑμαὺ ὕϑ08 ὅ͵)ἷδ8 ποὺ οοχηὐθα διηοὴρ ἰδ9 
ΑΡροβέ]ϑβ, 88 [88 Ὀ6θῃ ἀοῃθ ὉΥ Η:688 ἀῃὰ Νϑδῃᾶορ, θαὺ Θδοἢ 1ῃ ἃ ὙΔΥ οὗ μὶ8δ οσῃ. Τὸ (μὲβ τηπδὲ 
6 δααρὰ: 

7. ογϑονον {116 οοδταϊπαῖθ δα βο ἐν οἵ {86 Β81η6 94π|68 ψιΐῃ Ῥοΐοσ δἀηὰ Ψ908ὰ ὍΔ]. ἰϊ. ἐο 
Ὑ810}) Ῥαὰ] οὔδσβ ποὺ {86 ἰϑαϑύ οὐ)θοίίοῃ δ᾽ βου σἢ Β6 δα ἰδϑῃ ἔμ παίομῃι σοσγὰ “ἴο ΠΟῪ ἢο- 
Ὀοὰγ αἴον ἰμ6 Β68}." γα ἢδγΥθ 8β.}}} ὑο Βα ρογδαά : 

8. Το δρονϑ-ταϑῃ οηϑα τηοϑί δποϊθηὺ σμΌσΟ ἢ - γα! θη θὰ 18 ἀϑοϊβῖγο ὑθδυϊπηοην. 
9. Το ἀθιμοπδίγα ΠΥ οὗἉ (6 οὔϑοιιγθ ΕἸ ΙΟΠῚ ὑ6- ΔΡΟΟΣΥρἢ Δ] οτ]σίη οὗ [89 Ἰοχοῃὰ οὗ [μο 1 ωογὰ 8 

ὈγούμοΥγβΒ ἔδκοπ ἢ ΘΟὨ) πού. τ {86 ἸὨΒΘΟΌΤΙΥ οὗ ΕυΒΘΟΣΒ δα [ἢ 6 [4180 Βϑου σι Υ οἱ {89 
ἴαϊεσβ Ὑ11Ὸ ϑιιϑέδὶη (μοὶ ΟΡΊΏΙΟΏ ΟΥ̓ Β]8. 

10. ΤῊΘ ἀρτθοιηϑθηΐ οὗ [86 ομαγδοίθυιβί!ο ἐγαὶίθ οὐ ὑμ6 Ὀτούμεγβ οἵ ὑμ6 Τιογὰ δοοογάϊης ἰο 
ἐἢο αοδβροὶβ τι ὑμ6 οδαγδοίθυ δ] ὑγαῖῦθ οὗ {86 1}}κ6- Ὠδπηθα ΑΡοβί]ββ τ} γϑίδγθμοθ ἕο ἐῆθ σαμ- 
ἑοπ οἱ Ταῃη65 (Μίαν 11; Αοἰβ χν. χχὶ. 18; ὑπὸ Εὑριβέ]6 οὗ «81η68), ο ὑῃ6 βεγν υἱυαοὶίν οἱ Τυάδα 
Πορῦυθ Τβαάάωυβ (7:0. νἱῖ. 8; 7πηο. χῖν. 22; {86 ΕἸ βι]6 οὗ δ 46), τ] ἢ ΤΩΔΥ͂ αἰ8δο ἢδνο ὈθθῈ 
ὑμο ομαγδοίθγιβϑἑις ὑγα1 οὗ ϑὕσιοη Ζεἰοέδα αὖ ΔῊ. ΘΑ] ῈΓ Ρογοα οὗ 18 118; οὗ τὴν Ζ [6 οὐ ὕεδιιδ, Ρ. 148 ; 
“4ροεί. Α4ε 1, ». 864. χε Βᾶνθ θβθυμοτο γορθαΐθα! Υ δέ ττηϑα ἰῃθ6 ἸΔΘΠ ΠΥ οὗ ΨΦδηθ8β δῃὰ ἐῃθ 
Ὀγοίμοιβ οὗ ἐμ6 Τιογὰ τιθδ ρτοαῦ ἀθοϊϑίνθηθθθ (16 οὗἩἨὨἁ ϑέδιδ; Αροϑί, Ασο, Ατίϊοῖθ ὕζασοδωβ ἴῃ 
Ἡγζορ᾿ 8 Εἰ πογοϊορααΐϊα, γὰ {818 ΟΟτα μα ΑΥΎ οα δία 6}; Ὀαὺ ἈΘΙΘ εὖ γγὰ8 1 ΡΟΒΒ10]6 ἰο δυοϊὰ 
τορϑαύϊηρ, 8 βδῃογύ γϑϑαγηό οἵ {88 ὑγόοθβ8 δῃὰ 10 18 ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ͂ 0 80 ΘΟΥΘΥΥῪ οβοσγὺ ἑοναγαβ ὑΐ6 χὸ- 
ΤΑΟΥΔΙ οἵ {86 στουῃά]θββ ἀπ ὈΠΥΘΑΒΟΠμΔΌΪο “ροογγροη, οἵ [4180 Ἰθαγηΐηρ ἔἤοτὰ π6 δο]ὰ οὗ 
11) 7. 4.8 

ΑΥ̓ΡΟΣ τι μαὺ Π65 θ6θὴ βαϊὰ τ,ἶἮο ΙΩΔΥ ὈΓΙΘΗ͂Υ βἰκοίος ὑμ6 1116- ρογίγαι οὗ Φαηθβθ. 10 [Ὁ] Ογ8 ἔγοχα 

ἰδ ἰογοροίῃρ βίδιοιηθηὺ ὑμαὺ 781η68 8180 ταῦ αν Ὀθθῃ διημοηρ ὑπ Ὀτούο ΓΒ οἵ 688, ΒΟ δήϊον 
Η!8 ἄγβὺ ἀρρθάσζδποθ δὖ ὕδηδ 1ῃ (σ8.1166 δοοογηρδπιοα Ἡϊηὶ ἰο Οδρογπαῦτα. Τὴθ Εἰνδηρο θὲ ἀοβὶρ- 
ῃδύρβ ὑδι686 ΘΟ ΡΘΏΪΟἢΒ οὗ 6808 ὕο πα ύθ οοῃβιβϑίϑα οἵ ΗΒ τηούδβοσ, Η18 Ὀσοίβουβ δῃὰ ΗΪ8 αἀἸβοῖ 165. 

ἾὟνο δανθ βϑϑη ἰμδὺ ὑῇθσο 88 ζοοα γθϑβοη ἴου 86 ΘΟὨ ΙΠΌ8η06 οὗὨ [88 το οσαἰοροτίοθ, ΗΠ 8 ὅγοίλους 
απὰ Ηδϊϑ αἱδοϊρίε8, αὖ ἃ Ἰαΐοὺ ροσοά, Ῥθοϑιβθ ὑπθ το 11η68 ἀἸὰ ποῦ {Ὀ]]Υ ΟΟΥΘΥ ὁΔΟᾺ οὐ ΘΓ, ἐμαξ 18, 
Ὀθοδῦδβο 7 0868 δηᾶ {86 Βἰϑύθσβ ΠΘΥΘΥ ὈΘΙοηροϑα ἰο {116 οἶΓο]9 οἵ {86 Αροβίϊεβ. Βαΐ 8110 16 δδεϑιχωθ 
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ἐδιδὶ {89 βοῃβ οἵ ΑἹρβθυϑ αὖ ὑμαὺ ἔἄγηθ ψ6γ9 ποὺ γοῦ ἀ1861}1685, ὑ8|61} 1πο]πδίμοη ὑο 6119.) 9 ΒΘΟΙΩΒ 
ἴο ΦΌ]Π]ΟῪ ἔτοιῃ ἐμ ὶν Βανηρ οἸηθα ὑῃ6 ΘΟΙΆΡΘΕΥ οὗ 7688. ὅβοοῃ δου, αἱΐου ὑῃ6 ἄγδὺ ἰϑδβέϊνγθ 
ΟΌΓΠΘΥ, 716808 Δρροδγοὰ δὖ Ναζαγοίῃ (Κὸ ἰν. 22; Μαί, χὶὶ!. 65), απ ου ἰμαὺ οοοδβίοῃ Η]δ 
ὈγοΐΘΥΒ 8.6 ΘΠ Ομ 6 ἃ 88 [0]]ΟὟ8, 7 81165, 70868, ὅϊταοη,  ᾶΔ8. Μααν ν δοοοσάϊης ἕο 18 δῚ- 

ΤΑῸ σοτηθηῦ 888 δϑϑιρηθα [89 τεϑρϑοίλνθ οὐϑηὺ ο ἃ Ἰδίθυ ρϑυϊοα, ΡΟ ΔΟΪΥ θϑοϑαβο μἢ6 οοῃηθοίδβ ᾽ὕ 
ὙΠΓῊ ἃ ΒΌ θϑοα δ ηῦ ΔΡΡΘΆΓΒηΟΟ οὗ 7 6808 αὖ Ναζαγοίῃ. Ἐνϑη ἔμθῃ ΟὨΪΥ͂ ὑπ 6 Βιβύθσβ, ΡΥ ΘΟ Υ͂ τα 8 γ- 
Υἱοα, ΔΡΡΘΑΥ ἰο τοϑ146 αὖ Ναζαγϑῦδ (Μαΐ. χῇ!. δ6; Ματγῖς νἱ. 8). Αρδὶη δ ἃ βοιδθυμδῦ Ἰαΐοῦ 
Ῥετιοα ἰοοὸῖκ ρῥΙδοθ πο ἤἢγβὺ βοῃαϊηρ οἵ ἴδ6 ὑσοῖνο ἀἰ8ο016- Α Ροβίϊθβ δῃὰ διηοηρ βοὴ τὸ πὰ 
[6 πϑπιὸ οἱ ὕβϑιγθθ ὑπ 80} οἵ ΑἸρμδθαΒ δηὰ ὑδ8 Ὡδτη68Β οὗὨἨ 18 Ὀσούμουβ ΠοΌροοῦϑ ΤὭδαδουξ 
ΟΥ Τυάλ5 δηὰ ϑίτηοη Ζεϊοίθβ οὐ 86 Οδηδηϊίθυ Βαὺ ἐμ βΌγπδιῃθ {86 βοὴ οἵ ΑἹρῃϑὺβ ἀϊβέϊῃ- 
ΦΌΒΠ68 ΟὟΥ Ψ986168 ἴγότῃ 9δη68 ὑδ6 βοὴ οὗ Ζθρθβάθθο.Ίί ΤῈθ βοραζγαΐϊζοῃ οἵ ἐδ Αροβϑί!θβ βδὰ οο- 
ΟὈττοὰ βοὴ {τὴθ Ὀδίογθ ἐμθ νιδὶὺ οὗ 9688 ἰο ὑδ8ο βαϑὺ οὗ Ῥυσίτα 1ῃ ὑδ6 Βθοοῃα Ὑγδᾶσγ οἵ Ηἰβμ 
οβῆοϊαὶ 16. Αὐ ὑμαὺ δαϑὺ 76808 δα ἱπουγγοα {86 Βαὐγοα δηα ρεσβθουί οι οὗ ὑῃ9 7 6181} ἈΪΘΓΔΙΌΒΥ͂ 
ὉΥ {86 ρογίοστπδποθ οὗ 8 οὑτϑ οἢ ἴδ βαρείῃ ἀδὺ; Βθῆοο Ηθ βοοῦ δἱθδον γχὰβ ραΐ ἴο ρτοαὺ βύγα ! 8 
ἴὰ (18}}160 ἀπὰ Η5 τηοῦμονῦ δηᾶ Ὀσοίμουα (ΝΜ αυῖ 111. 21--35), οοποοϊγοα 10 ἐμοῖν ἀαὺγν ἕο τούσδ ἢ 
Ἐΐὰ οτη Η18 Ρο]ὰ αὐδ δ ἀ6 ἑονγαγὰβ Η18 ΘΠ ΊῺ168 δηα ἰο βανο Ηΐτὰ ἔγοσα {86 1} Παπα ὈΥ͂ βίγαίαρθι. 
ΤΉΘΙΘ 18. 8ϑ 10}16 ἀΙ ΒΘ] ἰὼ Βαρροδίης 968 ἴδ 8οῃ οὗ ΑἸρβωῦβ ἕο ἤδνθ ραγἰϊοϊραίθα 1ῃ 
15 γα Β Π658 88 [86 Γ6 15 ἀπ ου]γ 1 δαυὑ]ηρ᾽ ὑἢ6 ΤΑΒἢ 688 οὗ {ῃ6 Βοη8 οὗ Ζουοᾶθο (1μ1κ6 ἰχ. δ4), 
οἱ Ροΐον (Μαύ. χυϊ. 29), δῃὰ ἴῃ [6 ὉΠ Ὀο]1οὗ οὗ ΤΠομλΔ8. Ἱπᾶθϑα τἸ7ὧἷὸ ΤὩΔΥ͂ ρῸ ΘΥΘῺ 80 ΤᾺΣ 88 ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ 96τὴθ8 ψ͵ϑ ὑμ6 ομϊοΐ ῬΓΟΙΡίοΣ ἴῃ {818 ταδύοσ, Μ ΒΙΟΝ ΘΧ 118 ἃ Β᾽ [Ὁ] σδαύοι, 
1086 ῬαΠθα δηὰ βρισι8}1Ζοα οοαπίογρασγὺ ψὸ τηϑϑὺ δὶ ἴῃ ἢ18 Ἰαύοσ οοπαποὺ (οὗ Αοἰδ 15, 
δηὰ οἷ. χχ!.). ΕῸΓ ἐξ: ΒΔΙῺΘ ΓθΆΒΟῚ Ἧ6 ΤΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑδαῦ ἴῃ {16 δοοοῃὰ ὀχ] 1 ἱοη οὗὨ ΓΆΒ. 688 1 
86 ορροβὶίο αἰτοοίίοῃ, οα ἐῃ 9 ραγὺ οὗ ὑμ6 Ὀγοΐμογβ οὗ 6815, ψ Β]οἢ ὑοοῖς Ρ]8ο6 1π ὑμ6 δα αταη οὗἉ {16 
ΒΔΠ16 ΥΟΔΓ Ὀοίογο {80 [δαϑύ οὗ ΤΑΌΘΥΠ 8065 (πο. νἹῖ. 8, 4), 1 ττᾶ8 ποὺ 781168 0 1 Ῥγοχηϊηϑηῦ 
δαὶ 818 ὈΓΟΙΏΘΥΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ  υα85, 80 Δ᾽ [ΠΟ Ρἢ 81] ποϑὰ ἀϊά δὖ ἃ Ἰαΐον ρουϊοά τσονοῦῦ Οὔθθ ΤΏ ΟΥΘ 
ἰο ἰδθ ἰάθα οὗ ᾿Ἰποϊηρ 7680}8 ἕο τηδη,ίοθὺ Ητη861{ ἕο ὑδὸ που]ᾶ (οἰ. χῖν. 22), δ βου ρα 1ὖ 15 ἴο 
δο ποἰϊοοα ἐμαὶ 7688 μδὰ αρϑῖη στ γαϊβοὰ ἐμϑοοῦσαρθ οὗ {86 ἀἸβοῖρ]68. ὁπ ἔμ ταουηΐδιη οὗ 
ἱγαηβῆρσιυτγαίοη δηἃ αὖ ἐδ Ἰοοὐ οὗ [6 βαῖηθ. ΤῺΘ ἄδρτοθ ἰο ψΒΐοδ ἐμ ΤΆΤΔΠΥ οὗ ΑἸἹΡΒδ ομα- 
ἰαίδὰ [86 βϑοῃβ οὗ Ζοδϑάθο (Μαί. χχ. 20), ἰπ ἐπδὶν ϑυτωρδίῃυ πιὰ ΟΟΥ Τογὰ ἴῃ ΗΐβΒ οπὰ δὲ 
Ζοταβα]οπι, 15 ρραγοῃΐ ἔτοσα ὑμ6 ἰδοὺ ἐμαὶ ΜΑΥῪ ὑπο ταούπϑς οὗἨ 928 7168 (80 [1,688 δῃηὰ .08608 γγᾶϑ 
δλοηρ ἰδ6 ποτηθὴ ὑμαὺ ΟΥΘ Βρϑοίδίουβ οὗἨ (86 ογυοϊχίοη. Ὑ88, 10 Ἧϑ 886 ΟἸ]Υ͂, 0 οἢ {δ 
οσθηρ οὗ ὑπ ὈΏΓ4] οὗ 9688 1 ΘΟΙΏΡΔΩΥ δῇ Ματν Μαράδ]θηθ, βαὺ ΟΥ̓ΟΣ ἀρϑίηδὲ ΗΒ ἑοῦ 
(ΜΠ. χχυὶὶ. 61); 1π (δ 88Ππ|6 ΤΠ ΠΟΥ, 816 δπαὰ ΜαΑΥΥ ΜαράΔ]6η6 χοῦ διιοηρ ὑμ6 γϑὺ οὗ ἔμιο89 
ὝΟΙΔΘἢ ὙΠῸ ΟἹ Εἰδδίϑυ -Ἰ Οὐ ηρ δαϑύθηοα ἰογί ὕο ὑπ ἑοτηῦ οὗ 76.809 (Μαί. χχνῃ. 1). Νοδη- 
μἘ116 7 ϑλθβ ἡ] οὐ τηδύαγοα Ἰηΐο οη6 οὗ ἐδ6 τη ἢ} ἀἸδύϊ συ δηθὰ Αροβϑέ]οϑ, Αὔδον [86 τηδυίγυ- 
ἄοτα οὗ ἴπ6 δον 781π|68, ΜὮΟ ΒΘΘΙῺΒ ΔΙΓΘΘαΥ ἴο αν βἰοοα ἴῃ ἃ ΠΘΑΥΘΥ το] ἴοι ἕο ἐπ 6 σογϑγῃταθαΐ 
οἵ ἐδο σατο οὶ δὖ Το γαβδίοιη, Ὀθοϑῦβο Ἡδσοᾶ Αρτρρδ Ἰαϊᾷ μβαηᾶϑ οἡ ἔϊτη βτβύ, 781165 [86 1,688, 86- 
οογάϊηρ ἰο ἃ ἰδοῦ ῬγΟΒΌΡΡοβι Οη, ΒΘΘΠ1Β ἰο ϑέθρ ἱπύο ἢ18 ρἶδοθ; ἴον Ῥοίϑυ σῆδγροβθ ὑμοβθ, ἰο ΠΟΤᾺ 
Β6 βῃῃοντοά Ὠϊτη861} αἰΐον ἢ18 θ᾽ σΌσΆΠ06 ΠΌΤ, ῬΥΊΒΟΙ, ἕο ἰ6}} 714π|68 δῃὰ ὑδθ Ὀσοίμγσοῃ. Αὐ ἐδο 
Ἀροϑίο!:ς Οοῃνθηίοη δὖὺ ζϑγαβδίθῃ (οίβ χν.) 78 1168 18 ὁη6 οὗ {86 τηοϑὺ ἀἰβθϊ ρου 8ῃ6 ἃ Βρϑαῖκοσδ; 
Δῃα- ΠΘΓΘ Ἧ͵Ὃ ὈΟΙΌΘΙνΟ ΟἰΘΑΥΪΥ ὑμδὺ ἢ6 ἀθοιηθὰ 1ᾧ ἢΪ8 ἰαβὶς ἕο 6 ἐμ χηϑάϊδίου οὗἨ [86 τϑὶρίουβ 
Ἰρθογὶν οὗ (86 (ΘἸΘη}}16 ΟἿ τ 18Π8 δὰ ὑῃ9 πδύϊοηδὶ σαϑίοτῃβ οἱ (86 76 188} ΟΠ τ ϑύδη8. Ηο βίδηδβ 
ΟἿ ὈΓΘΟΙΒ6 ν᾽ {86 Β8τὴη6 ῥ] δ ίογτα οἵ ἴδ: 885 ὑμδὲ οὗ Ῥοίθσ δῃὰ Ῥδ]; ψῃδὺ Ὧθ ῬΓΟΡΟΒ6Β ἴῃ ογᾶου ἕο 
ῬΔΟΙΥ͂ ὑμο 76 188} ΟἸΣΙ50 188 18 ποῦ ἃ σϑὶ]ρίουβ αὐ 8ῃ οἰλίοαξ ἀορτοδ; ἃ γλθϑβαγα οὐ τη] ΒΒΙ ΟΠΔΥΥ͂ 
ἩΓΊΒῸΌΤΩ, ὙΠΟ ΘΟΟΟΓΑΙΏΡΙΥ ταθοὺβ ὑἢ 6 δρρσοραίϊοη οὗ 811] 86 Αροβὶ]ϊοβ. Τμδῦ 6 ἀϊὰ ποὺ 7 841Ζ6, 
ΔῈ 1πἀορα 45 8 ΔΑροβί]θ 8 οου]Ἱὰ ποὺ 146176, 18 ἀνά οι ἔγουα ὑμο ἀφοϊἀθα στοῦυῃα δ ἰοοῖκ ἀραίηϑδ. 
ἠπἀαϊΖσίηρ ἀοπιδηαβ, Ἡ Ὦ]Οἷ γγ88 8150 {Ὁ}}Υ δοοογαθα ἰο Ὠΐτῃ ΟΥ̓͂ ῬΔα] ((8]. 1).). Οἱ ἐδθ οὐμοσῦ μαμὰ, 
ἴῃ ἢΪ5 σδυ ουβ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ἢ ἴου ὑμ6 9060078, ΒΟ, 1ἢ ὑμοὶγ παύοῃδὶ ἰο δ!  γ ἢ που] ρἸδά] 
το βανϑὰ ἴοσ ὑῃθ Ομ σιβίδῃ [Δ1{8, ἢ6 τοῦ ἴο ὑῃ αἰτηοβὲ 11π|10, 88 16 ονἹἀθηὺ ΤΟ 86 οουηβοὶ 

π ὈΙΘὮ ἢ6 δπὰ 18 ᾿πητηθαϊαίθ δββοοιδίθβ σᾶνθ ἰο Ῥ8Ὲ] οἡ Ὦ18 Ἰαδὺ υἱϑιῦ ἰο Φ υθβαίοα (Αοὐβ χχὶ.). 
ῬδᾺ] τνγᾶϑ ἴο ρίνϑ ργοοῦ ἰο {6 76.018 ὑμαύ 6 ἀἸὰ ηοὺ ἀδβρίβο {8:8 σαδύοτηβ οὗ ἰδ ἔδύμϑυβ ὈΥ δοοοα- 

Δ Αοοοτάϊΐηκ ἰο Σλε ἸΠΟΥ͂ του τὶ ΗΠ] π ἤγρουη ὕδὴδ ἴο Οδρογηδυπι, πο Ὀθόδῆδο 186. ἼΟΤΘ ᾿πο 1 ποᾶ ἕο Ὀ6] ἴθγο, ναὶ 

μΒοεδιῖδο πο. Ὀο]σακοά ἔο ἐποὶν πιοΐπος. ΗΝ δοϑεὴβ (0 Θὐμοϑῖγθ ἰμθίη [0 ὮΔΥῪΘ ὕθθῃ γουορ ΟΠ άτϑα, θὰ Μίασὶς "11. οἱ θαυ, 

δὅοπα ἰδὲ δυσὶ τδΘ δΌΓΟΙΥ ποῖ (89 6886. 



16 ἘΝΤΕΟΡΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΒΡΙΒΤΊΕ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ 5ΦΑΜΕΒ. 

Ῥ βμτης (86 νον οἵ 8 Νιαζαχιὺθ ἴῃ ἐμ ὑθίῃ}]9 δὲ Φογυβδιοσα. ὁ οδῃποὲ οοῃβιάοῦ ἐμ]8 ὀομΒβοὶ ἴπ 
ἐμ Πρ οὗ δὴ ἱπαρίγαίϊίοπ; 1ὖ πιϊβοαυτιθα δηα δούι!]} Υ ργοάποθα ὑῃθ νΟΥΥ͂ ορροδὶίο οἴἶεοὺ ἐμαί με 
Ὅροι οοπἰοηιρΙαἰοα, Βαὲ ῬαᾺ], 0 4180 Ὀθέογθ ὑ818 θη θσγίδιηϑα 8 Βἰρἢ οβύθθαι ἴοσ 7 ϑῖλθβ ((4]. 1. 
Δ}.), 84). Ἢ πούηρ ὕο οὐ]ϑοὶ ἕο 1, Αἰ μου ᾽θ οοὐ]Ἱὰ οὔδσγ (μθ χηοβὺ ἀϑοϊάρα χϑαϊβίδποο ἰὸ ΘΥΘΣΎ 
)υδαϊζιηρ ἰθμάθμου, οσθὰ βοὴ Ῥοίου Μὰ μα ν οὗ ὑ. Βαΐ (818 οδυςτουδ ροβιύϊοη οὗ 781:)68, 
{818 Κοορίηρ βαογοὰ [89 παϑϊομδὶ ουϑύομῃ οὗ Ἀ18 ῬΘΟΡ]Θ Θῃ8Ὁ]68 ἃ8 ἴο απάογβίαπα μον (86 υἀδίζοτα 
ταϊσ αὐ ταλῖκθ Βα ο ἢ τηδη ἃ ἀθαδ86 οἵ 818 Πδ1ὴ9 (88 18 δρραγθῃὺ ἔγομι (18]. 11, 4, 12, δῃᾳᾷ βὲ ταῦ αῦ ἰμα]- 
οδἰϊο8). 781266, ἐδ6., 18 ΔΌΟΥΘ 811 ἐμίηρβ δὴ Αροβέϊθ, 6 τ ιΐμθϑβ οἵ ΟἸγιβϑῦ, ΟΥΘΥΎ ΓΑ γγ8 ὑῃ6 οαυδὶ 
οὗ {86 οἶμον Αροβέίϊοϑ, ΟἸ σι β δηιν 18 ο Βῖπὶ ὑπὸ ἔπ] ]πηθηὺ οὗ ὑῃ9 ΟἸ]ὰ Τοβίδσαθηί, ἃ ποῖ, α08ο- 
Ἰαύο, οὐθχ δὶ ῥυῖπορ]ο οὗ το] σίου δη ᾿π {818 σϑϑρϑοὺ μ6, Ῥϑὰ] δῃᾷ ΨΦΌμῃ ΟΟΟΌΡΥ {16 βδιὴθ ρ]αὺ- 
ἴοττα. Βαΐ, ἴῃ ὑμ6 ποχὺ ρ͵βοθ, ἢθ 18 8180 9 Αροβίϊθ οἵ 9 90.078 “»α» θποοζίφριοα; μὲ 18, Ὦθ 
φοποοῖγοδ οὗ ΟἸΥ δ Δ. ἴῃ 108 οἷοδο οομπϑοίίοι πα ὑμ6 ΟΙὰ Ἰοβίατηθηῦ, 88 [89 ποὺ ρογίδοὺ αν 
οὗ βρ' γιύμδὶ 1116 δπὰ οἵ 1οσίγ, Ὀθοαδθ οἡ {86 οὐδοῦ βαπὰ δ6 δρρυθμϑῃβ πὰ ἀδίβηι 88 ραβϑίηρ ἰηΐο, 
ΟἈσιϑυϊδηϊγ [ἀοται. ισογαάεγάε8 Οὐγιβδίογμλιυνη}} ἀῃα ἴθ618. οομβοίουβ οὗ 8 βρθοΐαὶ 981} ἰῸσ δἷβ ρϑο- 
ΡὶθΘ. ΑΒ ἴο {16 ἴοστα οἵ 781 68᾽8 14668, 1ὑ 18 ὕο Ὀ6 ποίϊορα ὑμαΐ ἢθ δἀάγοβδβοα 76 τ |ϑὰ ΟὨ τ βϊδηβ (0 Σ 
10 ἰ8 βού ]θὰ δγθαᾶν ἐμδαὺ οὺν Ερ 8019 ὁϑῃ Ῥϑίομρ ὕο ΟΠΙΥ͂ ΟὨΘ 81169) ὑο Μοὶ (86 τιοάϊδέϊην 
ἀϊαϊοοίλοαὶ ἴοστω σου ἃ δθ ἃ Βοίθγοζθηθοῦβ οἰθϑσηθηῦ. ΤῈ ΡΌΣΙΥ οὗ 8 ατθοὶς δίγὶθ ἱπάϑϑα μδ5 
Ὀόθῃ ἕο βοῦλθ δὰ ϑαϊρταδίϊοαὶ Ῥθθμοηθθο. Βαὺ 1ὑ ομαγδούοσιζο 8ἰ8ϑο {86 Αροβίϊθ οὗ ΒΟΙΥ͂ οδχθ- 
Ά] 688, 

Βαυτϊηραγίθη (Αοῖϑ ἰν. 127) Π68 ὑχοαἰϑα αὖ ἰαγρο οὗ ἔμ συϑῃάῃθδββ οἵ {80 Θοο]θαἰαβὶϊοϑὶ ροαι λοι 
οὗ αιοθ. ΤῆΘ [0] ηρ βοιαύθῃοθ ΒΟΎΘΥΘΥ ΣΘΟΌΪΓΟΒ ὑο Ὀ0 ΘΧϑιηϊπθα, “981168 τοΐαδθ8 ὅο δοίζηον- 
Ἰοᾶρϑ δὴ οὐδοῦ 1 θογύγ μδα ὑμαὺ ἰοστηϑὰ ὑπ λπ (ἢ 9 ταθαϑΌΓα οἵ [89 ἸΔῪΓ διὰ 1 ἐδ18 Β6 186 ἢ 08}15 
ἐμ Ια, {86 αν οὗ ἸΙοτίν."-πῚὰ ὑμαῦ ϑοηδα [ἢ ΔΓ 85 δ᾽τγαγβθ Ὀθ θη 8 ἰδὰν οὗ ροσίγ, Ὀαὺ ΒΘΓΘ 
{8ι6 τοίθυθῃοθ ἰθ σαίβου ἰο ἃ Πθοσίυ, ἀϑνοϊοριπρ δηα τηδηϊοβίηρ 1.66} 88 ἃ ἢϑνν ΔῊ οὗ 1189, δηὰ 
ὙΙΟΝ ῬυθθΌσν 68 ΒΟΥ ον Β σαδύίοιῃ ἐπι 76 18}}- ΟἩ στ δ δηϊίν Ὀαὺ ραί τ ασομ δὶ συδίοτα τσ (αἰορ- 
8146 οὗ) 708} -ΟὨΥΙδυ δ η} γ. “Φ981|68 Τοργοβοαΐδ (89 ΟἸ ΤΙ Θ 8} ἀορτηδ ᾿π (86 ἴοστα οὗ ἰδθ 1688 
ἘΠΔοΘ [ἐθοςτετοιβίοιη---Μ.1, Ηδθ [88 τοιβουϑα 89 Ο]Ἱὰ Τοδβέαζηθηὺ Ἰδνν, 88 βαοὶ, ἔγοτα ὑμ9 βρίιθσθ 
οἵ το] σίοι ᾿ηὔο {6 Βρίθγο οὗ παέίοπαϊ ομδίογῃ. Ατιὰ (μ18 28 {119 ὙΘΓῪ ἰαϑὶς δβδδισποὰ ο Βἶσα, Ὀ6- 
εθ86 6 Βδᾷ ἰο ρναΐ ἑοτί! [9 Ὀοδὺ οἤοτὺ οὗ Ιου 1 ἃ υἱὸν ἴο ραίη [86 7918 παδίοη ἴο ΟὨγ8- 
ἰδηϊγ. ΤὨΪδ8 αβοτύ ἰβ τθοοσαάϑά ὈΥ͂ Ὠἰβύοσί οὶ ὑχγααιοη." (8396 Ηογζορ 8 Ιἰδαΐ- Πεσίοοη, τὶ, ϑα- 
οοδιιδ). ΤΉγοΟ τοροσίβ ΓΘ ἴῃ ρογίθοῦ αρτϑϑωθαὺ ὁπ ἐπ ομασϑοίσυβίϊοβ οὗ 7168 8ηα αἷδο ψυὺα [89 
οἰκοίοι οὗ ἢ18 ομαγδοίοσ ἱουπὰ ἴῃ ΒΟΥ σιι. ΤῊ ἀοβροὶ δοοοσάληρ ὑο ἐμ9 ΗΘΌτγονβ Ὠδτγϑίθβ οὗ 
λυΐπι, ἰμαὺ 7 8 ηλ68 αἰἴθοσ ὑπὸ ἀθαία οὗ 7688 ὑοοῖς ὑ86 γον ὑδαὺ ἔσογῃ ἐδ ὥσωθ 9 δὰ βμαγϑᾶ ἐδ Ἰᾳϑὲ 
ΤΩ6 8] πὶ} 9698 6 τοῦ] ποὺ ϑαὺ ΔᾺῪ ἰδίηρ ἀπὲ} δ6 Βα Ηϊπ στίβδϑη ἤσοσὰ ἰδ9 ἀδδαὰ; ὑμαὺ {89 
τίβϑη ΘΔΥΙΟῸΡ 800} δίνο σ γΒ Δρρϑαγοα ἰο Ἀ]πὶ δῃὰ ἰο]ἃ πη, “ ὁ ϑαὺ (Βγ Ὀγοδα, ἴοσ ἐ89 ϑοῃ οὗ 
Μϑδῃ 18 σίθοῃ ἤὕόοτα ἰμ6 ἀοδὰ." ΤῊ8 τοροτὺ βδουμάβ σαίμου Δροουρμδ!; Ὀαΐ 1.8 Βυ]θοὐ-τηδίΐοτ, 
ΔΙ μουρἢ ποὺ 118 ΟΣ ΤοΣάΒ, ἀγο ΘΟ Βττηθα ὈΥ̓͂ {1:10 δἰδίοτηθηΐβ οὗ Ηοροδίρρυβ, ὑμαὺ σδ:η68 Μὰ8 ἃ, 
Νίαζαγιίθ, διὰ ὈΥ ἴμο ἰδοῦ ὑξαῦ ἢ 8180 σϑοοιωσηθηθα δὶ ἰο [118] [9 νον οὗ 6 Νιαζαγίο (Αοίβ 
χχὶ). Τηῖΐθ Ναζαυιὺθ γΟῪ οἱ {ῃ6 ραγῦ οἵ 781168 ΒΌΓΣΘΙΥ ἀο68 ποΐ ἀθηοίθ ἃ ψϑνοσίηρ ἕδὶ ἢ, 88 ΝΘδ οΣ 
{8ηκθ, Ὀαὺ ταῦθ. 8ῃ ουϑσ- 014 ἔοστῃ οἵ Ἀ18 δββΈγαῃοθ οἵ. ἴδῃ. [πὸ ἃ ζϑΏΘΓΑ] ἯΔΥ, ΒΟ ον σ, [89 
δοοουηῦ ἴῃ [9 686] οὗἉ ἐδ6 Ἡ ΘΌΓΘΥΤΒ ΘΟΠΟΘΥΠΣΩΡ ἃ 8060184] Δρρθδγίηρ οὗ ΟἸγιϑὺ ὑο ψλθ8 δρτϑϑθ 
πὶ ὑπο βἰαἰθιμθηὺ οὗ Ῥϑὰ] 1 Οοσ. χν. 7. ΤῺ βϑοοῃα ρδυ σα δῦ, ἴου ΒΟ Ὑ70 ΑΘ ἱπαοοίθα ἰο 
Φοβορδυβ («4πέϊᾳ. ΧΧ. 9, 1) οομδιϑίβ οὗ ἃ σϑῆθγαὶ ποίϊοϑ οὗ 89 τηασίγσαοιηῃ οὗ 7δῖηθ8. Ηο σϑρογίβ 
“(μὲ ὑπο μἰρῃ- υιοϑὺ Απμδηυϑ, ἃ βαάάποθο, Ἰη [86 Ἰηΐογναὶ θϑύτοθη ἐμ 6 ἀθραγίαγο οὗ Εθϑίυβ ἤΌΤΩ 
Ῥαϊοϑίϊηο, Α. Ὁ. 62 [Φ)οϑορυϑ Βρϑδκβ οἵ 1}18 ἀθδί---Μ.], ἀμὰ {86 ἀγγῖνδὶ οὗ ΑἸΡΊηυβ, [9 πϑν Ῥτὸ- 
ουγαύον, οδυϑοὰ {δε ὀγοίδον οΓ ὕεδιι8, τιοῦο τυαϑ οαἰϊοα ΟἿ γῖδί, τολοδο απια τρας ὕαπιεδ απα 8οηῖα 
οἰδονβ,. Βοτη ἢ μα δοουβοᾶ 88 ὈΓΘΔΊΚΟΙΒ οὗ {86 Ἰανγ, ὕο θ6 βίοῃϑα ἰο ἐ80 στοδὺ ἀ1811κ0 οἵ [86 πγοσθ 
τηοάογαίο οἱ ὑϊΖθῃ8, ὙΠῸ ὑμογοοσθ ἰῃἰοσιηθα αρσαϊηδβὺ εἶτα Ὀοΐίογο ΑἸ θη 8. ἘΌΘΘΡΙ 5 (11. 28), ϑυροτ- 
δι ἀ8 ὑμ6 τγοσὰβ οὗ Τοβορθαβ ὑμαὺ 41} {86 σδ] δηλ 6168 οἵ {86 ἀοδυγαούίοη οὗ ογβϑ]θπλ ἀϊὰ ΒΔΡΡθῃ ἴο 
ἰῃ6 7618 ἴο ἀνϑῆρθ 7δηιο8 ὑπ δῦ 0 8 Ὀσοῖδου οἵ Η πη ὑδαὺ 18 ὁ4116 ΟἸγχϑὺ δπα τ μοχὰ (89 
7618 δά 5]δίη, ποὺ  μϑίδηᾶιηρ 18 ργεοδιιϊηθηὺ δύο. Τὸ {815 6 τηυϑύ δαὰ 1η {16 ὑΠ1γὰ Ρ͵δοθ 
ἐμι6 ἀοία:]6ἃ ἀαοοουηΐ οὗ Ηοροβίρρυϑ ἴῃ ΕἸΒο 8 (11, 28). “ἢ (86 ΑΡροβί]θβ 78 1:168, ὑπ Ὀγοί μοὶ 

1 θυ ἔδυ ἀοιιθὲ οοποογηίης ἔνθ σοπυίΐϊῃοηοθῦῦ οὗ ἴπ6 πογὰν ἴῃ Τ(61106 ὀχρεοοδοὰ ὮὉΥ ΟἸογίοτια πὰ οἴλογθ, δο0 ἩΘΓΝΟΣ Ρ. 2 

Ῥοΐθ. Βυϊ [890 δετογαὶ Ὠοεςο68 οὗ Ευδοῦὶτ8 δοϑῖὶ ἴο ευδίαίπ Φοαορδμ8. 
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οἵ ἐδο ᾿οτὰ, ϑυσοοοάβ ἰο ἐδ6 οδυρο οἱ ἐδ ΟΔΌτΟΙ---ἰ δὲ Τότλθθ 18 Ὸ μα8 Ὀθθὰ οὦ]]68 {π0 7 ϑὺ δὰ 
ποῦὶ ἐδ ἔπιθ οὗ ΟἹΥ ᾿υογὰ ὑο ΟἿΣ ΟὟΤΏ ἀΑΥ͂, ῸΣ ἔθθγο ὙΤΟΥΘ ΤΑΥ͂ οὗ [86 Ὡδηιθ οὗ δηθβ. Ηδθ Μ88. 
ΒΟΙΥ ἴτοπι δὶβ τη Βο. 8 πο (6 Ναζασ ἔθ, 019 οοῃδϑογδίθα), ῃ9 ἀγϑὴκ ποὺ Ὑ1Π6 ΟΥ βίσοῃρ ἀΠῺΚ, 
ΠῸΡ ὰ ῃο αὐ Δ 1Π18] ἴσο; ἃ ΤΆΖΟΥ σϑῖὴθ ποῦ ὍΡΟΣ 18 θ6α; 86 αἰ ποὺ δῃοϊηύ ἰτηϑ6}7 τι [ἢ οἱ; 
.6 ἀϊά ποξ ᾽ϑ9 ἔθ Ὀδέδ. Ηο αἱοῦϑ χιϊσῃύ ρὸ ἰπύο {10 ΒΟΙΥ ΡΪδοθ (εἰς τὰ ἀγια)."--- 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ 
ἰς [Δ 166} ἱπέογρσοίθα δ ἀϑαϊρτιδέιηρ (80 Βο]]οδὺ οὗ Βο]1οθ. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΣ ΤΩΔΥ͂ δατηϊὺ οἵ βυο ἢ δὴ 
Ἰοἰογρτοίδειοα, Ὀαὺ (86 7 τ Ἰανν ἑου 8 )., ΤῊΘ δοκηον]θάρθα Ναζαγιΐο σηϊσηῦ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ρῸ 
τὰ ἐδὸ ῥειοδίβ ἰδΐο {86 ὑθ}}}9 ῬΙΌΡΕΣ (Αοίβ χχὶ. 26).--- ΕῸΣ Β0 ΟΣΘ πὸ ὙΟΟ]]ΘῺ οἰοίμθ5 Ὀαὲ 
᾿ἴποῆ, Απὰ δομῃϑθ ἢ6 βϑὰ ἰο ρὸ ἰπίο {86 ἰθιηρ]θ δηὰ ὑμοῦο Ὦθ ὙγᾺ8 ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ ἰοαηα ὌΡΟῺ δὶθ 
ΚΗΘθδ, ὈΥΔΥΙΠΡ ΤΟΥ ἰουίγθμ 668 [0 {8:9 ὈΘΟΡΪΘ, 80 ἐδμιαὺ 18 ΚπΙΘῸ8 Ω,ΥΘῪ ΠΑΡ -Βι θα 11|κ6 ἃ ΟΔ116}} 8, 
ἴοι ἷϑ ΘΟμΒίϑ Δ ΕῪ Ὀθηάιηρ ὑπ. ἴῃ ῬΥΆΥΤΟΥ δηα θη γθδίηρ, [ΟΡ ΘΠ68Β ΤΟΣ {16 ῬΘΟΡ]Θ." ΟὨ 8ὸ- 
οὐππέ ἐμαζοίοτο οὗ "18 ὁχοθοάϊηρ τ ὐθοῦθῃ 688 ἢ9 γ͵1ὲῈ8 οδ]] 6 “7 8. διὰ ““ΟὈ]188᾽ (δοοογάϊηρ ἰο 

βοί Ὁ) 5}, ΝΈΟΝ ταθϑηϑ ἰπ ατθοῖς “ἐμο ΒΟ Τατῖ (0147) οὗἨ {88 ῬΘΟρ]Θ᾿" δῃᾶὰ “στρ ὐύθουδβ- 

Ὧ688,"" 85 ἐ89 ὑγοροίδ ἀδοῖδγο οὗ εἰγτω (18 [89 ορἱῃΐοῃ οὗ ὑμὸ θυ 8 Ῥ600]6). ϑοτὴθ οὗἨ ἔδο βουϑῃ 
βοοίδ οὗ ἔθ ΗΘΌΣΘΟΒ ᾿Ἰπααϊγοᾶ οὗ δΐπι, “ Ἰ Βαὺ ἰδ ὑμδο ἀοοῦ (ἀοοί 6) οὗ 76θυ8} Απὰ δο βαιά 
ἐμδὲ ἐμὶβ ταδὶ τῖϑϑ {86 ϑανίουν, ἩΒϑγοΐοσθ βοιὴθ δοϊονϑα ἐμαὶ 7688 15 (86 ΟἸτὶδί, Νονν ἐμ ἴοσο- 
Ἰοθηοηθα 8008 ἀϊὰ ποῦ 6116 νθ ἴῃ ἐῃθ9 ΒΘϑσγθοί οι, ΠΟΥ͂ ἴῃ 080 οογηϊηρ οὗ οὔθ (Ὁ σϑί, Μ68- 
818}}} το 8.8}} Σϑοοσ ρθΏ80 ΘΥΘΙΎ Τη8 ΟΟΟΙΌΪΙΡΣ ο Β1Β ψΟΥΚΒ; Ὀαὺ 841} ψο Ὀθοδῖλθ Ῥ6] 16 ΥΟΣΒ 
Ὀοπονοὰ ἐδτοῦρ 9}86126856, ΒΘΩ ΤΩΔΗΥ͂ ὑμογοίοστο οὗ 8:9 ΤΌ]Θσθ Ὀθ)]ογθὰ οἷο. Αὐ Ἰαβὲ, σοροχὶβ 
Βερρείρρῃε, {Π|ΟΣΘ ἀγοθθ ἃ ἜΘ ΏΘΣΑΙ οοπῆϊοῦ οἵὗἨ ΟΡΙΏΪΟΠΒ διωοὴρς ἰδ 9 ῬΘΟΡΪῸ δῃὰ δὖ ἐμ Ῥάβϑουθν 
μον μἰδορὰ Βὗτα οα ἐδθ μδῦ]ο οἵ {89 Τϑηλρ]θ δα Ὀωάθ ἢϊπὰ ΒΟ Θ ]Υ ἀθο]αγθ ἰὼ ἐῃ9 δι ἀϊθηοθ οἵ 41} 
ἴδμο ρθορ]6 Ὑιδὲ 6 Ὀ6]λονθα οοποοσηΐηρ 6808, Ὀθοδῦβθ Β6 ΜΘ {80 π8ὺ δἀπὰ ψου]ὰ βρϑαῖ ἴῃ οοῃ- 
ἰοσταιγ ἢ ἷθ οοην οἰζομβ. Ετοτα ὑαὺ ἸΟῪ ῥ͵δοθ μ6 {80} οτοα τι ἃ Ἰουα νοὶοθ: “ΤΥ δεὶς 
γδ ἴθ δρουὺ 7660}, ἐῃ9 ὅοῃ οὗ Μδηῦ Ηο εἱἐβ 'ἰῃ βϑαύϑῃ οἡ ἐμ τρῃῦ Βαμα οὗ στοαῦ βοῦσοσ διὰ 
ΠῚ οοχὰθ ἰὼ ἐμ οἰοιβ οὗ Βοανθη." πα ΙΏΔΗΥ͂ Θ7Ὸ ΘΟ ]Ποθα δῃα μᾳγ)}8 ρΊΟΥΥ οἡ ὑδιο ὑθϑ Δ ΟὨΥ͂ 
αἴ ἦδαιοδ, οσγίηρ, Ηοβαδηδῇ. ὑὸ ἐμθ ϑο οὗ θαυ, Βαυΐύ ἐδ βουῖθο8 δὰ Ῥμαγίβοοβ οσὶϑὰ “ ΟἿ] οἱ ἢ 
οὐοῦ ἴμ0 ἰπϑὲ 15 ζ9ΟὨΘ δϑίγαυ," τυδιϑὰ ὩΡ δῃηὰ ὑπ τὰ ἄοσσῃ. ΒΟΙΟῪ ἐμ 00 ἐμθὴ βἰομϑᾶ εἶτα 
(στο Ἰοδ]]γ, ἐμασοίοσο, 89 Ὁ 8019 δοξ Μγ8 οἵ οοΌΒ6 ἃ ζοαϊοίϊθαὶ δἰοῃὶμρ ἀμ 8ὸ Τόβθρμυβ, Ὅμι 
15 οδῃέγο οὗ οὐϑοσυδίϊοι, οοστθοῖ]ῦ τοροσίβ ὑμ9 δυϑῃῦ) διὰ βίϑτν εἴτα πὴ ἃ [1101 8 ο]υὉ.""--ΤῊϊδ 
Ἰδιταιγο αβογαθ Α]80 ἃ [Ὁ]] "πα χϑίϊοι οὗ {9 ἱοσοπιοιὐϊοηθα βέδ θιηθηὺ οὗ 7οθορθπ 8 βυροτδαάοά 
ἣν Ἐπερθῖαβ ὑμαὺ ἐμ ψϊβοϑὲ δηοηρ ἐμ 99078 δρτοθ σι ἢ Βίτ ἴῃ τορδγάϊηρ ὑμο ἀοοισαοίίοι οἵ 
δεχυβαίοσα 88 ἐδ)θ ρα βητηθηί οὗ {818 ογίηθ. “όθορῃυδ δὰ 86 7977 ὙΠῸ 6 Γ6 οἵ 8 ταὶ πᾶ ϑϑϑσα 
ἰο δνὸ δδαὰ δὴ οὐὈθοῦτο ἰοσγοδοάϊηρ ὑμαὺ Το. τχὰϑ ἰδ ἰαϑὺ Ῥγθϑοβδσ οὗ σορϑῳίδῃηοθ βοῃὲ ἕο [δ 
δοπιθ ρΘΟρ]Θ 88 ἃ πδίϊοῃ, δῃᾷὰ ἐμβαὺ (8 τρῦγαὰθν οὗ {818 τὶέηθδα οἱ ἐδθ ὑγαξα τγ88 ἐδ ἀθοϊδῖγθ 
Βα θθογμηοδς οὗ {6 ῬθΟρ] ἃ8 ἃ βϑορὶθ, ρου ψ οἢ ἰδο ᾿αἀρτηθηὺ μδα που δ] ἰο [0]οτν. 
Νωρράον διὰ βομδδ μδγὸ ἀϊδοονογοὰ πιϊ μουν σθάϑοι τα ποῖ ἸΘσΘΠἀΔΡῪ τοαίίοσ δηᾶ δὴ ΕἸ οηϊθ- 
τηρὰθ οἵ ἐμ Κῖπρ ἴῃ ἰδο τοροτί οἵ Ἡϑροδίρρυβ. Ηροϑὶρρυβ 188 οοχίθ ΠΥ ἃ θυ θὰ ΟἩσί ϑἐίδη Ὀαὲ 
ποῦ δῃ ΕὈϊομιύθ. 1ὑ τησδὲ ποὺ Ὀ6 ογϑιηοοϊκοα ἐμαὺ ν]8 ορί ῃἱοῃ οὗἉ } ΔΙ 68 τροτη θη Υ]Υ ΘοταμιηρἾθ8 
ἴὰ δ τοροσὺ τ ἢ Β8 Ορ᾿ πίοη οἵ ἐμο 7 18} Ῥθορ]θ. Βαὺ {818 παστα ϊνθ 18 βίσοησν δαὐμθη ἰοαἑοα 
ἴῃ 8}} 1{8 τιδΐῃ ἰδαύατοθι Τιδὲ ϑηλθ8 γὰ8 ἃ Ναζασίὑο 15 βαρροχίοα ὈΥ Αοἰβ χχὶ. 28 οἷο, δῇ ὉΥ͂ 
ἰδο αἰδίϊου ἤτοι ἐμ6 α8ρεὶ δοοογάϊηρ ἰο 89 Ηθῦγονσθ. Το 268] οὗἨ Τϑιηθ8 ἴῃ ἰδἰογοθάϊης ἴοσ [μ6 
δον θι ρθορ]θ 18 τοβϑοίθα ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ἐμίης τγ6 πον οὗ Βἰπη, ΖοΟΒΘΡΒῸΒ δἷβο ἐθδίϊβοθ ὑο {89 σϑῆθ- 
Ἰδῶρῃ ζδπιθ8 θη) ογοὰ διροηρ ὑπ 7078} ΡΘΟρ]θ. Βαΐ τηοϑὺ ἱπιροτίδην, ἴῃ (89 ἰαβὺ ρῖδοθ, 18 
ἰδο δοοουπὲ οἵ ἐμπδῦ ρα Ὁ] 16 οὐἰβὶβ ἩΒΙΟΩ 88 ἰο ἀοἐθυτηϊμθ {μ6 ἀθοϊβίοη οἵ ἐμ 7 ον Βὰ πδίϊοῃ 
ἴογ οὐ ἀϑαίηδὺ ἕδιίι ἰὼ ΟἸτβὺ; δηὰ ἐμ δηἰθοθάθηΐθ οἵ βἰ πλῖ]ὰῦ πιο σοθ οὐἶϑοθ, ραυ ο. ]ΑΥ]Υ ἱπ. 
Δεία ν᾿ 18; νἱ. 7; χχἹϊ]. 22, 88. Ὑ11 δὲ 1(8. Ἰδύβγῃδὶ ἐγ  ίμ] ποθ, σῖνο ἀθοϊἀοα βαρροτί ἰο ἐμῖ8 ἐμ 
τλίη ἰδαίαγο οὗ [86 δοοουπαὺ οὗ Ηοροθρραβ. ΤᾺο Ναζαγιἐθ ομβδγδοίδσ οἵ 7ϑιηθβθ που]ὰ αἷβο 9Χ- 
Ρίδίη [η0 τϑᾶδοὰῦ ὙὮΥ, ἴο )υᾶμο ἤοσα Ἰαΐον ἱπάϊοδίϊοηβ, [89 Εββθῆθθ ἴῃ Ῥγ ΟῚ Ὀθοᾶγὴθ οο- 
γοτίδ ἰο ΟἸΣΙΒ Δ ΟΥ̓ δηὰ ὙΟΥΘ ἸΔΟΥΘ ΘΒρΘΟΙ ΔΙ] αὐΐδομβθα ἰο 086 ρϑύβοῃ οἵ 978π|68 ποὺ οἿ]Ρ' 88 
δον δι Ομτιϑέϊδηθ Ὀὰΐ αἰδὸ ἰπ ἐμὸ αἰγϑοίΐοῃ. οἵ ἐμοὸ αποβίϊο Ἐιοηϊ  βαα, ΤῊΘ νϑηθγαίίοη σι ἢ 
πΈ1ο 7 8 ΟἸ γι βυϊδηθ σατο ποηῦ ἰο στοραγὰ “180 Ὀχοίδον οἵ ἐμθ 1 χὰ," τοι μδὰ δἰγοδὰν 
Ῥαίοτο [πὲ μοσοά Ὀϑοοπηθ οχ το} Ὁ Ομ θ-81464, του] Ὀ6 Βοϊρὐοπϑὰ ἴῃ ἐμὶν οαβο δηὰ ἐμο Ο]6- 
Ἰγεηη68 ἴῃ ῬΑΣΟΔΟΌΪΔΡ ΒΌΡΡΙΥ ουϊάθηοο ὑμαὺ ὑμὶ8 σοπογδαώοι δὰ δοία δ] Ῥθθα ἐμ μοϊρεὐθηρά, 
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δυ ἸΠΟῪ ἀχαὶὺ 718π|6ὸ8 δῦονθ Ῥοΐοσ δηᾷ 4}} ἔς Αροβίϊθϑ δῃὰ τηδίζο Ηἷπὶ ὑδ8 Βα ρσθιηϑθ Βίββορ οὗ 
811 ΟἸσιδίθπάοση. 981|68 Βαὰ8 ᾿θῦθ Ὀθ6ῃ τηδᾶάθ {μ6 βυτηῦο] οὗ )μααϊδίϊοο- οὐ ἰϊαδέϊο οἸαιτηΒ ἴο {88 
δονοσητηθηὺ οἵ ΟΠ ΤΟΙ δπὰ {89 ποῦ], Αοοοτάϊηρ ἰο ΕΡΙΡΒδὴ λαό. ΧΧΧ, ἃ 16 ἴμοῦθ τ6Γθ 
δθοης [μ6 ρἱοτβοαίίομβ οὗ 7ϑιηθ8 δούιδ!] ἀναβαθμοὶ ᾿Ιακώβου, ἀοδοτὶ ρί]οη8 οὗἨ 818 ργούθῃμ θὰ 88- 
οοπδίοῃ. ΕΡῚ Ρ δ} 18 6180 πού ϑέδηαηρ 818 δα δροηίβτα ἴο 86 ΕΘΙΟὨΪ 68, ΒΟ] 48. 5: 11}18 Ὁ δχαρ- 
σοταίίομβ (Πἶατεβ. ΧΧΊΧ. 4 δπὰ ὨΧΧΥΤΠΠ. 18). ῬχοΌΔΟΙΥ 10 18 ΟὨΪΥ͂ ονὶηρ ὑο ΕΡΙ ΡΒΔΏ]Ὸ8Β ΤᾺ]8- 
υμαἀογείδηαϊηρ Ηοροδιρραβ ὑμαῦ μ6 βίδίθϑ, “ὑμαῦ ΨΦ8πι68 γὰϑ κὸ {86 ἰρηργίοθὺ ρογι θα ἕο 

ΘΏΟΥ ΟΠΟΘ 8 Υ6 8. ὑῃθ δΒο]οδὺ οὗἠἨ Βο]168 Ὀθοδβθ ἢ νὰϑ ἃ Νααζδαύιϊύβ δῃὰ ὑψόσ ὑῃ6 ΒΙρΡΉργΙ δ Β 
τηὶϊἑτο (τὸ πέταλον). ΤᾺ8 τινί 18 μοῦ οὐ 8 ἰονϑὶ τιδὰ {86 δοοουῃῦ οὗ Ῥοϊγογαῦθβ σοβρθοης 
Ζοδη (ΕπδβθὉ. Υ. 24). Ῥοϊγογαίθβ ἀου 1685 δοοογαθα ὑμ6 ΒΙΡΆρσίθδί' 8 τα το ὑο ΦοΒη 1ῃ ἃ Ββυτθο- 
1160-1468] βθῆβθ; ὙΒΙ1Οἢ 18 ὨΘΓΑΪΥ 80 ἰῇ (86 σ886 οὗ ΕΡΊ Ῥβαπίυβ. (890 Ἡθυζορ, Αὐτ’. “ασοδιιδ). 
Αἱ διηδισαουβ ποίϊοο τη ΕἸΌΒΟ ΙΒ (Υ̓ 1. 19) βἰαίθβ ὑμαύ ὑμ6 ΟἜ ασοὶ αὖ Ψ ΘγαΒαθσα ἴῃ ἰόθη οὗ ὑ8 6} 
νομοζδίϊομ οἵ Ψ8π|98 μδᾷ ργθβοσνθὰ 88 ἃ ΒΟΙΪΥ͂ σϑ]ϊο, Ἀ18 οὔ οἷ] βϑδί. 

Οσΐηρ ἐο ἐμ ταγίβιοαὶ ἀϊ θγθηοθ Ὀθἔνθθῃ 9 δτη68 ἐμ δ ιϑὺ δηὰ Ψ8ῖη65 {86 Αροβέ]6 86 ταν ῃ 
ἰοοῖς ἔσ ΠΟΥ οσοαϑίοη ἕο ἀθοοσγαΐθ Ῥδυ τὶν ὑπ Θηα οὗ [6 Ἰαὐἑογ, οοῃβι ἀογθα βοραγαΐεϊγ. ΝΙοθ- 
Ῥδοσυϑ, 1. 40, τερούῥβ εἰπὶ ἠο ἔᾶνθ βγβϑὺ δρρθαγθα 88 ἃ πη Θβϑθῃρ  Γ οὗ 810} πῃ ΘΟΌ - ΝΥ οβύθσγῃ Ῥδ]65- 
{ἴπ6, ἐμθὴ ἴῃ Εγρῦ; δηὰ ὑμαὺ Β6 τ)β ογιιοἱῆθα αὖ Οβέγδοϊηδ πὰ ότοῦ Εργρύ. (ΕῸΣ ΡΥ ]ΟΌ]ΔΓΒ 866 
Ναία}16 Αἴδ. δας. 1. Ῥ. 59.) Οἱ {86 ΟἸΌτΟΣ Ἰοχθη 8 οὗ {86 ΒΌρροβϑα ὕνγο ὅϑιλ6868 οὗ, (λομαγί, 
«Ἐσοϊεϑιαϑβίϊοας ἰεσεγνὰ οὗ ἐς λοίν “4 Ῥοβίζε8, ΤιοϊρΖις, 1861, ». 79 οὐο. ΤῊΘ ΘὨγΟΠΟΪορΥ οὗ ΕΒΟ ΙΒ 
Αχοβ {86 ἀδδίῃ οἵ (86 σΤ68] δῃ ἃ οὔθ 78 1168 ἴῃ ἐμ γϑᾶγ Α. Ὁ. 68. ἘΠΞΑΒΘΌΪΌΒ 8 ἀ]οἰΟΥΒΙΥ οΘοηπθοΐδ Ἀ18 
ἀοδίνῃ τὶ} ΡῈ} Δρρϑαὶ ἰο Βόοζωο (11. 28). Τη8}} ἔμβῃ {86 μαὐγϑα οὗ {9 7618 ῃδᾷ Ὀδοη ἀϊγοοίθα 
ΤΑΔΊΏΪΥ ἀραϊηϑὺ ῬΩᾺ] σβοχα {860 ἐγ]θα ἰο 1(1}} Υ͂ 81} πιθϑπβ. Βυΐ ὉΥ δΪΒ δρρθδὶ ἰο Βοῖηὴθ "9 ὀϑοδροὰᾶ 
βαυίμοσ ρογβθου πο οἡ ὑμοῖγ ραστύ. Βαΐ β'ποθ Ψ8ῖη68 δα οοηδογίθα ὙΠΓῈ Π1τὰ αὖ δ Υ ΒΑ] οτι, 1ὑ 88 
παΐαγαὶ ἐμαὺ 6 Βαϊγοα οὗ ΙΏΔῊΥ 76.018 Βῃου ἃ ὩΟῪ δθ6 ὑθγΓθη ἀραϊπϑὺ Ηἷπι, [Π6 πηοϑὺ ἀϊβιϊη συ ϑδοα 
τοργαδοηΐδεϊννο οὗ ΟἸΥΙ ΒΕ ΔΗ διλοηρ ὑπο. Βαὺ ἤοτα {118 1ὑ ἀοθβ Ὡοὺ 9Ὼ0]1οὐγ ὑμαὺ ΕἸ ΒΘΌϊ 8 ἴπ- 
ἰομαρὰ ἰο ΒαΥ ὑμβαῦὺ 98 1268 τγαδ ΚΙ]]6α 88 ΘΑΥΪῪ 88 {86 ὑτὴ 6 6 ὑἢ 6 ΔΡΡ68] ὑοοὶζ ῃΐδοθ; ὯῸΣ ἄοθβ 
10 (ὉΠΟῪ ἴσοι ΕΒΟΌΙ5 ΠΠΠ. 11 ὑμαὺ {86 ἀθαὺ οἵ ϑιμθθ ἕοοὶζς ρδσθ 1 ηγθαϊαίθὶΥ Ὀδίοσθ ἐμ 9 
ἀοαίγυοίίοῃ οὗἩ ογυβαίθη. ΤῊΘ Ὠούϊοθ οὗ Φοβορῃμβ ὑπαὺ 9 ΔΙΏ68 γγ88 1(]1ϑ ἃ αὐνοσ ἔμ ἀδραγίασο οὗ 
Ἐδδίυϑ δηα Ὀοΐοσο ὑ86 δυτῖναὶ οἵ ΑἸΡΊητ|8 Ἰοδ8 ο δοουῦ ὑμ6 ἐΐτηθ σίγϑῃ ἰῃ {8.6 ΟὨΓΤΟΒΟΪΟΩΎ οὗ Εἰ86- 
Ὀΐυϑ, ἴοΣ Ἐδδίαβ γγὰ8 οδ ]ϑα αΎΔΥ ἴῃ Α, Ὁ. 62. 

“ΑἸροηρ ἴμ6 ΑΡροβί]θβ ὅϑῖη98 18, ραν ὁποοϊκξηοε, [π6 τορτοβοπίδἝνο οὗ ΟἸ τ βόδη τ βάοσω, ζ6}- 
ἐἸοιοθδ, τα ϊα ϊοη" δη ἃ ἀπίοῃ; 88 δροβίοἹἹοαὶ Ῥσοθγύθγ- ὈΙβμορ οὗ Τογτβαίοτα ἢ6 ἰδ ἐμ6 τϑργοβοπία- 
ἐλνο οὗ Του ἢ πδύϊοῃ ] ΠΥ ἀπ οαβίοτα ἰπ 1.8 ΟὨ τ δύϊδῃ ὑγδηβίουτηδίομ δηα ἐγαπβῆρσυγαίοη. Α8 
[86 Βοὴ οἵ ΑἸἹρΡΒϑῦβ 86 Ῥσϑβθηΐβ ἃ οοηἰγαϑθὺ ἰο {89 ΒΘΥΥ, ἱπιρούυουβ {1ἀλ8 ΤΟΌΌυΒ Τμδάάδουν, 
δ ὌΧ 18 (ἢ Ομαγϑοίου οὗ ἃ Βαρθ πᾶ ἃ 5} ὍΛΟΥ τοδί υγοα, δοοοσάϊηρ ὕο 88 ομαυίβιηϑ, ἰῃ οϑῈ- 
ἰΐοπ ὈΥ͂ οοπϑίδηΐ βρ᾽ τ] ύυ8] ἀβοῖρ!1π6. ΤῊ. ἢΘ Ὑ͵188 {86 Ἰαϑὺ δῃὰ τηοβϑύ θη ραρίηρ δβαρσϑββϑίοῃ οὗ [ῃ6 
Θοβροὶ ἰο ὑμ6 9 88 ΡΘορ]θ; δπὰ αἴδοσ ὑῃ6 βίοπιπρ οὗὨ 0818 ΤΩ ΘΒΒΘΏΡΟΥ οὗἨ [61 0}, ἐμ 6 Οὐ δῃ ἃ Ῥ60}]6 
676 508]6α πίο Ἰυἀρτηοηΐ, ὙΒΙΟΩ τγ88 δοϊζη ον ]οᾶροα ἢοὺ ΟἸ]Υ ΟΥ̓ ΕἸ 56 Ὀπ8, θὰ ονθη χϑϑοη θα 
ΌΥ 7᾽οθορθυβ. ΦΤογυβα]θτὰ τοὐθοίθα ΟΕ 18} 107 ΘΒ ΟἾΔ} Ὀϑοδαβο 1 Βαὐθα 1 1 ἐμ6 ἀηίοη ΜΠ 

Οσμθ]ο Ομ γϑεϊδηβ.᾽" (Ετοπιὶ ὑδθ αγίϊοϊθ “υασοδιδ"). Οπ ἐδ6 Ἰεγαασο οὐἨ ἰχϑαίϊϑοθ οἡ ἐῃ9 
ΒΌΡΡοΒΘα ὑνο 76 πιθ868 860 ΠΟΥ Β φαΐ Ἡγογίεγδιιοῦ, Ατῇ. Ψασοῦδιι8, ». 5625. ΑἾἸβο ὙΙοβίπροτ' 8 
Οὐπιπιοηίαγῳ Ῥ. 21 απὰ (86 Ζηεγοάιμοίζονι οὗ ΤῊΘ1]6, 

[ΕΧΟυΕΒΕΘ ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΟΤΗΕΒΒ ΟΕ ΤΗΒ ΠΟῈΡ. 

[ΤῊ 6 ἴδτ γ το αὐϊοηβ οἵ Φοβθρὴ δῃὰ ΜΑΤῪ ἀθιηδηα τλοτθ ὑμ8ῃ ἃ Ῥϑβδβίῃρ' ΟΣ Οῃ6-81 64 ποίϊοθ. 
ΤῊ ΪΒ5 Ἰηὐογαδέϊπρ, Ὀὰὺ ὙΟΥΥ αἰ σα] δηὰ οομΡ]]οδ θα βαρ)θοὺ ἱπγοϊνοβ ὑμ6 αυοδύϊοη: Ῥ7α8 υδϑιι8 

ἐδε οπῖν οἠ μά ὑπ ἰλο Ἡοῖν «“αηυῖΐν, οΥ ὑὐεγε ἑΐογο οἰδον οἰ άτεν, αγια ὁ 80, τοῖο τοεγε ἐλον 

ΤΙο Νὸν Τοδίδιλθηῦ ΔΏΒΥΟΥΒ ὑπ τϑὺ ραγὺ οὗ ἔπ αυθδβίϊοπ ἴῃ (ῃ6 ποραύγο, δη ἃ 8808 60Ὲ- 
οοτπίηρ ἰμ6 βοοοηα ὑμαὺ 96808 δα Ὀγούμ ΓΒ δηᾶ βιβίβιβ. ΤΉΏΘΥ 8.6 τηθη ]οηθα τ] οὐ ψιοὰξ 
[Π6ῚΡ ΠΔΠ165 ὕνγοὶνθ {168 ἰπ ὑμ6 ἀΟΒρ615 (Μαί. χι!. 46,47; ΧΙ]. δὅ,566 (ἀ δε λῴοί διὰ ἀδελφαῖ); 
Ματκ ἢ. 51, 82; νἱ. 8 (ϑἰβίοιυβ 4180); 11 νι]. 19, 20; 71ο. νἱῖ. 8, ὅ, 10, ὁποθ ἴπ Αοὶδ (]. 14), 

ΟἿΟΘ ἰπῃ 1 Οὐσ. (χ. 5) δῃ!ὰ ομοθ ἴῃ 64]. (1. 19), Ὑογθ 7841π|68 οὗὐ 96. ΒΑΙ ΘΙ 18 0Δ]16ἃ ἐὴ6 Τιοχᾶ᾽ α 
Ὀτούου. 

δι. Μαιμον (ΣΧ. 65) χῖνοθ [9 πϑῖὴθβ οὗ {ῃ6 [0 ὈΤΟΙΒΘΙΒ, νἱΖ. 58 η168, }ο868 οὐ “οδβορῆ, 
ἼἸὭὯΟΩ δὰ Ψυάλ.----πὰἰἼδί, Ματκ (νὶ. 8) 08119 ὑποτὰ 28 Ππ|08, 70868 οὐ «οδοίιιδ, ὅλοι δηὰ “πά8, 
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ΝοιύδμοΣ [μὸ ΠΆΓΩΘΒ ΠΟΥ ἴδ6 ὨΌΤΑΘΘΣ οἱ Β᾽βίδυβ 8.6 χωϑηὐοπϑα, θαΐ 6 οιπποΐ μαῦθ Ὀθ6ΘῺ [688 
ἐδιδη ἔντο. 

0186 ὑὸ 6 ποοορα ὑμπδὺύ 1ῃ 411 ὑμ9 Ῥαβϑαροθ σοίϑστοα ἴο ἐπι  ῦ 876 δ]δοὸ οδ]ϑὰ Ε7ὲ 86 Ὀγοίῃμ ΓΒ. δηὰ 
διβίθυβ, ἑ. 6. (89 ὈγοίμοΥ8 8η4 βἰβίοσγβ οὗ 7988, ὭΘΥΟΣ ΗΒ ΘΟ 518 (ά νε Ψ ε οἰ) οὗ Κιηβίωθῃ (συγγεν-. 
εἰς), Δῃὰ ὑμαὺ ὑΠ689 Ὀσούμοσβ δῃηα δἰδίθυβ δτθ δἰ σαΥΒ τηϑηϊ οηθα 'ὰ οομπθοίίζοη τὶ ΜΑΥΥ. 

ΤΉΘ86 816 [ἢ6 διτρ]6 ἴδοίβ οἵ [89 οδ80, δῃἃ ἴῃ 8ΔΠΥ οὐμοῦ οα89, (8 ἰϑυϊηὴβ υδοὰ που] ἢδνθ 
ΒΘΘῺ γτοοσϊνοᾶ ἴῃ ὑπο ὶγ ΠΑΙΌΣΑΙ Β6Πη80, 080 ὈΤΟΏΘΙΒ πὰ βἰβίοβ σοῦ παν Ὀθθὴ τοσαγάθα 88 
ὈΣΟΥΒΟΓΒ Δηα β,βύδθυβ, βού] ΤΏΟΥΘ ΟΥ 1688β.06. Βαΐ ἀορτῃΈ]08] ΡΥ6) Δα]065 ἀπα δϑοούϊο δα σαναρϑῃοθβ 
ΘΟΠΘΟΥΠΙΙρ' [86 ΒΑ ΠΟΥ ΕΥ̓ οἱἉ 6] 8 ΟΥ̓ Ὀορδὴ δὖ ἃ ΨΟΣΥ͂ ΘΑΙΪῪ Ῥογοα ἴο ΔΡΡΙΥ 8 ΠΟ; - αὐ ΓΑΙ 1 ΘΕΡΥΘ- 
ἰδοη ἰο {86 ἔδύσωβ ὈσΟύμουβ δῃδ βιϑύοσβ ὙΠῺ στϑίθγσθηοθ ἕο οὐγ Τιοσὰ, Αὐ Ἰϑαϑὺ ἐΐγος Ἰοδάϊηρ 
Ἐδιθοσῖθ8 μβανὸ Ὀθθὴ δαναπορα ἑἰοχαγαὰβ (89 8ο]αὐϊοη οὗὨ {818 αὐ οϑβίϊο. 

Ι. ΤὴθΘ {ΠΘΟΥΥ͂ Ὑ ΒΙΟΝ πα κ68 {86 ὈΤΟύΠΟΥΒ δηὰ βἰβίθιβ οἱ 7688 {89 οὨΠ]ἀγθῃ οὗ 7οβθρῃ ὉΥ͂ ἃ 
ΤΟΥΤΟΘΥ ΤΩΔΥΤΊΔΡΈ, ΟΥ 86 δἀορίοα Ομ] άτοῃ οὗὨ ΤΟΒΘΡΆ. 

ΠῚ. ΤῊΘ ὑμθουΎ ἩΙΟΝ τλακ68 ἐμθηὶ {89 ΟὨΠ]άγοη οὗ Μίδτν, ἐμ βιβίοσς οἵ ΜΑΥΥῪ ὑπὸ τηοῦμοσ οὗ 
9 6808, ΟΥἨ 80 δου 51 η5- ρου οἱ 968088. ΑΒ 8 ναγϊαύϊοῃ οὗ {818 ἐβΘΟσΥ, ὕδοσγο 15 δῃηοίμοσς ὙΔὶοἢ 
ΤΑΒΪΚΟΒ ὑμοην ΗΒ ΘΟΌΒΙΏΒ Ὀοΐὰ οἡ {6 8146 οὗ Τοβορὰ δὰ Ματγ. 

111. Το ἐβϑοσυ. δοοοσάϊηρ ἰο ΜΆ1ΟᾺ ὑμ6 Ὺ 6 γθ ὑ86 ΟὨΠ]άγθῃ οὗἨ Φοβθρὰ δθᾶὰ Μϑγυ, οὐ {δ 80- 
ἔπ.81] Ὀσχοΐδοῦβ πα βιβίοσβ οὗ 6808. 

Α οοπαρῃηθθα ΒΌΓΣΥΟΘΥ οὗὨ ΐ686 ἐμιθοσθθ Ὑ11] Θ80]6 18 ἰο ἴοστα δὴ 1464 οὐ (μα αι! ΒΟ] {168 ο0Π- 
πιοοίρα σι οἷν βυ]θοῦ.--- 

Ι. ΤΙθ ΒΥΡοίεβὶβ ἐμαὺ ὕμ6 Ὀγούμοσβ δῃμα βιβύθσβ οὗ 5688 σόσθ ὑμθ ΟὨΠ]Πάγθη οὗἨ ΤΟβθρἢ Ἢ 8, 
ΖΟΤΊΩΘΣ ΤΩΒΙΤΊΔΟΘ ΟΥ 18 δἀορ θα οὨ]αγθ 18 ἰοαπαθα οὁα ὑγδα! οη81 Πού608. ἀγάγῃ ἔγομῃ {86 δρο- 
ΟΣΎΡΔ] ροβρ6 18, Ὑ]ΟΝ σοργοβϑοηὺ ΦΌΒΘΡῈ 88 ἃ Τη8ῃ οὗἨ 80 γ6 8185 ὙΏΘῺ Β6 Γ]ΔΙΤΙα ΜΑΓΥ, ὑμ6 ἴδιο 
οἵ ἴουσ 50ῃ8 δηὰ ὑπὸ ἀδιρ ύθγβ ὈΥ ἢ18 ΤΟΥΤΊ ΟΣ τ]ἴ0 Εϑομα, ΤΘ Ὠδηλ68 οὗἩ [86 ΟὨΣ]γΘἢ Δ΄ γι] 8} 7 
αἰνοῶ. ΤῊ] 18 [86 οατ]οδὺ ὑγβα! ὑοη Θομοοτϊηρ ὑμ:6 Ῥαγθηΐαρθ οὗ 86 ὈΓΟΒΘΙΒ δηὰ βἰϑύοσβ οὗ (89 
1,οτὰ, Ὀπὲ ποοᾶὰ ποὺ ἀδθίβιῃ Ὁ5. Ἰοηρ, Ὀθοϑαβο ουθῃ ϑγοιηθ, [6 Βίγοηυουβ δανοσδίο οἵ ἐμ σοιῤδῖ)ι- 
ἘΒΘΟΤΥ, ἀοπουποοα ἰὑ 88 “ αἰ γαηιοηέξα αροογψρλογωηι," 85 “ ΔΡΟΟΙΥΡΙΔΙ ὨΟΏΒΘη86." Βαὺύ πού! ἢ- 
εἰδηάϊηρ {815 βέγοῃρ' ΘΘὨΒΌΤΘ οὗ 7 ΧΟΊΏΘ, 8 8116 τηδγρίη Ὀοΐπρ Ἰοΐ ὕο [86 χορ ἰοά αρέ οὗ 7ΟθοΡἢ 
δὲ ἐδ9 {126 οἵ 818 ΤηδΥτΊαρθ, ᾿ὺ οομ δι οί ηρ 1π ΣΙ ΠΒΙΟΔΠΥ͂ Ἰπλρτόρ 16. Τὺ 18 Ἰηἀοοϑά, ἀπά τ 
ἘΜ ἸυδΕ , Ῥσοπουμοθα ὈΥ ϑΕ16Γ δηὰ αΥ̓Θ8 791} ἃ τῶοσο βούοη ἀον βοα ἴο βανϑ ἐδο ἀεεπαρθενία 
οὗ Ἀἴδυυ, δια δαἀνοοδίθα οἡ ρτουηάβ οὗ δυρεάϊοπον ὈΥ͂ ταοάογῃ δαΐδοσβ, Ὀὰὺ δἰ ἐπραρσὰ ἐδ ΟὨΙ]άτοσ 
οἵ 9ΟΒΟΡ τυροῦ πὰ ποῦ]ὰ Ὁ6 608116α {μ6 ὈΓΟΙΒΘΙΒ δηὰ βἰβϑίθγβ οὗ 7688, ὑ89 Βγροίιοδὶβ 18 ὁρϑῃ ἰο 
ΥΕΓΥ͂ ρζτᾶνο ΟὈ)Θοὐ 0 Ή8, ὈΘοΔΌΒΟ 1ἢ τη δ,κ68 ὑβϑηλ {8} ΒΕ ΠΙΟΙΒ οὗ ΟἿΣ Ποχὰ, Ἡ ΒΙΟᾺ σΟΠ οί τι ὑμὶν 
οορδίδης δἰΐθῃ ποθ οὰ ΜΑΙῪ δηὰ οὐν [οτα 8 θοὴν ἴδο ᾿ἰθ,3841 μον ἰο ὑμ8 ἑῇγοῃο οὗ αν], ἃ ῥσθ- 
τορβέϊνο ἰμαΐ οου]α ΟὨ]Υ Βανθ Ὀθθῆ δπ)]ογοα ὈΥ͂ {80 Βγβύ- θοσα, ποὺ ὈΥ͂ (89 Ἰαβ -Ὀοσπ; ἴῸΥ {86 ῬΘΟΡΪθ 
Οἰεασὶν ποῦν ποὐἴηρ οὗ Η]8 Βα ροσπδίοσαὶ οὐἱρὶη δηὰ 69 9 βαῦθ ἴο 468] αἱ ἰοροίμον ψὶξὰ ΡΟΡΌΪΑΣ 
ἸΤΑΡΤΕΘΒΊΟΏΒ. 

Α τηοἀιϊδορύ!ου οὗ {818 Βγρούο818 15 ᾿ιδηρθ᾽β ααορίϊοη-ἰλϑοῦν. Ηϑ ΒΆΡΡΟΒΟοΒ “Οβορὰ ἰο Βαᾶγθ 
Βαά ἃ Ὀγοΐῃεσ ΟἹορδβ οὐ ΑἹΡϑΌ8, ἯὮΟ τηδυτὶϑα ἃ οογίδὶη ΜΙΑΥΥ, ποὺ (λλ6 βιβίονυ οἵ ΜΑΥῪ [86 πιούθοσ 
οὗ Ζεβιβ. Ἠὸθ ἀἰθὰ ΘΑΥΥ δηὰ 7 Ο80ΡᾺ δάἀορύθα ἢἷ8 οὨ] ἄγθη τἢοὸ ὑμπ8 Ὀθοδῆλθ ἐμ Ἰοραὶ Ὀγούμουβ 
διηὰ δἰδίετβ οἵ οὐ 1οσά. ΤΉΘΙΓ ταούμοσ 8180 Ὀθοδῃλθ δὴ ἱπηηδίθ οὗ 7 οβθρ ἢ Β [ΔΤῺ}]7γ. 1 18 Ββασγὰ ἰο 
ΤΟΔΙΙΣΘ ΒΌΟΒ ἃ δβίϑίο οἵ ὑβίηρβ, 1ὅ 179 ΘΟ Β1ἀ6 Γ᾽ ὑμαὺ ΨΦοβορ 8 ἃ ῬΟΟΥ οδγρϑηΐοσ, δηα ἐμαὺ ΜΑΙΥ 
ὑπὸ διρροβοα τηούμογ οἵ μο89 οὨ]άγθῃ μου] ἃ ἢν το πα υθ θα ΠΘΥ τηδύθγμδὶ στρ β οὐοσ ὑπο πὰ, 
Ἴμοὸ Βγροίοβῖβ, δἰ μοαρἪ ὙΘΓΥ͂ ἸπρΘηΙ ΟΌΒ, 18 ΡΌΓΘΙΥ ΒΡΘΟΌΪαὔγ8, οοα ὐθηδποθα Ὡδι ΒΥ ΟΥ̓ ΘΧΟρΘϑὶ8 
ΟΣ [ΓΑΙ θη, δηα ον] ΠΕ] {86 τοϑα]ὺ οὗ ἀορταδίϊο δηα οὐ (1681 Ῥοσρ  οχ Υ. 

1Δομ οπβύθι ἢ ταϑῖζοα ΦΟΒθρἢ δηὰ ΟἸορδ8, ἔνγο Ὀσούθσβ, ΤΊ ΔΙΎΥ ἔνγο βἰβύθσθ θοῦ πδτηθὰ ΜΆΤΥ. 
Αἱ {86 ἀραίιι. οὗὁἨ ΟἹορδβ, ΤΌβθρὰ ἕοοὶ Μασυ, ἐμ υίάου οἵ ΟἹορββ, ἱπέο ᾿ἷβ ἔβγα! γ, δπὰ ἐμὰ ἐμ9 
οὈΣΙάτθη το ἀοΌθ]Υ τοϊαύθα ἰο ΟὟΥ Τιογά, ἸορΑ ΠΥ οπ ὑμαὶν ἔα ΒΓ 8 8149 δῃᾷ πδίασαΥ ἢ ἐμὶν 
το οὔ 678 5᾽46---ηὰ ταϊρὺ ἐμθγϑίοσθ αὐξον ὑμεὶν δἀορέϊοη Ὀθ δὐγ]ϑὰ ὑπὸ Ὀγοΐμοσβ δῃὰ βἰβίθσβ οὗ {89 
1,οτὰ, 

Το Ζιευΐγαίς ἘγροίΒ 6518, δοοογάϊηρ ο ΒΙΟΒ ΤοΒορ οα ἐμ ἀθαίῃ οὗ Ηἷ8 Ὀγοΐμοσ Οἴορβδ, ΙΩΔΓ- 
τιϑὰ δὶ ψὶάονν, δηα ὑπαὺ {π6 Ὀχούμουβ δῃα βἰβίδβσβ οἵ 7688 ψγοσο ἐμ ἔγαὶξ οὗ {818 ἸραΣτίββ8, Ὀοϊοηρβ 
πύον (μα μοα, Ὀὰΐ πΘΘ 8 ποῖ μι. Ὁ ἀἰβουββίοη ΠΟΣ σοξαξδίίομ, 
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Π. Ἧ᾽ηὲ οοἵὴθ ποὺ ἰο ἔδο σοιϑῖγυ- ἱΒΘΟΣΥ, τ ιοῖ τηδῖκοα [89 ὈχοίμογΒ ἀρὰ δὲβίοσβ οὗ οὰσ [οχὰ 
(89 Ομ] ἄγθα οὗ ΟἿοραβ δὰ Μαγυ, {86 βἰβίου. οὗ ΜΑΥῪ [6 τηοίμογ οὗ ον Τιογὰ, δῃα 8]]οροθ ἐμδὲ 
ἴλοϑο Ομ] σθη ὈΥ͂ ἃ ἰὰχ 89 οὗ {Π6 ΟΣ 5 Ὀσοίμοῦ δηὰ δἰδίον 6 χα τοχδγάϑα ἰο δυβίδίῃ {86 ἐγαΐθγη δ) 
τοϊαοη ἰο ΟἿΣ Τυοχὰ, 

ΤῊ15 ὑΒΘΟΥΎ Τοϑίβ προι ἔμ ΤΟ]οσίηρ, δϑβαταρίϊομβ, 1. Τμδὺ ΑἸΡΗϑτ δπὰ ΟἿοραβ δγὸ ἰάθη σα]; 
2. ὑμαὺ ΜΑΥΥ͂ {δο τιούμον οὗ Ταπιοθ, 7οδορὶ, βίμιοι δὰ Ψπἀϑ νγᾶβ μὴβ τιΐϑ δπαὰ ὑ86 βἰβίοσ οὗ Μασυ, 
ἐδ τοῖον οἱ ἤϑθβυβ; 8. ἐμιδὺ ὑπ Ἰὰχ 189 οἱ {π6 ὕδστῃ “ Ὀγούμογ" 'β. ἃ ἔλοὶ, ΤΆΘβο δβϑισαρίδομβ δζϑ 
ΘΡΘἃ ἰο ψοι ΟΥ ΟὈ]θο οὨ8. 

α. Το ἰάοηὐ γ οὗ ΑΙΡΒεϑιβ διὰ ΟἸοραϑ τοϑίϑ οὰ ἐμ βἰϑπάθν Ἰουσηἀδίϊοη ἐμαὶ 7 ηιοα ἐῃ9 
1,688, ὁΏ9 οὗ {80 ὑνγοῖνο 19 οβ]] 9 {86 δοῆ οΓ ΑἸρβοῦυβ (Ἰάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου 
Μαΐίμ. χ. 8; Μακ 1,. 14; ἱ. 18; 119 νἱ. 15; Αοίβ 1. [8) δῃὰ {πδὺ ὁπ6 οἵ ἐμ θρεεοία- 
ἴοσβ οὗ 86 ογιοϊῆχιοῃ, οα]] 6 ΜΑτΥ (ΟἸοραξεΜ αρία ἡ τοῦ Ἐλωπ) 88 (ἢ τοῖο 

οὗ Φ241268 ὑῃ9 1,688, Ὀθοδῦβο ἃ Μϑιυ, ὑδθ τροΐμοσ οἵ ὑπο ΒΟῺ5 (9}81168 δηὰ 70868 ἱ5 

χηρηὐϊοηρα ἴῃ Ματῖκ χνυ. 40; δπὰ ἐμαὺ {89 ΗΘΌΣΟ 57. δὰ ἰμὸ ΟΥθοὶς 'αλφαῖος 

Δῖ6 δσυρροβοὰ ἰο ὃ9 ἀϊβογθμπὲ ἴοστηβ οἵ (ἢ βδζηθ Ὡδηθ. ΤῊ β 18 ργοῦδθὶο θα πο οοσίδιῃ. 
Μαΐίμονν οὐ 1,6], Δ ΟΥΘΟυοΓ γ788 8150 ἃ 800 οὗ ΑἹΡΒΘΘαΒ, διὰ 17 {86 61110618.1π Ἰούδας 

Ἰακώβου ([μπἴθ νὶ. 15; Αοΐβ 1. 18) 156 ὕο 06 8]16ὰ ὩΡ, 85 18 ΘΟΙΏΤΔΟΏΪΥ ἄοπθ, ὈῪ ἰη- 
δοπρ ἀδελφός, ἰλ0 ΑΡοβί]6 70 6͵]80 γὙὰ8 ἃ 80} οὗ ΑἸρβωῦβ. Εὐσγίδοιτηοσο, ἢ ἐμὶ8 
ΜΑΙῪ 88 8180 86 τηούμες οὗ ϑβίγαθοι, δῃούμορ Αροβίϊθ, τσ βανὸ {89 δχ γδογαϊ μ ΥῪ ἰδοῦ 
ἰμαὺ ΚοὩ «Αροϑδίζοδ, οἸαιγτγαϑα Ὁγ (μι 6 δαἀγοοδίοθ οὗ {818 ὑβΘΟΥΎ 88 {86 Ὀγοίμοι οἵ ΟἸσίβέ, 
ἀϊὰ ποὺ Ὀοϊϊονο ἴῃ Η]πὶ, [ΟΣ οἢ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ ἸΏΤΟΣΤῚΒ 18 ἑμαὺ Η18 Ὀγοίδγοπ ἀϊὰ ποῦ Ὀο]ϊονθ 
ἴῃ Ηῖω. (Ψοδῃ νἱ!. ὃ 5α4.). 

ὃ. ΤὮο δεδυτορὅύοῃ ὑμδὺ ΜδυΥ ἰμ6 ταοΐμοῦ οὗ 7668, δῇ! ἃ ΜΑΓΙῪ ἐδ τιούμον οὗ 97}861168 δπὰ 
δοβοθ ΟΣ Ὸ δὲϑίδγ 8 16 ἰσαπἀϑα οἱ. ἃ δο Δ ΥῪ Ρδδθα59 ἴθ Το ἢ, ἩΒΙΟΩ δατη} 8 ΒΟΘνῈΣ οὗ 
8 ὙΘΙΥ ἀἰδοτοηῦ δὰ [ΔΓ Ἰῆοσθ ὈΣΟΌΔΌΪΘ δοϊαἰίοι. 1ὐ ἰ8 ὅηο. χῖχ. 25, ψ Ἀ]οῖ 88 ραποίποἑοα 
δΔηὰ χοβα ὈῪ ἰδ δὐνοοαίρβ οὗ (δ σουδέη ἸΏ ΟΥΎ, Θμυηογαΐοθ ὑῃ6 ἰγθθ ΜΆΥΥΘ 88 
δροοίαΐογβ οἵ (88 ὁσαοιῆχιοα, “ΝΟῪ ὑδοτο βίοοϊ ὈΥ͂ 0.9 οΥἴΌΒ8 οὗ 685 ΗΒ τηοΐδογ, δορὰ 
ΙΒ τού μου Β βἰδίοσ Μίδυγ 86 πίιΐο οὗ ΟἸορβδ, δῃᾶὰ Μαῦγ Μαράδίϑηϑ," Ὀαΐ ὑμθ ᾿γοσθ οοσ- 
τϑού σοδάϊηρ 18 “ΝΟΥ ἰδ 6γο δίοοά ὈΥ͂ {86 ογοδδ οὗ 6808 Ηἰ8 τηοΐδμοσς δῃὰ Η18 τηοῦ μου βἰϑίοσ 
(ϑαίομιο, ὑδθ τυοΐμοσ οἵ ̓ οδπ ὑμ0 Εἰνδηρο δὶ), ΜΑΥῪ (89 τ] οὗ Ο]ορ858 δῃὰ Μδγὺ Μερ- 
ἀδ]θῃ6."---ἵἷ΄ ὁ Κποῖν ἤοτα Μαιζηονν ἐμαὺ βαϊοσηθ, ἐμ 6 χωούβοῦ οὗ Ζθθαθθ᾽β οὐ] άσθὰ τγϑῶ 

Ῥτοδοαὲ δὖ [89 ογυοιχίοη, ἀπ (δὶ ᾿παϊτϑοῦ τϑίογθηοθ ὕο 18. ταοίμον, δοοοσὰβ σιέμ (89 
ὉΔΌΔ] ἀσ ΊαΘοΥ οὗ Ζοη. 

[ποέδποθβ οἵ ἔνγο δἰβδέθσβ βανίηρ ὑΠ|6 Βαχὰ 6 ΠΔΙ]Θ ΔΓΘ Πα 064 ΟΟΟΘΘΊΟΠΔΙΥ ταϑῦ τ], Ὀπὺ ἰλιο Ὺ 
ΔΙῸ ΤᾺΓ [ΤΌΤ] ΟΟΠΊΤΊΟΙ ; ΘΟΠΒΙἀοΥΘα 86 ἃ ἀποβίοι οὗ ΡΓΟ ΔΌΣ Υ, ἢὑ ταυϑὺ Ὀ6 ἀφο! δά 1 ἰδο ποραᾶνςε, 
διὰ ὑμ18 ἀοοϊδίοι γ7}}} Ὀ6 οοἡτουρογδίϑα ὈΥ͂ ἔμ οἴβοῦ δυι σα δηὰ 1]ορίοαὶ οἰθυαθαίβ οἵ {818 Ὦγρο- 
[}}6815. 

1,οὐ 8 Ἰοοὶς αὐ 1 ἴοπι δποίμοῦ ροϊεὺ οὗ νίουσ, Τὴθ Εὐνδηρθ  δίβ ϑπατηθγαὺθ 9 τηθ8, ΦΟβορ ἢ 
((οσ ἐμιαὺ ἴ6 [88 ἐγεδ γοαάϊῃρς ἰῃ Μαίνῃθν) δίηοη δηὰ 7046 88 ἰδ ἴσο Ὀγούμουβ οὗ οὺν ογὰ. ΤῈ6 
δαἀνοοαίοβ οὗ ἐμ οουδίη- ὑΠΘΟΥῪ 8|1606 ὑμαῦ ἐΠ6Ὺ ΟΣΘ 18 οοϑέηϑ, Ὀαὺ ψγογο σαζέρα Ὦ18 Ὀχοίμ γα, 
ὟΝ τοδὰ αἷβο οὗ δῃούθμοσ ΜΆΑΣΥ (89 τωοΐδοσ οὗ 78:68 δηὰ 70668, Ὑ8Ο 18 ΠΟΎΒΘΙΟ ο8116ἀ ὑπο τροῖο Ὁ 
οὗ Βιτωοη δῃᾶὰ ἀθ. ΝΟΥ Ὀθοδαθο δὲ δὰ οἢθ 8οῃ, οὐ 1ἢ γοὰ ὙΠ]1, ὑγχγο ΒοηΒ, ΠΟΘ πδηλθ8 ὝΕΣΘ 

ἰάθη ἑϊοαὶ τι ἰμο89 οἵ {86 Ὀγοΐδοῖβ οὗ μο 1μοχὰ, 1ὑ 15 Ἰηΐογεϑαὰ ὑμαὺ 8ὴ6 γβ8 ὑδθ τηοῦμοσς οὗ {86 

ὨὈγοίμοῦα δηὰ βἰδίθυβ οὗ ὑμ0 ποτὰ, Βαΐ {δ6 τπιοϑὺ δυϊμοηίιο οοα]οοθ δηα ἐμ ταοϑύ σϑ δ0]9 οσι ἐϊοβ 
Ῥτζοβουηοο ζοδϑορῆ ἴο Ὀ6 ὑδθ οογτϑοῦ τϑϑδαϊηρ ᾿ῃ Μαϊοῦ, δια {818 ἀθνοϊὸρϑ ὑμ6 οχίγδοσαι συ Ἰορσὶο 
ἐμαὺ Ὀδοδαβθ ἢ6Γ9 18 ἃ σροῦμογ οὗ ἔϊῦο ΒΟΏΒ ὁπ9 οὗ ψ ῇομλ ᾿88 [89 Β8Π16 8116 88 ὑμδὺ οὗ ἃ βοῇ οὗ 8, 
τηοῦμοσ οὗ 70 βοῃβϑ, ΤΗΕΒΕΡΟΞΒΕ 886 18 ὑ86 ταοίδοῦ οὗ [6 ἴουγ. 16 δοῦτηθῃ οὗ Ασβίοί]θ, ΒΌΣΘΙΥ, 
18 ποὺ Ὠφοαοα, ἰο ἀοίοοὺ ἐμ18 [1166 γ.---Αἀὰ ἰο ἐμ15 ἐ8αῦ ὑμ6 Ὀγοίμοῦβ οὗ 7688 ΘΡΡΘΑΓΙ Ὁ ΠΠΌΥΤΆΪΥ ἴῃ 
[89 ΘΟΙΏΡΔΕΥ οὗ ΜΑΙΥ, [86 ταούμοσ οὗ Φοβαβ, ὑμαὺ ὑμ9 ἩΘΌΓΘΥ ΓΝ, ἰ86 τοργϑβοη αύνο οὗ ἱΒρ 

ατοοῖς ἀδελφός, ἰβΒ αβοὰ ΟὨΪΥ ὑν100 ἰῃ ἃ ἰδὰχ βΒθ6η86, δῃὰ {θη ΟἿΪγ 1 ἴπ [86 ο886 οἵ περλειῦδ, ἐμαὶ 
086 ποτάβ ἀνεψιός, σοπϑοδγίπμδ, ΟΥ οουδὶπ (( ΟἹ]. ̓ν. 10 Δρρ!ϊοὰ ἰο Μανῖς [86 οουβίῃ οὗ ΒαυμδΌ88), 
υἱὸς τῆς ἀδελφῆς, εἰδίογ᾽Β Βοῃ (Δοίβ χχὶν. 26), ἀμ! συγγενής, Ἀϊιδηιαπ οΥ τοϊαξῖυο ἴοττα Ῥατὶ 

οὗ 9 Νίειν Τοβίδσωθηῦ γοοΘΌΪΑΓΥ, ὑμαὺ πϑνοσί]ο88 ἰμ6 Εὐυδηρο βίθ Ὧ86 (86 σοσγὰ ἀδελφοί δαιὸ 
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ποὺ ΔΗΥ͂ οὗ ἐ86 ὩΘῪΤ ἐθουτη8, (μδὺ ἐμ δγοίλδγβ αἸα ποὺ Ὀδίϊονθ ἴῃ ΟἸγιϑὺ Ὀθίοσο Η18 γϑϑαστοοϊίοι, ἐμαὶ 
ἐδοιθίοσθ ὑμ Ύ οου]Ἱὰ πού Βανθ Ὀθϑὴ ““ροϑέζοβ, δια ὑμαὺ αἴνου ΗΠ185 σϑϑυσγθοίίοη, ουϑὰ 88 δοίίουογδ 
ἐμ} δ΄Ὸ ΘΧΡΓΌΘΒΙΥ ἰδέ συ βηθα ἴτοτα ἰμ6 Αροβί]θβ, δηὰ {μ Σῃΐργθμοθ 18 81} θαΐ ἰγγοβϑιϑἐ1Ὁ]0 
ἐμιδὶ (8186 τ᾿ 8ο]6 ὑμθόγυ, ἔγοτα Ὀθριμηϊηρ ἰο ϑμὰ, 18 Ἰμγοϊγοᾶ ἴῃ οἰδούϊο οοη βιοη δηὰ δι ]688 Θο- 
ἘΓδΙΟΏΟΣ. 

Μυοῖ 8έγ688 18 161 ἃ ὈΥ ἐμ δἀνοοαῦθβ οὗὨ [818 ὑΘΟΥΎ ΟἹ ἐπι οὁ6ις ὈΓα θα ραββαρὸ 6].1. 19: “ Βαὺ 
οἶμον οὗἨ {88 Αροβί]6β ΒΔ [ΟΠ 6, Βαῦο 78π|68, ὑμ6 Τιογ 8 Ὀγούμον." Βδδᾶ δηὰ οοηβίγιϑα 88 [89 
ΨΘΙΒΘ Βίδ 65 ἴῃ ΕἸ. 10 15 ἀτρτιιοα ὑμαὺ Ῥδι] Π6γθ ἀθοαγθϑ ἰο ἤδαύαδ θὰ δὖ 688] θ1ὴ 76 1168, ἃ Ὀσο ΠῈΣ 
οἵ ἰμ0 ποτὰ, ΠΟ 848 δὴ Αροϑβίϊ]ο, ἐμδὺ {818 τηυϑὺ ἴᾶνθ Ὀθθὴ 9 81168 οὗ ΑἸΡὨεθὰΒ ΟΣ 9841168 [18 1,655, 
Ὀφόδυϑ6 78:68 86 8οη οὗ Ζουθᾶθο νβ ἀϑδά δὖ ἐμαὺ ἔτωρ, ὑμαὺ ΘΓ ἰ8. ἃ οἰθδσ οαϑθ οὗ {π6 ποσὰ 

Ὀγούμοῦ Ὀοίηρ 866 1 [}6 80η86 οὗ οου βίη, δῃα ὑμαὺ οΘομϑϑαυθηεν (Π6 1,οΥά 5 Ὀγθίγθη ἀγο Η15 ΘΟΌΒΙΏ8, 
ἐδ οἰ] άτθη οὗἨ ΑἹΡΒϑὺβ δῃὰ Μασγ. Τὰ6 ραββᾶρθ ὈθατΒ ὨΟΎΎΘΥΟΥ {86 ὙΟΤΥ Ορροβὶίϑ Ἰηὐδγργοίϑίϊοι 
Δηὰ 50π10 οὗ (6 Ὀοϑὺ ἀγαθοὶ βοῇ] γβ ἢᾶνθ Βῃο τη, δηα γγ76 ὑπ] πὶς οοπο] αϑί οἷν, ἐμαῦ τὸ οασαῦ ἰο γϑῃ- 
ἀδγ “1 88: ΠΟΘ οὐβεῦ οἵ {μ6. Αροβί]ϑβ (βϑι 88 Ῥοίθυ ὑο ἤοτη [6 μδά γτοίθυγϑα ἴῃ 86 ργθοθάϊης 
γα 756) θυ 1 58 7δτη68, ἐμθ Τιογά 8 Ὀχοῦμοσ," [ἢ οὐ 6 ψοσγάβ Ῥ80] ἀἰβυρΌ 5865 98 1165 [86 ΤΟΥ Β 
δγοίμοσ ἔγοσα ἐμ8 ὑποῖνθ 511 10 15 ΟὨ]Υ ἰαὶν ἰο δά ἐμαὺ αἰὑμπουρὰ 7 6πιθ8 τταϑ ποὶ 8ῃὴ Αροϑβέϊο, γοὺ 
ῬΟΙΝ οἢ δοοουπῦ οὗ Β15 ΘΧΘΙΩΡΙΑΥῪ ΡΙοὐν δηα τΊ8άοι δηα οἢ δοοοιῃηέ οὗ 18 τοϊδύϊοῃ ὕο οὰγ Τιοτά, δηᾶ 
88 ἢτϑὺ ὈΊΒΠΟΡ οὗ ΤΥ βδ θτι, Ἀ9 ΘΕ] θα δροβίο]ο αἰ ρη δπα δαϊμουγ. “Τμδὺ ΒΌ ἢ γγα8 [86 0889 
ἷδ ουὐἹἀϑηὐ ἔτοτη νΔΙΙΟῚΒ ρΆ558 068 1ῃ Αοἰδ, ἴῃ 86 ΕἸ ρΙ5019 ὑο ὑμι6 (δἰ δη5, ἔγοια 9 οβορῆυβ, Ηοροβιρ- 
ΡῸΒ δηὰ ὑπο ὑγϑα οι οὗ ἐμ 6 Εδδίθσῃ ΟΒΌ ΓΟ." 

11. ΤῊ ΟὨΪΥ͂ τοιλαϊ πῃ ἐμ ΘΟΥῪ ἰδ ὑμαὺ ἐμ6 Ὀτοίμθτβ οἵ 7688 σσοσθ Ηΐ8 δοίῃ] Ὀγοΐμοσβ, ἐμαὶ 
ὧδ: ἔπ ΘΠ] το οὐ Ζόοθθρὰ δα Μασ. ΤῊΐβ νθν 18 86 πιοϑὲ πδξαγαὶ, ραὺ Ὀδϑεῦ ὈΥ͂ ἀορπιδίϊοαὶ ἀ- 
βου ε5, ο ὙΠ βγβὺ βϑίδίθ ἐμ δυχυμιθαίθ ἴῃ ἰἐ8 ἕανοὺῦ δηᾶ ὑμθπ ΘομΒ᾽ 46. 89 ἀορπιαίϊοαὶ ἀΪ- 
δου 68. ' 

1. Το Ἰαησύασο υδβοὰ ΌΥ͂ {86 ΕἸ νδῃροὶδϑὲβ 18 ΒΌΘΙ 88 ἴο Ἰηξπχαύθ ὑμαὺ Φόβορα δηᾶὰ ΜΑΙ 
ΜΟΓΘ Τ8} 8Πη6 γ]ἴθ. 

2. ΤΊιο ἰοστα "δτϑύ- θοσα᾿ δἰ μοῦ οὗ ἐθο]0 8} γαϊὰθ δηᾶ ἱταρουύϊηρς; οογίδι ἢ ουὶ νυ  ]6 068, ΤΑΥ͂ 
[ΑἸ 06 οοπδίγαθα 85 ᾿ταρ᾽ γηρ δ οχΊβίθῃοθ οὗ ΟὨ] ΓΘ ὈΟΙῚ ΒῈ ὈΒΘα  ΘΏΘΥ, ΘΒ ρϑοὶ δ! }Ὺ ἢ 
δ 18 σου ϑιοΥγϑα ἰδαὺ ἰμ0 Ενδ 6188 τϑοοσαὰ ουθηΐβ 88 ΙΒ ΟΥ Δ η5 ΔΙῸ ὑμο80 ϑυϑῃ δ 
Δα Ὀδοοχηθ Ὠἰδίοσυ, δῃᾶ ἐμαὺ 1ἢ {860 δα Ἰηὐθη θα ἰο βαὺ ὑμαὺ 7688 γ8 Μαυγ᾿ Β οπιῖψ- 
δοΥΉ, ᾿ὸ ὙΔ8 88 ΘΑΒΥ͂ ἴῸ0Υ ἔμοτὰ ἴο 8βο]ϑοῦ ἐμαὺ θύσω, ὙΒ1ΟΒ ἴοστηβ ραγὺ οὗ ἐμ Ν. Τ. νοοᾶ- 
ΒΌΪΑΙΥ͂ 68 [88 ὡιηθὶραουβ “Αγβύ-θοστ, σι μἱοὰ ΔΙ μου ρῃ Βαβοθρεϊ]9 οὗ ἃ βου-παΐασαὶ ἴῃ- 
ἰεγρσοίδίίου, ἱπιροσίβ ζΘΏΘΓΑΙΠΥ͂ {Π6 οχΊβίθηοθ οὗ Ἰαΐου-Ὅοση ΟΠ] άγϑῃ. 

8. Το Ενδηρο  ἰϑἐ8 τηϑη θη ὈΣΟΥΠΟΥΒ δῃα βἰϑίογβ οὗ 96888. 
4, ΤΏΘβ6 Ὀχούμουβ οου]ὰ ηοῦ Βαγθ Ὀθθῃ Αροϑίϊϑβ, ἴοὺ ὑμ6 0 σομεϊηπϑα ἰο ἀ]ΒΌΘΙ]ΘΥΘ 1ἢ 6888 

ἀστὴρ Η]8 Ἰ16-ἰτηθ. 
δ. Τῦο Ὠγροίμοβὶβ ἐμαὺ ὑπ ὈΤΟΥΒΘΙΕ δηὰ βἰβύθυβ οἵ 76 5τι8 σοσθ ὑμ6 ΟὨἸΙάτοι οὗ δοβορ δπὰ 

ΜΑΥΥ͂ Β:Δ}}18.658 ἐμ: ἀοτηοδῆο τοδί οὗ {Π9 ΠΟΙΥ͂ ΤἈΤΆΪΥ. 
6, ΤῊΘ οδ]εοίζοη ἩΒΙΟΝ 18 δογτηϑύϊπιοθ Ὀτουρῃὺ ἀρδϊηδὺ {818 ἀγροίμθβια ἐμ 7 6885 ψου]ὰ οί 

᾿ᾶνϑ σοϊηση θη θα Ὦ18 τηούμοῦ ἰο ϑοΐπ, ᾿ἢ βὴῃ9 μδαὰ οἶος ΘΒ ἰο ἐαῖζθ οἂσθ οὗ δ. (1:0. 
χῖχ, 26). “Βαπΐ ΜὮΥ,᾽᾿ 68 κ8 “ηάγοισδ τὲ ατηθα διὰ 1488 τΟῚῸ «ΑΙ ροδίϊοδ ἀπὰ 18 ὁου- 
Β]Π8, ΒΟΏΒ οὗ Β6Υ δἰ ϑίοσ δπα Ἰοηὴρ ᾿Ἰπσηδίθϑ οὗ ΒΟΥ [Ἀ.Ά}}Υ, δηα 10 8 ἃ αὐοδίϊοῃ οὗ Κίη- 
ΒΡ, ἀϊά Ηδθ ποὺ οοἸαμηθπα μ᾽ ἰο ἐῤεὶ" οαγο ἢ ΤῊΘ ἴοσοϑ οὗ 8:0 ΟὈ)θο ΟἹ. ΓΘ, 8108 ὑμι6 8 
ὉΠ ΤΌΪ Ια ΟἹ ἐδ οομδίη-ἰὨΘΟΥ7. Τ}6 ἰχ0 ΓΘΔΒΟΏΒ ΨὮΥ ΟἿὟΥ Τωογτὰ οοηβάαορα ΗΒ σροίμο Γ 
ἰο Ζομῃ δῃά ποὺ ἰο Η!β Ὀγοΐμοσβ, δϑοῖὰ ἴο ἢδνο Ὀθϑῃ ἔδο ἕο] οσιηρ: 

α. Το Ῥγούμουβ ἀϊᾶ ποὺ Ὀο]ϊονο ἰὴ τω, μα ΘΟ ΒΘ ΘΕ Υ οοὨ]ὰ ποὺ βγταραίμισο ἩῈ 
ΜΑΥΥ ἴῃ ΒΘΓ στοῦ ΒΟΙΤΟΥ͂Σ. ἷ 

ὃ. Βεΐποοῃ 9 μη, ἐδ6 ταοϑὺ ᾿πὐϊτηαὺθ τἸϑπὰ οὗ 7685, στο απ ἀογβίοοά δπὰ ἀρργχοοϊαἰθα Ηΐτὰ 

Ὀοϊίογ ἔπη 411 ὑπ 1861 0168, δῃἃ ΜΑΣΥ ὑπο 79 τγὰϑ {86 βἰχγοηροθὺ Ὀοημὰ οὗὨ Ββυταρδίῃυ ἴῃ 
ὑμῖν Ιονὸ οὗ 788, δπὰ ολον 88 ὑβογοίοσθ ταοδὺ 1 Κοὶν ὑο ὉρΡΒο]α δηὰ οουοτέ μὸν πιὸ 
811] ὑθῃ ἀθση 688 ἰῃ ΒῸΓ 884 ὑγ]α]8. 

Φοδιη, λον σ, 8 ὑπ 6 οουϑέγι, οὗ 7 6508, Ὀοὶπρ᾽ ἐἢ)6 ϑοῖὶ οὗ βαϊομηθ, {89 βἰϑύδυ οὗ Μασ, δδὰ 
ἐδο δγοίλογα 9} υὕδδιιδ ΘΥΟ ῬΤΟΌΘΔΟΪΥ τηδττ]θα, 88 86 ποΐϊοο οὗ ῬδῈ] ἴῃ 1 ΟἿΣ. ἸΣ. ὅ, Βοθσὴβ 

ἐο ἐωρῖγ. 



22 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ΕΡΙΒΤΊΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞ. 

ΤῊΘ ᾿αϑύ ἔτο ροϊηΐβ τῖζϑ ἀο ποὺ ὌΓρΘ 88 ΤϑΆΘΌΠΒ, Ὁ ΤΩΘΥΘΙΥ βίδῦθ 88 τηδύθσβ οὗ ἰηὐδχοβί. 

ΤΉθ86 ρἷδίη ἴβοίβ, ἀυδύση 8016} Ὁ ἴσοτη ϑοσιρύαγο, οὐ οὐ Πόσον σι ὑμοὸ οἷά δηὰ υιᾶθ- 
ΒΡΙΟΘΔα ν] 8 οὗἨ [ῃ6 ρογρϑύῃδὶ Υυἱγρι αἱ} οὗ ΜΑΥῪ δηὰ {86 166] 1ηρ (μα 10 ττᾶ8 Ἰοσοσγίης (86 αἰ γΥ 
οὗ ἐμθ ϑδανίουγ δηὰ ὑδβαὺ οὗ ΜΑΡῪ ἰο δάτηϊῦ ὑ8 6 ΡΧΟΌΔΌΙ ΠΣ Υ̓͂ ΟΥ ΟΥ̓́Θ ῬΟΒΒΙ ΣΕΥ͂ οὗ ἔασον ἀθβοθα - 
ἀδηΐβ. Τὸ ργϑοϊυαθ {Π6 Ῥοββι ὉΠ οὗ 0 ἢ} δὰ γροίμοβίβ τγὰ8 ἀου {1688 {86 συ] ηρ πιοΐῖγο οὗ 
ἔμοβο ψἼΟ ζᾷνθ ΟΌΣΓΘΠΟΥ͂ ἴο 86 ΘροοΎρμδὶ βοίίϊοη ἐμαὺ ̓ Τοβορἢ 88 οἱ ρα γ γοαγβ οἱα ψ]θὰὶ ἨΘ 
τ ϑυΥΘα ΜαΥΥ. 

ΤῊΘ οουβίῃ- ΠΟΥ ΜΓ ΒΙΘΝ ΙΔΔῪ Ὧδ ὑγαοθᾶ δ κ ἰο Ῥδρὶδ8, δἰ βου τηδᾶθ οαττοηῦ ἴῃ ἐὴἢθ9 
ΟΒΌΓΟΣ ὈΥ͂ Φ τόπο, ΟἰΘΑΤΙΥ οὐἱρ παἰοα ἴῃ (ἢ 6 ἀοβὶγϑ ὕο οϑίβὈ] 8} (ἢ. ΒΌΡΘΥΙΟΥΤΥ οὗ ἐμθ ππηδγτιθά 
ἴο (6 τηδιτ]θα βἰαΐθ. Οποδίϊο ῥγιη610168 ὈΘρδῚ ΘΑΣΙΥ ὕο ῬΧΟΥ 81} πῃ ἴμ6 ΟΠ ΤΟΝ ἀπά ἰὸ ᾿θάποθ 189 
ἄθϑβισγο ὕο βοραγαύβ Ο τῖϑὺ ἃ8. ΜΠΑΘΙΥ 88 ροβ810]0 ἔγοπι οὐδσ τβϑθῃ, Τὸ οὐ ἰογαΐθ, ἢἢ ΡΟΒ810]6, αν δηὰ 
Ἔσο ἐμὴ δ τϊρὺ 6 δαρροβοα ὑο ἢᾶνο ἢ οομληοπ ὙΠ ΟΥΠΘΓ πλοπ, γγ͵χὰ8 Ὀ6]ογοᾶ ἰο δἀὰ ἴο 
Η!8 οχαϊ δύϊοη. ΤῊ]8 οχαϊδίλοη του] που} ΠΥ Ρ688 οτα Ηΐπι ἰο ΜΑΙΥ, δὰ πὶ ὑμ6 ἀθν6]- 
οριμϑῃὺ οὗ Μαυϊοϊοσῦ δηὰ Μδυιο᾽α τΎ Ὀθοομλθ δῇ δγίϊο]θ οὗ ἴδ! 9 Δ᾽] οὕσδῆοθ τηυϑὲ αἶδοὸ Ὀθ 
τηϑθ ἴοτ (μ6 [66 1ηρ “(αὖ ὑδ6 8οϊθοίϊοη οὗ ἃ ψοιδῃ δηὰ ὑμδύ οὗ α νἱγρίῃ ὕο Ὀ6 ἔμθ τηοΐμοσ οὗ ἐμ 
Ιιοτά, ΟΑΥΤ68 ὙΠῸ} 1 88 ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠΡ] ]οδύϊοα ὑμαῦὺ Ὧο οἰ γβ ΘΟ] βυβίδ!η ἐμ β881η6 τοϊαὐϊομ5 
αι μον." (7. Α. ΑἸοχαμάθγ). [ὐ 18 οἵ σουζϑο υϑγΥὺ αἸΠ σα] ὑο δοοουπὺ ἴον ἐμ οχύθηξ οὗ ἐμιῖ5 
ἴδοι ηρ, Ὀυὺ ὑμ6 το οδὴ ὍΘ πο ἀουδὺ (μαὐ 1ὺ 18 ποὺ αἰὐορεούμον ἴγϑθ ἴσοτῃθ δὴ Ὁπάογναϊ αδίϊοῃ οὗ ἐμ 6 
ΒΟΠΟΌΣ πᾶ ἀρ  Υ οοηζογγθα ὈΥ̓͂ ΟΡ ΤΟΥ ΟἹ ΟἿ σοΙλτηοη ΒΟ ΔΏΪΕΥ ΟΥ̓ ΗῚ8 Τησαγηδοη. ΤΏ 
Ἰηϑριγοα τυῖύδνβ οὗ 6 Νοῦν Ταοβίδιχθηὐ βϑϑῖῃ ὸ διηα]ϊαῦθ θοῦ οὐδ ῦ 1 Ῥογίγαγιπς ὑῃ9 ἰσὰθ Ἀπ- 
ΤΩΔΏΪΥ οὗ ΟἸγιϑὺ δηᾶ ἴῃ βδοσιίηρ ΒΟΥ Ηθ ΘΟ ]6α, ρ]οτβοα, δηἀ τι ἢ γουθγθηοα Ὀ6 ἰὑ αὐ Υϑῶ, 
ἀοιβοά ὑπαῦ παύατο τ μ]οἢ δὖὺ {88 ἢγβὺ σϑῖὴθ ρᾳγο δηα ΒΟΪΥ͂ ἔγοπὶ ΗΠ18 ογθαύϊγθ ΜΠῚηἀ, Τύ 18 Βυ ΓΟ 
ΔῺ ᾿Π6βΈΆΆ0)Υ ὑοπολίησ δηα οομϑβοϊίησ ὑπουρσὰί ὑμαὺ 886 ΒΟΥ 5 6805 ραβϑϑθα ἐβτουρὶι ΘΥΘΓΥ τοὶ ἐϊ οἢ 
οὗ υμηδῃ Ομ] ἀΠοοά δηὰ ἔγοια βανίηρ Ὀθθὴ ἃ ρδύοσγῃ οὗ ΒΌγ Υ, τη οἀοΒ Υ δηα [οτθθαγαποο ἐο ἘΠῚ5 
ὈτούῃοΥβ δηα 8, ϑύθυβ, ἔγοῖὰ ανίησ Ὀοτηθ ἢ ὑ 6 1 ᾿ραύϊθηοο δηα τψδηὺ οὗἉ βυτωραίδυ, ἕο ονϊ ἀθῆοθ 
ΗΠ γΩ561} 1ῃ [818 χαβρϑοῦ 8180 88 οὐῦγ ἰσὰθ Ηρ ργιθϑὺ ὑμαὺ Ηδ τηϊρῃὺ Ὀ6 ἐουομθα τι} ἃ ἔθη οὗ 
ΟἿΓ ᾿μΒγιἰγ." Απά ἰμθὴ 85 ἰο ΜΑΓΥ͂, ΠΘῚ ΤἸΘΠΔΟΥΥ Ὑ}}}} ποὺ 6 1688 ἀθαγῦ δῃηα βαογοὰ ἰὸ Ὁ5, 88 
{6 ταούβοσ οὗ ἐθ Ὀτοίβιβ δῃὰ βἰβϑίβιϑ οὗ 16885, (δ 8δ8 ἔῃ ονϑυύ- υἱγρίῃ. Μαιτίαρθ 18 8 αἰ ν]ὴθ 
Ἰπβ  αὐλοη δηὰ 89 Ὀ66ῃ τιδᾶθ ἀουῦ]ν ἀϊνὶπθ ΟΥ̓ (86 ὨυμλδΔπ τηοῦμοῦ οὗ ΟἿΥ 1,ΟΤά.--- 

ΤῊΘ φασϑύϊοη 845 ἔτοιῃ 88 δϑυ ϑϑὺ ὑΐταθθ Ὀθ6ὴ ψαυ] ΟΌΒΙΥ δηβυογθα; {89 νἹ 6 Ὁ ἐμαὺ 9688085 Ἠδά 

ϑοῦι δὶ Ὀγούμϑσβ δηὰ βἰϑίθυβ 18 88 οἱ ἃ 88 ΔῃΥ οὗ ἐμθ οὐβογ ὑβθουῖθθ δῃά τὸ Ὀϑίϊονο, τὴ Νοδη θυ, 
ὙΊμοσ, Μογοτ, ϑὑιοῦ, ΑἸ οσὰ δηᾶὰ Εδυγαγ ὑμαὺ 10 δοοογὰβ θϑὺ ψ1 ὑμ6 ϑνϑηρθὶοαὶ τϑοογά, δηὰ 

Βαυτιὴρ ἀορτηαίίοδὶ! ργο) 106 ΟΣ ἴδοι ηρ,, 18 δὖ Ο206 {89 δἰ πηρ[οϑὺ, τλοϑὺ παίαγαὶ πα Ἰορίοαὶ 801 α [1 ΟῈ 
οὗ ὑμ18 οὐμβουνσῖθθ ΒΟρΘ ΒΒ Υ οοηΐαϑοα ααθβϊοη, ὙΥ1ΟᾺ ἰού πα ο! Υ 18 Δ ΟΡΘΠ ΟὯΘ 1ἴπ ον ΟΒΌΓΣΟΝ 
δηα τηοϑῦ οὗ {6 Βοίογπχϑα ὈΟΑΙ68. 

ΤΏοδΘ ὙΠῸ ἀθϑῖγθ ἰο δέρμα (818 αυθϑίϊοη δ’ὸ σοίοστοα ἰο ΑΝΘΒΕΎΒ, Ζγ7ε 9 Οὐδέ Ὁ. 104- 

116. ΑἸΕΟΒΡ Ογεεῖ 7εδβίαηιονέ, Ταὐϊγοἀ ούϊομ ὑο ΕἸ ᾿βι16 ϑ(. Φδἴμεβ, ΠΕ. ΒΟΉ ΑἘΕ᾿Β Ὅσο ]θηῦ Εββαν : 
“Ὁ α8 Ῥεγλαϊιγιῖδα ἀ68 “αζοδιδ, Βνωάεγδ ἀ68 Ηἴονγη, σις Ψαζοδιι8 Αἰρλαὶ, ΒοΙ]η 1848, "18 δῃηποῖΐα- 

ἔοτι ὑο Πιϑηρθ᾿Β ωμλειο ρρ. 256-206, δῃὰ ἰο τὴν Ασίϊοϊθ ἰῃ ἰ89 Φυύμορίου, ᾿ἰουΐδιυ ΤΟΥ ΦΘΌΔΙΥ 
1866: “4τε ὕαηιεδ ἐδνε ϑοη οἵ Αἰρῆσυδ απὰ ὕαπιο ἐδ6 Βγοίλον οΥ ἐλ6 Ζογὰ ἰαογιεϊοαϊ3".---Μ.]. 

δ, ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ ΟΕ ΤΉΞ ἘΡΙΒΤΊΞ. 

Α. «Ληοίλοεβ ιολιϊοῦ, ργοθρώρροξβε ἐλ εαγῖῳ ἐαϊβίοτιος αγα τεοσερίϊοη, οὗὨ ἰδ 6 ΕὐρΊδίϊοβ ἴὰ ΟἸδιαθηβ 
Ἐοχιδηὰβ ἘΡ. 1. οἰ. χ.; ἰπ Ῥαβίον Ηϑγιηδβ, ϑιηεζ. ν111. 6; ἰπ Ἰτθηθαδβ, αὐν. Βσοτεδ, ᾿ν. 16. Αδγα- 

λαπι απιΐοιι8 Πεὶ (7 8008. 11. 28). Τοτία Δ αὐν. ὕσωάσοδ ΟΔΡ. 1ϊ.: Αδγαλαηι απιΐσιιδ 1)ει. 3,66 οἱ 
10 απ γΚο, Ζεασοσίξ, Ρ. 441, ἀρὰ Η αἰἴδογ Ρ. 24. 

Β. Ζεείιηιοηῖσα. ΤῊΘ δποϊοηὺ βγγίδο Ῥϑδβοιχίο οοῃ δὶ 8 {818 ΕἸΡ᾽8|16δ. ΟἸβθιωθῃβ Α]6χ. Κηϑνν ἐξ. 
δοοοσάϊηρ ἰο ΕὐαΒ6 Ὁ. Εὔδί.  ἰοοῖ. 1. 14, Ἠδθ αἶβο 8111.468 ὑο 7 Δμη68 1]. 8 ἴῃ δίγοπιαξ Υ [,---ΟΥρσθη 
ταϑη οηϑ ὑμ6 ΕἸΡΙ8|196. οἱ 7 πιθ8 ἴπ Τοιι. 19 οα Φομη δῃα ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙ]Υ͂ 08}}5 1 αἰυΐγνα Ψ“ασοδὲ 4»ο8- 
ἰοἰ! Ερίδίοῖα. Ἡοταϊ]. 18 ἰπ αφῃ. οἰο.--- Θ᾽ οηγϑίυβ οὗ ΑἸθσχδπάγϊα δρρ 6818 ἰο 1ὖ ἴῃ Βθνθγ] Ρ]δσθβ δα 
Ῥιάψιααβ οἵ ΑἸοχαπάγία υγούθ ἃ οοπιπιθηἑαγΎ ΟἹ 10.---ΟΥΤΊ] οἱἨ 6 ΓΒΑ] 9πὶ δηα 7 θγοιωθ, Οἴαέ, 8 ΘΟ - 
εἰἀοτοὰ 1 ἰο Ὀ6 σομαΐπο (οΥκο Ρ. 442). 



Π. ΤΗΕΒ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΦΑΜΕΒ. 28 

Ο. Αποῖονμ ἀοιιδίβ οΓ 115 σογιιιίγιοηι688.---- Τ 689 σχογθ {86 π6΄ χτὰ] οαὐρτουγί οὗ ἐδ)9 ΔροοῦΎρΒβὶ 

7οτίϑα Οπγβιϊδη δοοουπὲ οἵ ἀἰβυϊη σα βμίηρ 7 4πλ68 ὑπθ 808 οὗ Αἰ ρβεθαθ ἔγοιῃ 9817168 ὑῃ9 Ὀτούμοῦ οὗ 

ἰδο Ποτὰ, [18 οογίδ Ὡ]Υ ποὺ βατρυίβιπρ (ογῃ ΒΌΡΡροΒββϑ 1ὺ 8) ὑμαὺ 8 ὑθϑύπηοηῦ οὗ ΗἩοροϑίρρυβ 

5 πδηίίηρ ἴοῦ ὑμ6 ΕἸΡΙ516 ἴῃ ἘΝ 5ΘΌ. 11. 28, το γθ Ἠ9 18 ΟὨ]Υ οἰὐθα 88 {8:0 ΟΠ ΟΠΙοἾ6Γ οὗ {89 11{8 ἀπὰ 

τοδτίγγάοτι οἵ Ζαηθ8. Βαύ ΕἸ αΒΘὈΐαΒ δ Κ08 οοοδϑίοα ὑο ταϑηὐϊοι {6 ΕἸ ρ᾿80]9 1[86} ἴῃ ογάθν ἕο δϑὰ 

ἔδο οὐθογγαξίοῃυ ἐμαὶ 106 τῦαθ δοοουη θα Βρυγουϑ, 88 Δ ΩΥ οὗ ὑμθ ἀποϊδηΐβ 84 πιϑὶ 6 Γ τηθηὐοηθά 

ἰξ ποῦ ἐμ6 Εἰρίβι]9 οἵ 7υᾶθ; Ὀαΐ ὑμαῦ {μοῦ Μογθ Ρ]ΟΙΥ γοδὰ ἴῃ τηοϑὺ οὐ ὑΐθ ΟΒΌΤΌΒο8. 

ΤΈο τοϑβϑοὴ δἀἀπορα 18 ΟἸΘΑΤΙΥ οὗ 1{{160 τοὶ ρὺ ἀσαϊηϑὺ ἔμ σΘΠ ΘΗ 688 οὗ ὑῃφ ΕΡ153:18δ. Οτρϑῃ 

ΤΔΔΥ͂ δὖ ἤγϑὺ ῃδνθ ἰαἰθηἀοὰ ἰο ρὶνθ 8 [αἰ αὺ Ἰηὐϊπηδύϊοι οὗ οχίϑύϊηρ ἀουα δῦ; δα (815 18 γαύ μοῦ ἀοιὈὐϊα] 

(866 Θυοτίκο 443, ποίο 4). ΕἸ αβθ 5 ρἰδοῖηρ {86 ΕἸ ΡΙ816 διιοηρ, ἔμ Δ πὑΠ]Θροταθηδ ΒΙ ΤΡ Υ͂ ΡΓΟΥ͂ΘΒ 

ἐδαὲ ἴῃ 8 ἐϊπιθ 1.8 σϑμ ΘΠ 688 γ͵ἃ8 ποῦ ὈΠΊΎΘΓΒΔΙ]Υ͂ δος πο]ϑαάρθα; ἢ ἈἸΤΊ561} ΔΡΡΘδΓΒ ἰὸ ἢανθ 

ααϑθῃ εἶδ} }γ 8μαγοὰ ἐμοϑο ἀοπθίβ, οσίπρ ὑο δ'8 ἰηἀθοϊβίοῃ ἴῃ ἢ18. Ἀἰβύου!σα] σὙἱθ οὗἨ ὑμ6 ῥϑζβοῃ ἴῃ 

αοϑίίΐοη, ΤῊΘ ἀουδίδ ϑἰαἰοὰ ὈΥ ΤΘΓΌΤΏΘ 8ΓΘ ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ΤορΑΓα θα 88 ιἰβίογί σαὶ τοίθσθθσθθ; (9 

δ]οσοὰ οοπ γαάϊοίίοη οὐ ΤΠ ΘΟαοΥΘ οὗ Μορϑαρδίϊα οδπποῦ Ὁθ δαϊμοηξοαίοα, αὐ οτὐθα 1010 οοὐ]ᾶ, 1ξ 

φουῦ]ὰ Οὔ] Ὀ6 ἐμ βἰδίθιιθῃΐ οὗ ἃ οὐ ἐ1081 ν᾽ ϑνγ ὈΘΙοηρίηρ ἰο ἃ Ἰαύθυ ρϑυϊοά. 

Ὁ. δοιιδίβ αἱ ἰδ ἐΐπιε ὁ ἰδε ᾿εῤογηναίίοα. Τραΐβοσ, ἴῃ ἐδ6 ῥτϑίδοθ ἰο ἐμ6 Εἰ ρ8{16 οἵ 7ϑῖμθδ 

Α. Ὁ. 1599 βᾶγ8: “ΤῊϊ5 Εἰρ᾿ 9010 οὗ 78ῖω)65, δἰ Πουρἢ τοὐθοίθα ὉΥ͂ (6 δῃοϊθηΐϑ {ὑπο}. 18. [8]80) 1 

Ρταΐδο δπα οβϑίθοτα ροοά τι αὶ, Ὀθοϑαβθ 1ὖ βού οί ἢ ἴουί ἢ ποῖ ΔΥ ἀοοίγϊηθ οὗ Ἰλδῃ δηὰ ἀγῖγοθ μαγὰ 

(86 αν οἵ ἀοἀ {8 ]οἢ 18 Ἰποοττοοῦ). Βαὺ ἰο ρσὶγϑ ΤΥ Ορ᾽ οι, γοὺ πὶ μβοαῦ [6 Ῥγθ) 166 οὗὨ ΔΗΥ͂ 
οπο, 1 οουηὺ 1 ἕο 6 πο Αροϑέ16᾽ 8 τι την, δηα {818 18 ΤΥ σϑᾶϑοῆ. ΕἸγϑῦ, Ὀθοϑ8θ σοιίγα συ ὕο 

8: ῬΑᾺ}᾿ 8. τὶ ἱπρβ ἀπ 411 οἶμον βουιρίατο 16 ραΐβ τὶ ρμίθουβηθϑβ ἴῃ σου 8 (ἃ πιϊϑαηἀογβίδηάίηρ ; 
δῃὰ {1 τ το 80, ΠΟΥ͂ οου ] ἃ ἢ8 ῥγαΐβο 1 δὰ οβίθοιῃ 1ὑὺ σοοᾶ ὙΥ10}8] 7). “Πμαϑυ}ν μ6 ὑπουραὺ ἐμαὶ 
86 Αὐὐδοῦ τγα8 δοηλθ ροοά, ρου τηΔῃ." ΥΘ8, “8ΒΟΙ16 σοοα ῥὶουβ τχϑη" Μ|0 υπάογϑίοοα Ὀούίοῦ 
Ἰον ἰο χα 76 τι -ΟἸ τ βίϊδη8. οὗ [86 1ῃΒΌτΥϑοοη οὗ 86 76 1)71Ἐὄπ ἰῃΔῃ ΤΆΓΟΥ ΚΗΘῪ ἴο ψαγῃ (ἢ 6 
Ἐγδη χο]}168}8 οὗ {86 ᾿πβυγγθοίϊοῃ οὗ ἐΐιθ ρϑαϑϑηΐβ.---ἘΠ8 ορί ΠΊΟη 18 ΘΟ θα ἴῃ ΒίγοηρΘΓ ὕθυτη8 ἰὴ 
[89 ῥτοίδοϑ ἐο ἐμ ΕΔ Ποὴ οὗ ἐ86 Ν. Τ' οὗ 1524: “Οη ὑμδὺ δοοουμὺ ὑ86 ἘΡ᾿8}1]6 οὗ 78 π168, οοπῃραγϑά 
πὔὴ ἰμοῖὰ ({π6 ΕἸ Ρ᾿5.168 οὗ Ῥ8Ὲ] δηὰ ἐμ σοιηδί πἰπρ ΕΡ 8.168 οὗ ἴμ6 Ν,, Τ.}) 1θ ἃ νυ ΒΒ Ὁ]6 βίσαν- 
Βρίβέο, Ἐὸγ ἴὉ Ἰϑοῖκβ 811 θυδῆροὶ 8] ομαγδοίου. [0 18 γι τ ηρ Θπου ρα ὑμαῖ μα 6 Ὁ 6] 4180 ἰο 
ἴδ ορίπῖου ὑμιδὺ {89 οΑΥΥ -ἀθοθαβϑϑα δαι68, (ῃ6 Βοη οὗ Ζουθαάθθ γ1ἃ8 {86 δαύμογ οὗὨ {μ18 ΕἸ 8{19. 

δ ΑΓ ΟΡ ΠΙΟΏΒ το)θούϊπηρ ἐμ Ερ᾿δ81]6 ἰουηά 1ῃ ἐλθ Τ80]6 ἰδὶκ ( 7 εελ- δα 6.) ρτονθ8 ὑμαῦ Τιαύμοῦ 
τεἰδιποὰ {818 νἹΘῪ ἰο ἃ ἰδίδυ ρουϊοα δἰ ὑπουρὰ ὑπ Τοβρϑούϊγο ραββᾶροϑθ 6 γ6 οὶ θὰ ἴῃ Ἰαίϑγ θα  ξἰοη5 
οἵ 9 Νονγ Τοβίδιηθηύ. (899 Πα δ οΥ Ρ. 25). ΤῊ ορϊηἴοη οὗἩ Τα Π 6 Ὁ τῦ88 [Ὁ] οσσοά Ὀγ {6 Ψίασ- 
ἄφδιτο Οὐμωγιαίοτδ, Ἠ απ πῖα5, ΑἸΟΒΔλ το δηα οἴ μουβ; διηοης (6 Βοἰοττηϑα ὈΥ ΝΥ οἰβίοιη. Τὸ 18 
ἕπονται ἐμαὺ Πα ΠΟΥ’ 8 σΊθυ ΘΟ] ποὺ ἀο }αϑύϊοθ ὑο ὑμ6 Ὀοοῖς οὗ Βϑνοϊδίϊοη δῃά οἵμϑὺ Ὀοο 9 οὗ ΗΟΪΥ͂ 
πὶ; 1Ὁ τδϑ ὑπο ϑαὐ μϑ᾽αβϑ[ϊο Ρχοτηϊηθηοθ ἢθ ραγθ ἰο {86 ἀοοίτίηθ οὗἉ 8{}Βοαίίοι (6 ψουῖ ἰο 
ἘΪΠΟἢ Π6 δα ὈΘΘΠῚ ΘΒρθοί "ΠΥ 041164), οοππθοίθα τὺ 15 Τα Ἰβαρρυθ θη βίοῃ οὗ ἐμ ρϑῆθσαὶ ὑθῃθηοῦ 
οἵ (86 ΕἸ ΡΙ8.190 δῃᾷ σι [0 ΠΟῪ ὈΟΓΠ ἀθθΡ ΘΟ ΒΟΙΟ ΒΠ.688 οὗἩ ΘΥΘΏρ6]108) ΠΠὈοτὲγ οὗἨ ἐμουρλὺ 85 
οοουἰγαϑύρα τ ἢ Θχομϑἕοα] ὑγδαϊ οι, ἰμαὺ πηϑαθ ἢΪπιὶ ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ 80 ΘΙ ὈΔΥΤ β80α 8 ΟΡΊ ΟΠ οὗ ΟΌΓ 
Ἐριδιῖφ. [πα (86 Φογραΐ Μασαξίπε [ογΥ ΤἼεοΐοσν απὰ ἐδλε Ολωτγοῖ Ὗὸο]. 1. νί. 1. 1859, Ρ. 169, νου 
Οοἰθηροη τον οσίης ΗΠ ΘΓ 8 ΟΟΠλ θη ὐΑΥΎ οα ὑμ6 ΕἸρἰ 8.16 οἵ δαπιθθ 58 078 ὀοῃοογηίηρ ἢ ἴοτο- 
Ἱμθῃ ΠἸοηοἀ ΟΡ πο οὗ Παΐμογ: “ΤῊ 8. ορί πίοι οὗ Τα} Ὁ ποὺ ΟὨ]Υ ἢ88 ὈΘΘῺ ΤΘΟΘΏΥ δἀορίοα ὈΥ 
ἴδ ΤΥΒΙΏρσθη, βοθοοὶ τρδιζιογ ἴον 108 ἑθῃἀθηοίθβ Ὀπύ 18 μ859 4180 Ὀθθῃ χερϑαίϑα ὈΥ͂ {86 Ομ ϑῖο- μα μ6- 
ΤΏ, 83 18 ργονϑα ὈΥ͂ {86 [ΟἸοΥηρ μαϑίν βίαίθταθηΐ οὗ ϑίγδθοϑὶ (1π ἃ γονίϑυ οἵ ΝΥ Ἰθϑίησοτ᾿ 5 Οοτα- 
Ἰηθ ΔΤ ἴῃ Ομεγῖκε απὰ ᾿ἰμαείδαολ' 8 Μαρσαξῖνηο 70. ᾿ιλόγαη ΤἈροίοσν, 1857, [1. ». 856. “Νο 
τλίζον ἴῃ τ πδὺ 86 η86 170 ἔθ κθ {86 ΕἸ ρ18.]6 οὗ 98 γη68, 1Ὁ 18 81 γΧ8γ8 ἴῃ οομῆϊ οὐ ταιῦ {86 γϑιλδϊπἰηρς 
ῬΑτίδι οἵ οὶ Ἦ τ." ΨΘΥΥ α50} 7 σοπ Οοὐ θη θη Θχρτοδ868 δ 18 ΘΘηϑαγο οὗἉ ὑμεαΐ ορ᾽ πίοι ἴῃ [89 
ἸΆΤη 6 οὗ ἔ86 Βιδέέα ϑιγοεδείαγια (866 ἴῃ Η αὐ μοΓ Ρ. 28). [π ὑμο Βοζωδῃ Οδίβο]ϊς ΟΠ υσοῖ ἀουδὲβ 
ὙεῖΘ υἰἱοτοὰ ὈΥ Εγαϑηγαβ δα Οα)οίδηυϑ. 

Ἑ. Μοάδετη ἀοιιδίδ. ἘΟΥΤΟΥΌΠπΘΙΒ: ΕδΌογ, Βο]ίθη, Βοσίβοϊας: 78πλ08 τσοὶθ ἰὰ Ασασωθϑῃ, (Ἀ6 
στροῖ ἰγαπδ᾽δίΐου [86 πουῖκ οἵ δῃοίμοῦ Βδπᾶ, 

Ὦς ειίο, Ζγοαμοίϊοη, ἰο ἰδὲ ει 7 δίαπιδγιί. Τὶ 18 αἰ Β]ου]ξ ἰο 8600 ΠΥ Ψ9δῖλ68 βου] ἃ μδνὸ 
τηίίοη δὴ ΕΡρίβι]9 ἴο 4}} ἐπ 6 9 ντῖδ ΟἸΥΙΒ 8Δη8 ἴῃ {86 πουϊά. [8 οοηὐΐθηίβ δῖο διῃθίσαουβ. [Ιἐ . 
ἰκοὰβ ρουβοιδ!γ. ΤΈΘ πλϑθϑὰ οοπιγααϊοίου οὗ Ῥδὰ] 18 ἀπάϊσηϊβοα,. ΟἿ. 11. 26 βϑϑίωϑ ο σϑῖδσ ἰὸ 



24 ᾿ ἹΝΤΒΟΡΟΟσΤΊΟΝ ΤῸ ΤῊΕΚ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΑΜΕΞ. 

ἩΘΌΓΘΥΒ χὶ. 51 δῃὰ ΘΟ ΒΘαΌΘΏΓΥ ἴο ὈΘΙΓΆΥ ἃ ἰδίου δα ΐμβοσ. ΗΟ οου]ὰ 981165 το βιοἢ ροοὰ 
Οτθοκῦ ον οουη ογ- βίδιθιηθηίβ δο6 ΟἼΟΥ, Οὐπέγιδιμέοη, Ὁ. 160 οἰς. 
ΘΒ] ΘΙ στ Δ ΟΒ 6Γ:--ὐηγοαμοίξοπ ἰο ἐδε Νεῖ 1 δέαπιεηί, οἀϊοα Ὀγ  α]Ϊά6. δ β'πὰβ (δ ὀρ πίοι 

οὗ ΤαῖΒοΣ οοηβττηθά, (86 8[γ]6 1η ρᾶτί ογπδίθ, ἴἢ ραγὺ οἰ ΌΣΤΩΒΥ δὰ 85 ἰὸ (86 οοπύθηίβ οὗ (86 ΕΡΊ8ι16, 
[9 δηάβ σηυοῖ Ὀομιθαϑὶ.--- 

Κετη-:-- Τ΄6 ολαγαοίεν᾽ απ α οτὶσὶγ οὐ ἰδα ρτδίϊε οὗ ὕαηιεδ, ΤΌ πσοη Μαραζίηο 1885, 11. ΤῈΣ 
Ἡοροβρρυβ ἀϊά οὶ τηϑῃίοη 86 Εἰ βι16 

ΒδαΓ:---“ Ραυζιδ," Ὁ. 677, “Οἠγιδίξανν οὗ ἰδ ἢγδί ἰἄγεε οογίωγίεδ, Ρ.96."--- ΟἹ ὑπο στουηὰ οἵ 
{86 ψ}}- ῆοσσιι ΕἸΙΟΙΪ 16 Ἀγ ροί 6818 ἀηὰ οἵ {89 ἀαϑϑυπιρύ!οη ὑμαὺ (Π6 ἘΡΙ8.16 ἰ680}68 ἃ γρῃὐθοῦδηιθ88 
οἵ βοοα τογκΒ ἀραϊηδύ Ῥαὰὶ, βομορίοῦ ἢ {86 ἰγαὶῃ οὗ Βδυγ: “7}ε οεί-αροδίοἰδο Ασε, γο]. 1]. Ρ. 
418 οἷο. ΘΑΒΟῚΒ [ὉΓ (89 8]]οσοα ἘρΡΌΓΙΟΌΒΏ6ΒΘ: 1, ΤῊΘ ψαρὺ οὗ 1παϊνιἀ δ] 1ὑγ; 2, ΟΕ τ βυδη δηι- 
ΑΌΪΥ υπδοαυδϊηἰοα τιΐ (6 ἘΡ 819 δπὰ 1.86 Ἰδίβν σϑοορηλ!οῃ 88 ΘΠ Π108]; 8, (86 τ]ὰ ἔοτια οὗ 
ΕΠ Ιοη ἴθ. 1ἱ βοΐβ ἑοσίῃ; 4, (Π6 Ἰηΐο τ] ΟΠ ΣΟΙ - Το] αὐ λοη 5 ἀϑϑαμπχϑά [ἢ 10; 5, 118 δοχυδὶ πίδῃοθ τ ἢ 

ὑμ6 ῬδΆ]π6 ΕΡΙβι168, (89 Ἐρ 8.19 ὑο (89 ΗἩθΌγονγσβ δῃὰ (89 Οοϑρϑὶ δοοογάϊηρ ἴο [9 ΗΘΌΤΘνν.--- 
Θαϊίθ π6Ύ, Ὀπΐὺ 4180 ααϊίθ ἈμύθῃδὉ]9 18 ὨΘ͵Θ Θβρθο ΔΙ γ {86 ἀἰΒοον ΣΎ οἱ ΕΝ ΙΟΗ 5. ΤῊ 6 ὙΘΥῪ 
ὩΔ1ὴ6 οὗ 7δτη68, {μ9 δή άγο88 ἰο {8 σχεῖν ὑγ 68, (89 ττογὰ βυῃαρορὰθ ἴοσ ΟΠ ΌΣΟΣ τὸ δἀἀιοθὰ ᾿η 
Ρτοοῖ οὗ [Π6 Εν ]οη δὶ οὗ ὑὴ6 Ερ᾿βέ]16; ἐπ τοὶ πλούσιοι---τὸ ἰο ἀθηοίθ {6 Οδῃ}}]9 ΟἸὨ τ βίϊδηϑ8. 
Βαὺ ἴῃ ἰδαῖ οαδθ, οὗ. 11. 2 που]ὰ τηαῖζο ἐμ οοηρτορδίιοηβ δ ἀγεββθὰ ὈΥ {868 δαύμου ποι- ΕἸ] ομλίο, 
Νοὐνι δίδηάιίηρ ἐῃ6 βίσοηρ ἰδηρσυαρο βορὰ δραϊηβύ (86 στίοῖ (ξξισϑι1]6 ΟὨ τ ϑύϊδη8) (η6 Ἐρ 8.16. 
18. 8]]6ρβα ἰο Ὀ6 ἱγοῃ]οαὶ, δῃὰ βαϊὰ ἰο δἰτὴ δἰ οὔδοϊηρ 8 Θουῃρυοἶβο δοίνθθη 76 15} δα θη }}9 
ΟἸιβιίδηβ. ΕΓ {ΌΓΟΒΟΥ ΘΟΌΠ ΘΓ - ΤΟΙ ΔΙ 8 860 ΗΠ αὐμοΓ ῥ. 801 δμὰ Ἀδὰβ8 ὃ 146, Νοίθ. ΗΓ Ρ. 
831 ἰτοδίβ δδο ΒΕ ΠΟΟΒ} Β ΥἹ οὗ ἐ86 ΕΡΊ58ι16 οἵ Φδῖηθ5 (Ὑ ΒΙΟΔ 88. ΒοοσΓ Ὀθθὴ τηοά!ῆρα ἴῃ ἰῃ9 24 
Θα 110} δηᾶ πη ᾽Ὅη8 ΗΘΌΟδ᾽ Β δἰίϑοϊς οἡ {86 ᾿πὐθρτι οὗ (Π6 ραβϑαρο οἷ. γ. 10-12, τ Β1ΟΒ μ65 θθθα 
ΣΟΡΘ]]θα ὈΥ͂ ἩΑροΏὈΔΟἢ δπὰ ΚΟ ΠΘΟἸΚΘΩ ΌΓΡΕΣ (806 αἼΘΥΚΟ Ρ᾿. 448). 

ΟΥθάμθυ ΘΟ Β᾽ 6 γ8 [89 ΕΡ 8119 ζϑῆθ!] 96 85 86 ρῥγοἀποίίοῃ οὗ [86 Ὀτοίμοῦ οὗ 86 ᾿ιογὰ δῃᾶ ἀθῃΐθδ 
[86 Δι Ββουϑηρ οἵ Ττηθ5 (6 Αροβϑί]ῖθ. Βαΐ {μϊ5 ροϊῃϊ 15 ἀδοϊἀοα ὈΥ {86 τὶρῃὺ Δρρυθμθηβϑίοῃ οὗ (89 
ΑὐΥΒΟΓΒ μϑτγβοη (ᾧ 1). ΜΌΥΘΟΥΘΣ ἰζ 18 ἰο 0 ποιϊορά (μαΐ δοϊιοίε 8.88 γον νϑα (6 νἱϑὴ οὗὐἨ Βοϊίθῃ 
οἴο., (μαι 86 ἘΡΊ8ι16 18 ἃ ἴγϑο ἰγδῃϑιδίϊοῃ οὗ 869 Ασδιιθδῃ οσἹρίηα]; δὴ δϑϑυτηρίίοῃ, ἀθνοὶὰ οὗ 8}} 
ἰουηἀαίοπ, 

ΤῊΘ οἰτουτηϑέδηοο οἵ (86 ΕἸ ί8ι16 ποῖ Ὀϑὶπρ ζΘΠΘΓΑΙΥ κπόοσσῃ ὑο ἐμ 6 ἀποίοπὶ ΟΠ τοὶ δὲ δὰ ΘΑΥΪΥ 
ἀαΐθ ΙΔΔΥ ὈΘ δοοουηίοα ἰογ ὈΥ͂ {86 [Ὁ] ηρ' ΘΟΠΒ᾽ ἀΘΓΑ 088: 

1, 1ὲ νψὰ8 δα ἀγεββϑὰ ἰὸ 96 7188} ΟἸ σι βιϊδη8 (6069 10 ΟΟΟΌΤΒ Αἰγοδαν 1η (86 Ῥοβομιίο, θθσαῦδθ ἴῃ 
ϑγτῖδ ἰῇ ΡΔΥΠΟΌΪΑΓ (ΓΘ Ὑ6ΓΘ ΙΔΔΩΥ͂ 70 718} ΟἸ γι δηϑ; {818 σἰΓουταδίϑηο8 18 Σοηἀθγθα ῥγοπλϊ θα 
ὈΥ ΒΙ(80}}); 

2, Το ΕρΊ8:19, 1 118 ἐδ μά ΠΟΥ͂, ὑγοβθηίθα ΟὨΪΥ ἴθ ἀορτηδί!οαὶ Ῥοϊηΐβ, ΤΠ θγθαβ (86 δηοϊθῃς 
ΟΒυτΟΣ τονογίθα θϑρϑοὶ δ! !Υ ἰο ἀορταδίϊςοαὶ ροϊπίβ; 

8, ΤῊΘ δθβϑῃοθ οὗ [ἢ δροβίο!ο ἀθϑιρτιδίοι ἴῃ {86 {1116 δηα 58: τ] ταδίίοσ. ὅ860 αποσῖίτο Ὁ. 
4414, Το οἰϊθῖ σϑᾶβοι ᾿αΥ ΧΟ ΔΌΪΥ ἴῃ ἰμ6 οἰγουταϑίαποο (μαὺ {8.8 Θοηϑοϊουϑη 6858 οὗ (6 οομογοῖθ 
Τοἰδίϊοπ οὗἨ (9 ΕἸ 8.16, ἩΔΙοὰ πηδὰθ 1ξ ΔΡΡΘΑΣ ἱπ 115 Ὑ0]9 οἰ φῃί, Ὀϑοδηγθ στϑάι δ! ]}Υ 1688 ῥτο- 
τ ηΘῊΐ, 

᾿ [ΑἸ] ογὰ : “Οπ (89 Ὑ}1016, ΟὨ ΔΗΥ 1η 611} 1016 ῬΥ]η ΟΡ 168 οὗ ΘΔ ΠΟΏ108] σϑοθρίϊοῃ οὗ θαυ ΥΙ ΩΡ, 
ἯΘ οΔηποῦ Τοΐαδθ {818 ἘΡἰβ.]6 ἃ Ρ]δ09 ἴῃ (869 ὕδῇοῃ. Τμδὶ (μδι ρ'δοθ νγαβ ρίνθῃ 1ὑ ἴγοτα {16 ἢγχϑὺ 1 
ΒΟΙῺΘ ραγὺ οἱ ἰδ ΟἈΌΤΟΙ ; ἰἢδὺ ἴῃ δρὶθ οὗ ἸΏΔΩΥ δάψϑυβθ οἰΣου βίῃ 68, 10 ργαάα8}} 7 ποὰ δαὶ 
Ῥίαοθ ἴῃ οὐϑὺ ρασίβ; ἐμδὺ ψβθὰ ὑβμογοῦρ]Υ σοπβιἀογοά, 11 18. 80 οοπδιϑίθηῦ 1} δῃὰ ᾿ΟΥΕΥ οἵ 
8 ομδυϑοίοῦ δα βίδπαϊηρ ἩΒΟΒΘ Ὡδῖηθ 1ὑ Ὀ6ΔγΒ; ἐμαὺ 1 18 τλαγϊκοᾶ ΟΥ̓ ὈΥ 80 δίσοπᾳ ἃ 11π0 οἵ ἀϊ8- 
υἱϊπούϊοπ ἔγουι ἐπ Ὑ σι ηρβ δπα ΕἸ 8.168. ὙΒ1ΟΒ Βανθ ποὺ αἰξαϊηθαὰ ἃ ρἷδοθ 'ῃ ὑ89 Οδποι; 4]1 (8680 
ΔΙΘ ΟΟμβιἀογαίλομβ ὙἘΊΟΝ, ὑβουρ (Β6Υ ἀο ποῖ ἴῃ {818, ΘΏΥ τλογο ἰμδῃ ἰὴ ΟΠΘΓ ὁ8868, ἀιηουπὲ ἰοὸ 
ἀοηιοπδίτγαίοη, γοί Τα γη δὴ Τ᾿ θῺ ΘΟ Ὀἰμοα 8, ῥργοοῦ Βαγάὶυ ἰο Ὀθ τοδὶ βίοα, (μΒαὺ (86 ρἷδοθ ψβθγθ ἯΘ 
ΠΟῪ βηὰ [ἰ ἴῃ {μ6 Ν', Τ, Οδηοπ 18 ἐμαὶ ἀμ οἱ 10 ουρδί ἕο Βαγθϑ, δηὰ πῆϊοι αοἄ ἰῃ Ηΐβ Ρτονϊάθηοϑ μδ8 
δυϊάοα Ηΐ8 ΟΒΌχοΙ ἰο δϑδίρη ἰο 1ν."--Μ.]. : 



Π. ΤῈῈ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΧΑΜΕΗ͂. 2ὅ 
---Ρὕ--.---- “  ͵ ΉἩ ἙἙῬἙἙἙἙἝἙἝἙ  ὖ.᾽΄᾽:.:’:ΡΡὃὃ ὁ ὁ ὁἝ..ϑ ᾽ο᾽ἷ᾿᾽ὁ᾽ . 

8, ΟΟΘΑΒΙΟΝ, ὉΕΒΤΙΝΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΒΙΒΟῚ ΟΡ ΤῊΞ ἘΡΙΒΤΙΙΒ, 119 ΤΗΒΟΙΟΘΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΤΥΙΙΒΤΙΟΑΙῚ, 

ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ. 

ἦγ βῃου]α Ὀ6 οὐ] σϑὰ ὑο ἐτοδί ὑνῖοθ οἵ [Π6 σοπίοῃίδ οὗ (μἷ8 ΕἸρΊ 8116, σϑῦθ τ ἰ0 οπιϊέ ἴο οοπ- 
διάον ἤταύ (86 αυοβίίοη Ββιδιθα δὐ (86 Ἀ684 οὗὨ {}]8 βθοίΐοῃ. ΕὉΓ ἴῃ ογάθὺ ἰο ραίη 8 (βογτου φῇ ἀρρτθ- 
ἀδίοῃ οὗἩ ἐπ [8}} ἱπιρογί δῃὰ δροβίο ἰοὰὶ σα]ὰθ οὗ {818 ΕΡ 819 οὰν θχροβίμοη ββου]ᾷ θ6 ἀυ]γ 
Ἱπβαθπορά Ὁ (89 ομαγδοίου οἵ Ψ8πι68, ὈΥ͂ 818 τοϊδίίοῃ ἰο (86 ὅϑνγβ ἀπᾶ ἰο ον ΟἸ γι βέϊδμβ, Ὀγ. 
οτ 8 αἰαῖ γβ ὈΘ]ομρίηρ ἴο 18 ἀδίο ἀπὰ ὈΥ τ86 ΟἸ τβιάδη- ρσορῃϑίϊοδὶ βιυ ]]διϊο τυ ΒΟ ἀσπιδη θά δὴ 
δ άγοβα ἰο Ἀ18 ρθορὶθ. Τὸ ἐμ οἰτουτηδίδῃοθ, ὑμδὺ {ῃ9 ΕἸρ᾿βὲ]9 οἵ Ψ7απιθϑ, ἰῃ ταοϑὺ ἱπβίδποοθ, ῃ88 
θθθη ἀἰδδοοϊδίοα ἔγοτῃ 411 {686 γῇΐβὶ σομϑι ἀθγα ]0}8, 1Β ΤΑΔΊ ΠΥ ἐο 6 Δβοσὶ θθα {88 τηδη το] ἃ τηϊβαη- 
ἀοταίδπαϊηρ οὗ {86 βατθ. ᾿ ΤῊΘ οοῃβίἀθγϑύϊομ οὐ ὑμθ οοπίθηξβ δοοογάΐπρ ἰο {89 Ιοδάϊηρ ὑμβουρ ὲθ 
δὰ (86 ἰοΐα] ᾿γρΥθϑϑίοῃ οὗ {86 Εἰ β(16, ἕο Ὀθ βασζθ, οαρμὺύ ἕο ῥγβοθᾶθ ἐμ ᾿ηνεβυ ραίϊοη γοϊδξϊηρ ἰο 
οοοϑϑίοι, οὐ͵θοῖ οἷο., Ὀαὺ ὑμ6 οχροβι οι οὗ 1.8 ΒΙΒΕΟΣΟ ζΘ 6818 0.11} ΘΏΔῸ]Θ 18 ἰο πάογβίδπα ἐὲ 
γΠὺ τοίοσθηοο ἕο ὑμ6 “8016 οὗ 118 ρἱογίουβ οοηἰοηίϑ, ὑμαὺ 18, ἐββθῃ 180 ἴο βού ἕογί 118 οοῃ θη ΐβ ἴῃ 
ἀεία:]. 

ΤῊ ἢ 16 ν. 1 βῃονβ ὑμαὺ ἐμ6 Ερίβί]θ οἵ Ψϑῖημθβ γὰ8 δἀἀγθδβϑϑὰ ἰο 96:88} ΟΠ σι βίϊίδηβ ἰὰ ἐμ 
υἹάαοὺ βθηβο οὗ {ἢ ἕϑττω,"ουῦ [89 ΏΟ]Θ ῬΘΟΡ]Θ 188 ΟὨ]Υ οὴ6 ἀΐαϑρογα (ἀϊβρϑγβϑίοῃ) νἱϑιυθᾶ 85 ἃ 
Βασθ Ὑ8016, ΤῊΘ 8816 ΓΘΙΊΔΓΪ ΔΡΡ]168 ἰο 6 ΕἸγβὺ ΕἸ Ρ181]0 οἵ Ῥϑίδσ τὶ ἢ τϑίβγθποο ἴο ἐμ 7 ΤΊΒᾺ 
Ομ τιβίϊδηβ οὗ Αϑὶ ΜΊΠΟΥ δῃὰ α͵8ο ἰο ὑμ6 Ἐριβί]ο ὑο 89 Ἡθοτονγβ ψ τι Γοίδσθποο ὑὸ (86 76 88 
Ομ βέδηβ οἵ Ῥα]οβδίϊηθ.---ἼΠ6 ἀαία οὗ [6 ΕΡΊ8016 οὗἨ 78 1168 [4118 τηοβὺ ργοῦδ]Υ (88 γχ οοῃοϊᾶθ 
ποτὰ (86 ἀονοϊοροα οοηάϊίίοη οὗ {86 76 718} ΟὨ γβύϊδη ΟἸΆΓΟΙ 65) ἰηΐο {86 Ἰαύοϑἑ ρϑγὶοα οὗ 818 1176, 
δῦουὺ Α. Ὁ. 602. ΤῊοΘ ἀδίο οὗ {89 οοπηροβι(ΐοῃ οὗ ὑμ6 Βγβὺ Ερὶβϑι]9 οὗ Ῥαδίον ψ Ηχ πιὰ ΤΉΙΟΣΒΟΣΝ 
(683-64) αὖ ἀρουΐ Α. Ὁ. 64 (860 τ ν «Εἰϊδίονψ οὗ ἰλε Αροεί. Αγε, Ἰ. ». 148 δῃηὰ 11. Ρ. 674) ποὺ τι 
Υ εἰδ8 ἀῃὰ ΕἸΟΏ τ Π]]16ν Α. Ὁ. δά οΥ ὅδ, Ὀθοδαδο δὖ {86 Ἰαύξογ ρογίοα [88 ῥχοϊοηρθά δοίϊυ]γ οἵ Ρ6- 
[εν δ ΒδΌΥ]ΟΣ δπὰ (ἢ τα} ]]οαὐϊοπ οἵ Φουα ΟἸ τ βύδη ΟΠ ΌΣΟΙ ΘΕ ἰῃ ῬΟ ΕΒ 806 ΘὨ ΤΟΥ οὐξ 
οὗ ἰδο ᾳυοϑέϊοη. Τὸ ὑῃ8 βατὴθ ροτοὰ, ἰο Α. Ὦ. θ2-64, Ὀοϊοηρβ 9 ΕἸ 8.16 ἐο ὑπὸ ΗθΌγθννβ (866 
ΤΑΥ͂ Αροϑίοϊϊο Ασε, 1. 16; οἵ, (μ18 Οοταμηθηίδυυ οα ὑπ6 ΕἸ βϑί]9 ἰο 86 ἩΘΌΓΟΒ, ΠΟΥ ΤῸ ροοά 
ΤΟΔΔΟῺΒ (86 ἀφίδ γίνῃ ἰδ {86 Ἰηΐονγαὶ Ὀθένγθθῃ ὑμ6 ἀθϑί οὗ Φ41165 1. Α. Ὁ. 61 οσ 68, δῃᾷὰ ἐμ Ρ6- 
ἰπηϊηρ οὗ ὑπ6 7618} τὰ 1 Α. Ὁ. 67). ι 

δα] ἔπγοθ ΕἸ βέ168 δἀἀγοβϑϑὰ ἰο 6} ]8} ΟἿ τ βύϊ8 8 οτἹρ ηαἰθα ὑΠο ΓΘ ΟΓΘ ἴῃ 8 ροσὶοα ἤθη ἐμ 

δ πι5ἢ τονο]υὔοη ἀραϊηϑὺ ὅΠ6 ΒΌΡΤΘΙΏΔΟΥ οὗ [88 ΒΟΙΏΔῺΒ Π8α ΔΙΓΟΔΑῪ Ὀορθη ἕο ροστῃ δηᾶ ἴδσιηθηξ 
ἴῃ ἰδο ταϊπἀβ οὗ ἐμ Ψ6 18} ΡΘορ]6. ΤὮΘ ῥσΌρ Ὺ Ἰουπάδύϊοῃ οὗ {818 σϑνοϊαύϊοῃ δὰ δ τθϑαῦ Ὀθοα 

ἰαϊὰ Ὀγ (16 ογιοϊ χιοη οὗἨ Ομ γιϑί, Ὀὰ Ὁ Θβρϑοῖδ!ν ὈΥ 86 τοὐϑούϊοπ οὗ Ὁ γι β δ Υ βθα]οα τι {89 
ἐχοσυϊίοη οὗ 78 1168 (866 ΤΑΥ͂ “4ροϑί. σε, οὶ. 11. ». 427). ΤΠ ΟΥΘΌΥ (86 Ῥγθβθυνίηρ δηᾶ βανίησ 
εἰοπιοηὺ ἢδᾷ Ὀθθπ βθραγα θα ἔγοτη {8:6 7 ον 188 πα Ομ] γ, υἱοὶ μϑηοοίογίῃ, ἀθνϑὶοροά Ἰμΐο ρογίοος 
Ῥδαγβαίστη, δἰοοα διταγϑὰ ἴῃ ἀθβά]Υ θητν Ὀοΐῃ ἀραϊηϑὺὲ [86 Ῥασζϑηϑ δηᾶ ὑπὸ Οἢγίϑέϊαμθ. ΤΉΘ. 
Ῥδρδη Ἰηϑιϊηοί, Βονγονογ, γο σποα {818 δηἐδρο 81 8180 1 18 τοργοϑϑη δύϊνγοϑ, [η 6 Ἐοηδη σου Γ- 

ΟἵΒ ἀπά ἐμ8 ρῥγονοοδίίοῃ δπὰ ρϑυβθου οῃ Ἱπογθαϑθα οἢ ἐμ ραγύ οὗ ὑμθ Ῥϑρθῃ8, δπὰ ἴδῃαίϊοβὶ: 
οομμηοἰϊοηβ δῃὰ ἔλα] 8 οἡ ὑμαὺ οἵ [ῃ8 7618. 80 δἰσοδαυν ἘΠ, 89 ῥγοοοπϑαὶ, ἰχοα θα {86 7608. 
πΟΓΘΟ ἰμδη ἢ18 ΓΘ βο βϑοῦβ δηᾶ {86 76 }08 ἴῃ ὑπο ὶγ ἔαστι σαβθη θα ὨΪ8 τη] ὑγθα πηϑηὺ ὈΥ̓͂ ΒΘΥΘΓΑΙ ἴἢ- 

ΒΌΓΓΘΟΙΙΟΠ8, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἀπᾶον ἐπ ἸΘΔΔΘΥΒΒῚΡ οὗ δῃ Εἰργρύϊδῃ το ἰοοὶς 80,000 πιθὰ ἰο {μ6 Μουης 
οἵ ΟἸϊνε8. ϑΘ:πᾺ 118. ἡδττίηρβ δηᾶ γον ] δ ἡγογθ σορϑδίθα ὉΠΔῸΥ Εοβίυβ, ΤῊΘ 76.718 ΟΒ (86 ὙἘ0]9, 
τοδί ταϊηοὰ ἐμοιβοὶνοϑ 88 γοῦ ὑπάον [86 ῥγοοοπβαϊδίθ οἵ ΑἸδίπυβ (Α. Ὁ. 683-66). Βαυὲ ἔθ τὰν 
Ὀγοκ οαὐ ἰῃ Α. Π. 66 υπᾶοῦ Θοβϑῖυβ ΕἸοσαβ. Τῇ γαρίυζο διηοης ἐπ6 ὅογΒ δα ἀδηἐ1]68 ἑυχηοα, 
ἰαΐο ορϑῃ τονοϊαύίοα ἢγϑὲ αὖ ξβαγθδ; τη} θα! ύθὶ ν αἰλοσσαγαβ αὖ } γυβαίθια δηὰ [ἢ Ηδπιθθ οἔ 
ἴδ τηοϑὲ αἰτοοϊουβ τοὶ ρου ΑΓ Βρτοδα ΟἹ 8}} 81 468, ἕο ϑδογύβορο !β, θδσζαδβοῦϑβ, Αβίκαίοῃ, Ῥίοϊθο 
τηλῖθ, ΗΊΡΡΟ δηὰ ΑἸοχαπάσιδ; ΘΥΘΥΎ  ΒΘΓΘ (86 {6078 7616 Β]δ ρσ εγθα ΟΥ̓ ἐβουβδηάβ. 

Τὶ τηυϑί Ὀ6 ἀβϑυχϊησά, ὑμαὺ {86 βαῖηθ ὀχοϊ (θα, δ ἐμ 81αβέϊο δηα ἰδηδ οι) αἀἰβροβιζίοη Πδβη θα ἔχοι. 
7ογαθδ]οπ ἐπχοῦρα ἐμ 6 Θη το 76 188} ἀἰάβρογὰ δηὰ ὑμαὺ ὑ16 Βορ6 οὗ τιϊγδοῦ]ου8 ἀ6] γοσαποθ δπὰ 
ἰδ πηραΐδο οὗ τϑνο αὐ ομΔΥΎ 86] {- 610 ἀπ τονθηρθ ΘΟὨΒρΙ ΓΘ ΘΥΘΥΥ͂ ΓΒΘΓΘ ὙΠῸ {Π6ῚΓ ΔἸ πιοϑὶἐχ 
δραϊηοὶ (86 αφπῃ (1165, το ἴῃ ἐμ 6 1 ὕαση τ τὸ 8110 10} Θαιδὶ ἀοΔΑΙΥ Βαίγοά. 

βυοῖ γχὰβ {6 βιἰυαἰϊΐοη. Βυΐῦ ΠΟῪ τησδὺ ὈΘ6 ἰδῖκθα ἰηΐο δοοοαμὺ 86 ΡΟΣ] οἰδοὺ οὗ δυο 
Ὠλ(ϊΟΠΔὶ ΘΥταΡΘΙΒΥ δηὰ δηὐ ρα οα ὑπὸ 76 1838 Ο τ βίϊδηβ. Νδίϊοη δ! {ΠΟΥ ὙΘΙΘ 80}}} 2 ὁ ν8 
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26 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗ͂Ε ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΦΑΜΕΒ. 

δα 7688 Ὀ]οοά Ββέϊτοα δηᾶὰ Ὀο]ϑᾶ ἴῃ ἐμ ὶσ νοὶῃβ. ΤΉΘΥ Μ6ΓΘ 1 σοχητηοῃ ὙΠ} ἢ} (86 79.718 δὖ- 
ἰδοκοὰ δηὰ ἰθιηρίθα οῃ ἐμθ οὔθ βαπά, Ὁ. ὑῃ6 Ὠαΐτγϑα, οοῃἐθῃιρὺ δηα Ορρσθββίοι οὗ [89 ραρδηβ; δπᾶ 
ο ἐδ οὐμοὺ ΟΥ̓ 76 1 18}- δύο δὶ ΒΥταραίην, ΌὈΥ͂ ὑμοὶνγ Ὑϑαυηηρ ἴῸΥ 6] νοσϑῃοθ δπα ὈΥ ὑμδὶν 6}1]1- 
δδίϊο, θη 8148} 6 ἤοροθ. ΤῊΘ πα(]ΟῺ 8] τλονϑιηθηΐβ οὗ τηοᾶάσγῃ ἃηα αὐϊΐθ τθοθηΐ {σὴ 68 ΟΥ̓Ρ δρ- 
Ῥτοργίαίθ "1 υδίγαύομβ οἵ {88 ρονοσία] ᾿η ἤπαθηο6 οὗἉ Β.0}} 8. παί!οη 8] συ  αὐϊοΠΔΥῪ οὐχτοηῦ οἡ ἐδθ 
ἸΠαΙ ν]ΔῸΔ] ΤΣ] ΘΠ ΘΒ οὗ {86 τοβρϑούνθ ρϑορ]ὶθ. Τμδὺ τηονεπηθηὺ 788 ΘΟΏΒΟατ ΘΟ ἰῃ6 στοαὺ 86- 
ἀποῦννο αἰἑοσπδίννο ὑμαὺ ἸΔΥ Ὀοΐίογο ὑπὸ 9 88 ΟἸ τ βύϊ8η8 οὗ ὑμαΐ ροσιοᾶ, ϑίδηάιηρ δἱοοῦ ἔγουῃ ἐῃθ 
ΤΟΟ] αὐ] ΟΠΔΙῪ τιον τηθηΐ, ὑΠ6Υ ΤΟ͵Θ ΟυΥΒΟα δηα ρογβοοι θα 88 δροβίδίθβ ὈΥ͂ {μ61Ὁ παύϑηβδὶ Ὀσοὶἢ- 
Το. θ ΚΙΟΥ ἔοι ἢβίοσυ ΒΟῪ τοὶ {86 ΟὨτιϑι 88 ἢδα ἰο Β Ὁ Ὁ 1η {818 τοβρϑθοῦ ἀυχγίηρς {80 
Ἰαΐθν ᾿ηϑυσγθοίοη οὗ {116 76 18 πάθον Βδὺ ΟΟοῦα ἴῃ ἐμ {π|6 οὗ ΗἩδαγδη. ΒδΓΘ βυσωραίῃυ οὐ ἐμ9 
οὐξοῦ βαπὰ ψιῃ ὑῃθ ΟὨἸΙΘΥΙοδὶ αὐ δίαβπι οἱἨ {18 6 νγ8, γ7188 θα ΘΣΊΠβ' 189 τοδα ἴο ἀροβίδϑυ (ἴὸὺ 
ἐμοῦ δχομβδηροᾶ [88 δι υἢ ἴῃ ΟΕ τίϑὺ ἴοσ ἐμ ΒορΘ οὗ ἃ Ρβϑθυάο- -ΙΩ ΘΑΒΙΔΠ10 ἀ6] ΥΘΓΒΠΟΒ), ΑἸ τηρ Ἰηΐο 
ὉΒὈΘ]1οΓ οὗ {88 0 δβίϊοε οὗ ἀοἄ ἴῃ ἐῃθ ᾿πάρτηρηΐ ὑμαὺ τγ8δ8 σουληρ οἡ ὑ8 6} Ῥ600]6 δῃὰ βϑνυϑγης (16 
Ὀοπά οἵὗἉ ολγοΙ- 8] τὺ ὑμ6 θη }16- ΟἸ γἸβύϊδηβ, 8116 ἐμ  Ὺ 61 σοϑίοσιηρ, το] ]ΟΌΒ [6] - 
ΒΒΙΡ τὶΐῃ ΟἸτιϑὺ- τ υγάθυηρ, [Δ ΠΔ ] οἰ βυὼ. 

ΟΒδμοο {86 ϑριγι οὗ Ομ τιϑὺ οἡ 4}} βι 68 ψαγηθα ἐμθη δηἀ οου βστηθα {μθὶγ ἴδι ἢ ἴῃ (18 {8 6} 
δι ὑπαίϊοη; δηὰ {86 δρονθ- αθη οηθα ἔπ γοθ ΕΣ ΡΊβί165 ἀγο ὑμ9 ἀοσιαπηθηίβ οὗ {818 συιγάϊδη ϑριγιῦ, δαηᾶ 
ἴῃ {818 ᾿Ιρ ῦ δ]οηο οδῃ ἐμοῦ Ὀ6 τ ΒΟΥ ἀπἀεγβίοοα, ΤΏΘΥ τὸ ὑμογοίοσο 8 τηοϑὺ δρργοργὶαΐβ 86- 
486] ἰο {86 Ῥγορβϑίϊοϑὶ ἸΨΑΥΉΣΉΡΒ, οδτα (008 δηα Θχ δογίαἑομβ οἵ [6 Θβομδίοϊοριοδὶ βρϑϑοὶ οὗ ΟἸσιβὲ 
ἴῃ Μοίίῃ. χχῖν. 16 οἷο. 

Εγϑ ἐἶ [86 τον οὶ ΟΠΔΤΥῪ Βρὶὺ Δα ὈΘΘῊ 1688 ἀονοϊοροα ἀυτγηρ {Π6 Ἰαδὺ ἀδγ8 οὗ Ψδιωθϑ, μὲβ 
Ῥτορδμοίϊοαὶ ἱουθοαϊηρβ σου]ὰ Β0 ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ δοοοαπῦὺ [ῸΓ Ἀ18 πογίδίογν ΕἸρ᾽ 8016 (ν. οἰ. ν. 1); 88 1} 8 
ΒΊΤΩΣΪΑΤ ΤΩΒΏΏΘΥ 8 ῬΥΟΡΒ οὐ 8] ργοβοη  πηϑηΐ οἵ 6 ΟΠ ΌΣΟΙ δη οὶ ραίθα ἃ ἀοαγίδ (Αςΐβ χὶ. 27); δμὰ 
Ἰοσοΐο!ϊα {86 ᾿πιρυϑοητηθηὺ οἵ Ραὰ] (Αοΐϑ χχὶ. 10). 

Φαῖηθ8 δᾶ {μ6 ᾿Ἰητηθαϊαίθ δηὰ Ἡ146- τοδοδιης γοοαύϊοη ἰο οοηῆττη ἐδ6 76 188 σπυἠδεϊδη, ψι- 
ουαὖ ᾿ηοαυ ] Ὁ 5} ἀ 6] 1 ποδίϊηρ [6 ΠΡΟ Παρ; Γονο] αὐ 0. ἸῺ ΟΟΙ]ΟῸΥΒ οο ροβιθνθ. ἩθηοΘ μα ἰβϑαρα 
ἢ, ΟἸΤοΟΌΪΑΓ Ἰούΐον ἰο ἐμ ὕτοῖνθ ὑγ] 0685 ἴῃ ὑἢ8 ἀΙΒΡΘΙΒΊΟΏ, 

ΤῊΪ8 δἀάγοββϑ ἢ88 Ὀ66 ἢ ψΑΓΙΟΌΒΙΥ Ἰηὐοτγργοίθα: τὑ 18 τηδ] ἰδ θα ἰμαὺ (6 ΕἸ ΡΙδι16 δ ἄγϑβϑϑϑβ οο- 
σογίοα δῃμᾶ πἀποοηγοτγίοα 76) (τού, ἮΝ οἸἔ, Οτοάμοσ οἰο.), 76 15} ΟὨσΙβυδη8 δηὰ ἀἰθπ.}16 ΟἿ ΓΣΊ8- 
ἀΔὴΒ 88 αἰνὰ ρδγίϊο8 (ΕΚ 6Γ}}, 858 ἃ οἱοβοα βοοιοίυ (46 οίύίθ δηὰ οἰμθ18), ον δ ΟἸ γι β δὴ 5 
(Νοδηάον, ΘΟ το, Ν ἸΟΒΙΠροΓ οἴο.). ὅ.66 Ὑ ἸΘϑί σοῦ β [ηἰτοαποίϊοη. (ἴΒ6 νἱοῦγ8, τυ Ὁ]Οἢ δδϑῖρῃ ὑο 
ἐ86 Εἰ ρ᾿ [16 ἃ ΒΟΥ ρα σαν ἀθβἐϊηδίιοη, 6. σ. Νοθββοὶῦ: ἕο ὑμ6 ΟἸ σι βίϊδη8 δὖ Απθ θῇ, 806 ἴῃ 
Ἡαοτίν 5 ΤᾺ0]68 ῥ. 61). Ἠυΐμοῦ (ρ. 12) 1αγ78 βύγοθβ οὐ ὑμ6 οοῃϑιἀθγύίοῃ ἐμὲ ὑμ6 Αὐὐβοῦ ΒΑῸ 
ΟΠΪΥ͂ ᾿π 718} Οὐ γιβίαγιδ ἴτὰρ 76 }18 δῃὰ ὑμιδὺ ὑμογθ ἀ]ἃ ῃοὺ ὑθῃ οχὶβδῦ 80 ΒΆδΥΡ ἃ βϑραγδαίϊοι οὗ 
Τυδείδην δῃα ΟὨγΊ80 Δ}. 

ὁ σδίμοῦ ἐμιπ ᾽ξ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ΑΥ̓͂ Βίγθβϑβ οὰ ἐδ οἰτουτηβίδηοθ ἐδαξ ζϑιη68, δοοογάϊηρ' ἐο ἐμ 
γοϊαίϊοηβ ἢ6 Ὀοτο ἴο Πἰ8 Ῥθορ]θ, πὰ 88 Ἰοῃρ' 88 ἐμδὺ Ῥ60ρ01]6 δὰ πού βοὺ {868 808] ἴο ἐμιϑὶγ οὈβΕΪ ΠΔΟΥ͂ 
ἴῃ 86 ἰαϑύ βυτωρίοσωβ οὗ ὑμιϑὶῦ δροβίδϑυ (ν]Ζ.: {86 θχθου ]οῃ οὗ ὑμὶν ὈΙΒῆορβ δηὰ ὑμ6}Ὁ ΟὨ]]]δϑῦο 
τονοϊαἰίοη ἀραϊπδὺ {86 ρᾶρδῃ δυ μου [168 Ὑ{10}} Ἰπγοϊνϑα ὑμθὶγ τη ποϊδίοη οὗ ΟἸγΙβδη βαῖνα- " 
(106), ποὺ ΟΠ]Υ ΒΑ ἰῇ ὑμ6 76 0718 σα θο τ. ΘΏΒ οὗ ΟἸΓΙβυ 8} 1 ὈΥ͂ ὈΙΓΈἢ, θαὺ ἢ6. 4180 Βδ ἴῃ (89 

᾿ς Φο ]8}: ΟὨ στ βύϊδηβ 86 σὰ 6718. Αὐάγοβϑιηρ ὑμογοΐοσα [6 ὑσψοῖνο ἐγ 65, ἢ6 ἀϊά ποὺ δ άγοϑβ ὑμ6 
6.8 ἴῃ ἃ ἀορπλαί!ο8] 8686 δὲ δβϑοοίδίθβ οὗ {Π6 οἱ σϑὶ χοῦ Θοτλτα 1 ΟΠ, Ὀαὺ ἢ6 ἀἰὰ δά άτοββ ὑ86 
2678 85 818 ὑμδοογαίίοο- πϑύομ δὶ Ὀγοίμγθῃ, (86 πον]οδὺ ραῦὺ οἵ βοὴ δα ΔἸΓΟΔΑΥ͂ ὈΘΟΟσα6 ἮῚΒ 
Ὀτοίμσοα ἴῃ {86 [Δ πᾶ 4]] οὗ τ ἤοσὰ οσθ οαϊεοα ἰο Ὀθοοτηθ ᾿ἷβ Ὀγούγθῃ Ἰη {86 81. ἨΠ8 ὑχὶ- 
ΤΑΘΙῪ Οὐ]εοὺ οὗὨ ΘΟἾΓΒ6 γ71ὰ8 ἰο γάτα (86 96 18} ΟΠ γϑύϊδηβ ἀραϊηδὺ ἰδ κηρ ρΡᾶσγὺ 1π ὑ86 ἴδηαι] 0 8) 
ΤΟΥ ὐΟΠΑΓΥῪ βρὶ γὺ οὗ {π6 608, Ὀὰὺ ΒΌΓΘΙΥ 1.18 ΒΘΟΟΠΔΥΥ͂ ρΡυγροβο ψ͵ὰ8 ο ψγαγτὶ ὑπ 709078 δραϊηδῦ " 
Ὀοΐηρ; οδΥτθα ΔΔΥ ΟΥ̓ (86 ὨΟΒΕΠΥ͂ ἀμ ΟρΡγαββίοη οὗ 86 ὑγταηηῦ Ἰπἴο σουοἱὐ δπα ἐῃ6 ΗΠ8] 1[4]}}ὴ 0; 
ΔΎΤΑΥ ἤοτῃ ὑ8ὸ ραίίομοο οὗ ΟἸγιϑύ. ὁ δαγαϊῦ ἐμογθίογθ {86 οοτγθοίῃ 688 οἵ {86 [0] οτνπρ σϑιλδτῖ οὗ 
ΘοΥῖκο (Ρ. 435) “ΒΕΠΘΟΥ βρϑακίηρ ὑμθ ὑσοῖνο ὑὐ1068 }ὰ [86 ἀἰαβρογϑ, οογίϑ! Ὡ]Υ ἀθηοὺθ ΟΠ]Υ {]1ο89 
Ἰνίηρ οαὖ οὗ Ῥαϊοδύϊηθ, Ὀὰΐ ἴῃ ἃ ΙηοΓῸ βθΏθγαὶ 8686 (88. ἑδύτῃ ἀοθϑ Ὡοὺ ϑχοὶαἂθ ὑΠ0 76.018 Ἰἰνὶπρ ἴῃ 
Ῥαϊοβίϊῃϑ δηᾶ ἰδ οοῃ θηίβ οὗ 9 ἘΡ18016 δον ὑμαὺ ὑπ ἴϑστῃ 18 ἢ γθ πϑϑὰ ἴῃ ὑδθ Ἰα νου Β6η89."" 

ΤῊΘ ροϊπὺ, ὑμουϑίοσγο, οὰ ὙΒ1ΟΣ 9 8πιθ8 [6] οοπδίγαϊ πϑᾶ ὑο ϑρϑδκ ὕο α}] ἷβ Ὀγούσθῃ γγχὰβ ἴο δᾶ- 
ψοσζὲ ἰο ἰδο ἰδοὺ ὑμαὺ (ΠΟΥ͂ ΓΘ Ἔχροβϑὰ ἰο ἃ ρτεδὺ δῃὰ τλβηλο]α ὑθσαρίδίϊοη δπὰ ἰμδὺ ὑμον ποοαϑὰ 
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στοαί ῬΕΥΒΟ ΘΓΆΤΟΘ ἴῃ (86 Βρίγιὺ οὗ ΟἸγσΙβί᾽ Β ραΐζθποθ. ἘΒρθο 8110 Β6 [6] 9816 4 ἀροπ ἕο Θὁποοῦσγαρα 
με ον ῦβ (οἢ.. 1.}; ΒΟΪΘΙΔΏ]Υ ὕο ἐμγοαΐθη ὑμθοβθ ὯῸ δα μι ΔΓ ρϑυβουθγοᾷ ἴῃ Ὁ ο] οὗ δηᾶ 86} 

Τρ ὐθοῦδη 688 (ἢ. ν. 1); νι 5]Υ ἴο ἰῃϑύσιιοῦ, σαστὶ δηα δΔαϊη πη 8} {86 ὑθηηρίθα δῃ τηδη10]4- 
γνογηρ Ὀγοίτϑῃ (οἢ. 11. οὔ6.1. Οἱ ἐμ οὐβοὺ Ββαηᾷὰ ἢθ Ἀδὰ ἰο σουοῖ ἢ 158 ψαγηϊηρ δραϊηδὺ [9 
οἰ]! δ οο- ΡΟ 108] [πα ϊοῖθτα οὗἨ δ18 ἐπ ἴῃ ὑθυτη8 80} 6] δ ὑ] Ὁ σΘΠΘΓΑΙ δηα σδα οΒ 1ἢ ΟΥάΘΓ ἴο 
δύο {86 δυβρ)οοη οὗ Ὀθ᾽Ὼρ ΠΤ ]ΧΘα ἋΡ τι ὑΠ6 ΡΟ] 1168] 1580.68 οὗ ὑἐμ6 αποϑύϊοη, ὑμαὺ 18, 6 δὰ ἰο 
ἰτοδὲ 10 οι. ῬΌΓΟΙΥ Το] ρΊουΒ “του 68. 

ΤῊ ἕατίμοσ ἀοβυϊπαίίομ οἵ ἢΪ8 ραβίογδαὶ ΕἸ βέ]6 ἴοῃ δῇ 76 18} Ομ τ βέϊδηβ, ΤΟΙ ΔΕ Ψ ΘΙΥ ἸΠο] μαἸης 
ἰδὸ 5 ὁνϑ, δοσοου ηΐϑ 4180 [0Υ ὑμθ ολγοία] ατϑοὶς αἸο ἢ. ἩΨὨΊΟῊ 18 Ομδγδοίουβύϊο οὗ ὑ86 ΕἸ Ρ181106. [ἐ α͵]8ὸ 
Ἔχρίιη8 [6 ΗἩΘΌΓΘΥ -Βυ τ] Ό0]108] Ομαγϑούοσ οὗ {86 ΕἸ ριϑ016 ΏΘΥΘΌΥ 1 18 τοϊαίβα ἴο ἐμ8 Ῥγορβϑίϊοδὶ 
δἰγ}6 οἵ 6 Ο. Τ. ΤΏΙΒ Ομδγδοίθυ ΒΌΓΣΟΙΥ 18. ΒΟΥ τη ]Βα ηἀογβίοοα, 17 {π6 ΕΙΡΙΒ616 15 τηδᾶθ ἴο γ1614 
ἐμ6 τοβ λέ ἐμαῦ ἴῃ ὑπο ΟΠ ΌγΟΒ 65, τ Βότὰ 9168 δά άγθββθθ, [8.6 ῬοΟῦ ΟἹ δοοουπΐ οὗ ὑδμοῖγ δὶ ἢ ΤῸ ΓΘ 
ὀρργεββθὰ ὃν ἐμ τίοῃ, ὑμαὺ [86 τοῦ τοῦθ Παιἑογθα ἴῃ ὑμιδὶγ σϑι ρίοτ8 8586 γ} Ὁ}168 οίσ. ΑΒ ἴῃ οἷ. 1. 
86 ὑποῖνθ ὑπ 065 γοργοϑϑηὺ {ῃ.6 Ῥ60}]8 οὗ αοα 1η 118 ρῬγΓοβϑϑηὺ βίαίο οὗ ἀδνϑὶοριλθηΐ οὗ δοίυδ] δπά 
ζαΐατο ΟἸ τ 5.Π π688,Ὁ 88 ἰῃο ἀνὴρ δίψυχος ἀοῃούοθ ἢ 6 τηϑῃ γὴῸ ἀου ΓΙ ΠΡΙΥ αν σα Ὀούτχϑθη δι ἢ 
Δῃἀ δροβίαϑῃ, 8δο ἐἢ 6 ῬΟΟΥ γϑργθϑθηῦ ἢ 6 ΒΌΤΔὉ]6 δηα {086 ψἼο Ὀ6]16ν 6 ὑβγοαρἢ απ] Υ, Ὀαὺ {89 
ΤΟΝ ἀοποίβ ἐδ 856]{-τἱσΐθουβ δηὰ ὑῃο80 ὙἼὴῸ ἂὔϑ ὉΠΌΘ]ονίηρ ὑβγουρἢ 56] - ἱρ θοῦβηθθθ. ἀπά 
δρδίη 85 ἴῃ οἷ. ἰϊ. (86 ϑυπαρόρτιθ ἀθϑοῦῖ 68 ὑἢ 6 ΘΒΒΘΙΔ Ὁ] οὗ ὑπ6 οοηρτοραίίοη, πὰ [86 τῇ ἢ τηδῃ 
πὶ ἃ ρο]α τἱηρ δῃα ἃ Βρϑῃα!α ρσαττηθηὺ ἀθπούβθβ ὑῃ9 ργοπά, ΕἸ ΙΟΣ ἸΒιπρ 9 158 ΟἸ τ βύϊδη Ρᾶγ- 
ἀϊηρ δῖ5 τίπρ' οὗ [86 7 6188 Οονθηδηύ, 116 (8 6 ῬΟΟΥ͂ Ι,8} ὙΥ 1 ἢ ἃ ν116 σαγτηθηὺ ἀθβου 068 (86 α6ῃ- 
Ε16 Οτϑδη, 8ὸ [810 ἀθποίθβ ἤθσα ἴῃ {86 ὑμϑοογαῦϊο Β0η86 86 70 8}. {μϑοσγδίϊο σὶρ πη 65885- οἵ-Ὀ6- 
Ἰεῖ (ΤἈΪσβοῖ, ἔοο δίτοης: ὑεισϊϑὴ ογίλοαοτψ), ΜἈ116 [86 ττοσκ οὐ [810 ἢ οὨ ὑμθ οὐδ ὺ ἢδῃὰ βῆ 68 

ἴδε ἘΠΕΓΡΥ δῃηἃ ΟΟΠΒΙ ΒΘ ΠΟΥ͂ οὗ 116 ΘΧΒΙΙὑθα ἴῃ [ΑἸ Ὁ }- τοτς, ΤΒΟΒ 18 (89 ϑυϊάθποθ οὗ ᾿ἰνίηρ [6108 ; 
ἰδο Νενν Τοβίδεηϑηῦ (αι ἢ, οοηδἰϑύρηον οὗ 16, {πΠ6 σψοῦῖκ ἡπ σγαηαϊ, ΜΜ ΙΟ. 18. ἐλ6 ονυιάθμοθ οὗἠἨ [89 
γι ίν οἵ (Π6 Ο. Τ΄ ἔδιύμ, θαὺ ΘΒρ ΘΟ 4} {86 Ν. Τ΄ ΑἸ} 88 Ὁγο μουν ον ὑονγαγαβ αδη 116 ΟἸγ]8- 
ἤδη ({Π6 ρόοῦ Ὀγούου, {86 ῬΟΟΓ βἰβίθυ). ἀπᾶ δ8 ἴῃ οἷ. 111. (86 Ὀθοοπληρ ὑθϑοῦθγΒ οὗἨ Π]ΔΗΥ͂ 
(πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε) ἀδῃοΐοΒ Π6 ἀοοίτ] 81), Ργοραρδηαιβέϊο μδύαγα οἵ ὑμ6 76 188} ΟἸ ΙΒ 8} 5 
δπὰ [Π6 76.718 (ν. οπι. 11. 17 δἷς.), 8ὸ ὑῃθ ΗΘΥῪ Βρδυὶ ᾿ὨΙΟΝ ργτονϑ Ἰηΐο ἃ ρτοδὺ οοηῆασταίίοη ἀ6- 
ΒΟΥ δ65 16 ΥἸΒᾺ ἰδηδὐϊοιστα. [ἢ οὗ, ἵν. {86 τ 8 δηα αἸἰδγαρί!οηϑ (ΕἸ. Υ, βολέύησθ) ρον ἀθηοίθ 
πού ΟἹἹῪ αἀἰδρυῦθβ δηα βϑοίδσίβτω, Ὀὰὺ ὑμ}6 δα] θυ 8 δηα δά] ύθγθββθ8 ἀθβοσῖθ ποὺ ΒΆΟΝ ΡΘΥΒΟΠΒ ἴῃ 
ἃ ᾿ἰῤεταὶ Ὀαΐ ἴὰ {86 Ο. Τὶ ΧΟ] σου Β Β6η86, ν1Ζ.: αροβίδίθβϑ Οὐ ΒΟΝ 88 δῖὸ 1ποϊηθὰ (μα Ἧὰγ. ΑΒ 
εἢ, ̓ ν. 18,14 οοη δ ἃ Ῥσορϑίϊοδὶ δ] αβίοη ἰο ὑμθ βαα ὑγαηβίογηγαξοη οὗ (88 αὶ - θὴρ 96 18} 
ἀϊλϑθροτα, 80 οἷν. γ΄. Ἰοτοίθ}}]8 {88 στοαῦ ἡ χαρταθηῦ ἱτηροπάϊηρ οἡ ἐμ τ]οῖ,, ου, β6 Ὁ ππρμύδθουβ Τα ἀαίϑιη, 
Τίιεβο Ηἰπίβ ΤΩΔῪ Β0 06 ἤο ΒΟΥ ὑμαῦ {16 ομαγδοίοσ οὗ (86 ΕἸΡ᾽ 8010 ΘΏϑνγοτβ ἕο 108 θη δπὰ αἷμ. 
ον {818 ὙΘΓΥ͂ ΤΘΆΒοῚ 18 Βρϑοὶ ἤδ!]ν ΟἸ τ 8.18} ΟΠ δγδοίθυ Θοσα 68 οαὐ ΟἸ]Υ ἴῃ βΘΏΒΓΑΙ οαὐ] 1 η65. ΤῊΘ 
ὙΠ 6- ΤΟ Δ δ ηρ ἀὀδυϊηδίϊοη" οὗὐ ὑμθ ΕἸΡΙβι19 στου]ὰ Βαγάϊν δάχηϊξ οὗ ἃ ἰοο ἀββηϊθ ἀορτηδίϊοδὶ 
ἰτεδτηοηὐ. 

Τρδὺ [Π6 Ὑϑ ον ΟΥΒ ὈΤΌΡΘΡ οὗ {Π6 ΕἸ Ρ18016 ὑτ 6 σϑα] γ. ΟΠ τ β 88 15 τη δη 1 ἴδϑὺ ἔγοτα 118 α πἀδηλθῃ- 
ἰδ] Ομ τιβίϊδπ ἰοῃθ: “δογναπύ οὗ {ηὴ9 Τιογὰ 76888 ΟἸ τιϑὺ---Ὀσοίῃγθη, Ὀοϊονϑᾶ Ὀγοίμσγθη,---ῆθ θοραὺ ὰ8 
ὙΠ ἔπ ποτὰ οἵ ἰχυ ---ἰθο ροοά (Εἰ. 7. τοτί γ) πατηθ---ἰθ ΚΠ]]Πὴρ οὗ [88 7π80--οῦ!8. ὨθδυΉ 688 
οὗ ἐμ6 Τιοτά--- οἷο. 866 Ἡ αὐμοσ, Ὁ. 12. ται οἢ {86 οὔπαὺ Βδῃά ὑμθ8θ ΟἿ Υ]βυϊδη8 στ γο 6 58 
Ομ Πβϊδη8 15 ουἹἀϑῃΐ ἔγοτῃ “ἐμ ΒΥΏΒρΘΟρΊΘ᾽ ἱ, 2; {8:6 ῬΓΟΙΆΪΠΘΠΟΘ σΊ 6 ὕὸ τποποίβοίβυῃ ἰΪ. 19; [86 
ἘπαΠΙοΓα ϊο οὗ 7 688 ΤΟΣ. 189 οὗἩ οδί ΒΥ. 12 οἷο.; δῃᾷ 8611} πιοσθ ἔτοπαι ἐμ ομβαγδοίουιβεϊο ἰδαξασθβ 
οἱ 16 τ Ἰ88}} ΠΩ ρσορυ 68 Ἡ ΒΙΟΝ Δ’ ἀθποῦῃοθα; ΒΌ ἢ 88 ῥυ]ὰ9 οἵὗ ἴδ, ἴδῃ ϊοῖβιι, οοποοὶὺ δὰ Βοἢ 
ἴκο (ὙΙοϑίησον, ϑορβ θ᾽, ΤἈ]ογβοῦ, ΗἩ αἰ 6γ). 

Α8 γτεραγὰβ {π6 ὈΪδοθ οὗ τ ηρ, ὑμ6 ΑἸ ΠΟΥΒἢΡ οὗἩ 7 ῃλ68 ἀδίθγγα ἢ 68 4180 {ἢ 8 Ῥ͵]δοθ ΤΏ ΓΘ ἢθ 
πτοίϑ [86 ΕἸρ᾿816, γ1Ζ. Φϑυαβδίθω: κἼΠ6 οοηῃ͵θοΐαγθ οὗ βολτγοραν ἐῃμαὺ ὑπ 6 χθαὶ ρἷδοθ οἵ τυ ϊηρ; 
ΝᾺΒ ποὺ 7Θγιβαθια αὐ ἌοΙ,Θ, 18 ποίμίηρ Ὀαὺ 8 βοίίοῃ ἱπνθηύθα ἴῃ ἴδυοῦσ οὗἨ μ]8 ΒΥΡού 6βίβ."" 
Ἠυίδον. 

9 πο Θογηδ δ “1π δοίμοιι ᾿οἐσίκου ἘΠΕ ΝΙΟΝΚΙ πη ρπείδηθ σεισοῦ ΘΜ Ρ τι τσεραεηᾶεν ΟἿ ΓΒ. ΠΟ κοὶ ᾽--ἰὯϑ. ἩΠοΓγα] 

Ἰδαῖος οὐ ρειοογξη ἰδ “ἰδας ἴο ὙΠΟ ἰξ ΔΙγοδγ δ88 διαὶ πο," οἵ τοογοεγῇ “ Ἐμπαὶ (ο ΒΘ ἢ 1ΐ ἰδ δεϊδί αἰ ης, ΟΥὁ τίσι 1 ἰ8 
[8 Ῥεούσϑῦδ οἵ δεοοαυέν, ;7 δοΐπαὶ διὰ εἴατο δβοοιποὰ ἐδ Ὀεθὲ δημίνα θη νὸ οοὔἹὰ βηὰ πίϊμουξ ἃ ΘΗ ΚΊΩΥ οἰγουτ!]οου 0... 

Ὁπιτεθίποοο ἰς αὶ ποσγὰ οὔ Σὰ οοἰ πίῃ ρ---Ἰ Βαὰ [0 οοἱπ ἰξ, Ὀεοδῦθο δ 9 ἀσγιαδα ΘΒ γίδι  ο ἢ Κοὶς μβαδ τὸ ΒΗ βΊ 6. Θαπ νδ]οπὲ ΟἹ τόρ" 
ταθερίλιίτο.--.). 



28 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΒ. 

[7 γτιβα]θ πὶ γ88 [86 οοηΐτο οἵ αὐϊγαοίδζοπ ἴο ὑμθ 79.018 οὗ [89 ὈΊαϑροσα; ἸΏ ΔηΥ οἵ {6 76 88 
ΟἸ τ βυ δἢ8 ογο ἀου 1688 ἱῃ 86 ΒΑὈϊὺ οὗἨ αὐΐοιλος [86 ἴθδϑίβ δπᾶ (18 οοσϑν Ἰοοαίθα, 7 τ 68 
δα ΘΥΘΥῪ ἴδ 1 γ οἵἨἁ1π]οτταδίϊοη 88 ἴο ἐμ σοὶ χίοσβ οοῃα οι οἵ ἐμοβο 7 νβὰ ΟΠ γι βύϊδη8 δηα 
οἵ ογδὶ οὐ τυ 6 1 ὑΟΓΟΟΌΣΒΟ τ ἢ ἐῃογΩ.--- ΤΠ ῬΕγδῖοαὶ ποίίοοϑ ἑοαπα 1ῃ {86 ΕἸ 8.16 βαρροτί (9 
ΒΌΡΡοΒΙ 0 ὑμαὺ (6 ἘΙ15.}6 χὰ στιξίθη δὲ Φογυβαιοα. ΤῊ6 δαΐθου πτοῖθ ποὺ ΓᾺΥ ἔγουῃ (86 Βαβ, 
οΒ. 1. 6; 11. 4; 8 ᾿νϑὰ ἴῃ ἃ Ἰαῃᾷ Ὀ]οββθὰ σι ἢ ο}}, ψ]ὴ9 δπὰ ἤρϑ, 1]. 12; Ὧ6 γγχξϑ [ἈγᾺ}}18Υ ΜΠ 

88] δηῃ ΟΠ ΘΙ ΒΡΥΙΏΡΒ, 111. 11, 12; [π6 Ἰαπὰ τχὰϑ ὀχροβϑᾶ .ὅο ἀσουρῃΐ, γϑὶῃ 1788 ἃ τηδίξου οὗ γστοδαῦ 
παροσίϑῃοθ ἰο ὑ86 ἱημδὈϊ αηΐβ, νυ. 17, 18; π6 Ἰαηὰ ψὰβ Ὀασαῦ ἀρ ἀυ οΚ]Ὺ ὉΥ ἃ μοὺ πιπᾶ (οἢ. 1. 
11, καύσων, ἃ, ὭΔΙΩΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ ΚΠΟΤῺ Ἰῃ Ῥα]θβίϊηθ); (08 δαῦμοῦ Πϑιη68 (ἢ 6 ΤΟΥΤΏΘΥ δηὰ ἐμ6 Ἰδοῦ 

ΤΏ, πρώϊμος δηα ὄψιμος, ἃ8 ἰμ6 Ὁ ἼΟΓΘ ΟΔ]]6ἃ ἴῃ Ῥαϊοθϑίϊῃθ, οἢ. ν. 7. ὅθ90 Ηρ. Ἐππ]οϊίπηρ, οἀ. 4, 
Ρ. 488 οἷο. δπὰ ΑἸίοσά, Ῥτοὶ. ὑο 7δῖμθβ 1Π1|,͵2, 8.---Μ.]. 

Οἱ {19 ἀαές οὗ ἐμο ΕἸΡ᾿βύ]9 ορ᾽ ῃϊοῃβ δῖὸ τῦομ ἀϊνιἀθά, Ρ(οδον (δέμάξεπ πὰ Αγίδζεν, 
1852, ΟΚ. 1., Ρ. 958), ϑοβῃθοκοη γον, ΤῊ 6116, Νοδηᾶον, ΤΉ σβοῦ, Ἡοΐϊηδηη, βομδδ (αηἃ ᾿ῃ 1686 
βϑοϊαρὰ Ἰδησαδρθ 8180 Ἡ αὐ}}16 7) Βαὺ ὑμαὺ 1 γψγα8 ψυιζύθη Ὀοίογο ὑπ Αροβίο!!ς Οὐ. 161] δὲ γα βαί θα, 
Ὀαΐ βομιηϊαύ, αὐ Υῖκο δηὰ ἮΥ Ἰθϑί σου τηαϊπίδϊῃ ἐμαὶ 10 γὰ8 τισι θη αἰΐοσ 10. ΗΒΟΥ ρῖνοβ (ἢ 6 
ΟἸ]ο πη τϑάβοῦ: “ΑΘ ὑμαὺ ὕτωθ (86 ῬϑΌΪη6 ἀοοίτίπθ ἐμαὺ Ἰηδη 18 υβι 1864 ποὺ ἐξ ἔργων 

Ὀυδ ἐκ πίστεως ποὺ ΟὨΪΥ͂ 8 ὈΘΟὺΟΙ.6 σΘΠΘΓΑΙ]Υ͂ Κπόνχῃ Ὀὰὺ αἷ8δὸ δὰ 80 ῥγοίουηαϊΥ τηονϑὰ (ἢ 6 
ταϊηα οὗ ΟἸσιδίθηαοχῃ, ἰπαὺ 1 15 Ἰησοποοῖνϑο]θ ὑμαὺ 8ῃ168 ἴῃ νἱ ΘῸῪ οὗἨ {818 οἰγουτηβίδηοθ οου]ά υἐ- 

ἴοσ ἷ5 ἐξ ἔργων οἷο, ἴῃ ρογίδοὐ ᾿ρθογϑηοο οὗ 10.) ΤᾺ]8 ΓΘΑΒΟῺ τᾶν 8180 Ὀθ γονογβοὰ ἰμ8: [| 78}168 
ψτοίθ [818 ΕἸ β]6 θαυ] ἴῃ δὴ δῃἰ}- ΔῈ] 6 8689, ΒΘ ψου]ὰ ποὺ δγνθ ἀθοϊαγοα αὖ 86 Αροβίο]ϊα 
Οου6}} ἐμαύ ᾽6 γϑ ἴῃ δρτγθοηθηῦ χὰ Ῥαὰ]. 6 οὐυρῃὺ ταί μοῦ ἴο αἰβῦ ρΌ 80}: Ὀούσοθῃ ὑπο ἢ15- 
τουοο-ὑμϑοογαίο Β6η86 (ΝΜ οπούμθ βιὰ) δηα 9 Βρϑοὶ β δ! γΥ- ΟὨσβύδῃ 86 η86 οὗ ἐμ9 ψογχὰ δι. ΤᾺθ 
ΟὨοὗ ΤΘΆΒΟΏΒ ἴου (86 ἰαΐου ἀδίο οἵ 86 ΕἸριβί]68, Πδυη νυ, ΒΏΟΥΟΥ Ὀδίοσο ὑμὸ ἀδδίῃ οἵ }81168, 8. 
{πο806. ΤῊ βργϑδὰ οἵ Ο γιϑυϊβδαιγ ἱμγουσὰ ὑμ6 οη το 96 18} ἀἰάθρογα, απ 86 σϑῆθγαὶ γθοορτι- 
[ἴοι οἵ ὑπ δι δβουι υ οἵ 7868 ὈΥ͂ ἐμ οὐ γο- ουσδα Πιάϑροτα ἴῃ σοϊδθος ἴο {116 ἀοδίλ οὗ Φδτηθβ 
(ΔΑ. Ὁ 62-68) τοαυἰτοὰ ἰο Ὀ6 ἄχοὰ αὐ {δ Ἰαῤοϑὺ ροββί]6 ἀαίο.--- ΤΠ θη τγϑ ἢδνθ ἐΠθ ἱτηροτέδδἑ οοπβιἀ6- 
ταϊϊου ὑμαὺ ἃ χϑῃογαὶ ὑθγωρ δίοη οὗ 8}1 76 ]8}- ΟΠ σ]ϑύθημαοιῃ ἰο [4] Πρ αἸΤΑΥ ἴγοτα ὑ86 1810} ΔΓΟΒΘ 
ἴοσ (86 δγϑὺ ὑπο 108 ὑμ6 αγδὺ ροστηϊμαίϊηρ ὈΘΩΙΠΙη.8 οἵ [86 76 Ὑ]8}} τονοϊαὐλοη οὐ ψ ἢ ὑ80 ΤΔΟΤΘ 
Ῥοβιύϊνο ορροβιἐΐομ οὗ ὑη9 μαίγϑα οὗἨ ἔμθ ραβᾷδῃβ ἰο ἰδ6 ἰδηδύϊοίβτη οἵ 88 68. Τὸ (18 τη υδὺ Ὀ6 
δαάρα [86 ΒΙΘὮΪΥ ἱτηρογίδη ΘΟΠΒΟΠΔΠΟΥ͂ πὰ ΜΔ ΟὟ ΕἸρίβι19 1 (818 τοβρϑοὺ βίδηαβ ἰο ἐμθ ἄγβὲ 
Ἐρίδι]6 οὗ Ῥοίδν δῃὰ {86 Ἐριβί]θ ὑο 6 Ηθῦγονβ 

4, ΤῊΞ ΒΕΙΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΟΥΒ ἘΡΙΒΤῚΙΕ ΤῸ ΤῊΞ ΡΑΌΤΙΝΕ ἘΡΙΒΤΙῈΒ, ΤΗῈ ΟΑΤΉΟΣΙΟ ἘΡΙΒΤΊΕΒ, ΤῸ ΤΗΞ 

ΜΟΒΤ ἩΟΜΟΘΈΕΈΝΈΟΣΒ ἘΡΙΒΤΙΙῈΒ 12. ΤῊΞ ΕἸΕΒΤ ΟΕ ΡΕΤΕῈΒ ΑΝῸ ΤΗΑῚ ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΒΒΕΥΥΒ. ΙΒ 

ΝΕῊΝ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ ῬΡΕΟΌΣΙΑΒΙΤΎΥ. 

Α. ΤΑΜῈΒ ΑΝῸ ΡΑΌΪ. 

᾿ἤῊ6 ΔΡραγεηΐ οοηὐγααιοίίοη Ὀούνγοθῃ ἐμ ἀοοίγπηθ οὗ Ζδταοδ (οἢ. 11. 24) ἀπὰ ὑδο ἀοοίτθ οὗ 
Ῥδὰ] (Βοια. 111. 28; ἵν, 2) σοποοσηΐηρ αι βοδίίοη δᾶ πο αᾳιαθβίϊοη οοπηθϑοίθα ἢ 1 88 ἐο [89 
τοϊδύϊομ οἱἨ αι απ σόσῖβ, ἀἸα ΔΓ δα  οδῦβο Πα μοΥ ἴο Ὀ6 τοδὶ δίαοσογοα, δη ἃ Ὀθοδῦδα ὮΘ 
οοὨϑιἀογθα ὑπ οοῃ γα οἰϊοη, 88 ἰοαηἀθα οἡ ἔβού, ἰο ἱπάτποο Ἀϊπὶ ἕο ρᾷ88 86 ἀρονθ-ταθι οποα ὍΠ- 
ἴδ νοΌΤΘ Ὁ]6 Ορι ἴοι οἢ 86 ΕρΙ8ι16 οὗ Φαπλθϑ. [π τηοάθχῃ ὑϊπλ68 ὑβμθο  ΟΟΎ 1188 Ὀ6θῃ τυυοῦ οηραροάᾶ 
σὰ ἢ 86 ἀϊδουδδβίοη οὗ (δ φυσϑύϊοῃ Ἡ οὐ ΒΘΓ ΟΥ ποὺ 868 δηἀ Ῥϑὰ] οοηἰγαάϊ οὗ 680 }} οὐ ὺ. 

ΤῊΘ ΔΗΒΊΤΟΣ οἵ {818 αὐλοδύϊοῃῃ! ἢΔ8 ΟοΟΔΒΙ οηθα ἃ »Τοῦρ οἵ αἰ δγοηῦ αι θϑ 08 : 
1. ἴῃ ἵδνοῦγ οἵ ἃ γθ8] οοηὐγδα!οίϊοη ασὸ Γαῦμο ̓  δηα 18 Ἰπιπηθαϊαίθ [Ο]]ΟΥΤΟΓΒ, 8} ἃ ΓΘΟΘΌΝΥ 

Βίγω 61, ΟΥΤ]]]1ο8 ᾿μθοδΥ5 (806 Νοδη θυ βίον οἵἉ δε Ῥίαγέϊης οἷο., Βολη᾽ 8 οαἀϊίοπ, Υ οἹ]. 1., Ρ. 
857), ἀ6 γγοὐέο, ογῃ, μα 2 (.Βιδί. Τοσηιαίδ, Ρ». 170), Βαυγ, βοινγορ]οΓ, 

2, Ἐὸσ ἃ οοπίγδἀϊούϊοῃ ἀραϊηϑὺ (86 ταϊβί ἢ ὑογρσχϑίδεϊοῃ δηὰ {μ68 δῦυϑθ οὗ {89 Ῥαα]ΐηθ ἀοοίτϊηθ 
ὁ ἐδ ρτουῃὰ οὗ Δῃ οδβϑηίαὶ δρτοοιηθηὺ θούθοῃ ῬΔᾺ] δῃηὰ 98Π168, 8Γ6 ΒΘΥΘΓΆΪ δηοϊθηὗ ΘΧΡΟΒΊίΟΙΒ, 
Αὐρπυδίϊηθ, αἀτοί!8 (866 δ18 «Απροίαϊίογιοδ αα ΟΝ. Τ' Π1. ». 978), ΟοΌβου, Ρ. 214, δῃῃὰ οἴδβϑζβ. . 

ἃ. ΤΏΘΓΙΘ 18 Ὧ0 οοῃ γοάϊοί!οη οἰ μον οὗ Ῥϑὰ] Ιλ 86] 7, οὐ οὗ [8 δΌυδθ οὗ ἈΪΒ ἀοοίγίπθ; ὑ}18 ΥἹΘῪ 
βίδυίβ οὐ {ἢ Βυρροπίύίοη ὑπαὺ ὑ86 ἀορτηδίϊοα] ὑγσορὰβ οὗἨ 781268, ψ Ὠ1Οἢ αἰ ΠΕῚΒ. ἔγοτῃ ἰδ οὗ Ῥδῃ], 

Φ ΟἿΪΥ ἴοσ ἐδο βαϊζο οὗ ποιοίη κ {ἴ, το δυὸ ἰο δὰ ἐμαὶ βοοχῖον δδὲ τοιηουοὰ ἐπ οσίαίη οἵ πο ΒΡίδι19 ἴο ἃ 1αἴο μοεϊοὰ 
οἵ [τὸ δοοοῃ!ιὰ ΟΘΗΓΌΓΥ. 
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ἰοοῖκ 5δρ6 ΒΟόθοῦ ἔθδη (ἢ Ἰαἰέο:---80 βομΠΘΟ ΚΘ ΌΤρΟΥ, ΤῊ 6116, δηλ αογ, Βομδ, ΤἈ]γβοῖ, Ηοΐ- 
τηϑυ, ΗαίΒογ (ρ. 85). 

4, ΤΏοτο ἴβ πο οοπ γδαϊοίϊοη, Ὀὰὺ δὴ δη 6815 δηα αἰ ΒΈΓΘΠοΘ οὗ ἀορτηαίϊδαὶ ἐγορυβ, ΑἸ ΠΟΌρὮ 
δοοοσαϊηρ ἰο {8 πέρι χϑ]αὐϊοηβ 1ὑ 18 186 βγβὺ δῃᾷ ϑαυ]οδὺ οἵ {86 Ν,, Τι, 1ὁ ἀοοδ ποὺ 9019 ἐμαΐ 
16 τηυϑὺ αἷβὸ ἢδνθ ργϑοϑάβα ὑμθ ἀοοίσηθ οὗ ῬᾺ] δ σΟΠΟ]ΟρΊΟΆ}}Υ, ϑοθταϊᾶ, ΝΥ Ἰϑϑίη μου δηᾶ 
οἶδοῖβ. 

«Δα. 1. Τὸ [88 Ὀθθὴ βιρροθοᾶ ὑμαὺ ὑπ 1] γαξίοη οὗ ΑὈγδμδια οἷ. 11. 21 γγὰβ ὁμοβθῃ Ἰηΐθ- 
Εἴοτ4}}Υ ἱπμ ορροθί ἴοι ἕο [86 ΔρρΙ]]οαὐϊοη. οἵ [Π:0 βαπλθ 1] δ γαίοη 1πη Βομι. ἦν. 1 οἷο.; δῃὰ ἐμ 11188- 
ἐταϊίου οἵ Βδδδῦ, {86 Βαγ)οὺ οἷ. 11. 25 ἴῃ ὁρροβι θη ἴο ἐδ6 δρρ]!οαύϊοῃ οὗὨ ἐμ βαπηθ 1} πδ γα οη ἰὴ 
ΗΘ. χὶ. 81. ΤΒΘ [Ὁ] ονηρ οἰγουπηβίϑηοθβ, αρατὺ ἔγοτα (ἢ οὐ ΒΘ Τ 186 Ῥοοθρ 0160 ὉΠ οἵ δβριὶ γιὺ 
ἴὰ ἴδο ὑπὸ ΕΡρίἰβέ]68, τα] αῦθ αραϊηϑὺ ἐμ ϑαρροδβοα οοπίγδαϊοίϊοῃ. 

α. ΤὨδ ΒΙβίου 8 1 -Ργόύ θη δβϑοηὺ οὗ 781168 ἰο (86 ἀοοίσηθ οὗ Ῥαα], β66 Αοἰβ χυύ. δπὰ (']. 1. 
ὃ. ΤΊ τωδηϊξοοὺ δηα ἀθιηοηβίγδ]θ αἰ ἤθγθηοθ οἱ 7868 δῃὰ Ῥϑὰὶ ἴῃ (86 ἀοδηιίίοι οὗ [δ9 

ἰοστη8 πίστις, ἔργα, δικαιοῦσθαι. 

6. ΤΊιο δοίιδὶ δστοοιηθηΐ οὗ ἀοούσ!ηθ ἡ Β1ΟᾺ ἔΟ ΠΟΥ ἔγοτλ ἃ Ὀπρτο)αἀϊοοα οοποορίϊοῃ οὗ ἐμ 
αἰ ἤουιηρ ροϊηΐβ οὗ υἹ 7 δῃὰ ἴσο {86 δχροδί ίοη οὗἉ [9 τοβρϑοῦϊνο ραβϑασθθ. ΕὟΥ Ὑ8119 
γε ᾽δτηο8 πίστις ἀοο8 ποὺ ἀοῃούθ οὐὐμοάοχίβτη, Ὀθοδᾶβθ {18 ἴδ: (ἢ τδν Ὀ6 δηϊταδ θα ὮΥ 
ΘΏΘΙΩΥ οὗ 1116 οὐ {86 Θυν άθποθ οὗ ψόυκβ (68. 1, 25), 1ὑ ἀοθ8 ἀθῃοίθ {86 Εἰδέοτοο- ἐμοοογδαίϊ- 
68] οὐ βοάοχγυ, ΜΒΙΘΝ 18 ἕο ΘυἹάθηο9 1.8 ΘΠ οΙθὗ ῬΟΥ͂ΤΟΣ 1 ΘΟὨ 8 Βύθ μου οὗ 118, ἰη ἀϑία ἐσ Ὁ]9 
δοϊιν γ (ἐντέλεχεια) δηἃ ΘΗΘΓΡΎ οὗ ΟΠ ΓΙ βύϊδη ἀδρογίηθαῦ. Απαὰ [ὁ 18 {}18 ὙΘΥΥ͂ ΘΏΘΥΥ, 
ὙΠΟ Βέ. ῬΔᾺ] 08118 (1, Π6 ουἹάθηοο οὗ ὙΠ ΙΟὮ 18 1.8 τουκίηρ ΌΥ Ἰονθ. 
ἔργα ΠὺῪῚ ΦΆ1Ὰ68 ΔΛ ποὺ ἐμθ ἀοθδά πόσῖϑ οὗ [86 14 Ὁ (οἷ. 11. 10) Ὀαὺ ἔδο ᾿ἰνιηρ ον θη οθ 

οὗ ΑἸ} ἴῃ ποτ 8 (οἢ. 11. 8). 1 1ὐ 18 4] οροὰ ἐμαὺῦ Φαῖμθθ δὰ ἀδυοϊορϑα 8 ἀοίϑοξἧνο ὅθ 
οὗ ἰαι, 1ὑ ΤΑ 6 8]]οροᾶ τιΐὰ Θαὰ8] ἔοσοο ὑμαὺ ῬᾺ] 885 ἀδνοϊορϑα 84 ἀϑίϑοϊ γο 1ᾶθβ, 
οὗ πόοσκθ. Βαΐ Ὀοΐῃ του]ὰ 6 ἴαϊβο. ΙΔ Ῥϑὰ] Ἰνὶπρ ἴδ ἢ 88 86 τοσῖ οὗ τοῦθ ὁχ- 
οἰυάοθ ἀοδᾶ τοΥκβ: ὙΠ} 96 168 ὑ89 ᾿ἰνηρ ψοτκιοί- ἢ 88. 09 ουἹάθησθ οὗ [αι νῆ 6Χ- 
οἰπάοδβ ἀοδὰ αι. ἘΔ πὶ οὰῦ ΤΟΥΚΒ 18 ἀορτηλ- Τρ ὐΘΟΌΒΠη 658, ογίλοαοχῖϑηι. Ὅ ΟΥ͂Β 
αἰίμοῦῦ {86 ἰουπαδίίου οὗἨ ἔδ: ἢ ἀγὸ τοῦ - Πρ ὑΘΟΌΒη 685, Φγσίβηι. 
Βαυὺ ΨΦάῃι68 88 Ὑ76}1 88 Ῥδὺ] δοκηον θάμοβ [6 δικαίδυν ἐκ πίστεως; ΟἿΪΥ͂ Ἦθ 68118 1 λογέ- 

ζεσθαι εἷς δικαιοσύνην (806 οὗ. 11. 23) τ Ώ110 Ὦ6 Ὁπαἀογβίδη 8 ὉΥ͂ δικαιοῦσθαε ῬΔᾺ]᾽Β δοκιμά- 
ζεσθαι, σφραγίζεσθαι. 366 ΟΑΙ να αα ἴοο. ἩαΐΒοτ, Ρ. 127, ἀδμὰ οὐ θ᾽; ΤΥ «4ροοέ. Ασε, 1., 
ῬΡ. 171; (86 Ατέϊο1]9 ϑαοοδιιβ ἴῃ Ηδοτζορ, Ρ. 417. 
Βυὺ δ]8 ροϊηΐ οὗ ΥἹ 0 18 ποὺ {86 ψοΥ- Τρ ὐΘΟΌΒΏ68 οὗἨ ὑμ6 ὅονγθ, Ὀαὺ ὑπ ἀορτηδ-τρμῦ- 
ΘΟ 8Ώ685 οἵ ἐμ6 76 18}- ΟὨ τι βέϊαπβ δᾶ 768, ἃ ἐθῃάθθπου ἩΔΙΟ Ῥαὰ] 8180 [88 ἀϊβέϊῃ.- 
αυϊϑῃοά ἴτοια [86 ὑθῃάσθπου οὗἉ ϑυίβιω, 88 ὁΠ6 δὺ ὁποθ 960 }|8}- τι βύϊδη δηᾶ 7 νι. 366 
Ναοδηάοσ, δίαρ., ο)]. 1., Ρ. 358., Βυ ΚΠ Υ οἡ ἀ6 Ὗ εἰΐο, Ρ. 199. 

«Αα. 2. Τὸ ἰ8β πού ῬΤΟΌΒΒΙ6, μαὺ 8ῃ δῦπβο οἱ ἰδ6 ῬϑᾺ]}6 ἀοοίτπθ βιου!ά μανθ βργοδὰ 
ἦασὲ διθοὺρ ὑμ9 ον 8} - ΠΥ ]βυ!Δη8, ὕο Ποῖα σδιη68 πτοίθ. Νϑδπάθγ, Ῥίαρ. 70]. 1. Ῥ. 859; 

Βτάσκηοσ, Ὁ. 139; Ἠαἰδοῦ, Ὁ. 82. 
“Δα. 8. Τῆιο βαρροϑιίϊοι ἐμαὺ “6 τιθδ᾽ ἀορτηδ- σορὺϑ 88 τοϊα θα ἐο ῬῈ}᾽ Β τηυδὺ Ὀ6 ἰβϑ,ζθῺ 88 μ6- 

πα ππαονοϊοροά 85 ἰο 18 ἴοσιηβ (Ναπάθν, βομδ δμα οἰἢ 678), οδαπηοῦ Ὀθ ργονυϑᾶ, 
α. Βοοδῦθθ {86 οἰγΟΌ ΑΓ ΕἸρ 8616 οἵ Φαπλθβ ὁδῃμοὺ Ὀ6 τορϑτγάθα 88 ἃ οοτῃρ]οίθ ἀθυθὶορταθηῦ 

οἵ 18 βυβύθτη οὗ Ο γι ϑδη ἀορτηϑ. 
ὃ. Βοοδαβο ἐῃθ 1856 οὗἩἨ φηουλ 1081] απ ὑγορίο δὶ ΌΤΙῚ5 1π Φδτη68 δἰοηρβιάθ οὗ {πὸ ἀ]α] οί] δὶ 

ἴουτηβ ἴῃ Ῥϑὰϊ ἀοε8 ποὺ οοηϑει αὐθ 8ῃ ἸΏΠΟΥΙΟΥ ἄθρτθο οὗ οοτωρ]θύθηβδϑ, Ὀὰὺ ταύθου ὑῃθ ὁ0- 
ογἀϊηδίϊοῃ οὗ ἃ 96 Ὑ]|8}} ΟἸγιϑἐϊδῃ πηοᾶθ οὗ ὑθδομῖης τιΐ ἔῃ 9 Οοῃ 116 ΟἸγϑύϊδη τηοᾶθ οὗ 
ἰοδοδίηρ οὗ Ῥαὰ]. [ΙζὩ 1116 τηδηη 6 Γ (ἢ 6 Ὠἰδύοτ!οα] οοποθρίϊοη οὗὨ ὑμ18 νὰν ἩΨΕ]ΟΝ. Δ55111|8 
ἃ ΜΕΥ ΘΑΥῪ ἀαίο ἕο ἐμθ ΕἸ ρ᾿βέ]6 οὗ ζασηθϑ, 888 ποὺ Ὀθθῇ Ῥγονϑά (866 βθοίίοη 8). 

Αα. 4. Τῆο υἱοῦ δἀναποϑᾶ ἀπᾶθν ἐμ18 μϑδὰ, ἃ8 ἰο 18 τηοϑὲ ἱπιρογίδαὐ δαὐαγοϑ, 18 8 81 ο᾽ ΘΠ Εν 
σοδο] αδῖνο ἴγοτα ὑδο ἴοσοροῖηρ Θαρ᾽ απ ΠΟ Ή8. 

Οἱ ἰδο οἴμεον σοϊαὐϊοηβ οἵ Ῥαὰ] δηὰ 6 ποθ, γοϊδίϊοηϑ οὗ δϑίηὶ ἐν ἀῃ ἃ οοπ γα ον, τ] 6ἢ μδνθ 
Ῥ66Ώ οσρίαϊηθα 859 τοἰδίίοπα οἵ ἀθροηάθποο δηὰ ροϊϑιλίο8, οἵ. Βγάοκποῦ οἡ ἀ6 Ν᾽ οὐύθ' Β Οὐτη τη θη ΔΎ, 

Ρ. 1838. [ΤΈ6 ἐτοδβο οἵ Βρ. Βι}}, Ἡαγπιοπῖα «Αροϑβίοζίοα, ἀϊβοῦβδθδ {818 8016 πα θβίϊοι ὙΘΓΥ͂ [ὉΠ] 

δινὰ ἸΟΔΙΠΘΪγ, δηὰ 89 Θιωϊηθπῦ δα ΒΟΥ ΤθΆ 68 (89 οοποϊυδίοῃ ἐμδὺ ΟΌΤ ΕἸ 8}19 1 ποὺ οοπύσδαϊο- 



80 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΧΑΜΕῈΒ. 
ἐξετ ες τις ς-..0..0...Ξ Ὁ τ {0 Ὁ Ὁ τ νὸς 
ἔοχγ, Ὀαὺ ταύμοῦ ΒΌΡΡΙθηηϑηίασυ ἰο {86 ΕἸ βί]98 οὗ δι. Ῥβὰ] ἰο ἐμ Βοϊμβδῃβ δηὰ (Οδιδίϊδηβ, Οὐχα- 
ῬΆΤΘ 480 ΟἹ {8:0 Βδτηθ 846 ΒΑΡ Β βοσταοη ὁ Τυβἐϊγίηρ ΒΔ}, Ὁ οτῖβ, Υο]. 1Υ]., βόστι. δ, ̓ . 
123.---Μ.]. 

ΒΒ. ΤῊΒ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕ ΖΦΑΜῈΞ ΑΝῸ ΤῊΞ ΟΑΤΉΟΙΙΟ ἘΡΙΒΤΙΙΕΒ ΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ;, 
ἘΒ681468 105 ΘΥΔΏρ6]164] ἀδβίϊπδίοι, τ ἰοἢ ἐδ 18 ἘΡΙ8.016 ῃ88 ἴῃ οοϊωσαοη πὶ ταοϑὺ οὗ [μ6 δι ἢ- 

0116 Ερίβί]οβ, Ὁ βῆδγθβ ὑυ ἢ 8}} οὗ ἔβϑιω {8 16 18 }- ΟΒτιβδη ἐγρθ οἵ ἀοοέτίῃθ τ οὶ ρα δ ἀ16166- 
(108 1π {89 ὈΔοΚατουῃὰ δηὰ ποτα οδὶ δηᾶ ϑγωθο]1οο- ρυταί γα ἔοστβ ἰῃ ἐἢθ ἰοσοργουπά (8βε6 Ηὰ- 
{μογ, Ρ. 21). 108 ρῃποϊωϊοαὶ τηοᾶθ οἵ βίαίθπιθηύ ββίβὈ] 18.868 1.8. Ομ θοῦ θη πεν ὑο ὑμ6 Ἐρίβι]θ οὗ 
ΦροΒη, 108 ΒΥΤΩΡΟ]10ᾺΙ ΘΧΡΥ βϑίομ Θϑ θὈ]18}68 108 ΔΒ ΙΓ ἰο {86 ΕἸ 8ι]6 οὗ 1.46, [μθ βοοοπὰ οἵ Ῥοίοσ 
(οἈ. 11.), δἀμὰ Ῥοβι 68, ἰο 89 Ερ᾿βι]9 ἰο ὑμὸ Ἡϑῦγϑνγβ Ἡ ΒΙΟΣ 18 οἰοβοὶγ οοππθϑοὺθα νυ ἐ ἐμ σαί μοὶ 
ἘΡΊΒ.168. 

ΟΕ. ΤΗΞΕ ἘΡΙΠΤΙΕ ΟΡ ΧΑΜΈΞ, ΤῊΗΕ ΕἸΒΕΤ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΕΤΕΈΝ ΑΝῸ ΤῊΞΒ ἘΡΙΞ- 
ΤΙΕ ΤΟ ΤῊΒ ἨΒΒΒΕΝΒ, Α ΤΕΙΠΟΟΘΥ. 

Αθονθ Ἧὁ μᾶν8 ΔΙΓΘΘΑΥ͂ ροϊηὐδα ουὖ ἐῃ9 8010 ΞΙφῃ!ἤοδηοο οἵ {818 ἰγΠ]ΟΩΥ. ΤΉΘΥ Βαᾶγο ἴῃ δουλ- 
ΤΟΣ 86 ὑΘ Πα ΘΠΟΥ͂ οὗ ΘΑΓΏΘΒυ]Υ ρσθραυηρ {86 76 188} ΟἸ ΓΒΕ 818 ἴῃ {Π6 ᾿πιροπάϊηρ ουξθτοακ οἵ [ὴ9 
ον ἸΒῊ ραν ἴογ (86 ρστοαὺ ἰθτωρίδίϊοη ἰο ἀροβίδϑυ, ὕο τ 1 οἢ ὑθ 6 Υ 6. θχροββά ΕΥ̓͂ ἔμ μοβϑι]γ 
διῃ ἃ ὀρργϑβϑβίοι οἵ [86 ρᾶρϑῃβ δηᾶ {86 ἔβηδύϊολβηι δῃὰ σϑν αι ]οΠΔ ΣῪ 8ρὶ τὺ οὗ ὑμ9 79 .8. ΤΉΘΥ 4]} 
αἷτα αὖ βἰγοηρ  ιϑαίηρ (86 96] ΒῈ- ΟΠ σβύϊδῃ ῬΘΟρ]6 ἴοσ ὑμαί στεαὺ ἑοτηρίαϊίοη δπὰ ἂὐ τγασγηΐηρ {μοὴὰ 
οὗ ἐδ στοδὺ δροβίδβυ (869 δῦονθ). Ηθγθ διηθβθ ἐμ Αροβίϊο [7] βίατίβ τι {86 ΒΔΥΤΆΟΩΥ οὗ ἐῃθ 
ον ἸΒἢ ἸΔῪ 1.861} 88 ὩΘΟΘΒΒΑΓΠΥ Ἰοθάϊηρ ἰο 18 ρογίθοίομ ἴῃ {116 ΟΠ τιβϊδη ἰδ Ὺ7 οἵ 11 θοσίγ, {86 γϑὲ 
Ἐρίβ616 οὗἨ Ῥοΐδσ ϑίασίβ τιὺ [86 [Ὁ] Β]πθαΐ οὗ ὑμ9 ῥγόταῖβθ οὗ 86 ΟἹὰ Τεβίδπχθηί- ἰησάοτῃ 1η (89 
Νον Τοϑίδιηθη  ἰηράοηι οἵ Ἰπμογιίδποθ, ΜΝ Ὰ116 (86 Ἐρίδί]9 ἕο ὑι9 Ἡ ΘΌΓΘΒ βίδγίβ τὰ 086 8αρ6- 
ΤὶοΥ ὑγ οὗ {πὸ ουϊέὰβ οὗ ὑδ0 Νον Τοϑίδιωθαῦ ἰο ὑμο οονϑπδῃὐ-ου] 8 οἱ (86 ΟἹὰ Τοβίδιηθηῖ. ΤῊΘ 
ὙΑΥΤης οὗ [ϑτη68 ἀθϑοῦθθ8 [86 Ὀχϊποῖραὶ ἀβηρθυ οὗ δ18 ὈγθύΒσΘῺ, 88 ἃ ἀοιδίο-ηιὺπαδάγιδε8 σγανΐία- 
ἔπ αἱ οποα ἰοισαγαβ αοα απ ἐδ τρογϊὰ απὰ ἐδ δγεαζῖπρ οἱ ἴηι ἐπιραξίδηιος (6 σσαγπίηρ; οὗ Ῥο- 
ἰοὺ ἀο]ποαίθβ ἰῦ 88 ἱπαδοϊδίοι απα υἱδίοπναγν ἐπέλιιδίαβηι (ἢ, ἱ. 18), ΤΏ119 (86 παγίς οὗ ἐδθ 
Ἐριβϑι19 ἰο ἰδ0 ΗἩθογονθ ομδηβούθσίζθθ 1ὑ 85 ωγιδεζιεί, αροϑβίαδψ απὰ τεδοϊϊοη. Βαὺ ἰἢ6 ΒΡΒΘΓ68 οὗ 
ἐμι6 ὶγ ορογδίϊοῃ α]δὸ 816 αἰ δσοηὺύ. ΤῊὴθ δγδὺ Εἰ ρ]βἰ]6 οὗ Ροίβν ἰβ δἀ ἀγοββοὰ ὑο ἐμ 716 ]8}}- Ἀγ ϑδῃ8 
ἴῃ Αβἰα Μίηον πτιυθα δὖ Βδογίου, ἐὰρ Εἰρ᾽ δύ] ἐο ὑμ9 ἩΘΌΓΘΥΒ 18 ΡΥ ΔΌΙΥ δαἀἀγοββθᾶ ΘΗ ὕο 
ἐδ6 ον β- ΟὨτβύϊδηβ ἴῃ Ῥαϊοβέϊμο τυ δίθη δὖ Εοπιθ οσ ἴῃ Γἰα]γ, ἐμθ ΕΡΙ 8.19 οἵ Ψ 1168 18 δἀ ἀγοββϑϑὰ 
ἴο {89 7 ἐπ 8 -ΟἸτβ8π8 ἐβγουρβουΐ 86 που]ά, πτιὐΐθη αὖ θυ βα τη, 

»». ΤΗΒ ΝΕΥ ΤΕΞΤΑΜΕΝΊ ΡΕΟΌΙΙΑΒΙΤῪ ΟΕ ΤΑΜΕΒ, 

Βαβι θβ {86 ὑϑίβγγθῃρϑθβ οὗ οὐὗσ Ἐριβι16 ἰο ἐδ ΟἹ Τοδβίδηγοηὐ, ἰο 86 Ὀοοϊκς οὗ 6805 ἐμ ϑοη οὗἉ 
ΒΙΣΔΟΣ ἀπά ἰο ἔπ Θο80618 1 ρθη 678] (οἢ. 1. 17 ὑο Μαίί(. νἱὶ. 11; 1. 20 ἰο Μαί(ῃ. ν. 22; ἵ 22 ἰο 
Μαίίῃ. υἱ}. 21; ἱ. 25 ἰο :ο. χὶϊ!. 17 οἔς.), 1.8 γϑίϑγύθῃοοβ ο ὑμ6 βουύϊωοῃ οἡ ἰῃῇ9 Μουῃὺ αἷϑοὸ ἢδγθ 

ὈΘΘἢ ῬΑΥ ΟΌ] ΑΙ ποὐϊοοα, 869 Βυίοιζηου οα ἀθ οἰίο, ῥ. 187; Ἠυΐμοσ, Ρ. 18.---ὐδτηθ8, ἕο θ6 
ΒΌΓΘΟ, ΘΧΒΙὲΐβ ἐμ6 σἱογιβοδίίζοῃ οἵ ὑμ9 ΟἹα Τοβίδιηθηὺ ἰδ ᾿πίο 86 Νον Τοβίδπιοπὺ ἰὰν οἵ [89 
ϑρισι, οὗ 089 ᾿Πη6ὺ 116 (860 ΜΓ6ΒΒΠ67) ἴῃ ρογίθοῦ δΔΙΟΡΎ ἴο [6 ἸΏΔΏΠΘΓ οὗἨ ΟὨἈγβὺ ἴῃ [86 ϑογμοῃ 
οὐ ἴα Μουηί. Απὰ {18 {μ6ῃ 18 8180 18 ῥοῦ] 1. ἀορτηδ-γορυ8. [10 Ὁ 6 ΔΓ 88 τυ οἷ (ἢ 6 Ομαγϑοίοσ 
οὗ 0 Ννν Τοβίαμπιθηὺ 88 ἀοθϑ ὑῃ6 ἀορτηδ- ΓΟΡαΒ οὗ Ῥδὰ] δηὰ ἰμαὺ οὗ ΨΦοδῃ, Ὀαΐ ἴῃ τοϑροϑοῦ οὗ 9 
ἀονοϊοριηθηῦ οἵ {86 ἀοοίτηθ οὗ ΟἈτίβύ, 10 ΟΟΟΌΡ168 (86 ἢγϑὺ ρἶδοθ διηοηρ ἐῃ9 ἀορτηδ-ἔτοροβ οὗ ἐμ 
Νο ον Τοβίδιηθηΐ, νι ῃοαὺ Ἰρηοσίπρ μόύγονον [86 Βροοϊῆς ἰθαξγεβ οὗ {86 Ἰαύϑν ἀοχτηδ- ΓΟΡ 68 (866 ΤΑΥ͂ 
Αροβί. ἄγε, 11. ». 577). Απά {818 18 ἐμ ῥρϑου)δυιν οὗ 78πιθ8. ΤῊΘ τϊϑάοιῃ ὙΠ Ώ]ΟΩ δα Ὀθθῃ 
Ῥοτβοπι θὰ ἱπάϊ ν] Δ ᾺΔ}}Υ ἴῃ 086 Τιοροβ οἵ Τυαία, 18 αἶϑο ἴο θ6 ρϑσβοῃὶ θᾶ ἴῃ {δ 1Πἴ8 οὗ Ὀ6]θνθσβ ὉΥ͂ 
δοϊευΐς λοαγί-αἀφοϊδίονν διὰ ὑμογ νυ ἰο οοπάπιοῦ ὕμθπλ ὑμγουρσῃ ἐμ θαυ] τὰΐῃ οὗἨ δροβίδδυ ᾿πΐο 
ΜΒΙΟΩ [86 ζληδίϊοδὶ ἀἰ8ο1 0168 οἵ ἐμ ἀομδίο- ἀδαγίδα ΘαΥ  ἈΪῪ πϊβάοτα ρ᾽αηρο Ἀθϑάϊοηρ (ὁἈ. 111. 1δ) 
10 18 ἰο ουϊἄθηοθ 1.861} ἴῃ {}161λ 88 βίοδσα αβδὺ ραίθησθ ἴῃ {μθ ογουϑ οχροοίΐδίοι οὗ ὑμ6 δάνϑηΐ ὁ, 
ΟἸγιϑί. Τὸ ὑδ18 τηοάθ οὗ ἰδϑδοϊηρ ΔΏΒΨΟΥΘ [.6 ρσῃοιηοαὶ, Νον- Τοβίδτμθη  - ϑοϊοσ ῃ]0- οα] τὰ γὰ- 

ἀϊδηοθ οὗἩ 18 ἰαηρῦαρθ, ὑἢο ἰδϑύλν θυ βϑη θη ου ἕοστῃ οὗ ἡ ΒΟ Β ΘΧὮ 18 Δῃ Δ 1 ἰο ὑπ Ἰδηρσύδρθ 
οὗ ΦοΒη, δἰ βου ἈΒ]1κὸ ἐμ Ἰαὐύοτ 10 18 ποὺ ἐδ δχρχθβϑίοῃ οὗ ἃ οοῃἰθιηρ δύο Ἰηὐαϊδίοι, θαΐ ΟΙᾺΙ 
οἵ ἃ ῥγδοί!οδὶ ΘῃΘΤΩΥ. 
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δ. ΤῊΕ ΟΟΝΤΕΝΊΘ ΟΕ ΟΥῈΒ ἘΕΡΙΒΤΊ,Ε. 

ΤῊ ἰδβοχα οὗ ὑμο Εἰρ β.16 15. δου! θη. οομ δὶπθα ἴῃ ὑ86 τηϑοδυίϑτῃ οἷ. 1, 12, “Ἢ Β]6886α ἰ5 ἐμ 9 
Ἰὴ8} ἐδμαὺ ἐπαάωγοείῆ, ἰοτπιρίαἰίοη οἰο." ΕΗ ἰὑ 18 πούθιυογ αν ὑμαὺ ἐμ σϑίθγθμοθ 15 δοὺ ἰο τηϑῃ ἰπῃ 
ΟΏΘΣΑΙ Ὀαὺ ἰο Γη8} Ὁ ἃ ΒΟΧΌΔ] 8686 Δηα ἰῃδὺ τνθ ζΤϑδα Ἰπιτηθαϊδίθ!Υ αἰνουνδγαβ “ ΤᾺΘ τα οὗ τηδῃ 
(ἀνδρός) “οΥκοίῃ πού ἐδ στρ  θοῦβηθββ οὗ ἀοα." 6 ΘΟ ΒαΘΏΔΙΥ δδβυχηθ ὑμαὺ (}6 ΓΘίοΓΘΏΟΘ 18 ἴο 
ἃ ἰοτηρίδΠοη ἴο ὙΒΙΟΣ ὁ ον ]8}.- ΟΠ βύϊΔ ἡιδγὺ ἬΘΓΘ ῬΘΟΌΪΙΑΣΙΥ ΘΧΡΟΒΘα; νἱΖ.: (89 ὑπουρσαῦ οΒουβῃθα 
ὉΥ ἐδ 76 88 πιοη ὑμαὺ {86 τιρῃίθουϑ ᾿υαἀστηθηὺ οὗ αοα οἡ [89 Ραρϑ8 ττου]α μανο ἴο Ὀ6 Θχβουϊοα 
ΟΥ̓ δ διιμθα ᾿ηβυσγθοίοη αρϑιηδί ἔβθη. Τ8 ἔππαδιηθηΐαὶ ὑμϑηθ 18 τοϑαμηθὰ ἴῃ ἐμ βηδὶ 
ἰβοτηθ, οἰ. ν. 7: “Β6 ρμαϊ θη (ροσβονθγὶηρ 18 Ἰοπρ- Βα ογίηρ) ὑμογοίοσο, Ὀγοίσθῃ, απο 86 οοταΐης 

οἵ [89 Ιογὰ.» 
Το δαϊαϊδίϊοῃ δηὰ [ηἰγοάποίϊοη, 1ἢ ὑμο γϑύ ρ]8οθ, οουγσθϑροηα ἴο ὑδο ϑδάϊΐϊηρ ἐβουσῃΐ. [π 

ἔπ δαϊαίδεϊοι [86 Αροβέϊο Ἰμ σοάποββ ᾿ἰμλβ6}} 85 ἃ δοπάγιαρ οὗ ἀοἀ δηὰ οὗ {86 Τιοχὰ 6888 ΟἸγϑέ, 
ἰλεἰτιδύπς ὑμοΥ ΟΥ̓ ὑμαὺ ἴῃ νγίαθ οὗ {818 Β6ῦυ1]6 σϑ]αύϊοη ἢ6 γτχὰ8 ἔγοοα ἔγοσω (6 δοπάαρε ἈΠΛΘΡ 
π ϊ ἢ ἰῃ6 79 0.018 6 γ6 στοδηίηρ (πο. Υ11. 86). Ηρ δἀάγοββοθ {86 ἘΡρ]80]9 ὑο ὑπὸ ὑγγοῖνϑ ὑγ 68 οὗ 
ο ἀἰϑρογβίοι Ὀθοδαβο ἢ6 αρίδ ὑο πο] 146 ἴῃ ΟὯΘ ΘαύΘΡΟΥΥ ὑδθ 76}0}8 858 γϑὺ ἈΠΌΘ]ονίηρ δηὰ ἐδ 
θα θνιης 76.178, (86 οαέοροΓΣΥ, ὑμαὺ 15, οἵ ἐμϑοογαίοο- ἰϑύογιοαὶ οδ θοβυχαθῃβ οὗ ΟἸΥβ 1, 1π88- 
το 88 (Π6 ἤπδὶ Ἠϊϑέουιοδὶ βδγαθηϊηρ οὗ Ιϑγ801] δὰ ποὺ στο ἰδίζθῃ ρίδοθ. ΗΠβ ῥα! αἰδύοη 18 
οουοιϑά τὰ ἐδο ΟὙΘΘΚΚ ἔοστα χαίρειν, δα ἀραγὺ ἔγοχῃ [6 ΘΧϑῖΏ}]6 οὗ ἑοϊθγαίίοῃ τη ἀ]οαίθα Ὀγ {89 86- 
Ἰοσξίοη, οὗ {118 Θχρχοϑβίοῃ, ὑ818 οσὰ βοῦνθθ δἷβὸ (89 ρΌΓΡΟΒο οὗ Ἰπἰσοάποίηρ 18 Βγβὺ θα. ΤΈΘΥ 
βιου]ὰ ποὺ γὶο]α ἴο ὑμ6 μἱοοταῦ δηᾶα ἀδβροπάϊηρσ ἀϊδροδβιύίοι τ ΒΙΟἢ 88 δηϊτδίας ἴδ ΣΟ Ὀ6]]}1οὰ8 
δριτΐϑ, Ὀὰΐ γοἦοϊοθ ΘΟ ΟΣΤΩΔΌΙΪΥ ἕο ὑδ ον ΟἸ σι ϑύϊδῃ (δι (ν. 2). 

ΤῊο [πἰτοἀπούίοι ἰδία ἐμβαὺ ἔμ ν Βῃου]ά 8180 σα)οῖοθ ἴῃ ὑμοὶν υδγϑὶσοζοιυγ ὦ ἰοταρίδίϊοι (ποικί- 
λοις ῬΤΟΌΘΔΌΪΥ ΤηοΥ9 ἐμδῃ αἰ νοσζβ, πλ8 5101), 1890 ὑμϑτὰ ἴοσ ὑδμοὶγ ῥτοοῖ [δοκίμον---Μ.] ἀπά ποὺ ἰο χὰ! 
ἰο γα ὈΥ͂ τανοσῖθσ, ΤῺΘΙΆΘΔΉΒ ἢΘ ΓΘΟΟΙΏΙΤΏΘΙΑδΒ 18 ῬΥαυοῖ, θαὐ ΡΓΑΥΘΥ 1 (108 πϊϊδοαῦ ἀουνιπρ; 
ΘΟΒΘΘΌΘΕΟΙΥ ἃ ἄττα δῃὰ υπαϊν θὰ μϑατί. ΑἸοπρ νυν {18 ὑμ}6 Ὀγούδμοσ, ψΧἘ0 18 ογυϑῃθὰ ΟΥ̓ αἷ8 
Βα 9 Ἰοΐ (ΒΌΓΘΙΥ τὶν Ῥαγ σα Δ Τϑίθγθηοθ ἰὸ 18 πα οῃ] Ροδ᾽ (100), 18 ἕο ΟΣ ἴῃ 18 ΟὨτιϑδ 
εχζαϊδίοι; θα [86 79 18}}- Ο ΤΙ ϑ 18}, οοηβοίουβ οὗ Ἀ18 ὑμοοογαύ!οο- λδίομδὶ σἱοθ8, 18 ὑο ρΊοσΥ ἴῃ 
818 Ιοτηθ88. ΤῊ]Β ὁ8}} ΒΑΓΑΙΥ͂ ΠΊΘ8} 18 ΡΟΥΘΥΥ͂ [Π Βρ᾿ τ ΟΥ̓ 18 ΠΌΤ Υ Ὀοίογο αοα Ὀαΐ δὲ ἷ8- 
ἰοτίοαὶ Ἰουσῃ 685, 86 Ὀοηάδσο-ἴοστη οὗἉ Ὠ18 79 28} πα ΟἸγιβδῃ 116 οὗ ἰδ. ΕῸΓ [86 δἰτλθ οὗ ρ]ΟΥ͂ 
8:88 ΔΙγθθν σοηθ ὉΥ͂, ὑμ6 ζ,Ά38 18 τΠΒοΥΘα δηᾶ [6 θουγον [88 [4]]6. Τὴδ οοπδάοσῃῦ το ΣΔ8 
(ἐλ 7ονν ἴῃ (80 ρχὰθ οὗ μὲ8 ἐμβοοαγαίίο τὶ ο.}68) 1111}. [46 ΔΎΤΑΥ [πη Ἀἷ8 οοοαραίίοῃ ΟΣ βομθαιοθ, ΟἿ. 
.. 1.11. 

Τιο Αροβὲϊθ πον ὀχραύῦθϑ οὰ (86 ἐβθῖμθ οὗ ὑπ ΕἸ ρ᾿βι]9 υ]2. ἐμ ϑχῃοσίαϊ οι ὑο Ῥθσβθύθσϑθοῦ 
ἴῃ ἰοτιρίαἰϊο ἴγουα οἰ. 1. 18---ν. 6. 

Ι, ΤῈθ πηοσὺ Ἰτπιρογίδηξ δατηοη οι, ἔμθη, ἐπ6 Αροβέ]θ πδπιθβ ἢγϑί. ζοέ ἑΐδης ποῖ ἴῃ δὲ δη- 
ἰλιδίαϑηι οὐ 8εἴ-ἰοϊιιϑίογι ρογυοτς ἰλοὶγ ἱοηερέαξίον, ἱγιέο ἐδ σακι86 9 Θοα, ΜΟΙ 88 Τ6811Υ ἀοπθ ὈΥ͂ 
ἐδ 71 νῖδῃ ἰδιαύϊοθ. Ηογθ 78 τη65 ἀ6]1πθϑΐθ5 βγβῦ ἐμ οοπύγαβὺ Ὀδύνγθθῃ [ἢ9 ἴα180, ΒΥΡοου (108}}7 
ἀδοοταίοα ρῃδῃΐοσα οὗ ἰοτιρίαίίοη δηα ἰοτωρίδὑϊοη ἴῃ 18 ἔγαθ, ἰάθουβ δῃα ἀθϑάϊν ἴοστω ; ΒΘΟΟΒΟΙΥ 
ἰδ δου! Ῥγον: ἀθη [18] σὰ] οὗ αοα 1π 18 τηοϑὺ ἀδίνογβαὶ ομδγδοῦογ, Ὑ80 84 τηϑᾶθ ὑμθηι, 88 
Ομηβἤδηε, ἐῃ9 δγβὺ-ἔγαϊ 5 οὗ Η15 ογθαΐασοθ ΟἿ. 1. 138-18. 

ΠῚ. Τὴε βοοοῃὰ δαἀγηοῃλ οι ἡγγη8 ὑμοῖὰ αρσαϊγϑὲ ξαγιαξιοαϊ ποαϊ ἰδεῖ. ΤῊΘ τυσαϊῃ οὗ πιανι [86Χ- 
Δ Ϊγ---ἀνδρός----Μ 7 ἀο68 ποΐ Δοοοιαρ 88} (86 ἄθοσγθϑ οὗ [Π9 στρ ὐθοῦβηθ88 οὗ αοα, 1ἰ8 ἀογοϊοριαθπξ 
Ταυδὺ Ὧ6 ἰταοοὰ ἕο 0} ΤἈΒΏ 688 Δῃ ἃ ΤΘΟΚ]ΘΒθη658 οὗ βΒ6] -οοχῃ ]δόθηοῦ. Ὧο ὑπο Ὑ]8}} ἰο δυοϊὰ 1, 
Ἰοὐ (βοτὰ ποῦ ἐμτπῖς ἐμδὺ ΠΥ ἈΓΘ ῬΌΓΘ δῃᾶ στοὰ Ὀαδ ἸαγΙΏς αϑὶ4θ ἐμϑὶῦ Ὁποϊθδηπμθ88 δῃὰ ονοσῆον- 
ἴῃρ τοῆο8 οἵ τη8]166 Ἰοὺ ἔμοτα στρογ γ᾽] ἃ ἐμδπιβοῖνοβ ὑο ἐμ ομοϊθηΐ ορθγαύϊοι οὗ ἐΠ9 ᾿τωρΙδη θαι 
Ὑουὰ, Α8 ἀσογθ οἵ ἰμ18 πογὰ ἐμ 6 0 Μ|}} οϑϑού δ} συαγὰ ἐποιηβοῖγοθ ἀραιηβὺ 86]-ἀϑοθρέϊοα. Βαξ, 
ἴδ6γ τηπϑὲ ϑέθδά!]γ οοπ οιηρ]αἰθ ἐμ 8 τοσ δηᾶ δηΐου ἰαύο ἰδ, 89 ἰηΐο ἐμ ρογίϑοὐ 1δνν οἱ 1] ὈΘγέγ. 
ἀὴ9 θ᾽ Οὐδ 65 ΗἰτηΒ6}7 ὑο Ὀ6 το] ρίουβ [θρῇσκος-Ξ-εο θογνδηῦ οἵ 6045 ουὐπαγά βου ΐοο---Μ,] 
Ἰλ ἰδαξ ἢ198 268] οἵ τταίῃ ρίνοβ ἐπ σϑίῃβ ἰο δἷ8β ἰοηραθ; Ὀαὺ ἐμοῖν Ομ τιβύϊδη ὑγαθ ΒΟΥΎ]οΘ 

[θρησκεία---ρηἐτγατὰ βογνὶοθ--- ΜΝ. 5μου]ὰ Ὀ6 ονϊἀθηοθὰ ἴῃ ὑμδὶγ οατθ οὗ ἐμ8 ουρῆδῃ δπὰ ψίάον 
(ἐπροοίλῃγ οὗ {86 σγαβιθα ῥθορ]θ ἰῃὰ ἰΐϑ οὐρθβδπαρο δηὰ πιο ΒβοΟά) δηᾶὰ ὑμοὶγ 86] πρσοϑοσνῶ- 
ἴοι ἴτοιῃ (86 ρο]]αὐϊου οὗὨ ἐμ σου]ᾶ. ΟἿ. ἱ. 19-27. 



82 ἹΝΤΕΘΡΟΥΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣΞ ἘΡΙΙ͂ΤΙΕ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΒ. 

ΠῚ. Το ἐδιγὰ δἀτηοη ὑϊοη Ορροβθ8 ἐλοὶγ σογιέεπιρί 9 ἐδδ ρασαηι8, εβρεσίαϊίν αἶϑο ἐλεὶγ σοτν- 
ἑἐεηιρί οὗ Οεηξιίε- Οἰγιβίίαγιδ. ΟἹ {818 δοοουῃύ 798 108 βίαχσίβ πιὰ (αἰἐμ ἴῃ Φοθαβ ΟἸσιδι, ἐμ 9 
Ιογὰ οὗ ρἸΟΥΥ ἩΒΙΟΝ ϑάπλ1ὺ8 οὗἨ ὯὩο τοβρϑοῦ οὗ ρϑύβοῦϑ. Ηθῆοθ ἯΘ 860 ἴῃ ἐδθ τηδῃ ὙΠῸ ἃ μοϊὰ 
ΤΊΩΡ ΟἹ 18 ΠΏΡΟΣ, 'ῃ ἃ βρίοπάϊα ραγτηθηΐ, {86 ρογίγαϊὑ οὗἨ ὑμ6 Φϑν 8- ΟΠ γἰβέϊδῃ οσ ἐμ6 Φ 6 ΙΒᾺ 
οομγογύ δοοοσαϊηρ ἰο 6, ΒΕ ὩούΟΠ8, ἴῃ ἐμ8 ῬΟΟΥΓ τη8ῃ, οπ ὑδ6 οὐδοῦ μιδὴᾶ, 13 ἃ γ116 ραγταθπξ 
{86 ρογίγαϊὑ οὗ ὑμ86 (θη }]6- ΟΠ τ βύϊδη οὐ οἵὐ ἔμθ θη ]θ οοηγοτί. [Τϑῆρθ υπάθγβίϑηἀβ ὈΥ [86 
δον 88} οοησοχὺ δηα {86 θη. 116 οοηγογὺ ὑμοϑθ ἩΏΟΒΘ ΘΟΏΘΥΒΙΟῺ ἰ8 βΟΙηρ ΟἿ, ἰῃ Ρ͵οοθθβ οὗ 
Ῥοΐηρ, Ὀαὺ ποὺ γοῦ οοταρ]οἰοά.---Μ.1. ὙΤΏΘΥ οὐρὰ ὑο σομβιάθσ οὐ 88 θα 0818 ἴῃ ποῦ βΥπᾶ- 
δοζαθ (δββθιη Ὁ]Υ); γθ8, ὑῃ6Υ ΒΟ] ΤΟΙ ΘΙ ΘΓ ἰμαὺ ἔμοβθ ροοῦ οὗ {818 ψψου]ὰ 806 τἱοὰ ἴῃ (δία, 
Μ}116 ΤΠΟ86 ΤΘΔΠΥ Τἱοἢ ἀγθ 86 Ῥτουὰ 1678, ὑπ  }ῦ Ῥουβοουίοσβ δπᾶ ἐμ ἀθίδιμθιβ οὗ ἐμοὶ ΟἘσΊ8- 
Ὦδῃ Ὥϑῖηθ. ΤΈΘΥ δ΄θ ὑδβϑγθίοσθ ἰο οὔβοσνθ 8 το αὶ ΔῈ “ΤΒΟὰ β8ια]ῦὺ ἰογϑθ (ΠΥ ποὶρῃ ΟΣ 
(ὁ0- Το] σ᾽ ἰδὺβ ἴῃ ἃ ὨΙΡΉ ΘΙ 8656) 88 ὑ γ86 1" δῃηα ἴο βανῦθ 0 τοβρϑοῦ οὗ ροβοῃδ, Τὰ 1ΔὉ18 ἃ Ὁ]. 
Νοῦν 1 ΒΌρροβιίηρ ἰῃδὺ 88 ὑχθ 1[5γ86}1068 (Π6Υ δνοϊά [ἢ Δ] ΟΥ̓ οὗὨ δροβίδϑυ, 8116 τ τ ὑΒ 6 ἀπ- 
ΤΑΘΙΟΙᾺ] [Δ πα ἰϊοῖδτα ὑμ ον ΚΗ] {8 61γ ΟΠ τ βύϊδῃ θη 116 Ὀσοΐδογ (οἷ, 1 7:0. 11. 15), ΓΠΘΥ͂ τ ὑγδηβρυθβϑὶηρ 
186 Ψ80]6 ἰαῦγ. [πὶ {818 ἴοστα [89 1δνὺν 1:8617 ὈΘΟΟΠΙ6Β 8. 167 οὗ Πρ σέν ; 105 νὶηρ ἐο Α ΕΥ̓͂ ἀ6] 1 6 ΓΒ ἔγΌσα 
ὑπὸ Ὀοπάδρθ οἵ 1.8 81 ηρ]6] ϑἐΐϑσβ. 1 σοηπϑούίοη σι ἐμ 18 ἐμβουρῦ,----ἴαὶ ἢ οοπίγαβίϑα τὶ (ἢ σουκβ---46- 
ποΐδϑ ἔασί με. ἐμ6 ὑμϑοογαίϊο, 79 ]188- ΟἸ τ βυϊδη οὐ ΒΟΟΟΧΥ͂, τ 8119 (6 πτουῖκϑ ἀοηοῦθ {86 Ἰνἱηρ, ΘΏ6Γ- 
δος ῥτοοῖῦ οὗ 1}, ΤῊΘ τροποίοίβιι οὔ [μ6 6 7, 5808 78 1168, 18 ΔΙ ὑορούογ ᾿πϑυ Βη οἰοηΐ, ἴοσ (μ6 ἀθν- 
118 δ8δο ρασίϊοιραίϑ ἢ 10. Τυσὰθ ἴδ ἐμ τη δύ Ῥσονθ 1[8 ν] ΠΥ ἴῃ [ἢ τους οὗ ἰοΥϑ, Θϑ ρθοὶδ!]}Υ 1η Ὀσοίἢ- 
ΘΙ ἴονθ, Τ6 ΘΧΘΙΏΡ]68 ομοβθα ἴῃ 1] δύσι οη. 8.6 τηοβὺ 6] ηρ, ΑὈΓΔΏ ΔΙ, βου ποὶηρ 18680 Β18 
ΒΟῚ 13 8 ὑγρ6 οὔθ 7 ]8}- Ο τ] δίϊδη 110 58 1 065 818 ἡδίϊοηΑ] οἰδίτηβ; ΒΔΠΔΡΌ, ὑμ Βαυϊοῦ ἰ8 ἃ ἐγρ9 
οὗ {86 αθῃ 119 ΟΠ τ δύϊδῃ, τ οῸ οδπιθ ὈΥ͂ ὑμ6 σπουκ-οί- ἈΠ}. Ἰηΐο οοτηταππίοι πὶ (86 ΡΘορ]9 οὗ αοὰά, 
ΟἹ. 11. ᾿ 

ΓΝ. ΤῊΘ ΑΡροβίο, ἴὴ [89 Ἰουγ Β Ῥ]866, ΘΟ 8] 4678 10 ταδίίοῦ οἵ στοῦ πχοτηθηὺ, ἰο αἰδδμααε ἰΐς ὕειν 
οπι ἐλεὶγ ζονιάγιο88 97 [αγιαξίοαϊ ἱεαολίγις, ἩΓΪΟΘῺ γγ88 {86} ομδγδοίθσ βίο θοΐἢ ἴῺ ἐμοῦ ᾿Ἰ ὑΘΓΟΟΌΓΣΒΘ 
ἢ (ῃ6 Ῥάρδη8 ἴῃ Ῥαγὺϊο 8. ἀπ τ ἢ μο86 οὗ ἃ αἰ δγοηὺ ἔα χη οὗἉ ταϊπα ἰπ σοῆθταὶ (οἴ, ΜαΆ. χχὶϊ!, 
1δ; Ῥομι. 11. 19). ΤΟΥ ὑγδηβρτθαβοα Ῥαγ ϊου ]ΑΥΥ πὶ ὑπ 1 ἸΥΤΟΡΙΘΒΒΙΟΙΥ-ΌΒΥ, ἀϊάδοίο ἕοηρτιθ, 
1ῃ611η64 ὑο οοπάθιηηῃ δῃα σαγβθ. ΤῊ ΘΟμΒοαῦΌΘΠοΘ οὗ ΒΌ0Β ἃ θη ΠΟΥ [86 Αροδί]θ βδονγβ ἴο ὈΘ 
ΔῺ δαυί]γ, βοηδιδὶ δα ἀ θυ] 8} τϊβάομα, θοσῃ οὗ θηνγὶηρ δηᾶ βίσιθ; τι ἐ818 ἢ6 Θοη γαϑὶϑ 868- 
ΨΘΏΪΥ τἱβάομι τὰ ὑμ6 Ὀοαυ 1] αὐἰτ θα ὐοθ8 οὗ Ἰονο δηὰ ἰδ Ὀ] βϑίπρ οὗ ρθδοθ. ΟἾ. 11}. 

Υ. Τηὸ Αροβίϊο, ἰῃ ἔμο ΘΙ ρ]δοθ, ποῦν ἱπαϊοδίθθ ἐο ἐμθ 7Ζυαϊβι 8 }}}7 ῥα) ἀϊορᾶ 7658 
ΟΣ δίδη8 δῃὰ τι ἐβοια ἰο (89 6018 [86 1 Ἀ}}}0]9 τι υὶς ἩΒΘΙΘΌΥ ΠΘΥ͂ ΙΔΔΥ Ῥογοοῖνγο ἐμαῦ {6 
βἰδηα-Ῥοϊπὺ ἰ8 ποῖ ἰχὰθ; γαπαΐίοβ, ὮΘ 88 Υ8, ἐΐυο ἴγι δίγύζε αγια τον ἀπιοης ἐλοηιδοῖυδ8 αϑ τοεῖϊΐ αϑ εοἱιῇ, 
οἰλεγβ. ΤἸΤδ6 γτοοὲ οἵ {818 ἀΥΔΥΤΘΙΒΟΙΏΘΉ688, ἢ6 86 Υ8, 8Γ6 ἰ1δὲ8 Δηα ὙΟΥ]Ϊν ἀοϑίγοθ, ἩΒΙΟΝ ἴῃ ΓΠΘῚΣ 

ΒΘΏΒυ ΑΙ 1} 06 8΄Ὸ αὖ ἯΣῚ τι ὁη6 δῃοίμογ; 18 ἡγυυΐ, αἀἰβαρροϊεἰσαθηΐ δπὰ [6 18}} 79 οὗἨ 4}} {μι} 
δΒισι σιπρ, οομ θ ἢ 0 δηᾶ ουθῃ οὗ ἐμοῦ ῬγΑΥογ. ΟἿ. ἵν. 1-8. 

ΥἹ. Φδῃι68 ὨΟΥ͂ ῬΤΟΟΘΘαΒ ἰπῃ {μ6 βι χ ρἷδοθ, ὑο ἀϊ8ο]οβθ ἐῃ9 στουπὰ οὗ [8089 οροἰ 8104], Ρ]6658- 
ΤΑ Ὁ]6 Ἰυδὲ8. Ιὐ 15 ἐλ ἀροϑείαϑῳ οὐ ἰδ (βρίγώμαζ αὐιυζίεγεγβ αη 4) ααεζίογδδ868 ὕγοηι (ἢι6 ζυϊγιρ Οοα 
ὉΥ ὑμοὶν ου] ]γ -τοϊ πἀθάηοδθ; ὑμὶν ΓΘ ἀΒ}1Ρ ΙΓ Ὰ ἐμ 6 που] (ἴῃ ἃ βρὶ γι 8] ρσαγ Ὁ) ἰβ Θπτα Υ 
αοά. Ηδγο ἐμ ρογίχαϊυ οὗ Τυάδίβηη ΡΡΘΑΥΒ 1η {86 Τογϑατουπα 10} Ἰπογθδϑηρ ἀἰβίϊποίηθβθ, [1 
ἰδοῖα ἐμ6 βρίγιὺ ὙΒΙΟΝ 18 ορροβοὰ ἐο Βαίγοάᾶ, ἐῃ9 ϑρὶ τὺ οὗ Ὠατ ΠΥ ὑο ἩΓΙΟὮ στδοθ 18 δοοογάθα. 
Ῥαγϑαδηΐ ὑμογοΐο 8.6 ἐδ οχβοχίδὋοηβ ἩὮ1ΟΝ 90]]ΟὉ7: ΒΘ ἔγιοε 59γδοὶ ὐθδ ἴῃ σϑϊδύζοῃ ἐο αοἂ ; ἐγωὼς 
ΒΡ] οὐδ οὗ αοἄ, ἐγμΐν ῥταγίηρ δπᾶ βδογβοίηρ ἰο αοὰ (ν. 8), ἐγμίψ ρα ῆθα δηᾶ αἀοἀ-αϑδηοοὰ (ν. 
8), ἐγιν ῬΟΟΥ δᾶ ΒΌ 016 λα [86 βθη8θ οὗ (86 ΟἹ] Τοβίδιηθηὺ (νυν. 9, 10). ΒΘ ἔγωδ [βγϑϑὶ δ 1ἢ 
Τοϊαίύϊοη ἰο ἐμθ Ὀγθίσθη; δυο β᾽δηάθσηρ, οΟΠἀοτ ἡ ἰηρ 8ΔΠηΠἃ ΟΥΒησὶ Β6 ἔγμς [βγϑ6] 168 
ἱῃ γΟῸΣ ἀἰΒρογβιοη- 9 (ΠΙΔΒΡοτ - ἴθ, δοὸ Θογηιαλ.---Μ.1}] ο ποὺ γ1614 γοῦΓΒΘ] γ68 ἴῃ Ὀ]1π4 οομ- 
ἄδποθ ἰο γΟῸΥ Ῥἰδηρίηρ, ἰο ζὸ ἔτουὰ ΟἸΕΥ͂ ἐο ΟἸΕΥ ὙΠῸ} 8 Ὑ] 6 ἕο ἰγαϑῆς δπα σαίη, Ὀυΐ Γ68]126 ΥὙΟῸΓ 
ἐγϑηϑι οΥ] 688 δηἃ ἀσροημάθποθ οα Θοα ΟΥ̓ ΘΡΎΤ186 811 γοὺν Κπον]οᾶρθ οὗ ροοά “{1]}} ἐᾳτη ἰο δὶπ 
δηὰ Ἰυδρτηοηὺ (νυν. 11--17). ΟἿ. ἵν. 4-17. ' 

ΥΙΙ. ΤΏθ86 διπηιοη ἱοη8, {π6 ΑἸ ροβίϊθ οοῃοϊ αᾶθ8, ἴῃ ἐμ βουθῃίῃ Ὁ]806, ὈΥ͂ α ροισον ζω ἀδηιιν- 
οἱαζίονι οΓ 1006 οἡ λ γνἱοῖ, ἀουδίζεβδ οὐ ἐλὲ ὕμααϊεῖης “ειυϊϑἢ- ΟλγιδέϊατιΒ αγα ὕεισδ πο οα]]οᾶ 
ἐμοιηβαῖγοδ ροοῦ Ὀαῦ ἐμπουρῃῦ μου βου 68 Υἱοῦ 1ὰ ὑπ 6 {6158} ῬΥΙΊ]Θρ68, δα μθγ9 ἐμ6 δ! ηἰγ οὗἁ 

Αἰδτηοθ οἵ βἰαὐθιηθηύ πὶ ἢ ἐμ αὖ οὗ [89 Ῥγορϑίβ, Ὀθοοιθ8 ααὶὺθ ργορβϑίϊοδὶ. 1ὐ οοῃ δίῃ 8 [6 ῬΡσορἈ θοῦ 
οἵ Ἰαἀρτηφηὐ, οὗ ἃ γαάρταοηὐ τ ΙΒ, τ  ὑμ6 ἀθδύσαοίοι οὗ } ΓΌΒαΙθση, βοοῖ δέσ τὰ β σϑτὴθ ὩΡΟῺ 
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δυάδίδα. [,εἢ {μθτὴ πγθθρ, ἵ. 6. θ6 Ρϑηϊΐθηῦ, ΤΉΘΙΡ τἱοθ68 δῇ οοτταρ ρα οἷο. ἱ. 6. 811 {86} 586}}- 
Τρ ϊθοῦϑη685 88 ἐπγηθα ἰο βὶπ δῃα ἀΐβρτδοθ ΤΆΘΥ οοηβάθ 1π δηα Ὀοαδὺ οἵ (818 ὑγθαβΌ ΓΘ Ὀθίογθ 
ἔθ ΠΘΆΓ ἀδὺ οὗ ᾿υαδρτηοηῦ. Βαΐ ὑμαὺ π οὶ ὈγρΒ ἠιἀρτηθηῦ ΤΑΡΙΑΙΥ ΠΘδΓ 18 [ῃ6 ογγίπρ οὗ [89 
στὸ ΠΕ Π6]ἃ ΠΌτΩ ἐμιοῖν ἸΔΡΟΌΓΘΙΒ 8Π ἃ ΥΘΑΡΘΙΒ, ἐμ ἰηρσταίιἀθ ἴο 8π4 {89 τοὐθοίίοη οἵ ΑΡροϑί]68 
δηὰ Ὀ6]ΊΘν Σ5, τ8ο δὰ ἀπάογίδ θη ἐμ μαγνοδὺ οὗ [8786]. ΤᾺΘ ἀδῪ οὗ Β᾽δΌρἴοΥ, ΕΘΝ 8.81] ΘΟτη9 
οἱ ἐμοῖσ Ῥ]θδβυσο- "6, 18 αἰρὰ δὲ Βαηᾷ, δπὰ 888 οροπϑὰ σιξα ἐμθ οοπαἀθιηπαίοη δα τηυγαον οὗ ἐδθ 
Ταδὲ, ὙὮΟ ΠΟῪ ΠΟ ἸΟΏΡΟΙ διτοϑίβ ὑμοὶγ τυ πηῖηρ ἰμίο ἀοϑύγαοίίοη (ὁ. ν. 1-6). 

ΤΉΘΩ [Ο]]οττα (μ6 ὅη4] ἐμϑιλθ δηὰ ὑμι6 φομοϊ υδίοῃ. Οποθ τ στο ἢ6 ϑἀάγοβ8θ8 ὑμ6 Ὀχοίμγθα, [οὕ 
ἔδοῖ ἴῃ Ἰοῃρ-δαδοσιησ ρϑέϊθηοθ ρ ύβου το ἀηΐο ὑπο οογμϊηρ οὗ (86 Τιοτχὰ (Υ. 7). 

1. Ἐποουγαροιηθηΐ ἐβογοίο: ἰδ ϑχϑίωρὶθ οὗ ἰμβο δυβραπάτηδῃ ναϊδηρ ἴοσς ἐθθ μαγνοβί 
(νν. 7, 8). 

2, Οοπάϊοηβ οὗ ἐμδὲ ραἰίθῃοθ. 
α. ΤΉΘΥ τησδὺ ποῦ ἸΔΌΣΤΔΌΣ ἀραὶηδὺ ΟὯ6 ΔηΟΐΒ6 1 ἀἰβαϑοϊοη, «. 6. ὑπ 6 0 τησβὺ ποῦ 
ΒΟΌΣ ΒΕ ἴῃ ἐμοὶγ Ὠοαγίϑ {86 βρὶτιῦ οὗ 1Δπϑίϊ08] μαυάμπθϑθ δηἃ δ] ϑηδίϊοη. ἘΕἸΧΘΤΩΡΪΘΒ: 
ἐ86 ῥσορδοίβ; ἐδ ρδίϊθηοθ οἵ {00; [86 δπὰ οὗ {μο Τιοσὰ (νν. 9-11). 

ὃ. ΤῊΘ οχοϊἑθιιϑηΐ οὗ βυγθαυῖηρ δηἃ ΟΟΙΩΡ] σα ϊοη8 ὈΥ͂ ΟΔΙΙΒ {860 τηυϑὺ ἀνοϊᾶ, δηα Β8]]ΟῪ 
{861} τοὶ πα (ν. 12). 

ς. ΤΟΥ͂ τηυδὺ ΟἾΘ6Υ ἐμοὶ ΤΩ} η8 ὈΥ̓͂ ΡΓΔΥ͂ΘΙ, ῥὑγαΐβο, (89 86 }]Ρ οὗ {89 ῥγϑβι ἀϊηρ οβῆοουβ οὗ 
ἐμ6 ΟΠ τΟΝ, δπὰ (ἢ οομἔδϑβίοι οὗ 51η8 (γν. 185-16). 

8. ἘΠῚ25 ἔμο ὑγρο οὗ τοπᾶον- ποσϊσηρ [οβδοίνο--- Μ.] Αγ ον, Ὑ8ο80 θγϑὺ Ῥγαυ ῦ οβθοίθα [89 
ΤοΥγ8 019 οὗἩ ομδϑὩδοιιθηΐ δηα 18 βοοοῃα {86 ΤΩ ]Τ8019 οὗ ΤΔΘΓΟΥ (νν. 17, 18). 

4, Οοποϊαβίου. Εἰχμογίδι οι οομπ δι ηΐηρ ἃ Ῥτοσηΐβο οὗ Ὀ]οβϑίηρ οἡ ὑμθ οϑογὺ οὗ τϑοϊδι τη ρ 88 
αστίηρ Ὀγοΐμοσ. ΕἸΥΘΣΥ͂ ΟΏ6 ΒΒου ἃ θηραρο ἴῃ {818 τ ΟΥΚ, δ ἃ ἩΒΟΘΥ͂ΟΣ Βα ΟΘΘΩΒ, ἀο608 ὑπ ΟΥΘΌΥ͂ 
ΒΆΥΘ 8 800] ἔτοχη ἀϑαίῃ δῃᾷ ρχονϑηὺ (μι τα] εἰ που 18 6ν1] οὗ βίη (γν. 19, 20). ΟἿ. ν. 9-20. 

Τὸ οχιβίύϊηρ (8068 οἵ οοηΐοη δ ἀο ποὺ ΘΧΒ]Ὀ]ὑ ἃ ρογίθος, Οὐδ 108] βιγαοίαγο οὗ [ῃ9 ΕἸ ̓ϑέ]6, Ὀ6- 
ὁΔΌΔ6 [ἢ9 1168, ὙΓΠΙΟὮ δηϊμλδύθ8 81} 1.8 δοραγαὺθ ρασίβ, 888 ποὺ Ὀθθὴ ἰδ] ἃ ἀούσῃ 88 ἔπ ἱοαπάδίϊοι οὗ [8 
Ἐριβῆ!θ. ΤῊ οοπδίστιοίϊοη οἵ (86 ΕἸ ρ᾿δ(19 88 Ὀθθὴ ἐγοδύθα ὅν οχύδυιδο ὈΥ͂ Ῥ( Ιου, οι ἐδα οοπιηδοΐϊον 
ο ἰδὲ Εριρίϊε οὗ ὕαπιες, δια. δὰ Κ ί., 1860, Ῥαγὺ 1; ἴῃ Ὁ ἸΟΒΙΠροΥ 8 αἰ γἹβίοι ἴῃ Ὦ18 ΟὈΤΩΤ ΘΗ ΔΥΎ, 
Ρ.46; ἴπ ΗΠ 6.8 ἀϊδίου 1ῃ 818 ΟΟτησαθη συ, ᾿. 1δ; ἀο  οὐΐϑ διὰ βοΒ] Θ᾽ ουυ μ᾽ 860 ὩΘΙ ἢ ΘΓ Ρ]Δη 
ΒΟΥ ΟΥΔΟΥ ἴῃ ἐδ ΕἸ ρ᾿βὲ]19. 8396 ΒγοΚΏ Γ, Ρ. 182 (818 οὐσῃι οσροϑβιθοι, Ρ. 184); Ξ ἈΠ ΘΙ θστάϑοιοῦ, Ὁ. 421. 

6. ΤΙΤΕΒΑΤΟΒΆ. 

ὅθ ἩΣΙΘΈΘΘΕΒ, Ζῥιολίγιάϊον, 1., Ρ. 617. ΤΙΠΙΈΝΤΗΑΙ,, .Βιδὶ. Ατολίυατγλιδ, ». 184. ὙΥῚΚῈΒ᾽ Β 
Ἡαπαδιυιοῦ ἐν ΤἼεοί, 1 ἰογαξυν, 1., Ῥ᾽. 268 διὰ 271. δϑωρρίεηιενιξ, ». 42. ῬΑ ΝΖ, ζὐιϊυογβαϊ- ἤγῶν- 
ἑεγδνιολ, Ὁ. 421. ϑιιρρίεηιεηί, Ρ. 581. ὈῈ ὝΝΕΤΤΕ, “Ζιγοά. Οἰἃ 6ἃ. ». 862. γγιοοίηισογ᾽ 5 Οοτωτηθα- 
ἴδΣΥ, Ὁ. 45.---86060 ἀθποσαὶ Ὁ] οσ5 ου ἐμ6 Β1016. (ΑἸλοηρ (86 πιοϑῦ γοοοιῦ σα οα {6 Β1019 ἰ8 
[86 ΟΠ 08] δὰ Ῥχγδοίίοαὶ Οὐπιτηθη δεν οὐ ἐμ6 Νονν Τοβίδιαθηΐ, ὃν Ο. ὟὟ. ΝΑβι, ΟἸποϊπηδίὶ δηά 
Βτοιηθῃ, 1860) ;----ῖθὸ Οοχαπλθηΐαγὶθθ οα 86 ΟἸέλοῖίο Ἐρίϑιζεβ. 

«Ῥαγέοιίαν ὁτεσοίιοαϊζ τογ 8. 
ἜΟΜΑΝ ΟΑΤΉΟΙΙΟ: ΠΟΒΙΝΒ, 1622; ῬΒισξῦθ, 1646. 
ΠΙΟΤΗΕΒΑΝ: ΝΙΝΚΕΙΜΑΝΝ, ΔΙΙΤΗΑΜΕΒ, ΒΒΟΟΗΜΑΝΝ, μαυΒΕΝΤΙΟΒ οἷα 
ΒΕΡΟΒΜΕΡ: ΖΜΙΝΟΙΣ, ΟΑΙ ΙΝ, ΟΟσσειῦβ δηα οἰῃ 6.8. 

ΜΌΡΕΒΝ: ΒΕΝΒΟΝ, ΒΈΜΙΕΕ, ΒΑΥΜΟΘΑΒΤΈΝ, ΗΈΒΡΕΒ, (Βγίοίε ἐλ βοῖαι «Βγίοίς οἴδδι ἐγν τὐγ.- 
δέγηι ΚΑΠΟΉ), ὅΤΟΒΒ, ΜΟΒῦΒ, ΗΕ ΝΒΙΕΒ, ΗΟΥΤΊΝΟΕΒ, ΡΟΤΊ, ΚΟΗΙ ΤΉΕΒΒ, ΟἜΒΒΕΒ (Βα ]π, 
1828), ΒΟΉ ΝΕΟΚΕΝΒΌΒΟΕΒ (1882), ΤΉΕΙ1Ε (1888), ΚἘΕΝ (1888)͵,.1.. ΟΕΣΈΒΙΕΒ (Εὐμάδ 
εἰ σοπιπιεγιίαΐγα δι ἢ Εἰρίίγο ἀ6 8ι, ὕαφιι68, ἀϑῃμὸνο, 1860), Α. ΝΈΛΝΡΕΕ, Ῥγαοί. Εχροεῖ- 
ἕϊονι, εὐ δα ὃν ϑοληεϊάεν (1850), ΙΕΒΙΚΟΕΒ (Υ0]. ΥἹ. βεοῖ. 1 οὗὐἨ ΟἸΒΒδαβθη᾽ 5 Οὐιωσηθι- 
617), ΗΤΕΞΕΒ (βοοῦ. 16 οὗ ΜΕΥΕΒ᾽Β Οοτημηϑηύ,, 2ἃ οα,, 1868), ΒΕῦΘΕΝΕΒ᾽Β οαϊϊοη οὗ 
ὉῈ ΈΕΤΤΕΒ Οοτηγαθηίατσυ, οὶ. 1Π1., Ῥατί. 1, 84 οα., 1868. 

Ῥυτση ΟΒΕΒ: 226 ΒγὶοΓ ναρ ὕαο., δεαγδοϊὰ ἄοον ὦ ΟἹ, ΑΒΙ55Β, ΑἸαβίοσγάδι, 1802; Μ΄ ϑτυάεν, 
«Ἀπιορίεγάαπι, 1806; ΤῬγοευε ϑεηον γεν ζαγίης εἰσ. ἄοον ἃ, Κ ΑΝ ΟΒΤΕΝ, Απιδίογάδιῃ 182]; 
δλοοβυβ οἷο. ΑΝ ΕἙΙΕΒΕΜΑ, Ὁ ν., 1842; ας. ΤΑΝ ΠΙΈΒΟΤΧΕΝ, 1855; ΥΙΚΕΕ, 1861; 2 ζ8- 



ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΙίοΟΝ ΤῸ ΤΗΕΒ ἘΡΙΒΤΙ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ Χ.ΜΈΕΒ. 

ϑογίαζιο ἐς “αοοδὶ Εὐρϊιδϑίοίς σιτι ϑυγαοσίας ἰἰδγο οἰο. οοπυοηλοηδῖα, ατδυϊηροη, 1860; κ6- 
ΟΘΟΪΥ Δρροαγοά: Η. Βουμανν, Οὔπιρι. ρεγρεί. ἐγν Χαοοδὶ ριβιοίαπι, Ὁ τοολί, 1868. 

ΕῸΒ ἸΗῈΒΞ ΡΑΒΙΊΟΌΠΣΑΒ ἸΒΕΑΥΤΜΕΝΤ ΟΒ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕῈ 800 ΗΣΙΒΕΝ, ΕἾἼΑΟΗΒ, ΕΆΒΕΒ. 
ΊΝΕΒ, 1. Ρ. 272; ῬΑΝΖ, Ρ. 421 οἱο.; διρρρίθηιοηξ, ρ. 81. ΝΊΕΒΙΝΟΕΒ, Ρ. 46. ἩΈΕτσια, 
Ταδεϊζενι, Ῥ. 51.----7α. ταυδὺ αἰβὸ ταϑηθου, Ζ.ς Αροογν»λαΐ Ῥγοίευαπισοϊζηι οΥ Ψαηιεβ,᾿ 
οἀϊοα ὈΥ σοκοῦ (Βγοδίδα, 1841). 

᾿ἘῸΒ ῬΟΘΜΑΤΊΟΑΙ, ΤΕΕΑΥΜΕΝΤ ΘΟΏΒ0]} ἐπ 6 ΟΣ Κα οα ΒΙΡ]168] οὐ Τοιυν Τοδέδιηθπὶ ΤἈΘΟ]ΟΩΥ 1 
θηογαὶ, ὅ3.66 {86 Ἰἰδὺ 'π ἨΑΘΕΝΒΑΘΗΒ ᾿πογοϊοραάϊα, Οἐἢ θα. Ρ. 20]. 

ΟΝ ΤῊΕ ΒῬΟΟΤΕΙΝΕΟΣ ΤῊ ΑΡΟΒΤΨΕΒ: ὨΤΤΕΒΒΕΟΚ, αἀἷ6 Λεμίοδίαηιεγμζολοη 1 εὐτγδεστίῇε, 1852 ; 
ΜΈΒΒΝΕΕ, ἀϊθ ζελγα ἀεν «4 ροβίοϊ ὠνιὰ ἸΝοιμεδίαπιεγιζιολεη, ϑολγυποίοίϊον,͵ 1856; ΗΠ ρίοτῳ οΓ 
ἐλε Αροδίοϊϊε Ασε, ΝΈΑΜΡΕΕΒ, ΚΘΗ ΑΡΕ, Π.ΑΝ6Β.---ΕἼΊΤΒΟΗΙ, Ογίσίη οὗ ἰλὲ Οἰά- Οὐἰἱδλοῖϊο 
Οπωτγοΐ --- ΟΞ ΑΒῈ, ἀΔ8 Κεγλαζίιϊ88 468 ϑασοδιϑ, Βγιογ8 468 δι, ταὶ ἄδηι σαοοδως 47» 
»λαὶ, Βεγῖζι, 1842. 

ἘῸΒ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΤΒΕΑΥΜΈΕΝΥ 866 ΒΑΙΤΉΛΒΑΒ ΚΈΒΝΕΕ, ὑαξοδεϑίαδ οὐδεν Εγκϊάτγιισ 
εν Ερίιδιεἰ ϑαοοδὶ ἵπ 60 ῥγεαϊσίοη, ὈΊΙΩ, 1089. ἩΆΒΤΜΑΝΝ ΟΒΕΙΡΙΤΒ, ὕαζοδ᾽ 5 βϑολαίξ, 

οὗδν 91 Ργεαϊσίον ὥδεν αἴ Ε)Ίβίεἶ “αοοδὶ, Ἐτασκίατι, 1694; ΠΑΝΊΕΙ, ΟΕΒΙΕΒΚΧΕΒ, γκίᾶ-- 
γῆ εἰο. ἴῃ 19 Ῥτοαϊρίθη, [δὶ ρζὶρ, 1720. ΟΟΙΤΖΙΙΒ, ὧς αἰΐσεπιετιε ϑεπαδγὶο ἀὯ68 .4}ο8-- 
ἐεἶ8 ὕζασοδιιδ υογζίαατί ἐπ ἰοεσεεγσεηξ, Απιδίογάαπι, 1698; : ΓΔ ]]ΑΥῪ ΑΝ ΒΘΟΝΧΊσΒ, Οὐτοθη-- 
ἴηροῃ, 1142.---Κὶὶ ΒΒΑΥΧΕ, αἷό δίοδον Καίλοϊίϑολοη, Βτῖο[ε.--- δῖε Βγὶς ἀ68 σαζοδιιδ για 
ὕμάαξ, ΟἸατηα, 1847; 7 ̓ΑΚΟΒι, ἄἀεν τὶς ἀ68 ὕαζκοδιιδ, ατιϑοοῖοσί ἦι 19 Ῥγεαισίεδι, ΒοΥ- 
᾿η, 1885; ΚΤΙΕΒ, ἄδγ Βγθῇ ἀδ8 ϑαξοδιιδ ἵπι 82 Βεοίγαολῥμησεη, ατιϑσοῖοσί, Βαττηθη, 1845; 
ΆΖΒΕΚΕ, Ῥγεαϊρίον, ὥδεν ἄδη Βγὶς Ψαζοδὶ, 1851; ΨΙΕΡΕΒΑΝΡΊ, ἀεν Βνεῦ “αξοδὲ ἐγε 
“Βιδοϊβίυννάενι, Βευλη, 8 ἢ ]Ζθ, 1859; ζαζοδιιδ, ἀον Ζειισε νοηι ζοδεηαϊσοη Οἰαμδεη, Ἐμια 
εϊλεη οῖσε νοη Ῥγοαϊσέον, ὥδον ἄδη σαπζεη Βτὶς “ακοδὶ, υοπ Ο. Τογιιδεζῖν, ϑνδτρ. 
ῬΙδυτου ἴῃ θα,  Ἰοη, 186]. 
[υσίιδἢ, Οὐπιπιδηέαγὶε8 ὁπ. σζαηι68. 

ΤΌΒΚΒσΙΠ,, ΒΙΘΒΑΒΡ, ΤΕ  υροδίίοη, ὁπ ἐδε Οὐπορπῖοαΐ ΤΕ ὐρΊϑίϊε οὗ 5(. ϑζαγιδβ τὰ 28 Ἰοοΐασοβ, άγο:, 
Τιοπᾶ., 1606; ΜΑΥΕΒ, ΦΟΕΝ, Ῥγαχὶβ Τλοοϊοσῖοσα, ΟΥ̓ ἐδε Ε)ριϑίϊε Ὁ (λὲ «ΑΑῬοβίίο ὕαηιδβ τεβοζυφᾷ, 

ἐφροιιγ δα αγιὰ ργεαολεα ὠρον, ὃν ταν οἵ ἀροίγίγιο αγνά τιδε, ἄνο., Ἰοπὰ,., 1629; ΜΑΝΤΟΝ, ΤΉΟΜ.; 

Ὁ. Ὁ.,.4. Τναοίϊοαϊ Οὐπιπιεηέατῷ: ΟΥ̓́ Ἐπχροβίδον υἱῷ, ἸΝοίδδ οὐ, ἰδὲ Εριϑίϊε οἵ, Χαιπέδ, άνο., 
Τοπά,, 1668. ΒΘΡΓ. ᾿τὰρ. ὅνο., ᾿ποπά, 1840; ὅνο, Τιοηὰ,, 1842, 

ὅθ αἷβδο ΞΤΑΝΊΞΥ, ββανδ αὐτιὰ ΘοΥΟΉ)8 ΟἿ (δά «4 ροδίοἶϊο Ασο, Ἰιοπὰ., 1852; ἰ9 Οεπεγαζ 
Οὐπιπιοτμαγίεδ, ἰμ086 ὁη ἰδέ “4 ροϑίοἴοαξ απα Οαἰδλιοῖλο ᾿ὐρὶδί268.---Μ.1. 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΝΥ. 

ΤΗΝ ΒΡΙΝΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΣ ΦΑΜΕΝ. 

Ι. ἹΝΤΒΟΡΌΟσΟΤΙΟΝ. 

ΤῊ ΒΑΙ ΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΒΥΨΑΝΤ ΟΕ 60. ΑΝῸ ΟΕ ΤῊΒΕ ΤΟΒΡ ΧΕΞῸΞ ΟΠΒΙΘΤ ΤῸ 
ΤῊΒ ΤΕΙΨΕ ΤΕΙΒΕΞῚἿΙΝ ΤῊΝ ὈΙΒΡΕΒΒΙΟΝ. ΒΕΕΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤΗΒΕ ΥΑΒΙΕΘΑΤΕῈΡ 

ΤἸΕΜΡΤΑΤΙΟΝΒΒ ΤῸ ΝΉΙΟΗ ΤΗΕΥ ΑΒΕ ἘΧΡΟΒΕΡ, ΑΝῸ ΤῸ ΤῊΝ 9ΟΥΕΠῚ, ΘΕΒΙΑΝ ΟΕ 
ΤῊΕ ΒΑΜΕ: ἸΉΕΙΒ ΟΟΝΒΌΜΜΑΤΊΟΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΈΕΒ. Ϊ. 1--11. 

ΨΑΜΕΒ, ἃ βογσυδηύ οὗ αοὰ δῃηὰ οὗ δο ΤἸωοτὰ 6805 ΟἸγβὺ, ἰο 86 ἔπχοὶνο ἐσὶ 65 τ οὴ 
2 δῖθ δοδίέϊοσϑα δυτοδα," στοοίϊηρ. ΜΥ ῥτγοίβγθῃ, οοχηῦ 10 4}} 7070 ψἄθη γ9 [Ἀ}] ἰηΐο 
8 ἀἴνογβ ὑθιιρίδιϊοηβ. Καυοπὶηρ ἐλίϑ, ὑπαὺ ὑμ6 ὑγγιαρ οὗ γοῦν ζδι" που κοῦ ρδύϊθποθ. δ 
4 Βαϊ Ἰοὺ φῬαὐϊθποοῦ Βαγθ ἦεγ ροτῖϑθοι πόσκ,10 ἐμαῦ γ6 τηΔῪ 6 ρογίδοῦ δηὰ θη γθ, ἩΔΏΌρ᾽ 
ὅ πο μῖηρ. ΤΡ ΔΩ οὗ γου ᾿δοῖς τϑάοτι, "2 ἰοῦ Ἡΐτη δὶς οὗ αοὰἂ ὑμαὺ ρίγϑι (ο 411 ηνθπ 
ὃ ἸΙθΟΓΆ ΠΥ, 5 δπὰ ἀροταὶ θυ} 6 ποῦ; δαὰ 1ὑ 88.4}} θ6 ρίνϑη ἰμ.5 Βαὐ οὐ ἴτιν δβὶς ἴῃ ἔα, 

Βοὐιϊπρ' ὙΔΥΘΤΙΏρ :.6 [ὉΓ δ8 ὑδαῦ πανογθίῃ 18 ἰκὸ ἃ τᾶν οὗὨ ὑμ6 568 ἀγίσϑοη σις ἐμ 6 
Ἱ πιὰ διὰ ὑοββοὰ. ὁ Ἐοτῖο Ἰοὺ ποῖ ὑδαὺ ηδὰ υὈλὶπκ ὑμαῦὺ ἈΘ 58118}} τϑοϑῖγο δηγίμίηρ οὗ 
8 (86 ,οτὰ. Α ἀουθ]θτηϊπἀθὰ τυδηἶϑ ἐδ ἀΠδ08]6 ἰπ 811 18 ψαγβἢ, Τοῦ (86 Ὀτούμοῦ Οὗ Ὁ τ 
9 ἀορτοοῖ γϑ] οἱ οοῖὶ ἴῃ ὑμδὺ 6 15 Θχδ] θα. Βαϊ ὑ86 τ 0ἢ,35 ἴῃ (μαὺ ΒΘ 1Β Ἰηδθ Ἰογγῆἤ: δ6-- 
10 ολιβο 88 ὑπ65 ἥοπον οὗἨ 86 ρτὰϑβ ἴν 8[}8}} Ῥᾳ89 ΔΑΥ. ΕἿΌΓΣ ὑῃΠ6 βὰ: ἰβ ΠΟ ΒΟΟΠΘΣ ΓΙ ΒΘ ἢ 3 
11 στὰ ἃ θυτηϊης ᾿θαὐἶ, θαὺ 10 τὶ ογθῦ ἐ.6 ργαββ, διὰ ἐμ βοτγοσς ὑμογϑοῦ ἐδ] ]ϑίἢ, δηὰ 

(Π6 στδοθ οὗ ὑπ ἔλβῃιϊοι οὗἨἁ 1 ρου βῃθίι: 80 ἷθὸ 88}8}} ὑμ6 τοι δὰ [349 ΔΤΑΥ ἱπ ἷ5 
ἬΔΥΒ.᾿ 9 

[π:τ|κ. 1 αθοδίτϑ δη δ ἢ δοοοῦυπι οὗ δαπιοα ἔπο δυαδί ἰὩπ5: τοιαῦτα καὶ τὰ κατὰ Ἰάκωβον οὗ ἡ πρώτη 
τῶν δνομαζομένων καθολικῶν ἐπιστολῶν εἶναι λέγεται. Ἡΐεΐ. Ἐοοῖ. 11, 23. Α. Ὁ. ΒΙᾺ. 
οαιΐξ ἔδο {{1|6..--4.} 

Υοτεο 1. [5 ἐν τῇ διασπορᾷ. [πη ἴδε ἀΐδρενβίοη.--Μ.] 
χαίρειν. Ἰδηρϑ “ΕΤεμάδηστι ες," γε σι ΟΡ 2: οϑαϊαἰαιίοι οὗὨ ΤΟΥ, ᾿ΟΥ ἐδ Ὀυτάθηῃ οἵ Ὧΐ5 δα] αἴ» 

του: [Π6 Ἐπρ) δὰ “ στοοίίηρ ᾽ ἰδ δοπιοιί πιο πδϑὰ ἰῃ {89 δατὴ9 86Ώ80; 80 ἀο οἰΐοθ, γδὴ Ἐδὲ οἵο.---Ἀῖ.] 
Υαθο 2. [4 Το Οοάοχ ΟΟἹΡογ 8 δα ἡγεῖσθε. ποικίλοις, ᾿ἴογ8}}γ, νϑγαϊοοϊουτϑᾶ.---Ἡ. 

ΤῺ6 ὙΠΟ] γ0Γ890 ἢ [8 06᾽5 γογαίοῃ, “" Οουπὶ 10 81} ΟΥ, ΤΩ ΡΣ ΦΟΝ ὙΠΘῺ Υ6 1411 ἰπίο ἀἴγϑγβ (νδγίοχαίϑα) 
τοτιρίδείομδ.".--Χ.} 

Υ̓αδο ὃ. [ὁ γινώσκοντες παῖθ00 γ6 ΠΟῪ. δοκίμ εο νπερτοοί.--Ἀ8.] 
τ ἴμο οταϊβαίοῃ οὗ τῆς πίστεως ἘΡΟΟΤΟ ΙΕ ἴο Οοὰ. Β. Βαδ Ὀθθπ ἀγορροὰ οὐ βοοᾶ ρτουηάδ Ὀγ Το πμϑηδοτῇ, 

δοοοτήϊηρ ἴο [9 ἀθοϊἀρα τηϑίον ἐγ οὗ Μ88, Α. 0. α. οα. [1 ἰ9 ἰμβοσγιϑα ἰὴ Α. Β. Ὁ. Κῶ. 1. ΟΟΙΡ. Οοά. 
ΒΙ!π. σα]. Βγγ. Οορῖ. Αϑὲἢ. Ατηι. οἵο.--- 1]. 

[δ ξεν μο ἀνύει ἰόσοα 1988 Ὑθγαϊοη. “Β΄Ιποθ γὺ πον ἰμδὶ ἐδο ῃγοοῦ οἵ γοῦγ δ οσκοῖ 60» 
Ὀτδηοο."--}. 

Τα 4. [ ύπομον ἡτπαθηηγδηοο.--Ἀ.] 

δοροβ υογοίοα : “ Βαῖ οἵ ΘηἀτΑΠΟ9 ΔΥῪΘ ἃ Ῥασίοοι ψοστῖς (ἐλὲ μεγ εοξ ορεγαξίοη, 0. Ολγίεδεηδθε) ἐμπδὲ 
γ79 ΤΔΨΔΥ ὉὈ6 ρΡοείοοῖ δηὰ ΘΓ ρΘΟΡρ]6 ἀὐμῥαρϑ εις ἴπ βοίδίηρ ἀοβοίθηϊ (σεν κισηεηκεῦί, δια ι94).---Μ.] 

.--.. 
4 μὴ ὀνειδί ἐτου ἐπερδταιάσις ποῖ, ἔ. 6. ὙὯῸ αἷνοσ ψ! ποῦς Θχρτοῦταδιοη.--Μ.7 



« 

ογοο 8. [18 19 ΙΔρξο8 γογϑίοη : “'᾿Α ἀου]ο-:ἰηὐοά (79}αεγίρ) τᾶδο : ἃ δοὐϊίουα (εσοίδα) ἀϊδίυτθος οὗ 
[" ᾿ἰ6 ναγα.) Βαὶ {π|9 γοηάοσίηρ ἰ6 ἴοο ΤΔηςία]; γὸ ὑγοΐοσ ἐπογοίογο 89 Βέγ] ΠΕ} βεόδμν ΠΥ ἀὐσαῳ 

ΤῊ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ “ΦΑΜῈΕΞΒ. 

ἴῃ δἱἱ 
τορδοσίπᾳ : 

“Α ἱπο-πιϊπάσαὰ πιδπ, ππδῖ 80] [ἢ 81} 15 τλ γα, ἰδκίης [10 γΥοῖ89 ἰπ ἀρροσί[ἰο ὙΠ νυ. 1..-Ν..] 
Ῥογθο 0. ὁ 

δ] καυχάσθω Π]01γ-.--Μ|.] 
ὁ ταπεινὺ ς“οἴ9 ὈΓΡΟΪΌΟΣ ἯὙΔΟ [8 'ονν.--ΜΝ. 

ἐν τῷ ὕψει αὐτοῦ-ἰη πο οχα! δείου. “Βα 1οὲ 16 ὕτοϊ Βοχ ὙΠῸ 16 ἸΟῪ δΊΟΣΥ ἴῃ δΪ5 ὁχαϊδιίου." --Μ.] 
ΨογθΟ 10. ὁ πλούσιος-“ἴο τ ἢ π)ΔΏ.--}ῖ. 

Ζαηρε πνιοτοίδηδ δϑοοοηὰ “ ΚΊΟΣΥ," πιδῖίκοο 9 μαδϑαρὸ ἰσοιίοδὶ, δὰ γϑηδογ " Ὀαΐ ἔδο τἱοἢ ἔῃ ἰ6 πτη 11:5.» 
τίου." --Χ.} 

[2 ὡς ἄνθος χόρτον-““Δ6 α ἤονοΣ οἵ [ἢ9 
ΨαΙ661). ΚΜ ΤῊ Αογίοι Βα ἐΐα μαγταϊνο ἔοσοϑ βῇοι] 

[Ξ καύσων ΤΙΩΔΥ ἸτηοδΏ ἐδ ἀγῪ 
οἰτουϑ.--Μ.] 

88 πορείαις. 

-Μ. 
ὈΘ ἐπί, -Μ] 

Εδδὶ πἰιὰ, Καάίκε, Ὀπὶ “ἐδ δωγηίπρ ᾿λοαΐ" οἵ Ε. Υ͂. 16 ὙΟΣῪ ἔ6}}- 

Α. δῃἃ βούογαϊὶ ϑδϑὸσ ἈΓΗΞ. τοδᾶ πορίαις, 8 ΟΥ̓ΒΟΙΤΆΡΒΪοΔΙ Ὀϊπηάοσ, δοοογάϊης ἴο 
ΒΟΠΏΘΟΪΚΘΏΌΤΓΚΟΓ, Ὀθοδῦδθ (ὮΘΓΟ ἰδ ὯἢὮῸ ΠΟ πὸ ὯΝ α ὙἱἵΠ ὅχοὰ πιθρδηίηᾳς. [πορείαις [6 δίτοΟΙ ΟΣ 
ἴδῃ τοαγε; 1ἰ ἀθηῃοῖοθ ὑῃ9 δαζοῦ ρυτγδυί οὗ δο0πὶ0 

[3 Βοηῃάον 86 ὙΠ019 γϑσϑο, “ ΕῸΓ ΠΟ ΒΟΟΏΘΙΣ ΓΟδ6 {89 δ τ 8 ἘΒ6 
δηὰ ἔδο δονγοσ ἐμογϑοῖ 1011} ΔΎΔΥ δηὰ {Π9 Ὀδδαΐγ οἵ [18 Δρροδσγδατηοο Ρογίβϑὰ:; 
τοδη πίίμοῦ [π δἰ6 678 (ΤΟ ΓΏΟΥ 5 δορί δίς Κὸ 1.20 56᾽6 “Οἰδοεκείαλείεπ᾽") 

ἘΧΈΘΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, Ιπἰγοάἀυοιΐοθ. Απαὶγαὶβ. Τμὸ δ άσϑδο δηὰ 
δαϊυἰδίϊοη; νυ. 1.- -Ποίθσομσθ ἰο ἰοιιρίδιϊοη 88 8 
Ῥτοοῦ οὗ δβάυταμποο ἰοπάϊης ἰο 70Υ: ΥΥ͂. 2-4.---ΤῈ9 
ΙΔ68Π8 οὗ ΘμυγδΠο9, τϊδάομῃ ; ἤθπηο0 ἀοβοΐθηοῦ 
πῃ πϊϑάομι ἰ0 ὉΘ ταοὶ ὉΥ (8 6 ὈΤΕΥΟΣ οὗ υπαοιδίϊης 
ζεῖ}; τν. δ, 6.--ἽΣὉἋαυϊίοι δραϊπδὶ ἱμβι δ ὈΪ ἐγ; τυ. 
6, 7.---Ῥαγύϊουϊαν δά νῖοθο ἴο ὑ86 ἸΟΝῚΥ δαὰ ἰο ὑδ6 
τὶσι (1π (μοὶν οὐ ΟΡ δἰ0}); τυ. 8-10.--Ἴ Βο ζαίο 
ΟΥ̓ ἰμο σοι; υ.Ὶ 1]. 

γὲεβ. 1. Δ4ἀάγοεε απ ϑαϊωίαίίοη. δατλθθ, (ὁπ 
ὕδιμοθβδ, 860 [πἰγοἀυοίΐοη δου) βούναῃῖ οὗ 
Θοᾶ, ἀρρὶἱοὰ ἱπ {80 νιάθϑὶ δϑηδὸ ἰο Ομ γί ἐδ 8 
πῃ ζοποΓΔ] (1 Ῥοῖ, 1. 16; ἘρΡΆ. γἱ. δὴ ἀοπούθβ ἴῃ 
ὴ6 ὨΔΥΓΟΎΟΘΡ Β0Ώ86, ἱπ ἐδο οδιαΐαὶ 86 οὗὁἨ {ἰδ9 
ποτὰ, δροϑβϑίοἹἱοδὶ θὰ (ῬᾺ]1]. 1. 1); θαὺ Βορο {860 
πογὰ ἰπ 15 {.1168ὲ ποσὶ δἰ σηῖβοβ ποὺ ΟὨΪῪ ἰδθ 
μοδὰ οὗὨ ἰλ6 σΘΌΣΟΙΝ δ Φογυβδίοω, Ὀυὺ δ᾽δοὸ ἐδπὸ 
ΑΡοβί]ο ψο80 Βρ6614) τοΥκ Δ δπιοπρ [86 6 18} 
ΘΟ τ διΐδη δηὰ (μ9 9 νβ Ὀβρθγϑίοπ (οὗ πβῖοΒ 
Φογυ δα] 9 πὶ γγ88 ὑπ 9 οοϑῃϊσο). Βόιι. ἱ. 1; ΤΊ, 1. 1. 
[Οϑουπιοαΐιδ: ὑπὲρ πᾶν δὲ κοσμικὸν ἀξίωμα οἱ τοῦ 
κυρίου ἀπόστολοι τὸ δοῦλοι εἶναι χριστοῦ καλλωπι- 
ζόμενοι, τοῦτο γνώρισμα ἑαυτῶν βούλονται ποιεῖσθαε, 
καὶ λέγοντες, καὶ ἐπιστέλλοντες καὶ διδάσκοντεϑ.---Μ.]. 

Οἱ 6οᾶ διὰ οὗ 186 Σιοχά.---Οὐ Οοά υοὶ ἐδ6 
εἰϊγϊδυὶο οὗὨ υέδιια ΟΥγὶδί, 88 Βοῖὴθ Θχροβί[ουβ ᾶνθ 
χοπάοτγοα, Ὀυὶ ἀοα ὑπὸ Εδίμον δπὰ ἐπὸ χὰ 799888 
Οτἶϑι τορτθϑθηϊθά 86 πὶϑ]ἀΐπρ οπ6 ἀομιί πίοι (οἵ, 
πο. χΥϊ!. 8); ὑπουθῦν Ψ98π|68 δ]80 Ὑ βοῪ ἰδ κο5 
ἰοχοίμον ὑπο ΟἹὰ Τδίδιλοηί δπὰ {806 Νὸν. Το 
Αροβίο]ἱοαὶ διὰ Ομ βιίδῃ οδῖοο 18 ὁπ ΒΟΣΎΪΟΘ; 
ΒΟΥΘΥΟΡ πού ΒΕΡΥΪ66 Γοηἀογϑά ο τη8ὴ Ὀαΐ ΒΟΥΎΪΟΘ 
Τοπάογοα ἰο αἀοἀ διὰ 726βὺ8 ΟἸγἶδὲὶ τὶ υπάϊνί ἀρὰ 
ΘΟμΒοϊουΒη 658, ΟὈθαΐθποο δηἃ οροσγαίϊοα. [Οες. 
“ϑεοῦ μέν τοῦ πατρός" κυρίου δὲ͵ τοῦ υἱοῦ." ΒΦΏροΙ: 
“ υἱαεγὶ ροίμἱδδεί, δἰ υεδιπι Ἔ}6 αρρεϊϊατεί, ἰα ἐς απι- 
δίδίοης 7}αεόγό, ομπὶ 688δεέ ὕγαίεγ οντεῖπί. Αἰσι ἐο 
"πέπιι πουΐϊί( Ολτίδίεπι δεοπάωπε δαγηεηι.᾽" [18 66 Γ- 
ἐδ] Υ ΓΘ ΚΔΌ]6 (ἢ ὺ 7 8 Πλ68 τηθπ(ίὁη5 ΟἸ σὶδί ΟὨΪΥ 
ΒΟΥ δῃᾷ ἴῃ οἈ.. 1ϊ. 1, νι 8110 1π δἴ8 Βρθϑοθθδ (Αοίβ 
ΧΥ. δηὰ χχὶ.) ἢθ ἀοθ8 ποὺ ὕδπι)6 Ηΐπὶ δἱ 8]}.-- -Μ.] 

Το ἴδθ ἴνσοϊνο τσῖὶρϑα ῃ ἴδ 6 ἀδροσαίοι. 
---Τ δὶ 18, 'π (μοῖν ΟΒ γί βιΐδη ο8}}[ἔὦέρ , δὰ ἴῃ Ὀ6- 
ἱπρ 681104 ἰο Ογῖδί. Τὸ ον 88 ΟἸ τ ϑυϊδῃ 5 ττὶ- 
ΤΑΥΪΥ (80 Γαυτοιπίίυδ, οί πον, β΄ ΘΒ θοζθα- 
Ῥυγρον, Νοδπᾶορ δῃὰ οὐ 6 γ8), Ὀαὶ, ΒοοοΒ ἀδ Υ ΠΥ 
4180 ἰο {86 1608, 88 Δ 88 ὑποὶγ δἀορίζοῃ οὗ Ο"σὶβ- 
ἐἰδαΐν Βδὰ ποὶ γοὶ Ὀθ6π αἴθ ὮΡ (40 ΤῊ δε ποσὶ 
ηϊολί αἰ γεσοδεη δἰπα αἷς ιοογάεπας Οἠτίϑίοη). 8.660 
Τπϊγοἀυοίΐοπ. ΑΒ γοὶ 4}} Ὑ6ΓῸ ἰγοδίθα δ8 ἐπ 
ἐβοοογαίϊοο- 408] ὉΠ οὗὨ {μ6 Ῥ60}1]6 οὗ 15γ86] 

ταί 668 ΟΥἩ ῬΙ666υΓ70.--Μ. 
δάπιος Βοδὲ ὑπιθαγαοα τάνῳ ὌΡ ΤΙ Ἐτϑον 

Ὧ6 8}}8}} 
“-ἹΜ) 

ο8]1οἃ ἰο ((π0 τοοορίϊοι οὗ) ὑπὸ 7811}, ΟΥ̓́ ΘοῦΣ8θ 
(ΠΟΥ δῖὸ αἰδιϊπρσυϊδιοα ἔἤγομι ὑπὸ αϑηΐ]ο ΟἸτῖδ- 
ἐδ (αζαϊπδὶ Πα μΘΡ; 860 Ῥ 1θδ᾽ ἢ 677. 

Τ7Τὴε τωεῖσε ἰγῖδεε (τὸ δωδεκάφυλον Αοἰδβ χχνΐ, 7) 
Μαίϊ. χὶχ. 88; Βου. υἱἱ. 4-8, οἱοό.Ό 7726 ἀϊερεγείον, 
800 θουΐϊ. χχχ. 8; ΝΟ. ἱ. 9; ΡΒ. οἶἰχυϊὶ. 2; 5ηο. 
ΥἹ. 8δ, οἰο. 

Οτοοιῃᾷ.--- χαίρειν, ἰ 6 ατο 6 Κ ἔογει οὗ δα υἱᾶ- 
ἐΐομ (χαίρειν 8Βο. λέγει 1 Μαοο. χ. 18; 2 Μδος. ἰχ. 
19); πυβοὰ δἷβο ἱπ ὑπ Αροβίο]ἹἹοδὶ ἄθοσϑϑ Αοίβ χυ. 
28 (ἰο νοι Ησυίδμον, ζΟ]ονίης Κοση, στίχον 

08118 ἰἰοπὶϊοα). Τμὸ Ηθῦτον 2). [5. χ νι. 

22 οἰο. Οἷ {89 ΤΌΥΤΩΒ οὗὨ δαϊυίδίϊοι υδοὰ ὮΥ 86 
Οἶοσ Αροδίϊθβ; 858 Β6σθ, ὑπ 0} δ΄ δ Υ8 οΘοστεθροπὰ 
ΠῚ} ὑπὸ Τυπάδιηθπί8) 1άθ88 οὗ 86 Β6Υ6 8] Ερ16- 
1608. ΦΨ96γοβ ἀθβῖσοθ 0 ῬσΌβοσυο ἰ0 ἷ8 ὈΤΟΙὮΤΘΣ 
(89 ὑγυθ 700 δηὰ ἰο ὈΘΟΟΠΙ6 ᾿πδίσυτηθηίαὶ ἰῃ ὑπ 6» 
δοουγίης ἰ(. Βθποθ χαέρειν οὗ γΥ. 1 τοϊδίθδ ἴὸ 
χαρά ν. 2, Μ᾿ ποῖ γ͵ὸὁ Β661Κ ἰ0 ΘΧΡΙΘΒΒ ἢ ἰδ ἰχ85- 
Ἰδίΐοι, ““ βαϊυιδιΐου οὗὁὨ 70Υ (γεμάεστιιδι).᾽" [8696 
δῦονθ ἴῃ ΑΡΡϑ}ὺ. Οτὶἱί, νυ. 1.--Μ.]. 

Ψεε. 4. Κείεγομοα ἰο ἰλε ἱεπιρίαἰίοη απαᾶ {8 α6- 
δῖση. ΑἹ] 10γ.---πᾶσα χαρά, ποὶ 88 Βοτη6 οὗ (9 
ΟΙΔ6᾽ Οσχροβίζοσθ σοῦ Σ 86 πἰριοδὶ ἴογ,᾽ Ὀπὶι 
811] 700, ἿΟΥ͂ μρῆμθο ον κῶς (ὅλως Οδτρσου., Ηυΐ δον ; 
ΘΏ ΓΘ 707) 1688 ἰηάοοα {μ6 ἾΟΥ͂, 88 8Δῃ 6]]- αἰ οὰ 
086, ἐδ ἰ0 Θογσγεδροπὰ υἱἱἢ {πὸ ποικίλοις πειρασμοῖς 
[- 8}} βοσίϑ οὗ 70Υ,᾽" ““ 411 σομοθῖνδΌο 70γ,᾽ Α1]- 
οΥά; ““γέηὶ γόῦογα οπιπίσιο ἐς ρατίο ἰδίαηι,᾽" ΤῊ 6116. 
--Μ.]. Βαυὶ ἐμῖκ5 χαρά ἰδ ποῖ πο γ0 φαιάεπαξ πεα- 
ἐεγία (αἰ 6Γ): ΓΔΙΒΟΡ, (ΠΟΥ ἃγο ἰο σουγοσὶ ἐδ 
οὈ͵θοίίνγο βυδϑίδηοθ οὗ 100 ἰῃΐο βιδ)]οοίγο σοι 68 
οὗ ἦ0γΥγ. ἡγήσασθε ἷβ ἱβογεοῖογθ θπιρβδίίο [789 
τοροί οι δὶ ὑπὸ οὶ παΐηρ οὗὁὨ 8 Ὑ6γ86 ΟΥ δοηΐθῃςα, 
οὗ (89 1δϑὶ πογὰ ἰπ 6 ὁπ Ῥγϑοθαϊῃρ, ὁ]. ἀ Ὁγ 
δτϑιμτοδυΐδηβ ὁμαασίρίοεὶε ἰδ ομδνδοιοτι δία οὗ (} 9 
βίο οὐ ζαῖθ68; 6. 5. χαίρειν, χαράν γν. 1 δὰ ζ0]]ον- 
πᾷ; ὑπομονήν, ν. ὃ; λειπόμενοι, ν. 4; διακρινόμενος, 
Υ. Θ᾽; ΘΟΙΏΡΒΓΙΘ δΪβο υ. 18, 19, 21, 22, 206.---Μ.]. 

ἹΜῪ ὈσοίσθὮ .---ΣΙΠΩΔΥΙΪΪΥ υδοᾶ .ἰο ἀσηοὶθδ 
σοι γ οὗ ζαϊ (ἢ, Ὀυὲ ΠΘΥΘ 8180 σοϊη Ὁ} Υ̓ οὗὮἁ 
ὑμθοογαίϊο δύο" Δ] Υ̓ (866 ὁἈ. 1. 16, 10; 1]. δ; ἵν. 
11; νυ. 7, 9, 190). [Ῥοτάπτνονί ἢ Το Υ κα ἐμαὶ 
“ἀηἷ8 δά ἀγοβδ 18 ὙΘΡῪ δ {40]6 ἴῃ δὴ ἘΡὶδβ.16 1 Κϑ 
(86 Ῥχοβοηΐ, οβαγδοίοσισοὰ ὈΥ ἐμ Ἰοηρυδρο οὗ 
βίῃ ΣΟΌΘΝΚΟ; ἱπδρίτοα ᾿ἴκὸ {86 χορσγοοῦ οὗ β8ι. 
Βίορμοπ, ὉΥ ἐμ ριγῖὶ οὐὗἁὨ ζΖονε. ΦΔαηθθ, “ἐλ 
1οτα δ δγοίδλεν,, Βανΐϊηρς ἰδ9 Βρίτὶὶ οὗὁἨ 6 Γοχὰ, 
διάγ68868 ΟΥ̓́ΘῚ ἔῃ θὰ 88 “ὁτγοίλεγε.᾽"-4Μ.]. 
ὍΘ: Υγὁ [411] ἱπῖο ἄξνοτα ἴθ ριδίίοσι.--- 

ΤΉ οδο πειρασμοί ᾶἃγτὸ (6 ΟὨΣΘΥ͂ τηοἰϊνο οὗ (ἢ 
Ερΐδβι16. Απα οογίβί ΠΥ ὑμοῦ ἃγὸ ποὶ ΟἿΪΥ ἴῃ 8 
ΕΘΏΘΣΔΙ 686 ἴδμ9 θλίψεις ὙἙΙΘΝ δὴ Ὁπθο] ον ς 
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ποῦ] βγορασοθΒ ΤῸ ὈΟΙΐοτοσβ {(Γυϊκο Υἱὶϊ!. 18; 
Μαίιι. χὶϊ. 21 (ΕἸ Π6Υ); ΠΟΙ 8Γ6 (ΒΘ Υ ὈΔΓΔ]]6] 
(01 Ροῖ, 1. θΘ. 8.111 1088 ὃγο ὑβὸν ἴῃ οβϑϑϑηία] 
Δι 86815 (09 πειράζεσθαε γν. 18 (88 ὙΙΘΒΙΉ ΧΟΡ 
{81} Κ8}, ἐῆ0 δηιΠο 815 18 δὺ 89 τηοδὲὶ ὑπαὶ οὗ 
οὈ]οοίνο ἰποϊίοιιοηΐ δηᾶ 1.8 σου οϑροπάϊηρ βυὉ- 
θοίϊνο ἱγει δ} γ. 10 18 8 ὙϑΥῪ ἀοδηϊίθ, 6ο0ῃ- 
οτοίο ἰάθ8, {8:8 6] Θῃη θη δ οὗὨ τ ῖο ἢ ταν 6 χαϊμογοα 
ἴῃ μδνὶ ὕγοτη ὑπ 6 οἱ γοιιηδίϑῃοοβ οὗὨ {86 (ἴπ16 (866 
Ιαἰγοἀποί!ο0})}, δηᾶ ἰπ ρϑτὶ ἔγοπι ἐμ Εἰ ρἰβι}9 1089], 
Το Φονδ ΟΒ τ ϑυϊδη8 γογο ἔμοὴ ἰοιηρί θα, οχ ὑδ6 
059 ἢδηὰ ὈΥ ἰμὸ μαϊγοὰ οὗ (ὴ9 ραζβϑβ, οῃ {86 
ΟἾΒΟΡ ὈΥ ἐπ πδίϊοῃμ δ) βηδιϊοΐβαι οὐὗὁὨἨὨ (6 7608 
(Δ δἰἑογπαὺθ οὐΐωπι σεπεγ πωπιαηῖ), δὰ {πον 
ΟΥ̓ΘΡ-Γϑίησ οἰ ]Ἰ]Δειὶο ἀθβῖσο οὐὗὁὨ γϑὈθ]]]οὴ; ὑΠΟῪ 
ΜΈΓ ἰομρίοα ἰο ραν ϊοϊραίθ ἰὼ ὑμ9 δηι ρα ΒΥ τὸ 
(860 Ραζϑηβϑ δῃηὰ ἴο ὑγϑηβίον ἰὑ ἰο {μ6 Θδῃι1]9- 
Ομυίϑιϊδηβ, (9 βυιηραιμῖζο τί ἰμ0 Ὑ᾽βί ΟἼΔΥΥ 
δονῖδὰ ἡδιϊου δὶ βϑηιίπιθηΐ δηά ἐμ ἰο Ὀ6 ἀζαίῃ 
ΒΌΓΡΡΓΪΒοα Ὁγ (ἢ οἱὰ ᾿ο,.41] βονυυΐοθ. ΤΉΘΥ Ὑ6ΓΘ 
ἰοιρίοα ἰο Εϊοη ἐπι, τ ΒΙ Οἢ τγ88 δἰγοδὰγ ζογπὶ- 
διϊηρ (οι. 11), δηαὰ Ὀογοπαᾶ ἰὐ ἰο ΖΘ] ΟὐΓΥ (6Ἀ. 111), 
10 ἱπϑατγοοίίοη, (6Ἀ. ἰν.), δὰ ἰο ἀροβίδϑυ (68. " 
Το ἰοιρίϑἰο Θαπηθ ὑΒβΘΓΘΙΌΓΡΟ ἔγομι ΘΥΘΡῪ δἰ ἀθ 
διὰ ἰο0Κ 80 πιοϑί γατίοχζαίθα βῆδρε8 οὗ δ᾽] υτίης 
δηὰ το οαΐη ρ, τ 8116 (οἷν ΟΡ αἰ ἑΥΥ 7 υἀαίδεϊο 
Ἰασὶ ῥτοϑθηΐθα ἃ σοχῃίθγ- τὰ ρ]86 (ν. 18.).. Τὰ 
ἰδ ὁὴ6 χτοϑδέ πειρασμός τοδοϊγοα ἰ[561}7 πο ὑπ 
πειρασμοὶ ποικίλοι. ΝΟΥ Βῖπσδο ὑπ6 δα͵θοΐίνο ποικέ- 
λος ἀθῃοῖο58 ποὶ ΟὨ]Υ ἰμθ αἀΐγοσβθ, θαΐ Ῥυ ΡΥ 
(80 ντατὶ οραίοα, 1 ΡγοΔΌΙΪΥ σοηίαϊῃβ δὴ δ] βίοι 
ἰο ἐδ 8 πιδηλ01ἀ- 2: ἰὴ ρ αἰ ἰζο Γ᾽ οὗἩ οοϊουγθ ἰπ τ Βῖο ἢ 
ἰδθ ον βῃ-ΟἸτἰβίίδη ὧπὰ Φ ον δὰ ἰοιαρίδεϊοιβ 
Ῥτοδοη θα {πθιηΒ6 } 768 δηὰ ὙΒΟΥΘΌΥ ΠΟΥ͂ παϊρσἂϊ 
ἜΥΘἢ ΔΡΡΟΩΣ ἴπ ἰΠ6 ρυΐδβο οὗὁἨ Ὀϊἰνηθ τουθ᾽ αὐ ϊο8 
δηὰ ρῥγοριϑίΐοα] σδγπίηρῳ υτρίηρς ἰμθὰ ἴο Ὁθ 
ἘοΔΙου 5 ΤῸ. ἐμ Βοποὺν οἵ αοἂ. [ηϊο {μ6 πιϊά δὲ οὗ 
δυο ἰθιηρίαἰϊουβ ἐμὸν δὰ 1Ἀ]16; ὁπ 811} Βδηὰϑ 
ἰδ} τ βυχτοπηάοα ὉΥ (ποτὰ (οα περιπίπτειν 
ΘΟΏΒΠ ἰμ9 [οχΐοα ἀπὰ Ηυ 6.7). [περιπίπτειν ἰο 
(8]} ἱπίο ἐπ τηΐἀδὲ οἵ δηγι βίην, 80 85 ἰο ὃ0 Ὑ8ΟΪΥ 
Βαυστουπαρα ὉΥ ἰθ. [ἰκὸ χ. 80; Αοἰθ χχυὶϊϊ. 41. 
80 ὅστις ἄν τοιαύταις ξυμφοραῖς περιπέσῃ ῬΊΔίο, 
ἴωες. 9, 877. ο;; μεγάλοις ἀτυχήμασιν ὑπ’ Αἰτωλῶν, 
καὶ μεγάλαις συμφοραῖς περιπεσόντες ῬοΙΪΥΌὉ. Ρ. 402, 
1, δ; πανικῷ περιπεσόντες, 78. Ὁ. 670, 1.6; ληστᾶες 
περιέπεσε Ὠὶος. Τιδοτί. 4, 60; κακοῖς, 2 Μλοο. χΧ. 
4, εἰο.---Μ.. ΤῸ ἀοβίρῃ οὗὨἨἁ ὀνοτν δϑϊϊοίΐοι οἵ 
θα] ίονοσθ (0 ἑατπ ὉΥ Ρτοοῦ (δοκιμῆ) ἰπίο βρ᾽ γι] 
)0ὺγ (Αοἰθ ἱν. 28; Βοπι, νυ. 8, δΐ6.) νγῶ8 θ0η86- 
φαθπ }Υ ἷπ δὰ οιιϊπθηὶ ἄθρξτθθ ρθουν ἰὸ ἐμΐβ 
βτελὶ ἐοτιηρίδιΐοη. Βαὲ ἐμΐ8 ἐθτιρίαἰίοι ἀἰὰ ἀουδί- 
δ ὈτίῺζ Ἰηλην 8ῃ ἱποοπβίδης 76» ἰ5- ΟὨτἰβιΐϑη 
ἰο τυΐη θδίοτο [9 76 Υῖ88 πᾶσ, δ ἀἰά ἐμὲ ππὰον 
Βαν ΟοοΒ 8. 
ἵκβ. 8. δδίποϑθ γὸ ἱσῆουν δαὶ τὰ ρσοοῖ οἵ 

7οῦν 1411} υσοσϊσοι θη δυταηοο.--- 8 Ῥασίὶ- 
εἰρὶθ γινώσκοντες Θχρ]α 8 ἡγήύσασθε δῃὰ ἱπάϊσαῦθα 
ὉΥ ἩΔΥ͂ οὔ Θασοπτγαρθπιθηΐ [ἢ 9 ἸΏΒΏΠΟΣ ΒΟῊ ἐΒΘΥ 
ἘΠΡΕΙ ἰαση ἐμ6 θα -ατίοῦ οὗὨἨ ὑπ6 ῥσοοῦ ἰηΐο ἴον 
(μθποθ πο ἔἶιου “δαὰ ἱζθον" (μα: }6}), ποῦ “ΤΣ 
70 Κπονγ᾽᾽ Ῥοίδ). Τὸ δοκίμιον (ἡοαπὰ ΟΕ ΟΣΘ 
διὰ] Ῥεΐ, ἱ, 7) ΠηδῪ ταθδη ἐμθ ππράϊατι οὗ Ῥτοοῦ 
(16 ρτορον βἰ ρει βοδέϊοι οὗ δοκειμεῖον, ν αἰΘὮ ΟΘου ΓΘ 
Δ 5 ἀἰδεγοηΐ χοδάϊηρ οὗὨ {815 ραϑϑαρθ, δἷβο 88 
ὁρροβρὰ ἰο δόκεμον), Ὀαὲ 4150 »χοῦ  (δοκιμή) 88 δ 
ῬΈΒαΪΙ οὗ (μ6 ἰοβέ, Ηυίμον [0] νίπα Οϑουιπιοπΐαϑ 
Ἰμϑιδίϑ Ὡροὰ ἐμ6 Ἰαδἰΐου ὅθῃβο, Ἦ ἰοϑίπρον πὶ τὰ 
βοι]αν, ΤΠο1]9 δπὰ οἰμβοσϑ, (9 ζογθου. Απὰ 
ΠΚΆΠΥ δο, διιβουρὰ ἴῃ 1 Ῥοί, ἱ. 7 ἐδὸ ποσὰ 

»ο 

δἰ χηΐϊῆο8 Ῥσγοοῦ; ἴοσ (μϊ8 δοκίμιον 18 ἀοβὶ χη ἰο 
οἴὔδοῦ {πὸ ϑηἀυγδηοθ σομβθαυθηῦ ὈΡΟῚ λπιμη: 
οί κοῦ τὶ αὺ οἱἕοβ Βομι. Υ. 8, 4, 6.0 θλέψες 
οἴοοὶβ ὑπομονή, οἰΘ6. Ηυΐμον Βαγ8 ὑπαὶ ὑμθη τγῦ9 
οὐχί ἰο δύο τοῦτο τὸ δοκίμιον. Βαὺ ἐπ ἰδιμρίδ- 
οη δηἃ πα ῥσοοῦ δἃγθ ποὺ ρυγχοὶῦ 1Ἰἀθηΐ 68]. Τθ 
ἰορίϊης οἸοπθηΐ οὗ (Π6 Ῥγοοῖ διηδπαίθβ ἔσγουι (ἢ 
6Ὑ1} ομα, ἢ }]6 (λ6 ργουΐης οἱθπιοηΐ οὗ ὑπὸ Ῥτγοοῦ 
Θομγ68 ἤγοιι αἀοα. Τοπιρίδι(ϊοη 18 ῥτοοῦ ἀπάρθυ ἐδ 9 
δααιαυαίίης οοὔροχδίϊοα οὗἨ οΥἹἱ ἱποϊϊθυιθηῦ ἴἰο 
οὐ. Τ᾽ 1Β βοί 168 8150 (86 οὈ͵θοϊίοη ὑμδὺ ἐθηρὶδ- 
(1008 ΤΑΔΥ ΤΘΒᾺΪὶ ἴῃ δ᾽] ὰγο (οὗ ρῬγοοῦ); ἴον ἰθιὰρ- 
ἰαὐϊοη ἃ8 8 ἰθδὺ ΟΥ̓ΟΣ σοηίθι ]δίθϑ ρσοοῦ οἢ 6ο0η- 
αἰ ου οὗ σοοὰ Ὀαμανίουγ. [ἰ Θχρ δίῃ 8180, ΒΟ 
ἴῃ (86 σοπογοὺθ τδηηοῦ οὗ {86 βογῦ!ρία 68 ῥγοοῦ 
ΤΑΔΥ ὯΘ ἀοϑονὶ θα 885 ἰοτιαρίδίϊοι (θυ 1} Τοῖον- 
Θησο ἰο οχἰβιΐπς αἰ ου  οβ ἰὰ ἰδ Ῥτοοῦ, θη. 
χχὶΐ.), δῃὰ ἐοτορίδίΐοη 88 ὑσοοῦ, Οη κατεργάζεσθαι, 
ἰο τοτῖ,, οδϑοί, 806 Βαρι. Υ. 8 δῃὰ οὐμὸν ῬΡϑββδροϑβ; 
ὑπομονῇ ταδηϊοϑυὶγ ἀοποίοβ ΒΘΓΘ ἐπάμγαποε.--- 
Βαιμηραγίοη, ΤΠ0 116, ὙΠ Οβίηροσ, Ηυΐμβοῦ: ΤῈ 
μένειν ὑπό εἰδιηάϊπρ Οη6᾽8 σγουπα ἱπ ὑδηιρίδίϊοι. 
ΒΟ ΠΘΟΚΘΗΒΌΓΩΟΣ ΤΣΘΙΏΔΡΙΚ5 ὑμδὺ ᾿ξ ὑπό θ6 Θαρδδ- 
Βἰξρὰ νγὸ ροὶ {μ9 1ᾷο8 οὗ ραίίεηίία ας ἰοϊεγαηίϊα 
ππαϊοτωπι, ἸΥ͂ μένειν, ἱπαὶ οὗ σοπδίαπίία, ἢγημίαδ, 
»εγδευεγαηίϊα. 

γεκ. 4. Βαϊ 1οῖ θη ἄθπταηοθ Βανθ ἃ ροσίϑθοι 
ὑΤΟΥ.---Ὑ|οδίη οΣ : Τὴ6 ΘΙΔΡΒαΒ18 8 οἢ τέλειον. 
ΤῊΘ τρϑ ον οὗ σοτητηθηίδίουβ αηἀογβίθηα ὑπ 6 
Ῥογίοοι ΟΣ 88 86 ρογήθοιϊϊηρ οὗὨ ὑπὸ 186}, 
80 Ηυίΐδον, ΤῊ δίῃ σου : ὑπ ῥγοοῦ οὗ ὑπομονή (οὗ. 
1 Τ088. ἱ. 8.. ἨΗυίμοῦ: ὑπομονή 18 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
Ῥαβϑβίυο Ὀπὲ 4180 δοίϊγθο. 118 δοίϊγο ὑπομονῇ 15 
πού ΟὨΪΥ (0 ρούβουδτο υηΐο ἰδ9 ὁπ (υΐμον: [ιοὺ 
Ῥδίϊθῃοθ δῖ ἄστλ ὑπΐὸ [89 θη : ΒιΠΆ 1] ΥΪῪ Ὁ 8]-. 
νἱη, Φογοῖιθ δηἃ ΠΔῊΥ Οὐ 68); ὑπομονή 18 ἴο Ὀ0 
ἀοβοϊοαί πῃ ποιδίηρ, ποῖ μον ἰπ 00 (Β6Π 661) ΟΡ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ 6596} {18} ροϊπέ; θβρϑοίδιν, 18 ομι, 6Οη8- 
ἄθποο, οἰο.---Βυὶ Φδπιθ8 οὐ ἀθΥ δοπίθιιρ]δίθϑ 
ποὺ ΟὨΪΥ ἱηγασὰ ἀθιλθδποῦσ Ὀαὶ 4180 ἀπὰ οὨἑοΗ͂ν 
{86 ουἱϊναγτὰ οχΒΙ ὈΙοη οὗὁἨὨ ἰδ δβδπιθ, ψὶοἢ ὨΘ. 
ἀορ]ογοὰ ἰο 860 τυϑηϊο] αν οὐἱϊἰοα. Ηθπηοθ ἐμδὶ 
ἰηιοτρτοίδιϊοι ἴβ σαὶ, το ἀἰδιϊη κυ 865. 89 
Ῥογίϑου πψόοῦκ, Υἱζ., 86 δοοοιῃρ  Βἷπρ οὗ θη υγ- 
860, 88 ἰδ ῥχοοῦ οὗ οπάυγδῃοο ἔσομη θη ἀυγϑ 06 
ἰϊ801, 85.0. Ετγδδιιυβ, ἀθ δοίίο δα οἰμοσβ; Ὀπΐ 
{8ι680 δοϊαηπιθηΐδίοσβ ΟΣ ἰπ ᾿ἰτηϊἰπς {18 ουὐπαχά 
Ῥτοοῦ οὗ οπάυγϑηοθ ἰο βοπλοί ἷπρ ζΘΏΘΓΔΙ, ΥἱΖ.: 
(86 ΘχΒἰ ἰϊοη οὗ πιοσδ}ν, οἰο. (800 ΗΠ 6᾽). 
Βαυΐ ὕϑπιο8 ἱπ 18 ΕΡ 15:16 1005 δὲ ἃ ἀϑδηϊία οὐ] οί. 
ΤῊΟ ἔργον τέλειον ὉΥ ὙΔΐσΙ ἐδ9 δον δὰ Ομ ἰβι 88 
ΓΟ ἰο νοεῖν ἐποὶν ΘΓ η90 οοῃϑίϑιοα δοοογά- 
ἰης ἰο οἰ. ἰϊ. ἱπ (δ υτοβοσυϑα βοϊη ον] θα ρποηΐ 
οὗ ἐδοῖν αδῃ 110 ΟΕ γἰβιδη Ὀτγοί θη, δα ἀσοονά- 
ἴῃς ἴο οἷ. 1ἰϊ., ἦν., τ. ἴῃ ὑπο» ὀρθὰ στυρίυγο 1 
)υάαΐδεϊο Δ᾽ ἢ -Ῥυὶάο δηά ἔδηδίλοῖθπι. Υ68, 8168 
μον δα {86 ΒΟρΘ οὗ μαϊηΐπα 16 9188 ΟἸγ]8- 
υδῃ8 δὰ δ᾽ουρ τῖϊ ὑπαὶ Θυθῃ ὑπο ὅονγα ὑπ οῦλ- 
ΒΟΙΥΟΒ, ἰ0 8 ΎΘΕΙΘΣ ΟΣ 1088 οχίθηίΐ, ἔογ }}18 ροσίθοι 
σΟΥΚ οὔ δυ τα! ἰὴ ἰο 086 Ῥτδοίΐοδὶ γϑϑυ]ἱβ οὗὨ (δ 6 
Ομ γἰβείδη 116. Βαὺ 1 (6 ΠΙΟΡΘ ζΘΠΘΙΓΆ] ΒΘ6Ώ890 18 
ΡῬτοίογγοα, γ δανθ {80 τηϑρδπὶπρ ὑμαὺ ΟΕ Υἰϑυδη 
θπάυγδηο6 τηυδὶ οὐἱάθῃοο 1867 ἴῃ ὑπο 70.}} ΟΑΥΣΥ- 
ἵπρ οὔ οὗἨ ἰμοὸ γγϑοίϊ681 δοῃβθαῦθποοβ οὗ ἰδ9 
Ομ ϑεδη δὶ. ΑἸ ἔργον τέλειον οὗ ὑμ6 ὑπομονῇ 
ἴπ ΟΡ ἀδγ που]ὰ σοπβὶβέ ἰὰ ὑπ ἐβοτοῦ σῇ δοκπον- 
Ἰοάφηλοηι οὗ Ο γί βϑιΐδη Βυαπιδηϊδτὴ δηὰ (6 ἱΒΟΤΟΌ ἢ 
τοηυπηοϊαίϊοη οὗὁἨ (80 δρὶσὶν οὗὨ βοοίδσϊ αηΐδπη δπὰ 
Ταπδι οἶϑ. ᾿ἘἘχέτω 18 ἀοοϊάοαΥ ΘιαρΒαίΐο. Τὸ 
ἐμὶ8 οι ἄστϑποθ τουδὶ μοϊά, ὑμὲ8 ἐὺ τουδὶ ΓΘΟΟΙΥΘ, 



88 ΤΠῈ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΦΑΜΕΞ. 

δοαυΐτο διηὰ ἐπῖ8 ἰὑὺ τηυδὲ πᾶν ἰοὸ βῇονγγ. [ὑ 18 
ἐμογοίοσο δὖ οποθεξεκρατείτω (β΄. } 8655) δπὰ 
παρεχέτω (Ῥοϊ(). 

ΤΒαὶ γὸ ΣΏΔΥ ὈΘ ροσίϑθοϊ δη ἃ δϑιτίσο :---ἶνα 
ἀροϊά θα] Ἔχρυθββοβ ἴμ6 ψογὰ [υ86ἀ ἴῃ ἴδπὸ ἐθὶϊο 
86Ώ89.---1.7, ἀπῃὰ ἰβδ Ἔσχρίδίποα ὉΥ οἷ. ἰϊ. 22, 
τέλειοι δηα ὁλόκληροι τ ποΐ δἰίοσ οί ΒΥ ΒΟηΥ- 
τοῦ (Η {8675}, ΔἸ κου σἢ (0 ΤΧΧ. 86 ὈοΓὰ [ῸΣ 
ΣΟ ΠΠ. Τμὸ ΤΌΣΟΣ ΟΧΡΥΘδβίου ἀθηοίθδ Ρδτ- 

Τδοϊϊοι ἴῃ {86 86η86 οὗὁὨ σομηρ!οὐοα ἀονο]ορτηθηὺ ΟΥ 
Υἱ ΑἸ γ, (η6 Ἰαιοῦ ρμογίθοϊίζου ἱπ 118 σομῃρ]οἰοα 
τοδηϊ οδίδιίοθ. [ςΑἸΐοτὰ ἀρθῆπμθβ ὁλόκληρος 88 
“(δὶ ἱπ τ ΒΊΟΝ ΘΥΘΙῪ Ρϑγί 18 ὑσδαθηΐ 1} 1ὲβ ὈἾδοο, 
δηὰ οἰ(ϊο5 Ρ]αίο, 7Τῆηι., Ρ. 44, 6. δῃηιὰ ΟΌγ». {πεεοτίρ. 
868, 26.---Μ.]. Βυὶ ἰΐ ἀοποίοβ ΓΟ Βρϑοὶ 0 8)}}Υ: 
Τΐγου πιδηΐ ἰ0 θθοομθ δηίΐσο 76 }}8 δηα οἷοβα ἐμ6 
Θηΐϊγο 26 8 ἀργοϊοριηθηΐ, γοὰ τηδὲ ὈΘΟΟΤΩΘ 
θητρο ΟΠ γἰβίϊαπβ; Ὀαὶ 1 γου πδηΐ [0 βυδβίαϊῃ [86 
Ομαγδοίον οὗ δηΐσο ΟὨΡ δι ϊδηβ γοὰ οδηῃοί αἷ8- 
Ῥθη80 Ὑἱΐ} (86 τιϑὺῖ οὗὁἨ ρογίθοὺ ἔγαϊ θυ πὶ ταί 10. 
αἱ 186 ΟἾ ΓΙ 0188, 6180 τ τὰ θη }1}6- ΟἿ τ βιΐδηβ, 
δηὰ ἐμαί οὗ Ὀδΐπρ ορροβϑᾶ ἴο {86 τνοσἷᾶ, διὰ α]8ὸ 
ἰο {{Π|ὸ7 διιἀαϊϑίϊα του]. Εν {Π0 τέλειος 18 016 
ὙΠῸ 848 γοδομοα πἷβ τέλος, ἰῃ 6 ὁλόκληρος Οὁη6, ομὲ 
ἰοίωπι οεί, φσωοά δογίς οὐ(ϊσίί ( Ἡαλίξξεπιιΐα ρματίε 
πιαποι). πο 960. νγὰϑ ὉΥ οΥὐἱκὶμ 8. Β.γ1)0}16 
κλῆρος; 838 ἃ ΟΝ τ διίϊθη ἢ ψὰ8 ἴ0 ὈΘΟΟΙΟ ἃ Γοδ] 
κλῆρος δηὰ ἔδυ ὁλόκληρος. Τὴι6 ῬΥΙΙΠΘΥΥ τοΐου- 
6060 ΒΘΥΘ 15 ΤΠΔ ΠΗ ΓΘΒ.1Υ ΠΟΙΓΠΟΣ ἰ0 Ἰ1ΟΤ8] ΡΟΓθ0- 
ὑξου ἴῃ ροπογδὶ (ΗΠ αὐμογ), ΠΟΥ ἴο ρογίδοίλου 6 Γ6- 
δίϊου, Ὀαΐ ἰο 6 τυάϊπιθηΐὶ [οτπιατ: »γίποὶ- 
οἱεἰ 4] Ῥονυίθοι οη οὗ ἴπ6 ἤδὶι} οὗἁὨἩ ΟἿ ϑ. 188. 88 
Ομ τιβιίδηβ; πὲ [86 ΘΧΡΥΘβΒΙΟΝ οὗὁὨ ὕϑιηλ68 ἱπυ ΟἾΥ68 
6150 0 συ]6 οὗἩ δοβοϊυὶς ΟἿ  βίϊδη ρουζθοϊίοι. 

Ιῃ ποϊμπίηρ ἄοδοίθας .---λείπεσθαι πιο 88 
ῬΓΪΙΔΥΪΥ ἴ0 βίδυν ὈθὨἰπᾶ, ἰο 6 ἱπέοσίου ἰο δῃ- 
οἰ ογ, Ὀαΐ 4180 0 Ὅ6 νγαπίιΐπρ, ἀοδοϊθηὺ ἴῃ 8 (μΐπς 
«τ δὴ. Τὸ Ἰδίϊου. βθῆβα 8 δἀνοοδίοα ὃγ ΤΉΟ]]ο, 
6 Ῥοίίο, ΤΙ οδίη σον, ΗυμΟΥ τὶ} τοΐογθποο ἰὸ 

Υ. ὃ ἀπὰ 1 ΟὉου. ἱ. 7, {16 ἔΌΓΣΙΔΟΥ ὉΥ βδίοσν, Αὐραβιὶ 
δα ΟἰμοΥθ, 1086 σίθν γ͵α σομδίἀ ον σοτγθοὶ ἠοὐ- 
μι πδίαπαΐπρ ὑπ6 πιοάϊδοά δοηβα οὗ ὑμ6 ψοσὰ ἴῃ 
γυ. δ. ΕῸΓΡ ἰδ ορροϑίίθ οὗ ἘΠΕ Το Δο οα {Π6 
ὁπ, οὐ οὗ Ὀεΐπρ τέλειος 18 Ἰδὲ {1:6 δανίηρ βίαγϑὰ 
Βομίπά. ΤῈ ἄδοαν δομβοαυθηΐ ΡΟ αὐΐοβοθηοθ 
διὰ γεἰγοργθββίοη, ἰδ 6 ὙΘΥΥ ομδγδοίθσιβίϊοβ οὗ 
ΕΛ οπἰ(ἴδπι ἀουθοροὰ αἱ ἃ ἰδίος ρεοσγὶοα, δπὰ οὔ 
ΝΑΣΑΥυ6- ΟἸν βι Ἰδπὶ γ, 18 ἐμ 6 ῬΥΪΠΔΣΥ ἰάθα Ἡ ἢ 
σΟΥΤΘΒΡΟμ 5 ὙΠῸ (Π6 οὐπηθοίΐοη οΥ̓͂ (86 Ψ80]6 
ἘΡ 8116δ. Τὴ 76 ν 188} ῬΡΘΟΡ]6 ἰ{861} Ὀδοατηθ τηοϑὲ 
ΘΠ Ρ ΒΔ σ}}Υ [Π6 λειπόμενοι Οὗ 6 τον] ἀ᾿ Β Εἰ βίου. 
απιθ8 τ ἶ 1} ἃ Ῥτορποῦ Βα ΘΥΘ ΤΟγοθανν 41 (μΐδ 
Βτοσίηρς (τοεγάρπ) ἄθοαγ. [Ιΐ βρτίπρβ ἱπάθοὰ 
ἔγοτῃ ἃ ΦΌΠΥ ἀοδβοίθηοΥ ἴῃ βρί τί ἐπιαὶ {πίη ρϑ οσ αἱ 
Ἰοαϑὺ ἔγοτη ἃ ἀδβοίθπου {παὶ τηϊσῦ μανα ὈΘΘἢ 
δυοϊάἀρα, ἃ ροΐπὶ ἰο νη ϊοῆ ΖαΠπι68 ΤΘΙΟΓΒ ἱπιτη6- 
ἀἰδίοὶν δου. Τὴθ ΒΘαῸ ΘΙ ἸΠΟΥΘΟΥΟΥ ΒΗΟΤΒ {πα 
86 8665 ἴῃ διροσἕοοῖ οαἴνετα ῥγοοῦ οὗ 11ξ6 [8 701] 
ΞΕ ΠΕ οὗ οπαγδοίθσ. 

. ὅ, 6. Ἡρξίδάοπι α εοπαϊίίοπ 97 ἐπάμτγαπος; 
ὉΤΟΨΕ [07 ιυΐδάοπι ἴῃ ὡπαοιδίϊπρ ζαϊίἢ. 

Βυϊ 1 δὴγ οὗ γου;---εἰ δὲ ρμοϊπίβ Ὀγροίμοιϊ- 
ΟΑΙΪγ, δηὰ ψἱ γοΐογοποῦ ἰο ἰηαίνίυ}5, ἰὸ ἃ 
ΤΩ Ὴ 10] ΡῬΡΟΌΔΌ]6 ΟΥ ταί μον ροσοθρῖ}] ἀοβοΐθθπονυ 
ἴῃ σοῆογαὶ. Ῥοβοΐομου οὐἩ τίβάοπι Ἀ88 {86 ΖΌσπι 
οὗ {π6 Ζυάδαΐδιϊο δὰ ἘδΙοηἑ 6 οἹοτηοπί. 

Θοβοίθηϊς ἐπ τυϊβάοσω.--- Σοφίας πἰϊποαΐ ἐμ6 
Ατ 1010 δοϊτη ον] θᾶροβ ἰπ ἃ ΣΟΥ ὈθαυΐὩρ Τϑη πον (818 
Ἰδοὶς οὗὨ νυϊβάοσω, βῃ ρρροβίῃης (6 ἀοβοίθῃοΥ ἰο οχἰδβὲ 

ΟὨΪΥ ἴῃ ρμᾶστί. Οδουπιοηΐβ ἀρῆηοβ τίβάομη 88 
τὸ αἴτιον τοῖ' τελείου ἔργου, Ἠαϊ ΒῈ} 88 {ἰμ6 ἱπαεῖσμς 
ΟΥ̓ 186 ὈΓΟΌΪΘΙΙ οὗὨ 178 88 ἃ ΠΟΪ6 85 γν6}1} 88 ἱπ 1.8 
Ρδυυϊδυϊαν ΡΒ 8865, τ Εἰς ἢ ἱποῖῖ68 18 ἰοὸ ΟΣ. ΤΉ 
ΤΟἔΟΓΘΠΟΘ ΘΓ 8 ποῖ ΟὨΪΥ ἰὸ ἴμ6 ῬΣΟΥΘΙῸΌΒ οἶ 
ϑοϊοσηοι, ὑμ0 Ἦ ἰϑάομ οὗὨἩἨἁ Ξοϊοτηοῃῃ διὰ 9 6808 {89 
8οῃ οὗ Ξϊτδοβ. Τμὸ Νὸνν Τοϑίδηηοηὶ βίδἀϊυτη οὗὮ 
1Βοοοχϑίϊοαὶ ἱπεῖρης ψγὰ8 ΟὈ)θοι υ 7) τϊβάοσω 
Ἰηδῃϊεβιθά ἢ ΡΟ σβοη (Δι. χὶ. 19), δηὰ με σο- 
ἴ0γ0 ΒΘ] ΘΟΙΥΟΙΥ (Π6 χἱραὺ Ῥογοορίϊοῃ οὗ ἐδ 
Β' 518 Οὗ {86 {ἴπ|6 δηὰ {6 ΘΕγ]Βι ο]οχὶο8] ΓΒ] οπς 
οὗ (88 ΓΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἴῃ ἰδ6 ΟΒΌΓΣΟΙ 848 Ῥ76}] 88 ἴῃ 186 
ζαϊι ἢ οὗἨ ἱπαϊυιάπα]8. Ὁ ΤῊ ἀϊδίϊποὶ χοϊδίΐοη οὗ 
818 ψδηῖ οὗ υϊβάοιῃ ἰο {86 ἰοτηρίδι'οη8 (Ὁ δὶνίπ) 
οδῃποὺ 6 ἀθηΐοὰ τὶ} Ἡυΐμον, δ᾽ μοῦ ρ, νεῖδ- 
ἄομ, ἰο Ὀ6 δΒΌΓΟ, τηυδὶ ποῖ Ὀ6 ἰάοπιϊ οὰ π 1 δη.- 
ἀυγαποθ. Α8 ἰὺ ἰβ ἃ ἔυπάδιηορηϊδ) οοπάϊΐοι οὗὮ 
(8.6 ΒΔΙη6, 80 ἰὐ 15 4180 ὁ59 ΟΥἨὨ (6 ΘΠ ἱοΥ τηοάθ8 οὗΥ̓ 
118 Θχ ἰ ὈΣ 108 δοοογάϊης ἰο οἢ. ἐ11. 17. 

Τοῦ τη 88}. ἔσοσῃ ἴ8ο ΟΘοά.-.--ὅ6. Μαί. 
χχ. 20; Αοίβ 11],2; 1 9πο. γ. 16.Ὀ. Τμὸ ΖΌσὶ ΒοΣ 
ἀοδηϊ οι ΒΒΟῪΒ ον προγίϑπι ᾿ξ 18 ἰμδὲ σϑα] 
ῬΤΆΥΘΙ τουδὶ 6 ἔγοο ἤγοτῃ (ἢ 9 δάτηϊχίυχο οὗἨ ΔΥ 
σοπορρίΐοι ὙΒ16 ἢ ΟΌΒΟΏΓΘΒ [ἢ 6 ΒΟ] 688 δπὰ ρσοοᾶ- 
688 οὗ ἀοά. ΤῈ υάδαίζεν ἀϊὰ 8180 Ῥσδγ, αὶ 18 
σοποθρίϊου οὗ {π6 οἱ π'δ8 ἃ δον δὰ αἀοἀ, Ρδσ- 
14], 1658] διῃὰ τηϑδϑυσγὶπρ ΗΪπ Ὁ] ββίηρβ δοοογάϊη 
(0 τοῦ. Τὸ Ῥοβιίϊοι οὗ ἰῃ6 τογχάβ' τοῦ διδόντος 
θεοῦ (Οοᾶ. Α. τοῦ θεοῦ τοῦ διδόντος) αἴγεΒ Ῥχοτχηΐ.- 
ὯΘΠΟΘ ἴο {86 ἰάθδ ἰμαὶ αοἀ ἰΒ ἃ οσἰνίηρς Θοἀ (Ηπ- 
μεσ). 866 συ. 17. ἩΙεβίπροῦ : “'λο ἰδ ἀπο 
ἴο σὶυε.᾽ ΤὙὍπι6 Β6ΏΒ6 18: ἃ ρἸν δ ΘΟΙΩΡΣ ΘΕ ΘΙ. αἶσις 
ΟΥ̓ΘΣῪ ἰμίηρ ὑπαὶ 8 σζοοά, ἈΘΏ66 20 ΟὈ]θοὶ 18 ἱπαϊ- 
οδίοα (ἀΘΌ86Γ δῃηὰ α6]). 
Ὧο 8]1].-- ΗΠ ΒΟΥ νι ῖ ἢ Οαἰ νη δηᾶ οὐ μο 8 βὺ}- 

ΡΪΥ τοῖς αἰτοῦσιν; Ὀυΐ αοἀ᾿Β ρἰνίπρ ἱπ 86 τχοβὲ 
ΘΠ ΘΓ] Β6Ώ86 ΤΠΔΥ͂ ποὶ Ὀ6 ΙηθΔΒυγοα ὈΥ Π18}᾿ Β 85] - 
ἴῃ, Δ Βουκὰ Ηδ ἰ8 ψομὺ δοοοσάϊπρ ἴο {Π6 πη688- 
ὍΣΟ οΟΥ̓͂ αδκίης δηἃ Ὀογοηᾶ δβκίηρ ἰοὸ σῖνο χοοῦ 
εἰζι8 ἀπὰ ουϑὴ {πὸ ΗοΙΥ ϑρὶσῖ. [ΓΑῚῪ δηὰ ΘΥΘΥΥ 
αυδ) δοαίΐοι οὗ πᾶσιν τεβοοίΒ ου ἰ6 σΥΔΟΪΟΒΙΘΒΒ 
οὗ (Π6 αἶνον.-Μ.]. 

Β΄, ΏΟΘΣΘΙΣ --- πλῶς ΟσΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΠΟΤΣΘ 'π ἴδ ΝΟ 
Τεβίδιαουϊ. Ηυΐμες [ἀηὰ ΑἸξογτὰ--Μ.} τοπάθσβ 
εἰπιρῖν διὰ 8668 ἰῃ 1 Δ Ἔχ  αβῖὶγθ γεΐογοπο (0 ἐμὸ 
εἷδι (ποιμῖπρ 6186 18 δἀ ἀρὰ ἰο ἰΐ τὰῖϊἢ Τεΐοσομοθ ἰο 
ἮΙ 8ὰ. οὗὨ 50]. χυὶ. 217), θυὺ {π6 ΧΟΙΈΓΘΠΟΘ 18 ποΐ ἰο 
186 φυλ}ν οὗ {πὸ αἰ, θα ο (Π6 τηοὰρ οὗ ρίτίης ; 
οὐ ἰπἷβ δοοουπί (Π6 ἀοδηϊΐοι εσπαϊαο, εἴποτε 
(Κογης, Τ 6116 δῃὰ οἱ βθγ8), 18 Ῥυϑίβσ Ὁ]9. 8:11- 
660 (ρυτγεὴ αἰ νἱπ ας 18 ΟΡροΒβϑὰ (ο οα]ουϊαίοα ρἰνὶης 
ΠΟΙ δοσογάΐης ἴο ἰΐπθ ΥἹΘῊ οὗἩ (86 Ἰατῦ, 18 δἱ 
οὔ βυβρίοίουβ δῃᾶ Βα] Γ σΟΙΡυ ΒΟΥ. [ὑ Τοο σα 
ἱπάϊ γϑο οι] ὁ 186 βοῦγχοθ οὗ δεπίρπίίαα (Βεἀ6 δηὰ 
81.) δῃηὰ 4180 ἴο {μ6 1 θο δ ἐγ οὗἁἉ εἰνίπα (αϑίμεπίεν, 
Ἐταβιηὰβ πὰ 4].) [ατάβν σα Ἔχ ]δῖὴΒ: “Ὑ80 
εἴγε ἁπλῶς, ἸΙἸΌΘΓΑΠΥ, (δὲ 18, δίπι ἰατο, Ἔσραμά- 
ἴῃς [6 [60 οὗἨἩ ἷ8 θοπηίν δηα ρουτίηρς ον 118 
σοῃίοπίβ ἰηΐο γοὺγ Ὀοβοῦι. Οἵ, 2. Οογ. Υἱῖϊ. 2 ; 
ἷἰχ. 11, δπὰ 1μ6 υδο οὗἩ (80 ψογὰ ἀπλοῦν, αἰϊαίατε, 
ὈΥ {8ὸ ΓΧΧ. ἱπ 18. χχσχὶϊὶ. 28; δηὰ ἱμβογοΐορο (μ6 
νον ἁπλῶς 18 τοπαογοα οὔ μεπίεν ἈΘΥΘ ὈΥ {μ 9 Κ͵- 
φαίςε, δ εοορίοιδῖψ ὉΥ 86 ϑ'γτίδο γϑυβίοῃ."-- -Μ.]. 
πο τὸ ϑξετ τ - - .....ὕ ς--.--:.-- 

4 ΤῊο 768 ἰπάθοά μὰ αἰσοβάγ Ὀείοτο ἴΠπαᾶΐ {{π|6 ὌΘοι ἀ6ῆ- 

οἰοπὲ ἰδ 189 τἰκϊ σοι ρτομοπαίου οὗ ἴμ0 ϑΔοδομεοπὶς ὀοοϊσπο οὗ 
αἰἰσάομι, {ναὶ ἰδ, οὔ 186 ὉΠΊ ΟΣ βδλίκτο οἵ [86 ΟἹ] Τοδίδυθοὶ, 
ληὰ ἴον ἐπ|8 ὙΘΥΥ ΓΘδδΟΝ ΤΟΥ δὰ πιϊἰδυπδετδοίοοα δπὰ τηἸείῃ- 
τοτργοιοά ἐπ ο δανέωϊτο Μοεβίδ ἢ δπὶ ὕγοι 8 ρα συ] τίδτις μοῖπὶ 
οἵ νον ; ποῖ δα. Ενδῃκο οα] ΓΠΘΟΪΟΘῪ [ῸΣ [9 δᾶσῃθ ΥΘΘΘΟΏ 

Ὧδα ἴΔ]]6 0 εἰιοτέ οὗἉ [18 (Δ ἴῃ Θομδϑαῦθμοθ οὗ ποῖ δ Πο ΘΒ {1 
δρντοοίϊδείης ΟὈτίδιίδη μυπι δ [81. 
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Απᾶἃ υὑρρτοξᾶσθιδ ποῖ νυν ἰ1.---Νοραίϊνο 
σχρ!δηδίϊοι οὗ 86 ργδοϑαϊπρ οὗ οὗ ὑπαὺ το 18 
δοπϑοαυθηΐ προ Οἷα Β Βίῃοοσο γσίνίης. Ἧ 1θ8- 
ἴΏ5ῸΓΡ 8|840 Θχῃ]δὶπβ μὴ ὀνειδίζοντος Μ᾿} ΙΙΒΟΣ " 
“ἐδοὰ ὈρΌΤΑΙ θὲ ἢ ποπὸ ΜῈ 10 τ Τοίδθσθησο ἴ0 
δι». χὶὶ. 28 : μετὰ τὸ δοῦναι μὴ ονείδιζε ; σἘ.. χχ. 1ὔ ; 
ΧΥΪ, 17 (566 Πα μο γ᾽ 8 ποΐθ ἔγοτῃ Οἰσθγο). Ηΐυ- 
ἴδον ἀϊδβριυιΐ δβ {π18 ὀχ ροβίζίου ; θη ]οῦ δηα δ]. ἴπ- 
ἱεγργεὺ ὀνειδίζειν : φιαϊζεπιοιπσιδ τόρτελδηδίοησηι. 
Βαὶ ἰΒοη 98π|605 νουὰ αὐΐὸν δὴ πίθηδὈΪ9 βοπιϊ- 
πιοπὶ, Ὀοοαυδο αοα ποἰνὶδίϑπαϊηρς ὑμο86 80 
δϑὶς, ἰΒ ΤΥ 5 ὝΔΥΒ ΟΟΥ̓́ΘΥΒ ΤΘἢ Ὑ10Π ΘΟ 5, 0ῃ. 
Τὸ ΟΧΡΥοθδίου 880 ποι]Ἱὰ Ὀ6 ἰοο Ὀτίοῦ ἰπ (δὶ 
86η86; ἰΐ 15 ΟὨΪΥῪ ᾿ἱπι6 11 019 17 ψγὸ ἰδ ἰὑ σὰ 
ἯΒδὶ ζ066 ὈΘΌΣΘ 88 00η9 1468. Βυί ἰῃο9 οχροϑί(:ο ἢ 
“|0 Ρὰὶϊ ἐἰἸ056 ὙὯΟ δ8]ς ἰ0 βδιιθ γἱ 1 ἃ Γ 84} 
(Μογυβ, Αὐυραδὶϊ δηὰ 4].}), ἰ8 οουίδὶ ΕἸΥ απουπαοᾶ; 
δι βουσὶ ἰὺ ἰ8 1058 76 1-ζο 6 ἰδ δη (δαὶ οὗ Ηυ- 
ἰδοῦ; δὲ ψῖιο δἴϊου νατὰβ ὈρΡΌΤΑΙ 8 1} Ηἱβ οἱ ΤῈ 
ἰδ ΘΔ 04} ἀϊδροβοὰ ἰο 6 μαγὰ Ὀοΐογοδβδαπὰ δηὰ 
δοοογάϊηρ ἰο οἱγουϊηδίδησοβ ὑὼ βοπὰ διδυ ἰδ 
δέος (τσὶ μοὰέ 616 1188). “1.6 514 6-Ἰ] 01. ου (89 
τίον, τ. 10; οἷν. γν. 9,᾽" δἴ8ο, νεῖσῖ ΗυΐῃοΣ δηὰ 
ἩἨϊεδίηκον ἀοῖοοϊ μόΤῸ, οδημθοῦ 6 Βυϑίαϊ ποὰ ὃ6- 
6880 ἰϊ δΔ8 δγϑι οὗ 411 ἰο Ὀ6 ἀοίοτιη πο στ οπὶ 
ὅδιθοδ 6 8η8 ὈΥ ὑπὸ το. Τὴ σοπορρίΐοη οὗ ἃ 
ϑεοῦ ὀνειδίζοντος που] οοΥίαἰ Υ ἀρστὸοθ τὶς ἐδθ 
γεἰϊχίου νἱονγβ οὗ βαϊά συἱοῖ δῃὰ ἰμϑη 6150 ἰπὰϊ- 
ΤΟΥ τὶν ὑμοῖν ὈΘΒδυουν., 
Απηᾶ ἴἰ (τι ϑάοπ) 58}} ὍΘ κίνϑῃ ἴο Εΐτη.--- 

Τθοτο ἰ8 ποῖ δι βιοἰθηΐ ΓΘΘΒΟῚ [Ὁ ἰδ κί ρ δοθήσεται 
(νῖϊ ἨυΓΠῸΣΡ δηθὰ Ἡ᾿οδίη σου) ἔπη ρογβοι8}}ν: ἱἰΐ 
ἩΠΠ] Ὀ6 χίνγϑη ἰ0 πἷπι. 866 Μδιίῃ. Υἱῖ, 7--11; [0 Κ6 
χὶ. 18; 1 Κίηρη 11. 9--12. 
Υεβ. 6. ΒαῖΊος Ηἷτι εὶς ἰῃ ΖΑΙ ΤΏ .---- τη 68 

δατίης οὐ͵οοίνοῖγ ἀοδηοθὰ ΓΘ] ὈΥΑΥ͂ΘΥ 88 ἰδθ 
ἩΟΓΒδὶρ οὗἨ ἴΠ6 ἰγὰθ Θοά οὗ Τουθ] δύο, ΠΟῪ 8180 
ἀοῆποβ ἰῦὺ Βυ Ὀ) ΘΟ γΟΪΥ 88 ῬΓΑΥΟΥ ἰῃ ἔδὶιῃ, 5.66 
δ. γ. 1δ : Ξ:. υἱῖ. 10; πο. χυὶ. 28. Τὶ σοσίδὶ ΠΥ 
(010ν8 (δοσοτάϊης ἰο Ἡ ΘΒ 07) ἔγοτα {86 δρ- 
Ρεηἀοὰ ποραῖῖνο ἀοδηϊίοη ὑμαί πίστις ὨΘΣ6 ἀεβῖς- 
πδίε8. ἄγοι οὗ 81} υπαϊνϊ ἀρὰ οοηβάϊΐηρ, [Ὁ}1] δπὰ 
ἔττὰ ποαχίἰγαϑί. Κθ6ἢ} ὑγαδὺ 18 ΟὨΪΥ͂ ῬΡΟ58810]96 Δ8 
8 Ἰοοκίης ᾧρ ἴο ἐο αοἀ οὗ ἔγοθ ζγὰοθ δοοογάϊης 
ἰ0 τεγοϊδιίοη ; ΗΌΠΟΣ ὑπογοοσγο τοὐοοίβ πὶ μουΐ 
Γελϑοη ἴ80 ΟΧΡΟΒΙ(Ιοα οὗὨ ΟδἸνΐη : “)}1.68 ἐδὲ φωξ, 
ἀεὶ ρτοπεϊφεϊοπίδιια 7γεία, πος ἱπιρείγαπαϊὶ, φμοαά »είί- 
πὲ, σεγίος τεσ ,," Ὧ8. ὁπ 6 ὙΠ|ῸΒ ἸΔοῖτβ βυβιοϊοηὺ 
ἱηπδίϊοηα:; οὐ (πο δι1}} οἰοβϑορ ἀοδηϊίϊοη οὗ 
3006 ΟΥ̓ 6 ΟἿΟΣ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ, “πίστις ᾿Ιησοῦ Χρισι 
τοῦ" που]ὰ βϑοίῃ ἰο ὃὉ6 ᾿ποϊυὰοά ἐπιρ οί. ὙΒαὶ 
15, Ὑ8ΠῚ10 ἩΓΙΟΒΙ ΣΟΥ τἰ ΠΥ ΟΌΒοΥγο5. ἰμδὲ πίστις 
οί τὶ 276 πι689 ἀπά Ῥδὰ] ἀοποίοβ (μ6 σηΐπά᾽ 8 
ἸΔΟΓΑ] δἰἰἰϊαάο ἰο αοά, γοὺ τῖϊ 7 8165 (15 ὙΘΥῪ 
δι 6 ῬΥΘΘΌΡΡΟΒΕΒ 8 Ἰοοϊκίης ἂρ ἴο “(80 αἰτίης 

" δοοογάϊΐηρ ἰο τουοϊδίϊοη. Ἡρποο ἰμ6 μηδὲν 
διακρινόμενος ἀχοὶι 468 δὶ ὁΠ66 δυ δ) οιίγο τγανοτηρ 
δε ἀουθίΐης ὑμ6 οοτίαἰ (168 οὗἩ Θυδηρθ}108] Βα ͵γδ.- 
ἰϊοῃ, Ὀδόδα86 (86 αἰ(οπιρὶ οὗ χίηρ (μ6 Ἀθατί οαΐ- 
Μιὰο οὗὁἨ [89 βρῆϑσο οὗ τγουοϊδίίοη (πῃ (μ6 οᾶ86 οὗ 
Οπβεϊδηθ ουἰδί ὁ οὗἩὨ [86 πδπιϑ οὗ ζ1681.8) σουϊὰ 6 
ῬΌσο δηλ ἰοἶβαι. Α δἰ τα] ν σοπ]οϊἰῃρ οὗ “ΥΔ11} 
δλὰ ποί ἀου δι π ̓  4150 ἰπ δὴ οὈ͵θοίνο 5686, 06- 
(ΌΓ5 ἰὰ Βοπι. ἰν. 20; οἷ. οἢ). χἷὶν. 28: Μαίι. χχί. 
21; Ματκ χὶ. 24, διηθβ᾽ σοῃοορίΐοη οὗὨ ζδί ἢ 88 
Εἰνεῃ Βοτα 18 σΟΠΘΘΟΠΘΠ(ΟΥ 18 [11] σοποορίϊοη οἴὮ 
αἰ; ἴθ 15. ΟἿΪΥ ἴθ Βυ  ἢ 85 ΘΠΟΙΑῪ οὗὨ ργαγίης 
διὰ ἀοίηρ {μαι (Δ ἢ 186. 10 Βὲτα υἱίαὶ, Ὀαὶ νὶνπουὶ 
ἰι ἀδω]. δΔιακρένεσθαι---Ὀοὶπρ αἱ ἀϊδοογὰ σὰ 
ἀϑοροϊ , Ὀοὶος αἰνί θὰ ἰῃπ οποϑβοῖ, δπὰ ᾿θπ6θ 

ἀουδίϊηρ τὐὐϑὶ Ὀ6 5ι1}} ζυτέμον ἀοδηθὰ 88 ἴῃ- 
ναγὰ [δ|86 αἰϑουϊ πϊηδίϊηρ, ἡυδρχίὶπς διὰ ἀ6- 
οἰἀϊπς, δηὰ ἰὴ {π18 γροοὺ ἰΐ ἰβ Ἰοϊποα τῖϊὰ ζ4180 
ἀἰϑονιταϊμδιϊηρ δπὰ Ἰυάρίηρ, οἷι. 1. 6. Το Βαγὰ 
διηὰ δυδίοσο πιϊηὰ οἡ ἴ:8 009 ᾿δηὰ Ῥγοάιϊιοοθβ 8, 
Βεγὰ δαᾶ δυβίθγο σοποϑθρίϊου οὔ αἀοἂ, δὰ οὐ (δ 
οἶμον 8 βατὰ διὰ δυβύοσο ἀθρογίῃιοηί. Ηυΐῃον: 
“Ἀ110 πίστις ἰβ 'γ88,᾽ δηὰ ἀπιστία “πο,᾽ διακρί- 
νεσθαε 1ἴΒ ἰὯ6 ὑπϊοῃ οὗ γ868 δηὰ πο, γοὶ 80 (δαὶ {86 
ῬΥΘΡΟΌΟΥΔΠΟΘ 1168 τ “πο.᾽" ἸΤμδί ἰ8, ΠΘΥΘ 
διακρίνεσθαι ἈΔ8 Ὀθοοαιοὸ δαὈἰξυλ)], ἃ κονογπΐπρ 
ταὶ οὗ οιδιδοίου : {818 18 ὑπο ἔοσοο οὗ ὑπμ6 Ῥαχγὶϊ- 
οἶρ]οβ. Βυὺ Πυΐ μον (δέου Οδὶν!π) 80 τηϑπίϊοηδ 
119 Ῥοββὶ ὈΣ]Πἰγ οὗὁἨ ἀουθιπς δου ζβίὰθ οὗ ΒΟ 
γοὶ ϑδὶς διε (860 Νοίθ Ρ. 48). , 

Οαμμίοη ασαϊπδὲ ισαυεγίηφ. νυν. 6, Ἶ. 
ββε. 6. ΕΟσ 86 ἰμδὶ ἄουδιθιδ ἰδ 1ἐϊτθ 8 

νγανο οὗ [890 κ568.---Εοικε Οσσ ΓΒ. ΟἾΪΥ͂ ΒΟΙΘ δηὰ 
Υ. 24 ἴῃ 0 Νοῦν Τ᾽οβιδιηθηί. Ηπίμοῦ 8068 ἰπ ἰδ 6 
γάρ οὗ γν. 7 ἰμ6 χοροϊλίλοι οὗἁ ἐδλ6 γάρ ἴῃ γ. 6. Τ}ιδί 
15, Ὦ6 ὑμὶπηῈΚ5 ἰμδὲὶ Φδτ98 σίνθϑ ΟὨἸΥ ΟΠ6 ΣΟΆΒ0Ὶ, 
ποὺ ὑνγὸ δῃηὰ ἰδμδί {16 ἥχσχυταίϊνο ἀοβοσὶρίϊοι οὗὮ 
Βἷτα ἰμαὺ ἀουδίοίῃ ν. 6, 8 ΟΪΥ ἰαἰοπαθα ἰο Ὀτίης 
ουἱὐ 8 ΟἸΘΑΤΟΣ ΘΧ ἰδ ἰΐοη οὗἉἨ ἐλ Βο 16 τηϑηίϑὶ 60- 
βιχιαϊλου οὗ ἰμ80 ἀουδίον. Βιυὺ “1818 ΔΡΡΑΡΘΏΓΥ 
86 1}16858 αἰδυαπίοι᾽᾽ δϑβυμημθδ δῃοίμος ἔοόοσιῃ ἴἢ 
Μ6 ἰδοῦν. 6 ποὺ ΟὨΪΥ 88 ἃ οοϊοιτίηρ, Ὀυΐ 85 8 ἀθο- 
Ἰαγδίΐοη ὑπ τπ 6 ἀουδίογ [8115 ΠΥ ἔογοὶζο, δη ὶ- 
αἰνῖπο ἱπβθυθποθβ. Τ0ο 808, δοσογάϊηρ ἴο (μα ΟἹ 
ἸΤοδιαπιοηΐ, ἰ8 (6 ἔγχυγο οὗὨ 86 δοπδίγαϊηθα (μη- 
"εὴ ᾿ιἴδ οὗἉ παϊΐοηϑ, βοαίϊης Εἰ ΠΣ δὰ {1 86. ἴῃ 
Ῥϑι πο] ορσίοδὶ ϑγιιραίμῖοβ (Ρ5. χὶνὶ. 98; Ὦδη. υἱὶ. 
8; ἴ8. ᾿νἱϊ]. 20; Βον. χιϊὶ. 1). Φδλ98 νγα8 ἀουδὺ- 
1.89 οοπδβοΐουβ οὗ (818 ὑμοοογδίϊο Ἰηβιθησο δὲ 8 
ἀἰπιθ, θη “1.6 γαΎο8 οὗἨ ἴ{16 8508 αἰγοδὰν Ὀ6- 
ἔϑῃ ἰο τοᾶσ, ἸΤὴ6 ΒΥ} 0104] ἄριγο οὗ (86 νὶμά 
(ΕΡἈ. ἱν. 14; οὗ οἱ. ἰϊ. 2) Ββονγονοῦ, τιϑὺ 6 ρΡὰΐ 
ἰπ 80 Ὀδοϊφτουπάᾶ, Ὀθολι8θ ἰΐ 18. ΟὨΪΥ ὀχργοββοά 
ἴῃ του 8. Βυΐ οὐὸπ ἤθγὸ ἯΟ δὴ δΒΑΡΑΪΥ 1841] ἰο 
ΤΟΟΟΖΪ26 8η Δ᾽] βίοη ἰο0 8 γοβί] 688 βρὶ Υἰ 18] Θοτὰ.- 
τηοίΐϊοη 6 τΕ ΓΟ: ἘΗ] ἰοϑϑίηρς 86 868 οὗ πϑδιΐοῃϑ, 
ΒΡ οί ἶν θοόδιδθ6 ἀνεμέζεσθαι ἰἴΒ ἂῃ ἅπαξ λεγ., ποὺ 
ἴουπὰ 6ἰβον μοῦ (ἴῃ οἰαββίοαὶ ασθὸκ σγχὸ ΒδΥΘ 
ἀνεμοῦσθαι, ἰο Ὅ06 τιονγοὰ ὈΓΥ ἐμ ψὶπᾶ), δδὰ 
ῥιπίζεσθαι 4180 ΟΟσσΓΒ ΟὨΪΥ ΘΓ ἰπ (86 Ναὸν Τοβ- 
ἰδιθί. Οα ἰδ9 αἰδογθοῦ ἀοχίγαίοσϑ οὗὐἠ {δμ9 
σψοτὰ, 8006 Ηπΐμον. Νοίθ 2, Ρ. 48; ντυἷζ.: ἔγοτι 
ριπίς, ἃ Ὀ6]] ον ΟΥ ἔπ, ΟΥ ὕγοτῃ ῥιπῇ, τυ} (οὗ {π6 
τὶ 4) ΟΥ δίοστω. Τ}0 Ἰαίύον ἀρνί ναίί οι ΒΘΘΙῺΒ (0 
Ἰῖο ϑασοδί. ΤΉ680 ΟΧΡΥΘΒΒΙ ΟῚ ΔΘ ὑμβογοίοο ποὺ 
δΙ᾿ο οί Ὁ ΒΥ τοι Β (ΗΠ αἴ 60). Βοηβ 6] 8} Κ68Β 
[π6 ἔοστοου (ὁ ἀδηοὺθ τηοίΐοι ὕγοτῃ νὶ πουὺ δὰ [ἢ 6 
ἸαύίονΡ τηοϊΐοῃ ἤγοτα ἱλΐη. Βα Ὀοίδ, ὑ8ὸ πὶηὰ 
δηὰ {86 δίοττα δοΙηο ἤγοια τὶϊμουΐ: (1.8 ᾿ΠΏΘΙ 6]6- 
τηθηΐ 8 ΒΟ6ΓΘ Θχργοββϑὰ ὈΥ̓͂ ὑπὸ βοα-πδίυσο οὗ (ἢ 9 
γχᾶγθ. Αοοογάϊηρς ἰο 1 6116. {80 ἔοσταον μα ϊοαίθβ 
86 οδυδβο, ἰδ Ἰαϊξον {π6ὸ οἴοθοί. Βαϊ ὑμ90 ἔνγο ἀ6- 
ποίο ἔτο αἰ ογθοὶ νοδίΐοπδ οὗ ἄορτϑο: ἐμ 868 ἴῃ 
ὙΆΥ68, ἴπ0 8568 ἴῃ ὈΪΠΊΟΤΒ; ῃ 6 ὌΓΘΟΣΖΘ, {86 βίο ΠΣ, 
[86 οχοϊϊ οτηθηίΐ ΟΥ̓͂ Βρὶ γἰΐδ, ἐ:6 ΤΟΌΘ]]ἰου 8 σομτηο- 
οι (υἱάε δείζωπι “7 μα.)ὴ. Ἐτοτὰ (μ680 σοπδίἀ6Γδ- 
(ἰοπθ ἐξ βϑϑῖρϑ ἰὸ {0110} ἐμαὺ {6 τὶ γάρ 88 8 
ΤΆΟΣΤΟ Ἰἐπιϊοα βἰρηϊβδοαίίοι ; δ Ῥγοπουῃσοθ (86 
διακρινόμενος ἱποοπιροίθηϊ ἰ0 ῬΥΥ δεὶρπὶ, Ὀθοδυ89 
Μο 8 κονογῃϑαὰ ὉΥ {86 ΟΥἹ]] ἱπδιιθποθθ οὗ [89 νγου]ά. 
ΤῊΟ Ββδοοῃὰ γάρ, ὁ ἐδμὸ ΟΥΕΥ παπᾶ, Ῥ6δΥΒ ἷπ 8 
τὶν 5086 ρου {παὺ τη 85 7010}1688 Ῥο]δίζοι ἰὸ 
αοά. Ἧ᾽ο οαπποὶ ἱπάθοᾶ δοηύθηϊθ } στο ον γάρ 
ὑνῖοθ ὈΥ γον δπὰ τοροϑδὲ ἰΐ {ΠΟΥ ἴοσο ἐπίφηδίίεν ὉΥ͂ 
εαἴδο.7 Οαἰνὶπ ΙΔ ΚΟΒ  ἔσξοσρο, ΗΠ ΟΣ --Ξ ΘΠ ΘΪΥ, 
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(αὶ 18 ἰο ΒΔ Ὺ ἰμμμαῦν Ῥοίί, ἃ ραγίΐοϊο οἴ ἐγδπβὶ- 
ἄοη. Το ᾿ἱνοὶν ἤχυγο 15 οδαγροὰ τΊὶϊὰ Ῥσοροί- 
60- 8100 1104] πιδίι 6 Ὁ. 

,8εβ. 7. Α1δο οὶ ποῖ ἴδαδῖ σπδὴ ΒΩ [ΟΣ 
88 1 Βῃοι]ὰ ΡΥ ῖοῦ ἰο γοπᾶοσς κΔοσ ἰοὶ ὑπ τη 
Δ 81}. Μὴ γάρ 885 δὴ οἰ] ρίϊσ ῬὮγδθθ ἀθηοίθβ 
δ-οβοϊαίϊο ἀθηΐδ] δηὰ δὴ 06. ΟΥ Ορίδί. γϑγὺ ἰδ 
ἐπ θῃ Αἰ υδΥβ ΒΌρΡΡ]Ιοα; ΒοΡΘ πὸ σομπίοχί, ου ΔΗ͂ 
᾿ηἰογργοίδιίίοη ἐμὲ ΤΑΥ͂ Ὀ6 δἀορίοα, ἱηγνοῖγοθ δὺ- 
βοϊυΐία ἀρθηϊαὶ δηά {9 πὸῦ 88 ἰπύθηβιγο ἔογοο; 
{86 τπηιοδηΐης ἰ8 “1οἱ ποὺ (δαὶ δὴ ὃν ἀπν πιξαῃδ 
ὑπ πἰς οὐ “1οἱ ἐμαὶ πιὰ ὄψ πὸ πιδαηδ ἰδῖηκ."--- 
Μ.]. Τὴο βοσοπα γάρ μ88 Ῥδυίΐουϊασ γϑίθγθμοθ 
ἰο ἴ86 ἀοιι ίογ᾽ Β ἀοδοίοπου οὗ ζαϊί πὶ αἀοἀ, τ ΒΟ Β 
8 ἱπνυοϊγοα ἴῃ ἷ8 του] ]γ ἀοροπάθηοθ. ὅυγο, 6 
ΒΘΟΪΚΒ (0 ΒΌΡΡΪΥ ἰδὲ ἀοδοϊ ΠΟΥ͂ οὗ ΑΙ ἢ ὉΥ͂ ΒΌΡΘΓ- 
δι ἰἱουβ ΟΡ ἔδηδίϊοδὶ ἀρ] υβίοηϑ, Ὀὰὺ δ6 ἀθοοῖγοϑ 
δἰ 861 τὶ {1.686 ἀο] δ ο8. Ηδ πιαδβί, ὈΘΟΟΠῚΘ 
σομδβοΐουϑ οὗἩ [Πὃὸ ποῖ ῃρη 688 οὗ ὑμθ80 ἀ6].810}8 
θοΐογο πιδίϊογβ ὁ8 8 τηϑηἀ τ} τ. 116 ΒΟΥ 
Βαμα] ΐης οΥ̓͂ ἴΔ|80 ΡΓΑΥΪΏςΣ 18 ἃ ὙΟΥΡῪ δηοϊθηῦ 6Π8- 
ταοίον βιϊο οὐὗὁἨ Ἄχῃογίδίϊοηβ ἰο σορϑηΐβηοθ δοοογά- 
ἵπρ ἴο 18. ;. 15: υκο χΥΪ, 11, 818 ραββδρο δπά 
(860 Βοζοτιηδιίοι. ; 

ΤῬὮδῖ σδῶ, ἰΠ 6 οὴ6 το ἀουδίϑ δηὰ Π88 7116} 
ἱπίο υπὰὰμ ΘΑ ποαθ. [ΑἸδοτὰ 8668 ἐπ ὑμι680 
ὙΟΓδ ἃ οογίδία δ᾽ ἰσδὶ ὀχ ργοϑβίοη οὗ δομθμιρί. -- 

ΤΒδῖ Ὠ6 86118}} τοοϑῖνϑ δν ὑδίπᾷ.--- Ηο τοὸ- 
δοΐγοβ ποίλίπο; 866 οὗ. ἱγ. 8 ὙΏΟΙΘ 8 ποῖον Γθ8- 
ΒΟΠ 8 Βροοϊῆθα ΨΥ δ ἀοθβ πο τϑοοῖθ ΔΗ͂ 
ἰδῖηα. [716 τοΐθγεῃοθ 18 ἰο (μ6 ἐπί ηρδ ον ψ ἱοὶὶ 
ἈΘ ῬὈΓΔΥΘ; ἱὑπογῦθ 8.Ὸ ΙΏΔΩΥ ἰμίηρδ, ἰθιιρογαὶ 
Ὀ]οδβίηρβ, τοι 6 ἀ068 ΤΘΟΘΪγ9.---Ἀ.]. 

Ετοτὰ ἴ86 ΤιΟτᾶ.---ΤῊὴ 6 ΤΟίΌΓΘΠΘΘ 18 Οὗ ΘΟΌΓΒΘ 
ἐο αοά, 88 ἰῃ νυ. 12: οἷ. ἰν. 10, οἱἊ., Ὀυὺ ἔμϑῦο ἐδ 
ἃ ΤΟΔΒΟῺ ἴῸΣ ἰπ6 80 οὗ κύριος ἰπβίοδα οἵ ϑεός; 
Ζαπιοδ πιθᾶπ8 ΘΒ ουδΕ, {86 ᾿ἰνῖπρ σογοπδηί- οά, 
ὙΠῸ Ὧ88 ΠΟῪ ὌΠ στουθαϊθαὰ ΐτη 8617 ἱπ ΟὨγἰδί. 
Ἐον ἀοία:]8, 8β6ο6 Ὑ ἰοδίηροσ. ΓΑΙ οσχά αυοίεβ Ηοἵ- 
Ιϑηπ, ΠΟ ΤΟΙΏΔΥΚΒ ὑπαὶ τῆοτγο ὑμ6 ΕΔίθοΣ ἰδ 
ποὲ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αἰδίϊηρσυϊ ϑῃοα ἔγομῃ (89 βοι ὉΥ (89 
οοπίοχὶ, {π6 ἀοὐμοδὰ ἰπ 15 ἀπ ἐγ 18 ἰο θ6 υπᾶρυ- 
βἰοοὰ ὈΥ ὁ ϑεός; δῃὰ (86 ΒΕΓ ΙΏΔῪ δ Βδὶἃ οὗ ὁ 
κύρως.---Μ. . 

Ψεβ. 8. Δ ἵνσο- τ θ ἃ 128}.--- ΤῊ} 6 ΘΟΠΠ60- 
(ΐοπ οὗἩὨ {μ18 βοῃίθῃσο τὶν ἐμαὶ τυ ΐο Ῥγοοοάθ ἱἰ, 
β γδυϊου δὶ οχρ  δἱποά. Τὸ οχροβί(ἱοη8 οὗἁἉ Ῥοίϊ: 
ἐέρᾳε λοπιϊπὶ ἱποοηαίαπίϊ,,᾽ διὰ οὗ Βδυπιρατγίοη 80 
νδηΐβ ἕἰο Ἰοὶπ ὄδίψυχος πὶ λήμψεται ΤΑΔΥ ὉθΘ 
Ρδϑβδοὰ οὐοσ. Ἥϊπον, ῬΘΒΙΟΡ δηὰ ΗύυΐδοΣ 
[8180 οτγάβνοτνι---Μ.} ἰδ ἰὺ ἴπ δρροβιἐϊοῃ 
ψὴ ἢ {86 ΤΟΓΠΊΘΙ ὙΘΥΒ6 8Ππα 88 ΟΧρ δηδίοσυ οὗ ἰῃ 6 
ἤχατγο Υ, 6, δῃηὰ σοηᾶοσ “86, ἃ ἐννο-ταἰη θα τη81.᾽ 
Βυὶ (6 οχρ᾽ δηδίΐοι οὗ ἃ ἔρυτο δηἃ δβρεοίδ}}ν οὗ 
ΟὯΘ 80 ὑβοσουζην βο] -οχρ᾽ δηδίουυ σπουϊὰ τοὶ 
δυΐϊὶ (Ὠ6 δ(γ]6 οὗἩἨ ον Ερίδίῖϊθ. ΑἸ βου (86 Ὠ6- 
οοδβϑίίν οὗἨ {μ6 Ατίϊοϊο Ὀθίοσθ ἀνήρ (ϑοβηθοκοη- 
ὈΌΣΩΘΟΥ), ἱΥ (86 Ἰδοῦ ΘΧΡοβι (ἰοη 8 σΊγοη, 8 ὑπ- 
Τουπάοάα, ἐμ6 οχροδιϊζοι ἰ[8617 ΣᾺ ἱπίο ἃ 7660] 
ἰδυϊοϊοῦγ. Βθηοο τΉο διζῦθθ τἱ μον δηὰ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΘΧΡΟΒΊ ΟΥΒ ἴπ ἰδιεῖηρ ἀνὴρ δίψυχος 88 {π6 
δ ͵οοὺ δηᾶἂ ἀκατάστατος 88 ἰΐ6 Ῥγεάϊοδὶθ δὰ 
86 οτϊβϑίοι οὗ ὑμ6 οορυΐὰ (18) 885 οἱ ουδαίϊηρς ὑμ9 
δοῃίθηϊΐουβ τνοὶσῃὺ οὗἩ ὑπ 0 Ῥγοροβι(ΐοη. ΗσυΐμοΣ 
ΒΆΥΒ ἰδ αὶ (818 τ ουἹὰ τααἶκο ὑπο ἱπουρμὶ ἰο0 ΔοτυΡρί. 
Βυὶϊ ἴῃ {π0 τηϑβου]ηθ ροθᾶον ἰΐ ἰβ ἐπὶ8 ζυΓΙΔΔ] 
Δὺτυρίπο88 ὙΒ1ΟὮ οἰοναῖοβ (Π0 Βοη9Ππ66, ΜἈᾺ116 1ἃ 
Ῥοϊηΐ οὗ τιδίίοσ ὑπ σοπηῃθοίίοι ἰ8 ροσίθοι. ΤῈΘ 

ἀουδίον ἱπ ἀρ] ποαίοα ταδί 858 ἰὸ ΠΟῪ [6 βίδῃ δα ἐὸ 
186 πον] (86 νγδυθ), ἰβθῃ δ [0 ΒΟῪ δ9 βἰδῃὰδ ἴο 
αοὰ (8 νἱβίοπίδί, 8. πιβῃ οὗ οοποθὶίβ), δια ᾿δδι]ν δὲ 
0 ΒΟ Β6 βίἰδηὰϑ ἰοὸ δὰ ὉΥ ἰπιβ01, Απηὰ πόσο 
ἴΐ ἴα ποϊοπογέμν ἐμαὶ 78 ῃ168 Βρ6δ 8 οὗ τηδῃ ἰὴ ἰδ 
ΤΩ ΒΟ. ]Ϊη6 ΚΟ ἀΟΡ, ΡΓΟΌΔΌΪ ποὺ ΟὨΪΥ ὁῃ δοσουτς 
οὗ ΗΪ8 ῬΥΟΥ ΘΓ ὉΪ8] ομγδοίογ, Ὀὺπι| Ὀθοδθδο ἐἰμ6 ἀδῃ- 
ξοτϑ δζαϊηδὶ τ μΐοβ ΦἈπι|68 σϑαϊοηβ μἷ5 τοδάθσεα, 
ΓΘ ΙΟΓΘ ΘΕΡΘΟΐΔΙΥ ἀδη ογβ τ ΙΟἢ ἱμγϑαΐθη (ἢ 9 
76» 88} τη 8] 6- νου] 4, Το δίψυχος ἰδ ποί ἰδ Βδτηθ 
88 186 διακρινόμενος (80 αϊμον δηὰ 4].). Αοοοχά- 
ἴηᾳς ἰο Πυῖμον (μἷθ τογὰ “ΟΠ δγδοίοσὶσοθ (9 ἐη- 
γγγὰ Ὀοΐπρ ΟΥ̓ {πὸ ἀουδίον.᾽ ΤῸ 6 βυχο, ἐπθ 
ἱπνγασαὰ Ὀοίπηρ, ποῦ. ΠΟΘΙ 88 ὑπ στουπὰ οὗ 
ἀουδιΐπς (Ηυίμον, Κοση, Τ᾿ οβίηρου), Ὀὰ 88 ἐμ 9 
γοϑυὶϊὶ οὗ ἀουδίΐης. ΕῸΡ ἱὑπο-τϊηἀθάμποαβ 18 
ζου Ἀπ ἢ της] οποὰ 88 (6 στουπὰ ἴῃ τοϊαϊίΐοι ἰο 
10} 6 ΤΙΔΏΠΟΣ ΠΟῪ ἔμ ἀουδίοῦ ῥχγοοοθᾶβ. Τυγο- 
τηϊη ἀθάποϑβ ἰηάοορα 1168 ΔΙΥΘΔαΥ κογιη-ἶκ ἴὰ 
ἀουδὲ 1861, Ὀυὶ 10 18 ἀουθ Ὁ] πο 85 τὶ ἢ ἀ6το}- 
ΟΡ8 ἩΔΥΘΙΪΩΡ δη ἰΥΣΟΒΟΙ] αἴ Π688, ἩΒΘΣ ἢ Ἰη88 
Ἀ88, 88 ἰ0 ὝΘΙΘ, ὑνχὸ Βοι]8, {869 ὁ88 ἰοισμοθὰ ὉΥ 
αοὰ, 1μ6 οὐμὸῦ οοουρίοα Ὀγ ἐμ9 ποσὶ ά, Ηδ ἐδ 
ἴ6150 ἰῃ ὈοίᾺ ἀἰϊγθοί 8, [8180 ἰο αοα διηά ζἴβ]86 
ἰο ἐδὸ που] Ὁγ Β΄᾽8 ἀουδὶθ σοβογυδίίοῃ, ἰαϑὲ 88 
86 ἱπ ἔα]80 ἰο ἰπ)56}}7 Ὀγ (86 τοβϑοσυδίΐοῃ οὐ δἷβ 
οροίΐβπι ΟΥ̓ΘΡ δρδὶπϑὶ ἷβ ρἰοιυ δῃᾶ υἱοα σεγϑα. 
Βυὺ ἐδ 18 τρδῖζο 8 εἶτα ποὺ Τοτὶ νγ ἢ ἃ σοηδιατητηαῖθ 
Ἰΐδσ δηὰ Βυροουῖί; “86 δὰ8Β ποὺ ΟὨ]Υ, 88 ἰξ το ο, 
ἔτνο Β800]5 ἴῃ σου β!οὐ πὶ ὁΔ0 8 οἵμον᾿᾽ (Η 61), 
Ὀυΐ 88 ΠΝ δὶ θη μυβίαϑηι αἴονβ ρεψολίσαϊψ πον 
ἴον αοα δπὰ πον ἴον (86 ψου]Ἱὰ ἴῃ ὑνγο ομαηρσὶηρ 
ἔοσιηβ οὗ (6 ρῥβυοῖοδὶ 116. Ὑπὸ πογὰ δίψνχος 
8 δαπιϊ ΓΘ ΌῪ ἤογιαθὰ αἴϊοσ (86 ΒΏΔΙΟΘῪ οὗὨἨ δί- 
γλωσσος δια Εἰτ ΣΡ πογάβ; ἰδ ΔΡΡΘΟΔΙΒ ἰ0 ΟΟΟΌΡ 
ΠΟΥ ΒΘΓΘ ὈΣΙΟΣ (0 ὑμ18 Ἐρίβι]6 (866 8180 οἈ. ἷν. 8), 
δα Ὀοδίά68 ἐμ9 διηδ) οχίὶοδ ᾽υδὲ τηοηϊἰοποᾶ, ἱξ δὼ 

18 ἐγρο ἴῃ ὑπο Ηθῦσονν Ὁ) 3 (866 8180 7688 

Εἶν. 1, 28), δῃηὰ 888 Ῥθοπ δάορίθα ὉΥ ΟἸδιθθηβ 
Βουλ. δηὰ οἶμον ΘμυΤΟΙ δυΐθοῦβ (860 ΗΒΓ Ῥ. 
δ1). [ΓΑἸογσὰ Ῥσόροβθβ ἰο τρᾶῖκο 86 γ᾽ ο0]9 86}- 
ἴἰθῃοθ Ῥγοάϊσαίθ διὰ 811 ἰο ΔΡΡΙ͂Υ ἰο ὁ ἄνθρωπος 
ἐκεῖνος. Οη {η0 Ὑ801]6, ΒΟΤΘΥ͂ΟΣ, τὸ κὶγο (Π6 
Ῥτοίουθῃοο (τῖϊὰ Ἡ οδίη σον, Πα ον δὰ οσάδβ- 
ὙΟΓΓΒ) ἰο ἐμ οογίδι ΠΥ τηοϑὺ ρσυδιμηπιδίο8] οοῖ- 
βίγυσίοι οΥ̓͂ ἰδκίπρ ἀνὴρ δίψυχος πῃ ορροπίξίοι 
αἰ} ν. 6; ποὺ 88 8ὴ οχρίδηδιΐοῃ υαΐ δὲ 8ῃ ἐχ- 
»απϑίοπ οὗ ἰι0 ἄριγο ἱπ υ. 6. Τΐδ οοπδίγιοίξοη 
18 ὉΥ͂ ΠΟ ΠΘΒΏΒ ἐπ οΟμΠϊοί τὶν ὑἐμ6 δΌγυρὲ δὰ 
Ῥτοαϊοδιννο βἰγ]οὸ οὗἨ Ψ86πι698, 0} {π0 ἰγδπδίἐΐοι 
ἴγοτηῃ ὑἐμ6 ἄφυγο οὗ ἰ)6 πτᾶνο οὔ ἰδ δ05 ἰο ἐδ 
ὑπο-ταϊπἀθα τηδη ͵ἰβ Θογίδι ΠΥ Ὀο]ά, 17 ποῖ δοσυρί, 
ὑπογθ ἰ8 ἱπάθϑα ἃ ἰγδηβιτΐοη ἔγομι 8 Ρμγϑὶοδ) ἰὸ 8 
Ῥβυο ἶοαὶ ἱ]]υδχαϊϊοι ; ἐμ νογὰ δίψυχος 80} 7, 
υδοὰ ΠοΥΘ ἴον ἴπο ἤγϑί, ἐΐπηο ἴῃ αἀτϑοὶς ἸΣ ογδίΓο, 
ὉΥ 118. ΠΟΥΘΙΥ που] δστοδὶ δἰϊθηϊΐοη δηὰ ἐδ 
ἴῃ ἐμ Ἰδηρσύδρο οὗἩ 1ϑηρο, ““οἰονδίθ (η6 βοῃίδῃ- 
ἐἴουβ νοῖχμὺ οὗ {89 ῥτοροδί(ϊοι."---Μ.1. : 
Ἀπ (οχοϊ θα) δοάϊτουα ἀϊκίασροσ οὔὗρϑϑοοθ. 

- Το ΟΥ̓ ΠΑΤῪ τοπάἀοσίης “πηδίαδίε᾽ [Ἐ. .} ΟΡ 
ἑποοπδίαπί (Τα Ὁ Ρ δηὰ 4].} ἀ068 }τι8ι1ἴ66 ποὶίμον ἴο 
(λ9 οτἱ κί δὶ ποῦ ἰο ὑμ8 σοπποοίΐοῃ. ΕῸΣ γϑιϊυ, 
(80 ΘΧΡΙΟΒδίοη 18 ΔΙΤΘΔΑΥ 4] βοι ]οὰ Ὦγ τ μδὲ 
ῬΥΘΟΘᾶΘΒ ἰΐ ἃ8Β γ76}} δ ὉΥ ἰμ6 ποτὰβ ""ἷῃ 4}} Ηΐδ 
ὙΔΥΒ;᾽ ἴοΣ διίμβουρ [86 ἸαίοΓ ῬΡΒΣΆΒΘ ΤΩΔΥῪ ὍΘΔΡ 
ἃ οοὰ 86189, ἐὺ ΒΟΟΙῚΒ ἰὼ 0 υδοᾶ ΠΟΤΘ ἰῃ δ Ὀαὰ 
8089 (Β!1γ, Π, 18 ἐπιβαίνει ἐπὶ δύο τρίβους). 8,.66- 
οπάϊγ, {80 Θχρχγϑδβίοι, 85 (86 σοργεβοηίαιδνο οὗἁ 
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ν}.5 (15. 11τν. 11, 1ΧΧ.}, 19 ἴοο ζ068]9 ἰη ροϊηί οὗ 

ἄεστοθ. Απὰ δὶ βουρῆ, Ἰα50}γ, 0 ΙἸδΔῪ ῬΑΒΒΙΥΘΙΥ͂ 
ἀδαοίθ ὁπ ἀγίσοῃ δουὶ ὈΥ ἰδ 6 βίοστῃ 88 Ὑ78]}} 
88 δοίΙ γον 8 βιογιηΐης Βοαϊἰοηασυ, ΟἈ. Εἰ. 16 
(ἀκαταστασία) τ ροιηηθηὰβ ΘΓ ἴ0 6 80 οὗ (}0 
δειΐνο 5ἰχηϊβοαίίοη. ΤμῸ ψδυουΐπης ᾿ηΔῃ, ἰηἀοοάα, 
9 οσο  ἰπρ δηἃ βοαϊ ἰοῦ Ὀδοδ086 ἢ9 8 γυΒ͵οα πὰ 
ἀγίτϑη ὈΥ ἐμ6 βίοσια (οὗ ρυ0}16 ὀχοϊἰθιμθηὶ). ΤῈ6 
ΤΑΥ͂Θ οὗ ἴΠ6 568, τοϊαιοαὰ Ὀδϑβίυ οἷν ἰο 189 τνϊη 48, 
δι ΓΙ Κ68 δοίϊνο Υ ἀρσαϊηδί “186 τοοῖς.᾽} 

Ῥαγίϊσιιίαν αἀνίοσε ἰο (λέ ἰοιοῖν [ἴῃ διαί οη---Μ,} 
απὰ Ῥαγίϊσμίατ αὐνῖοσα (ο {κε τιοῖ. τυ. 9, 10. 

ὕκε. 9. Βαπὶ 1ϑῖ 1.)6 Ὀτοῖδοσ, το ἰδ Ἰονν, 
ΕἸΟΙΥ ἰπ 15 Θχϑιτδιῖίοι.---Δὲ Ἰηἀοδίοθθ ἃ Θου- 
ἰγᾶ8ι οὗ ῬΓΟΡΟΣΙ Ὀοδδυϊουνρ Ὑἱ} πβδὶ 848 υδι 
ὕρϑη ἀφβογ ὑθα (Ἐ16119), []. 6. ψχῖϊ διψυχία----Μ.]. 
ἴι ἀϊγοοίβ ἱ89 Ὀγοῖμονῦ ἴοὸ ἰαγα (6 φῬαγίΐσυϊας 
ἰοπιρίβιλοηϑ ἰο πδυοσίης Ἰἰο ᾿μϑ στη οη(8 οὗ 60Ὲ- 
δίδου. Οοιαοτὴθηίδίοτβ τὸ ἀϊγϊ θα νῖϊ γεσαγὰ 
ἰο ἀδελφός. Ὅο οιϊο ἀδπὰ ἮΘΟΣ ΔΡΡΙῚΥ {δ 
ἰότῖα Ὀοΐὰ ἰο {δ τη ο0Υγ6 Γοιηοίο πλούσιος δηὰ ἴο 19 
ὭΘΔΓΟΡ ταπεινός. ὙΠΘῺ ταπεινός τηυϑὶ ποὺ Ὀ6 
ἰδ κο ξρίγίτι1.8}}7 δοοογαΐηρ ἐο Μαίίι. χὶ. 29, δαὶ 
ἾΚε πλούσιος αἰϊὰ γοργὰ ἰο ουϊνατγὰ οἰτοιτα- 
δίδησοξ, γε 1}]9 {86 Θχαϊιδου ἴῃ τοι 080 ἸΟῪ 
ἰδ ἴ0 ΒΊΟΤΥ, σου] ἀοποίθ ἷ8 ΒΘΘΥΘΗΪΥ αἱ κηϊγ. 
Βα Ἠυίμοσ, τορτοδθηϊίης (μ6 ορροβίίο υΐϑνν, σϑ- 
ἸΔΙῚ8 (δὶ (δὶ δχροβίἰΐοῃ σοπϑβίοί τὶ {δ 
ὁοῃτιθοίίοη, ψ Β1ΟὮ ΤΟΥ 5 δυο ἃ ἀϊβιϊποϊΐοι οὗἁ 
Ομγιβεϊδηβ ἰπίο ῬοοσΣ δηὰ σίοι ; {μὲ 86 γϑίοσθ μ 9 
ἰδ Υϑίμοῦ 0 116 πειρασμοί; ἰμδὲ ἃ ΟἈ τ βίϊδη, 
ἸΒΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, 88 8 σσ τὴ8η πΟυ]ὰ ΠαγὰΪγ Βδγὸ σχῸ- 
φυϊγοά 80 ὈΣΚΘΩΣ ἃ Τϑιυπᾶοσ οὗ (Π6 ἐγϑῃβιἱ ΟΣ 
Βαίαγο οἵ (μ᾽ σε ἐδπιροσαὶ]. Βαί ἰπσϑθ (μ᾽ 8 δ΄Θ 
ΤΣ ΟΥΟΠ]οοκοά. 1. Τμδὲ πὸ πειρασμοί αϑοοὶ 
ἴδ6 τοι ἰπ ἃ πριν ἀθαγθθ ἱβῶη ἐμὸν ἀο ἰμ6 
Ῥοοῦ; 2. Τηδῖὲ 89 Αροβϑίϊθ, 88 6 ἈΔΥΘ 566} ἴῃ 
(26 [πιγοἀποιϊίοη, ἰτοδίθ ὈοὶᾺ οὗὨ ον δ ΟὨγΐδ- 
ἢΔὴ8 (ΔιΠοῺς ἩΠΟΤΩ ὙΓΘΓΘ ΔΙΡΟΔΔΥ σἱοϑἢ τηοπῇ ἀπὰ 
οἵ 4ον8. Μόουθουορ 6 δᾶάάγοββϑοβ, δὲ (86 ὙΘΣΥ͂ 
ὑδοχίππίης οὗ (π6 Ἐρίβέϊο, ἐπ ὑπγοῖνθ ἐγῖθο8 88 δὲ8 
δγείδγεη, 8. Τὴ δοπίταβί βοΐ θθα [9 ,οον δηὰ 
ἴδο τίοι μδὰ 88 γοῖ ποὺ Ὀδοοπιθ Ὀσοτηἰπθδί, δαὶ ἃ 
οολιγαδὶ οὗ ἔμ 086 ἐοι ἐπ δίαἰίοη [Ε. Υ. Ὀτοί θη οὗ 
ἴον ἀορτεο--- Μ.1, δπὰ ἐμ σίοα. Βαϊ ἐμαὶ {110 
ἰοι ἐπ εἰαίϊοπ δηὰ ἴδ ,ΟΟΥ 8.6, 88 Ὀσοίῃγθῃ, 
ἈΘΔΓΟΥ ἰ0 ὅδιηθ8 ἔμδῃ (ἢ τί ομ, ὈΘΟοπιθ8 ἱποΓθΆ8- 
ἰηεῖγ ΔΡρδγθηί 85 ἰμο Ἐρίϑὲ]θ γιὰ 8 οἢ, θϑρϑοὶ! 
ἴὰ οἱ. υ. ῬΥϊπιατῖγ, 86 ἸΟῪ δηὰ ἐ1|0 εἰσ ΔΓΘ 
ἀεϑοσ Ὀ6αἃ 48 ὈγοίμοΥϑ, ἴου 981298 ἱπάϊοαίοθ α]80 
ἰο ἰδ6 σὶονβ ἃ τηϑϑὴβ οἵ ἀοἰϊίνοσδηοο. ΤΏΘΓΟ ἰ8 
81} ὁ ἰιἱτὰ υἱονσ, σοργοβϑηίθα ὮὉῪῚ Μογὰβ οπὰ 
Τμεῖο, νοῦ ΘοΙορτῖβοβ μοὶ ἰάθαβ: (Π 089 τῦδ0 
810 Ουὐἱπαγαϊγ Ροοὺῦ πα ρμεσβοουϊοα ἴογ σὶρεῃ- 
δουδη 688᾽ βεῖχο, Δίαϊ ἢ. νυ. 19; 1 Ῥοί, 111. 14. Ὀ- 
(δὲν οοηὐεϑὶβ (18 ἀπο (Ρ. 62), Ὀαΐ οἴίοσπαγὰδ 
ΤΈΔΟΝοΒ δθουΐ {86 δϑῖηθ Θοῃοϊδίοη, 0 δαγο 
ἄγ ἰο Γθιμ ΒΡῈ Σ, ἐμδὲ {86 Ὀσοί 6 Υ οὗ 105 δίδου 
5 ποὶ ἰἀοη(ἰσδὶ τὶ ἐμ ροοσ ἴῃ οἱ. ἰΐ. αἸ]δποῖης 
εἰ (δε οδδιγασίογ δὲ 68 οὔ ἐμαὶ ἰἶτη9, γὸ Βυὰ ἐδαὶ ἰΐ 
ἀξεϊσηαίοβ {86 ον ἢ Ομ γί διΐδη δηὰ (μ6 ον δὴ- 
80] υο]γ ἱπ {μον ἴονν, ὀρρσϑδβϑοὰ (μϑοογαίΐο δοῃ- 
δου δα οοπέγδδίοὰ πιὰ ἐδο Ἀθδέβοη ποσὶ ὰ διὰ 
(86 βεσυ αν Ῥοινου; δῃα 5.}}} τῆοσϑ ρασί!ου]ασὶν 
ἔπε Πιεροτϑὲ, ᾿πδβιιθ ἢ 88 89 ἀΘΟΡΙΥ 7066]8 ἐμΐ8 
δοπάϊιοη, Ης ἴβ 10 ΝΊΟΥΥ ἱπ (86 ἀἰηϊίγ οὗ Ηὲβ 
ἈΘΑΥΘΗΪΥ δοιὰ χογδ]}γ- ΚἸοσίουβ τοοδίΐου, ἑ. 6. ἐθ 
ἀετῖνο ἐὰν: ἷς οομβοϊδίϊοῃ δῃηὰ [οὐ διὰ ἰὸ 

"8ίγου σίμοι ὨΣτη5Β61} τι 1, Βυὲ ἐδο τὶοῖ, ἑ, «. 
δρδίη ἰ0 6} δῃὰ ἰδὰθ 2 ονῖδὰ ΟἸτἰβίΐδη, ἰπδ6- 
ΙΩΔΘἢ 88 860 8068 ἰδ8 Βοροὶοδα βἰϊυδίζοῃ οὗ ἐδ 
Φον δὰ ΡΘΟΡῚΘ ἰῃ ἃ ΥοσῪ αἰογθης δηὰ ὈΣ1118ηὶ 
Ἰκῶϊ, ᾿μϑδιησ 88 δ6 8 ποὺ ΟΕΪΥ σἱοῖ ἴῃ ἐμ 
ΘΟΙΒΟΪΟΏΘΙΘΒΒ οΟὗὨ ἰδ 96 18} Ῥγοσορδίϊγοβ, Ὀυΐ 
8150 σοὶ ἴῃ {86 ΟὨ]αδι16 δηα Υἱβίομ Υ οσρϑοίδ- 
(ἰοπ οὗ 6 Μοββίδῃϊο ΟΥ ὑβουο- Μιοδβίδῃϊο γοδίο- 
γϑίίου οὗ δὶ8Β 6 188} ΓΠΘΟΟΥΒΟΥ,--- 6 18 ὀχμοχίοα 
[0 α,ἴΟΥΥ ἴῃ 18 τ ]δίΐοι, (λδὺ 18, ἐο ὈΘδοΙηΘ 
ΤΘΟΟΠΟΙ] 6 πὶ Οδτιβιΐαμ οὐ ρίουβ πυτ ]ἐἔεἔν ἐὸ 
81} ὲβ (Βοοογαίίοδὶ ΒαπιΣ] 1 αἰἴοπ, (μ6 ζ}} ἀνθ ὶορ- 
τηθηΐ οὗἩ οὶ ἰῃ 8]} 18 ἔδασίι] τηδρηϊίυἂθ 18 88 
γοὺ ἑτωροπαϊηρ (γ. 11), ἴῃ ογάοσ (μαὶ μ6 τἂν 8πά 
1 (18 Ὀ᾽νίπο Ἰυάκχηιθης ἰυχηοαὰ ἰπίο ἀθ] γθγδῆο6, 
(86 Βουγοθ οὗ χοὐοϊοίπις δηὰ χα ίδίϊοπ δηὰ οὗ 
168] ρὶοτγίηρ. 

Απὰ ΒοσΘ 8 ΖΘΏΘΣΔΙ Θχρ δηδίΐσῃ τυδὲ βΌ 00 
ἴῸΣ ΟἿΣ Ραββίῃς οἢ [0 {1190 ζθῆΘΣΑ] ἱπιροτὲ οὗὨ {89 
ἀου]ο δπιϊἐμϑδῖὶβ: (μθ Ἰον- -δἰϑιϊοη δηθὰ ἰδ9 
τοι; 0 ῬΟΟῸΡ δῃὰ (δ6 γἱοῖ. ΕΌΣ γὸ Βο]ὰ {δ6 
ορί πίοι ἐμαί, ὐΐοσ ἐμ ἰγρὸ οὗ {πὸ ΟἹὰ Τοδβίδ- 
τηθηῦ δηὰ 9 Οοβροῖβ, (686 ΟΧΡΣΟΒδίομ8 8.0 
ἰπσουσδουΐ Ῥτορ οί οο-Βγ τὰ θ0}1081, δηὰ ἐμαὶ ἰῃ9 
οσοι Ἰ᾿ἰίοσα] δοοορίδιϊο οὗἉ (815 δη 6818 μ 88 
ὈΠΒΡΘΑΚΔΌΪΝ βδιϊοηοὰ ἐπὸ ἘΡὶδβί]6, τυοαϊκοπρα 18 
Ῥυτροχὶ δηὰ οὐδουγοά 1.8 ἱπιογργοίδιϊοη [8 
ῬοΒϑὶ Ὁ18 ἰ0 ΒΌΡΡΟΒο (μαι ἰπ {16 (ἴτηθ οὗ “281:168, ἴῃ 
811 (80 9 ον δὰ Ομ τὶ βιδ ΘΟ ρΤοχαίζ 8 ΔΙΏΟΙκς 
8}} (86 ὑγγοῖτο ὑγ] 08 ὑμ9 ΤἱΟ ἢ ΟΥΘ ἱπ ἐδ Βαϊ 
οὗἉ δ᾿ σε ἸΔ6 ΡΟΟῸΣ πὰ ἐδβαὺ ἐδ ὑπ 0] ονὶος 
Φονγ8 ΨΟΧΘ ΘΥΘΥΥΜΏΟΣΘ (890 ΓΘ ὃ Απὰ ἐμδὶ 78 π|68 
18 80 ΓΟΙΔΌΪΥ ἱπδοστ θα οἡ ἰδδί μοϊπὶ, 85 1ὸ ζϑοὶ 
οομβίσγαϊ πο ἰο 68]] 81} (89 ὑτσγοῖνο ἐγῖθθ8 ἰο 80 
οουπί ἴον ἐεἴ ὅποῖι οοπᾶαοί, 1 Βουϊὰ ἐπ κ, οου]ὰ 
ποῖ 6 ΖΟΏΘΡΔΙΥ οἰ χοὰ οἱ {Π6 «“61}}8 Ῥ,ΟΡΘΣ. 
ΤῈ τἱοἢ διηοὴρ (80 7600}}8, 88 ἃ ΤΌ]Θ ΒαΥο δἱ δ]] 
ἐἰπιθ8 ὀχ ἰ ἰϊθα στηλο ΒΥ ΡΑίΕΥ τῖ 1} δηα σορβαχὰ 
ἴον ἱμοῖσ βῬοοῦ. Απῃά {118 ΥὉΥῪ στοβζασὰ 15 Βυρροβοάᾶ 
ἰο Βανθ Ὀθθὴ πηι ἰῃ Βυ 6} ΤΟΑΥΓᾺ] ΠΣ ΘΏΘΓΣΑΙΥ͂ 
ἷπ 16 ᾿Αγροβίο!ἷο ἃβο, δὲ ἃ ἰΐπ ὙΒΘΤΘ ΘΥΘα ἰῃ 
Ασομ 16-ΟἸ γἰβιῖδη δοηατοζδίϊ οηβ ο0]] 66 1008 616 
τηϑὰθ ἴον ἐβοὶν σον 88 Ομ τὶ βιϊδη Ὀτοίγο  ΝῸΡ 
Ὑ88 (μῖ8 {110 ΟὨΪΥ Ῥοϊηΐ οα βοὴ Φδτμο8. ἔθ]. 
Ῥουπὰ ἰο τορσίτηδπά, Ὀυὶ ἐξ 18. 8(}}} σίου βΡ- 
Ῥοβοὰ μεὶ Βο δὰ ἰο ἀθποῦποο {6 βθχίοῃ: -στ6- 
Ὧ085 οὗὨ δδβϑιηίΐης ζορα βοδίδ ἰο {86 στίοῦ δηὰ οὗ 
Δ] ον ἱηρ (86 ῬΟΟΡ Οἰἴ 6 ἴ0 βίβῃα ΟΥ ἰο δῖ. οῃ ἐμ 
ὍΔΓα δοοΡ, τ ϊοῖ χυάδηοββ Βα Ὀθοοτη6 Ῥσουδ)θηῦ 
πσουρβουΐ 4}} ὑπὸ ἐνοῖτνο ἰγρθ98: 1 3}.61η68, “1890 
σοοά, ρῥἱουβ τηδΏ᾽ παὰ ομ]ν χϑοθὶ θα ἃ 11{{10 ΤΏΟΤΘ 
ογοᾶϊο [ἴ0γ σαρϑβοὶίγ---Μ.}, ὁ. 6. (19 Αγοβιοϊϊοδῖ 
ϑρίσί: υπἰίεὰ τ ῬΤΟΡ οὐ δο- ΒΥΤΩ θ0]168] δ8{0]6, 
ἀουθεϊοθ τοσθ πουϊὰ ατὸ 60 ζουπὰ 1Β δἷ8 
Ἐγρίβι16. 

7ὴλε ὁγοίλεν χωυϑδὶ ἱἰβ υ οσο Ὀ6 ἰΔ ΚΘῺ ἐπ ἃ ζ6}90- 
Τὶ 80η86, ᾿ἶκον. 2. Τμὸ ἴον (1 βϑἰδίϊοι" 15. {89 
Ζον δ Οπτἰδιίδη οὐ ἐμθ 70.071 το δβϑιυθὰ (ποὶ 
ῬΥΪΙΔΔΥΣΥ 88 ἃ Ὀσγίναίϑ ἱπαϊν᾽ ἀυ.8}) ζ6]1 δῖ86 {π90- 
ογαὶϊϊσ υτὶϊαιϊο : ἐδ ἱπίιϊτηδίθβ, οὗ οοΌγΒθ, 
ἰδαὶ Βα νγ͵Ὺὸλρῆ᾽ή΄ {Π0 ἸΏΟΓΟ ΌΣΩΌ]6 δὲ 88 8 Ὀοϊηκ 
Ρἰπομοὰ ἴῃ ῥχίναὶθ δαὶ γβ πιϊχαὺ 6186 ἔα Β. 
ΒΌΘΝ ΟΟΠΒοΟϊΟΌΒΗΘΒΒ; ὑδμὲὶ8 8 αὐυλίθ ΔΒΔΊΟΖΟΙΒ ἰο᾽ 
{16 ΟἹ]ὰ Τορίδσιοηὶ δὰ ἐμὸ αοΒρο}8. (5. ᾿ἰχσχὶγν. 
21: 1 Οον. 1. 27). 
ΟἹοσν.--- 9 δἰσοη ρον γϑηδοσίδρ ΓὉΣ Ῥοίθυ Β 

(1 Ροὲ. ἱ. 6) ἀγαλλεᾶσϑαι, ἀπαϊορουδ ἰ6 Ῥ80}᾽ 8 ὁχ- 
Ῥτοβδβίοι ἰῃ 2 οσ. χὶϊ. θ.ἁ. Α σϑδὶ ΩἸΟΥΥΏΣ ΟΣ ἃ 
τοπάοσίπας Ῥγοιαίποης ὮΥ͂ αἸοΣγΐηρ, ἰβδδιθῦοδ 88 
ΒΌΘΝ αἰοσγίης ἰδ ἰὰ οομίγαϑὶ τὶ ομοὐλσί!ο ΒοΗ.. 
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εἰονγίης; ΟΥ 8180 {μ6 σοπαϊιϊοι οΥ̓͂ ὈΙΥΙΘ Ζτδ09 
δηὰ δ58ἰβίβποθ. 

ΤΙ ἰδ Θχϑιιδοι; ἐν ἀοηοίοθ ἐμ οὈ͵θοὺ ἰῃ 
πΌΪΟΒ ἸΔΟῪ 8}18}} σΙΟΓΥ, 88 ἃ ἰουπάαἰΐοῃ οὗ ὑποὶν 
τ6}}-Ὀοΐηρ. [{ 18 86 ΙΊΟΡΥ, αίνθη ΠΟΥ͂ ΔΙΆΟΔΟΥ 
ἐπ (16 ΤΌΓπὶ δηὰ ἱρά ϊγ, ψ ΐοῃ Βουοδῖον μον- 
ΘΥΘΣ 88.8]} 4180 6 οὔ γα ΪΎ τηδοϊεϑὶ (866 1 Ρεί. 
1), 080 ΡγοΟΘ688 οὗὨ 118 ἀουθὶορπιομί Ὀοίηρ ἀϊαπιοίτὶ- 
68}}1γῪ ΟρΡροβὶΐθ ἰο ὑμὸ στὶσῖ δὴ 5 θοννοσ. ὝὙψος 
6 (πογϑίουθ ποίεςεβίθαα δὲ οουταρσο (Αυζα8ι1), ΟΥ 
ΟὨΪΥ ἕαίυγο οχα]αἰίου (ἀρ ἢ οἰ16), Ὀυϊεξεδμδέξπιϊ- 
ἕα8 7απὶ »τγϑδοπδ, δε εἰΐαπι αὐλμο ἤμωγα (ἘΠ 6119, 
ἘυιΠοΣ). 

ψεβ. 10. Βαϊ 86 τἱοὮ ἐπ Βα πυπλὶ]αϊίοει. 
Ηδτο ὙῚ τηυδί ον  ἀθη!]γ σορϑαὶ καυχάσθω. ΑΒ 
ἴο {)|0 ἸΓΟΏΥ͂ οοπίαίρα ἰη ἰῖθ οἴαυδο (Τ ΒΟΠπιΔ8Β, 
Βοζᾶ δπὰ 8].), ἐΐ ἰ8 ηοὶ τοῦθ σγυϑδίοῦ ἰμδὴ ὑπαὶ 
ὧῃ 86 ργοοοάϊηρ βϑηΐθῃοο: Ἰοὺ (10 ἸΟΥΠΥ ΠἸΟΤΥ ἰπ 
ἷ8 οχδϊδίϊοη ; 0. 1. 6} σἰογγίης ομδῃοί ρδίοβ 
ἔγοτα τδὶ- ογγίηρ, 2. (6 τὶ ἢ 4180 δ) 45 ἃ ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ οοτμΐοτὶ δὰ ρῥγαΐβδο ἴῃ (6 701} Κπον]οάρο οὗ 
᾿εἷβ Βαμα ]αἰίοι δῆ ἰἰ8 Ὀ]οββϑά ἱπηροτὶ (866 Νδίίὶι. 
γ. 8). 

Βϑοδῦδθο 88 ἃ ἔονοι οὗ ἴδ Κτ888.---Αὐἡ 
ΟἹὰ Ἰ᾿οδιαπιοεὶ ἄσυγο ΔρΡΡ θὰ ἴο ππϑδὴ ἴπ ζοπογαὶ, 
ΨΦοῦ. χῖν. 2; Ῥβ. οἰϊὶ. 1δ, ἰο 186 υπχοάϊγ νὰ 
Εν ΘΠ Ρδϑἷβ, ΡΒ. χχχυΐϊ. 2 (58. χοὶΐἱ. 8). 
αὐ Βογο 1 18 πού ἰο Ὀ6 οχρ  δἰποᾶ υῖῖ σοΐθγθμοο 

ἴο ὑμ0 προ ϊΥ (80 ΠΠυϊ 6 γ), Ὀὰὺ 88 ἃ κἰβίονιοαὶ 
ἤγχυγο πῖϊῃ γχοΐογθηοο ο ἴμ6 ἄθοδὺ οὗ ὑμὸ ΟἹὰ 
Τορίδπλοιί ΟἼΟΣΥ, τ ἢ ἴῃ ἃ ΒΌΓΡΥΙ ΘΙ ΤΔΏΠΟΥ 
Θχ δἰ οἱ {Π6 ΓΘΔ] 1Ζδίϊοι οὗ ἐμ ἸΔῈ οὗ {1|ὸ απἶτονῦ- 
Β01 ἀσοδύ οὗ δυμηδῃ ΩἸΟΥΥ͂, ουὐθ 8Ὧ8 ἰοτοίοϊὰ ὮγΥ 
186. χὶ. 6 οἱο. ἰο ψβὶοῖ 118 ραϑδαρο ἀουῦνί]688 δ 88 
Βρϑοΐδὶ γοΐθγθῃοο. Βαΐύ ἰὴ {μἷ8 ἀθοδύ {π6γ8 Δ Ὺ 
ΧΟΘΙΥ οοποοδὶθὰ ἃ δοηῃβοϊδίίοη (}.8ὲ 88 ἴῃ {{|6 
ἀλἾΪΥΘΓΒΑ] ἀσοαν οὗ τ|8}}, αὖ 168} ἐπ 6 ̓πουρ ἴα] 
ἐδοοσγδί τη κς γ)6}} σοὐοῖϊοο. ΤῸ δονγοῦ οὗ (6 
ΟΙὰ Τ᾿ οβίδτηροηὶ αἸΟΥΥ ᾿δ8 ἀδοαγίηρ, Ὀαὶ (Π)6 ὕγαϊν- 
ἐΐπηθ οὗὨ ἔθ αἀο8ρ096] οὔἴδπε Νὸνν Τοβίδιηρηί Βαὰ βοὶ 
ἴῃ; ““Οοιίοτί γ6, οΘοτπέοτί γα τὰΥ ροορὶο!᾽ Ηοί- 
Εἰ ΣΟΥ 848 ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ χοΐοτγοὰ ἄνϑος ἰο 18. χὶ. 
1, πθογο ὑμ6 ΧΧ ΤΟΠΔΟΣ ἼΩ ὉΥ ἄνϑος. ΤῈΘ 

πογὰβ “βονῸΡ οὗ (μ6 δοιὰ ἢ (15. χὶ. 6) ὅσ 
ομδηκζοὰ ἰηίο “ον ον οὔ ἐμ ζ7888 υ [8 τοίου θ σα 
ἴο ν. 7 “(80 ργϑδδ8 ὙΠΠΟΣΘΙΝ δηὰ ἐπ δονΟΣ 
αν 80 ἰὼ (89 Ρδγ8)161- ραβδβαρο 1 Ῥεῖ. ἷ. 28, 

ΤΆο γαίο οΥ (λα τἱολ. ν᾿ 11. 
γὲεμε. 11. ΕΣ ἴ86 δ σοδὸ (αἰγεαάν).--- 

ΤλΪϊ8 ἀρδίη ἰδ ποὺ ΟὨΪΥ {ἶνο σοϊουγίηρς οὗἁὨ (6 Ῥγο- 
οϑαΐης, Ὀυΐ δοπείοτίηςς ὑμ6 τοΐθγθμοο ἰο 18. χὶ, 
6 εἰἱο., [8 Ῥαϑβᾶρθ οοηἰαΐϊῃβ δὴ δρρὶ᾽ δαϊΐοι ἰὸ 
ον 8 Αἰδίουυ ρουίθοιυ ἐπι! ἰ᾽ Ὁ1]6 ἰο Δῃ [5τ86- 
16. δαὶ βαϊδὰ πδά τοργοδοηϊθα 85 μαυΐης 
Ὅθθη ἄοπο ἰπ (πὸ ϑρίτγίϊ, νγὰβ πον [0] 8116 ἴῃ 
ΤΟΔΙΪΥ; 4Φδιια οἱά ἱποοογαιΐο ρΊοΟΥΥ οὗὨ [βδγ86] μδὰ 

δ0 ΔΎΑΥ πίὶϊῃ (η6 ογυοίῆχίοι οὗ ΟΠ τὶ δὶ. 
Θθ006 ἔμ6 Αογἶείϑ ἀνέτειλε οἱθ., 85 ΒΥΠΙΌΟΪ10Α] 

ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟΙΒ, πιυδὲ γοίδίη ἐμοῖσ Ἰἰΐογαὶ ἴογοο δηᾶ 
ὨΘΙΓΠΟΥ Ὀ0 οοῃδίγυρὰ 88 υδοὰ ἴοτ ἴΠ6 Ῥγοϑοπί 
᾿(ἀτοίαβ δπά δ].}, ὯΟΥ 88 {π|6 τ ογ9 τοργοδοοϊδίϊοῃ 
οὗ τδίθυθυ σορϑϑίβ (5617 ἰπ ὁπ6 ρδϑί ἴδοὶ (Ηυ- 
ἐμοῦ). Τἷβ ἰδίου 8] δ.}}9 Βοῦυϑθβδ, οὗ δοῦγθα, 
ἐπ ῬΌΓΡΟΒΟ {υγἰβΐηρ υ8 τὶ ἢ ἃ Ἰἰνοῖν ρῥἱοίυγο 
ἦπ ῃ6 ταρὶὰ βυοσοββίοι οὗ {86 βορασγδὶθ δίδροβ οὗὨ 
180 Ῥ»οσθ88 οὗ ἀθοαν (Υ 1π67). 

ΤῸ6 αὺὶ Υὲῖ ἴδ6 Ὀπχηΐηκ θα (πὶ πὰ). 
“«--ὀἘἊΟτοίυ, Ροϊξέ δῃηὰ δ]. ἀϊβιϊηρυΐθ ὁ καύσων, [86 

μοί, θυτγηΐης πὰ τ οἢ. δΔΟσοΟΙ ρΘΏ168 ὑμ0 Γἰδὶπ 
ΒΠ (ΟΥ 89 γιὰ Εδϑὶ νἱηὰ, ἘΞ ὙΠΟ ἢ ΘΟΙᾺ - 

ἧπρς ἔγοπι ἐμὸ ἀοβοσί οἵ Αὐδθϊδ βοοσολθθ ἐμ Ρ]α π8 
οὔ Ῥα]οβίϊη6) ἔγοπι (09 δι}: 18], τοΐϑυσίηρς ἰοὸ 
Ε:οὶς. χυϊὶ. 10: χίχ. 12; Ηοϑβ. χἰϊὶ. 16 οἰοσ. Ηἢυ- 
(ΠοΣ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΔρΡΡΙΪ68 86 οχργοβδίοῃ (0 ἰδ6 
ΒΟΟΤΘΒίης ποδὶ οὗ {{Π0 δῦ; δῃᾷὰ οἱἱδθϑ 18. χ] χ. 10, 
Μαίιη. χχ. 12; 0Κο χὶϊὶ. δὅ. Βυΐ ἴῃ 18. χ]ϊχ. 10 
{6 μοαὶ οὗ 1τῃ16 ϑὺπ18Β ΘΧΡΤΘΘΒΙῪ ἀἰδιϊη συ δ οὰ 
ἔγουα {6 βΒιπ, 28 8 Εἰβῆον ἀσρστθα οὗ ἰμ6 ΟΡ ΒΑΡῪ 
ΒΌΒΒΒἷ 6 ὙΒΊΟΘΙ. ΟΡΡΓ 8868 ΟΥϊθηίβ 8, δπὰ {πὸ σϑ- 
ἴογΘ66 8 ἰο ἐμ τοϊδίίοη οὗ (18 ᾿ἱπου τῆσδ ἰο 
ππόηι, ΒΟ 8180 ἰὴ Μαίιῃ. χχ. 12, ψ 116 ἴῃ [υΚα χὶϊ. 
δὅ ἐΐ6 81} 18 ποὶ τηϑπίϊοηθϑά δὶ 4}1..0 7180 Βρρο- 
Βἰζοα ὑμαὺ βυηνίβο δὰ {80 ἀογνοϊοριηθῃξ οὗ (89 
ΒΌΆΠ᾽ 5 δοδὺ δγὸ ἔογ  ν ἢ ἐπ ΡΟΣ Πρ τοχοίϊαιίοι, 
σουϊὰ Ὀ6 δἰιηοδὶ 00 βΒίγοηςς ουθὰ ἰο δὲ ΟΥΐϑηίδὶ 
ἰτπλαρὶπαιΐοα. Τὸ (818 τουδὶ Ὀ9 δα ἀθὰ [89 ῬΥΘΒΘΠΟΘ 
οὗ {86 Ατνίΐϊοϊα Ὀοίοσθ καύσων. Βιῖϊΐ (μα νἱον, ἰμδὲ 
πὸ δὰ τῖῖἢ ἴπ6 ἀονθὶοριηθμΐ οὗ ἐΐ8β ΡΟΎΘΙ ἔγο- 
4υθθ γ γα κθηϑ ἐμ μοὶ ψὶηά, 88 8 Κὶπα οὗ βρ- 
Ρἰϑιθηΐαὶ σουηἰογρδσὶ οὗ 115 Ὀθποβοθηῦ ορογαίΐου, 
58 οσυγγοπὲ ἴῃ Ηοὶγ τὶ.. 5800. δοοογάϊηρ ἰο Μα]. 
ἦν. η6 ἀδΔγ οἵ (86 ογὰ Θοπιο8 ποὺ 88 ἃ Ὀυτηΐηρ 
ΟΥ̓́ΘΕ ΟἹ 8}} (89 ῥτουὰ, τ 110 (86 ὅπ οὗ Βἰρμίο- 
Οὔϑηοδθ σἶδοβ Ὑἱὰ Θα]ηρς ἴῃ Ηΐ8 ὙΠ] 8. ΟὉ. 8]]} 
{μαὶ ἴθδυ ᾽186 ἴἵογτὰ, 80 Μϑίιμ. σχἱὶ!. 6, ἐϊνο Βοοσοἢ- 
ἴηι δαὺ 18 ἀἰδϑιϊη συ ΐϊθηῃθὰ ἔγοι (6 γἰϑίηρ βαη; ἴῃ 
λ6 ἱπίογρτοιδίοη οὗὨ [᾿10 ρβγδῦ]ο τ. 21] ἰἰ 8 οδ] δὰ 
ἐνὶ θυϊδιέοι οὐ ῥοσβοουϊου Ὀθσδυδο οὗἩ (Π6 ποχζὰ. 
ΝΟ, 8ἃ8 ψοὸ Οοσοἰϊάοηία}β παῖ 080 οὗ 80 Μ6}}- 
Κοον ἢ ΒΥ] 1ο8}] ἰδηριαρθ, “ὁ 0110 ΥἸΒΙ Πρ ΒΌ} 08}15 
ἊΡ τϑρου, ἔοζ, δὰ ἐπα πά ον συβίβ,᾽᾽ 8ὸ 6 Οτὴθῃ- 
[Ὁ] ἰ8 τνοπὲ ἰο 580, “"1ὑ Διο Β (86 μοὶ π|ὶπά.᾽ 
Ἡθοοο ἐπ δρρὶϊσαιΐίοη οὗ ἐμὲ8 ραββαᾶξὸ ἰο Οσῖβί 
(δυτομιϊ 8). γγ88 ποὶ ἔδτ ἔγοτη 18 Τ68] πιο ἢ Κ,, 
δαΐ τὸ ἀο ποί ῬΓ688 ἰΐ ; δί δὶ ουϑῃίϑ ἰμὸ μοὶ πνὶηὰ 
οὗ ἰι6 Ἰανν, τὶ οἢ ΒΟΟΤΟΝΘα (Π6 οΟἾΟΥΥ οὗ [586], 
νγχὰϑ ἀονοϊορίης τὶ ἐμ βυπ οὔ πο βηἰβοὰ γουϑ- 
Ἰαϊϊοῃ. Απὰ ἐμά! γοοῦυ ἰΐ τὰ αἶδο {πὸ οδεοὶ οὗἁ 
186 5: ἐϊ86}7 (““ ἃ βίοῃμϑ οὗ βία]! ηρ οἱο.᾽). 

ΔΑπᾶ ἴδ6 Ὀδαυΐν οὗ ἐϊθ ΔΡὕΌΘΒΣΒΘΏΟΟ.---- 
Ἡσυίδοῦ σοπμπροὶβ ἴΠ 6 βοοοῃὰ αὐτοῦ ποὺ ΨΠῊ τὸν 
χόρτον αὶ τὶ! τὸ ἄνθος. Βαΐ νὸ σαπποῖ ἱταα σὶ πο 
μα 6 Δ|10} δοῦγοῦ 18 8.}}} ἰο 1ἴοϑθ (8 Ὀοβυΐγ; 
ἀπὸ ἄονγοῦ ἰΒ ζοῦθ πιὰ (86 [Δ]]Πἰππρ; (86 βονσον 
ἀ86}} διὰ ποὺ οὐἱν (8 Ὀδδαῖν. Απὰ ὑβΟΥΘΌΥ (ὉΥ 
{π6 ΖΑ}ΠἰππῸ οὗ (86 δονγογ) {Π 0 5Τ8Ὰ88 οὐ ὑη6 ρ]δῃηὶ 
ἀι861} Ἰοβὲ 8}} ἰΐ8 Ὀοδυῖυ, (9 ἀγο 88 οὗ 1ΐ8 ΒρῬόδτ- 
8δῆσο, ψιἰϊπουῦΐ, Βονουον, παυΐηρς Ἡ ΠΟΙ ρου βοα. 
Απὰ (ῖ8 να ἐμ ῬυθΟΙΒΟῚΥ 186 οΆ860 οὗὨ Ἰ5τγϑοὶ. 
(8 δοττον πδὰ 78]16 διγαν ἴῃ {86 τηοϑὶ δ'ρηὶδοδηΐ 
ΤΩΔΏΠΟΡ; Κ6 ζγ888, ἸΟῪ ὁ ἴδ6 σγουπά, ἰΐ 60πΠ- 
υἐἱπυρὰ νερχοϊδίϊης ἷπ 18 ΘὈΠὈΟΥΒοῖ6 Οχἰβϑίθῃοα. 
ΤῊο νοτγὰ εὐπρέπεια ορουΓ8. ΟὨΪΥ͂ ΒΟΙΘ ἴῃ {πΠ6 ΝΟ 
Τοδίαμηοηΐ; πρόσωπον οἴϊθη ἀθποίθ8 ουϊπαγὰ δ Ρ- 
Ρϑαγϑῆοοθ. ΡῈ οἷν. 80; Μαίίι". χυὶϊ. ὃ οἱο. 
ΤΌΝ 615ὸ 58.811} ἴδ τἱοῦ πλδῃ, ἰδμδὶ ἷ8: 

(86 ζὕαϊο οὗἩ ()6 νιϊογοά, βίυηϊοὰ ρ]δηὶ, οσ 186 
ἄβθποταϊὶ ἕαίο οὗἨ (η0 726] 88 ῬΘΟΡΙῸ Μ1] δἷδὸ 08 
86 ἴδιο οὗ Θδδοῖ ἱπάϊν ἀυ.8] 7907 οΟΥ εν θὲ ΟὨ τὲϑ- 
εἴδη 17. 6 ρογεὶϑὶβ ἱπ (ἢ δοποοῖὶί οὗὨ κἷβ υἱο 68, ΟΥ 
τοῦιδο8 ἰοὸ ἸθΆσ ἰοὸ ΟἼΟΓΥ ἵπ ἷ8 Βαυπιὶ]!διΐοη. 
οὕτως---80 αυΐοκὶν, 80 ὑἱπογουχηῖν.," ὙΙΘϑί κου. 
“ὁ Μαραίνεσθαι, α ἅπαξ λεγ" ἴῃ (80 Νονν Τ᾽ οβδίδιναπὶ 

ΟὐσιΓΒ ἴῃ ἐμδὸ ΤΧΧ. 88 ἰδ ἐγαμβδίΐοῃ οὗ ἐδαν 

Φοῦ χυ. 80, ἰπ [89 βΒδῖρθ δοδο, θὰ. οἵ 50]. ἱἰ. 5." 
Ηυΐμο». 
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Ιῃ ἴα Ἰουσσθνυΐῃρπ.--- ΟΠ. 886. ““ἰπ ἈΠ8 
Ροεϑεβδίοι," το στο ἀοσίηρ τοϑίϑ οὰ ἐπὸ ζ8150 
τοράϊηρ πορία (--εὑπορία, κοοὰ νΔΥ, ἴδυουν οὗ 
ἰοτίαπδ, 6818). Ηδγάοσ, [0] ον ᾿ϑυγοηὶ 8 
δὰ Ρ᾽βϑοδίου, “"ἷπ ἷ8 ᾿ΟΌ ΓΠΟΥΩρΒ,᾽ τὶ ἢ} τοίοσ- 
δη66 (0 οἰ. ἦν. 18..Ὀ Ηυΐμον, “ἰπ ἢΪ8 τΔΥΒ᾽» 
(Ξεύδοῖς, γ. 8; οἵ. Ῥτον. ἰϊ. 8). ὙΠΟ πο, “ἴῃ 
δὲ ψα]κ,᾽ πιὰ τοΐθσοησο ἰο ἀ6 οίίθ, “Ἅ1Ὼ Ὦ18Β 
Ἰυχυτίου δ Θ)ογιηοηὲ οὗ 176. Τμὸ ψοχὰ ἀδποῖοβ 
ἷπ οἰαββίοὶ ἰαῆσυδρο 1, 8 ζοΐῃζ, 8 οΌΣΠΘΥ; 
2, ταἰκίηρ δ᾽οῦς, σοῦγβα. ἴῃ [,ΧΧ, τοαν, Να}.. 
ἱϊ, ὃ; ΦΖοΣ. χυϊτ!ὶ. 15; ΦΖοη. ἰἰϊ. 8, 4; Ὀυὶ 8120 8 
οιγπευ, ἃ Μδοο. 11}. 8; οἵ, 1Κοὸ χἰϊ. 22. τοι 
1Βεδ6 658 ἰὰ 18 οὐάθπὶ, ἰμδὶ πορεία 18. ποί 
Ὁδοὰ 88 Τη116}} 88 ὁδός ἴῃ 8. ἸηΘΙΔΡΏΟΥΙΟΔΙ ΒΘ6Ώ86. 
Ἧε δυοϊὰ ἐβοσείοσθ (818 ὀχρυδβϑίοῃυ διὰ γθηάου: 
ἴα οἷ ον που ἱηρΒ (οἵ Τογία πο). Ηυίμου: “ΤῊΘ 
Ρσοιῃϊποηὶ 1.68 18, ἐμαὶ ἰδ 6 γἱο ἢ τηδη, ουοσίδ ἢ 
Ὀγ )υάιαοπί, μου 5}:68 ἴῃ (80 τι ἀϑὺ οὗἩἨὨ εἷ8 ἀοΐῃρϑ 
πὰ ΡΏΓΣΒΙΣΙΒ 88 ἰῃ6 δοννοῦ ἴῃ ἰμ6 τηϊάδὶ οὗ ἰ(8 
Ὀϊοδδοταΐης ζ8}] 61 ἃ υἱοιϊδτα ἰο ἐλ 6 βοοσοβίηρ μοαί 
οὔ {μ8 δυη.᾽᾽ 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ΠΥ ἰδ6 ῬΡΌΓΣΟΙΥ οὐδ ρο}16 81] Θδαγδοίον οὗ ἰμ9 
Βρίβι]9 οὗ Φϑιμδβ [88 οὐδοῦ Ὀθθῃ ἱπιρυσηοὰ, (8 
ΘρΡΕΠΪηρ ΟΧΒ ΙΠΔΥ 6 τοΐογγθα ἰ0 88 πὰ Γηἰϑμΐησ 
Ῥτοοῦ ἐμδὶ τ δ΄ὺΘ πιουΐϊης ποὺ οὐ {80 ργουηὰ οὗ 
ἴλς ΟἹὰ Τοβίδταοης, μαΐ ὁπ ἐμὲ οὗ (88 Νὸνν. ον 
αε ἰλε δωτάεπ 97) εαϊμίαίίοτι ῖι6 ἰὩ6 ψαϊομνγοτὰ ρσίγθῃ 
ἴο ἐιο ἤγϑὲ τοϑάϑσβ οὗ {μ6 Ἐρίβι16, ψῃο, ΒΟ ΥΟΥ, 
ἙἘΕΙῈ ΓΟ Ὁ] 6 ἃ ὈΥ τηδοϊο] α ἰοτηρίδίϊοπβ. [κα 
ἵ, 10. Ἐπ Ὀεχιπηΐης οὗ {86 ΕΡίδ8ι16 οὗὨ διηθβ 
Βοῦπάὰβ 1κ δὴ 6 ῃὸῸὺ οὐὗὁἨὨἁ ΟἸτὶθὶ ΒΒ δῖ ΒΘΤΊΩΟῺ 
δὶ ΝΑσασοίῃ, τ πῖϊο ὑμ6 Αὐἱμοῦ δὰ ῬγΟΌΔΌΪ 
βεατὰ, 1υΚὸ ἐν. 18, 1950. ΤῊ ΐ8 χαίρειν τη κ68 Ὠΐτη 
Ββοῃοζεπθοῦβ Ἡ 11} ΡῈ] (ῬὨ]]. ἰν. 4) δπὰ Ῥοίον 
{πὲς ἷ. 6), ἐμο Ὀορίππίης οὗὁἩὨ Βο86 Ερΐδβί]9 ὃχ- 
1018 ἃ ΤΟΙ ΑΥΚΔΌ]Θ ἀρτοοιθπὶ 11} ὑδ6 Ὀορίη- 

δἰηρς οὗ ἐμαί οὔ σδηθβ. Ζδτηοδ, 1116 ΕἸ, Κῆονν ἃ 
Οοὰ “πο χίν οἱ: βοὴφϑὶῃ ἐμ6 πὶρμὶ.᾽ ΦΖοιχσχυῖο. 

2. Ἐμο τ τυ Ῥορίπηϊης οὗ {μ6 ΒΡίβι]6 [6βι 1868 οὗἵἁ 
(86 ἰσυ]γ ΟἸτἰβίλδη 88 ν79}} 88 οὗἨἁ {86 ΤΏΟΣΔΙΪΥ 6χ- 
δἰιοὰ οδοσγαοίον οὗ 115 Αὐῖθοσῦ. ΤᾺΘ ἀοπιαπὰ «ἰὸ 
οουηὶ ἐξ 411 70. ἱἰζὔ οὔθ 885 7ᾺΔ]16ῃ ἑηπΐο τωϑῃἱτο]α 
ἰερ δι! 0}8,᾽" ..848 80 ἸοΥ δηὰ Ὀο]ὰ ἃ βουῃὰ 8ε ἰοὸ 
Ῥτοωρὶ ὑπὸ αποδίϊοη ὙΠΟΙμΟΥ δυο 8 ἀριημδπὰ 18 
ποὶ Ὀαγομ ἃ (86 ΤΟΔΟ οὗ τη ᾽Β ΔΌΣ γ. Οἵ, Ηοὗ. 
Χὶϊ,. 11. ϑυ6ἢ ἃ ἀοιηδῃά τηυδβὲ ΒΟΥ ΓΟ ἷῪ δίσκο {ἢ 6 
ὨΔΙΠΧΆ] ΤΏ ἢ ὯΒ 8 Ρΐ666 οὗ Θοῃϑυϊητηδίο ΓΟ0}]Υ πὰ 
βοδῃ δ] [χζο δἴτη. ἘῸΓ σουπίϊπρ ἰοπιρίαἰΐοπ αὐΐ γον 
ἷθ Ἰπδη  οἾγ χορὸ ὑῆδπ ἰὸ Ὀ6 δἰϊδηίΐ ἰπ ἰὲ δπὰ ἰὸ 
ΡΓΆΥ, ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ ἰμ8ῃ ἰο Ὀ6 ρτγδίοί! ἴον ἰἰ; ἰὑ ἰ8 
ποὶ δυιοϊεπί ἐμδὶ νσο τ ἢν βυ παῖ ἰο ἰοηρίδ- 
μοῦ, θὲ τ τυδί αἴοτ ἰῃ ἰὑ (πὲ ἰΐ 18 Βο ἀπά ποὶ 
οἰδεγπῖβε, δηὰ {π18 πού ΟΠ]Υ ἰῃ ἰβοϊδιθὰ ἰδπιρίδ- 
ἰἴοηβ θαὲ ἐπ 9 ΤηϑΥ ἰοδιηρίδίϊοιβ Ἡ Βῖο ἢ ΒΡΓΪ Ως 
ἴτοῃ 186 8 οσίηρθ οὗ δαγίῃ. Οὗ Βοπι. νυ. 8. 
δυδι 8 ἀριπιδπὰ τορκοβ ἰῃ9 Βαβίυβοθ 6 χοϊδί 
“Φαπηο5, ἰμ οι δτγὲὶ θοδίἀθ {πγ8ο}1.᾽ Αοἰβ χχυὶ. 24. 
Βαί ἰμ6 ΟἸ τ διΐδη, βοαγίηρς (μῖ8 ἄτι πογὰ, [668 
δηὰ 5 ἑοπβοΐουβ οὗὨ (δ βρὶγίϊ οὐὁἁἩ μἷτη ἯἘῸ αἀ- 
ἀγεδϑεϑ Ηΐτῃ ἴῃ ἐμὲ νοσὰ, ἘὸγῸν μον οου]ὰ Β68Ὰ 
δυὰ Ὀ]οοὰ αν Ὀθθῃ 80]0 ἰο σϑυύϑαὶ τυ ϑδὶ ἴθ Β6 ΓΘ 
80 ΟἸΣΑΣΊΥ δηὰ ὀχρ} οἰ ΕἸΥ ρυΐ οα τϑοογὰ, νΥἱζ. [86 
Οπτίβιϊδη᾽ 5 ἀοοροοὶ στίοῦ δὲ ὁποὸ ἰμ6 βούσγοθ οὗ 
Β!6 ίρδοδὲ ἰογῖ Νο οἶμον σοϊϊχίοι, δθβί ἀθ ἐμὸ 
Ομγβιδα, μδὰ ταϊδεὰ (δ βυβογίης οὗ δασίἢ ἰὸ ἃ 
δεν ἐτουηῃά οἵ χταιϊἰἰὰὰ6. Βασοπ᾿ Β βαυΐηρ ἰ8 γ19]}} 

πον : “ῬΓΟΒΡΟΡΙΥ 18 ἐμ6 Ὀ]σδοίηρ οὗὁὨ ἰδ ΟἹὰ 
Τοβίδιλοηΐ, δα σϑ γ ἐμαὶ οὗ ἰδ Νον." σοι- 
ΡϑΓΘ δ ἰγοδίβο, 8.1}} που τοδαΐηρ, οὗ Εἰ Υ. 
Βοίπμαγά, ἐδ »γϑείαπέα τεἰ στοαὶ Ολτιδίϊαπε τπ 
οοηδοίαηπαι πιϊδετὶς οἰς., ἀπ οἢ ἐδ6 ΟΥΠΟΡ πδιὰ {110 
Τιίαίγεδε ἀε εοπδοίαίίζοπε σαρωμᾶὰ Οὐγαοοδ, αμοίογε Α. 
Ο. ναη Ἠειδάδ, Τγα). αα λεη. 1840. 

8. δίπος ψε ζἀποιῦ.---ἼῈ ΟΥ̓ΔΘΥ ἴ0 ΤΔ ΚΘ 8 07 11Κ9 
ἰδὲ πο μ6 Βδὰ ᾿υδὶ σοοοιηταθη θα ἰὼ μοι 
ῬΟΒΒΙΌΪΟ ἰο ὑπ} πίστις, Φδιηθ68 ΠΟῪ Ῥοΐπίβ ἰο (86 
ἴτυϊ! οὐ {Π6 17 γνῶσις. ΕΔΙΓΒ 880 δὰ 8 βοΐθῃοθ 
Οὗ ἰιβΒ οὐ, Ὀαϊ ἃ Βοίθῃσο, αἰ ογοηΐ ἰ κἰπὰ 8]- 
ἱπουχ ποὺ ἱμίουϊοῦ 1 σϑὶὰθ δηὰ γο] Δ} ἴο 
86 Καον]οᾶάρο 086 ῬΤουΐη66 ἰΒ ΡΟΓΟΙΥ παίυ χα]. 
Οἱ 86 ὁπ μδῃὰ οὐϑὴ ΟΣ] βιϊδ 8 δγο σοηδιγαϊποὰ ἰο 
δοϊκηον)]οᾶρο “Μ]371Ο 800 δαὶ οὗ γοβίογάδγν δῃἃ ΚΩΟῪ 
ποίμίηρ,᾽" Φοῦ νι}. 9, θὰ οα ἐπα οἶμοσ, ὑλ6 ἐμ ἰὴ ρ 8 
σον 66 πιάάσῃ ἴγοτῃ ἰδ 6 τνῖϑθ διὰ ρσχυάδῃς 
86 γουθδὶοα ἴο 6, Μαίίἢ. χὶ. 28,,2ω6. Απὰ (μῖ8 
Βοΐθῃσα ἰβ ΓΌΝΥ οοπιροίθηϊ ἰο δ ῃδὉ]6 δἶπι ἰ0 56- 
ουγχο {86 7ΟΥ ΒΕΤΘ ΓΘοΟΙ 6 ηἀ6α; ἢθΘ Κπον8 ἴγομι 
σοὶ {86 ἰοταρίδίϊοι ΘΟ 68, 6 ΚΠΟῊΒ (86 Ῥυγ- 
ῬΟΒΘ ἰοιηρίδίϊοη ΒΟΓΎΘΒ, ΥἱΖ. ἐλ6 »γοοῦ ο7 7αϊϊλ. 
ΤῊΪΒ νον δἴοπο 8 οδ]ου]αϊοα (ο Σοοοπ 6116 ἷπῃ ἰο 
{86 Βυ ΒΥ .58 6 68 ἰο Θμάυχο. [018 μοὶ ΘΠ 69 
ἱζ (86 ΟμΥγιβιϊδη, ΠΟΤ ἴδ ΤΩΒΩΥ ΟΙἾΘΥΒ, 181} 
ἰπΐο παδηϊοϊὰ ἐδπιρί 0:8, 88 11{110 σμδηοο ἃ8 1 
(0 Βιηιοὶίοσ, ἢ ΟΥΘΡ ἰο Τοῆπθ μοϊὰ ΟΥ̓ ΒΙ]ΤΟΥ, 
μοϑίβ (6 ΤΌΣΏΔΟΘ ἰο0 ἃ σογίδ ἢ ἀορσοθ. 8|1}1} 1088 
8 ἰξ ἃ δὲ ΡῬυμίβετηθηῦ δυΐϊ σα ΒΘ Υ ἃ 6888 οὗ ρΡιι- 
τἰδοαίξου, ἱτυρσγουθιηθπὶ δηα οὐποδίΐοη, νι ουΐ 
οι ἐδ 18 ᾿ΡΟΒΒ1Ὁ]0 ῸΓ 8 ἰ0 αἰϊαϊῃ ΔΏΥ ἀορτοθ 
οὗ στοδίηθεβ ἰῇ (86 κΚἰηράομῃ οὗ ἀοά. Τμὺ8 γὸ 
δῦ ΒΟΥΘ 8180 8 δοΟ)Βσιηδίΐοη οὗἩ ἰμ6 ψοτὰβ οὗ 
βοηθοῦ: “Οριδ ἐδί αὐ ποίϊίίαπι φιιὶ φεἸρεγίπιοηίο. 
Ομοὰ χυΐίαφιο ροδεῖϊ, πὶδὶ ἱεηίαπαο λαμα αϊαϊεϊξ. 

4, ΟἸινϊβιίδῃ ἐπάμγαποα 18 ἸΠΠΗΙΛΟΙΥ αΐγοῦβθ 
ἔχοτη βίοἱσαὶ ἱπαϊδοσοηδο ἩΪ μὰ 118 τηοϊΐο: “68 
τηϊλὶ, ποῦ πιὸ τεδὼδ ειδ)μησεγα σοπον, [ἰ μ88 ἃ 
ΤΔΟΤῸ ΒΌ]1)6 ΟΣ ΧΙ Π, 8 ΤΣ] ΟΣ ΘΒ Υδοίοσ, ἃ στοδίοῦ 
ἀυγαί! οη, ἃ Το ρ]ογίουϑ ἔγυϊ. 

ὅ. 1ι 18 του κηῦὶο ὑπαὶ Φ8π168 1π5188 ἴῃ {Π9 
ΥΟΥΥ ὈοκΙμηϊηρ οὗἨ (86 Ἐρίδι]θ ὑροὰ ΟὨ τ βιϊδῃ 
Ρογῖοοίου, 80 {Πιδὺ ἱῃ ν. 4 6 βδλ8 Μοσὰ 18 ὑνγ 169 
υϑοα. ὅ'ο 6180 {89 ρογίροί ἰανν, οἷν. 1. 2δ, (89 
Ῥογίθοῦ τοδῃ, ἢ. 111. 2, οἱο. Οὗ, (6 Ὀοαυΐι] 
ΘΒΒΔΥ οὐ Αἀἁ. Μομποὰ ἴῃ μἷ8 4ἀϊεις, 1886: ““ Τοιέ 
ἀαης 1 Ἐοτίίιτο οεἰ ταἀέαϊ.᾽" 

6. Τὴ οχμογίδιϊοη ἷπ Υ. 4 δομπίδἱῃβ ἰδ 6 Ῥγο- 
ἔοιπηά πἰπὶ δαὶ ΘσΘ δ ἀυγαπσ6. μΔ8 1(8 ρογΐοοῦ 
γοτΚ, 86 ΟΠ τ βιΐδη, 88. ἰ0 ρυϊποΐρ]θ, 18 ρϑγζοοῦ 
ἀπά ἴῃ ποίμϊηρς ἀοδοϊοηί. ΕῸΣ ΠΌΣΟ ΟἸ τ βίδα 
Θῃηἀυσαηοθ ΒΟ] 5 δναν, ὑμόσχα {6 ῬοΘΓ οὗ β'ηἴι} 
ΒΘ ΠΕ ΠΟ88 18 ὈΣΌΚΘΩ, οὗὨ 5618 8} 658 Ἡ ΒΙΌΝ Ῥ6Γ- 
ομδποο που]ϊὰ ἰονο ἴο 86 ἃ Ῥοβίίϊοι οἰ 6 ΣΡ 1π46- 
Ῥομάοπί οὗ ἀαοὰ οὐ ἴσον ἰβδὴ ἀοάᾶ, Ὀυὶ 'π 0 
ουθηὶ υπάον αοα. ον ἰμ6 Βοσγοΐβῃ οἵ δι ἷβ 
οΥϊηοθὰ ἰῇ ὑνὸ ν᾽ ΆΥ8, ἰύ ἱβ βυ ΒΟΥ  ΟΥ ταὶ ἰδ ηῖ. 
ΤῊΘ ΓΟΥΤΔΘΡ 8 δἰχιιαν ὑμδη ἰμ6 ἰαίίογ, θοοαυ86 
ἀδιηδηὰβ {||Ὲὸ ρτοαίοβὶ 58611{-6η18], δὰ 6 ψ}}0 
ΤΟΔΙΪΥ δἰϊαὶηβ ἰοὸ ἱύ, ὈΥ 8ὸ ἀοϊηῃξ ΟΔΥΥΙΘΒ 4180 
αὶ ΒΙπΒ6 17 [(λλ6 ῥσΐπορ]ο οὗ Ομ τ ϑάδῃ ροσΐθο- 
ἰΐοπ. ἢ 

1. ΤῈο βοτὶ Ερἰβϑι16 οὐὗἨἩ Φϑιμθβ ἐγϑαίβ σοὶ δι ϊν ον 
ἸΩΌΠΟὮ ΟΥ̓ ΡΓΆΥΘΥ, 866 οἷ. ', ὅ; ἰν. 2, 8, 8; ν. 18-- 
18. Ηοτγοΐῃ 4180 86 Αροβίῖΐθ ΔΡρθᾶ.8 85 ἰδ0 ἰσγι1θ 
βοσυδηὶ οὔ Ηΐπη ψο ποὶ ΟἿἹῪ αἰά οοπάμο! Ηΐ8 
ἀϊβοῖρ]6β ἰο [8:0 5000] οὗ ῬΤΆ ΤΟΥ, Ὀὰΐ γγ͵δ8 ἰο ἐβότη 
ἷπ (μ18 τοβρϑοῖ 4180 ἃ ρυγο δηὰ ρογίοοιὶ ρα σῃ, 
ΓΧυκοὸ χὶ. 1. Τ86 ΤΔΏΠΟΣ ἴὰ  ΑΙΟΒ Φϑιη68 ΒρΟΔΚ ΚΑ 
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ΟΥ̓ ῬΓΔΥΟΣ Βθονϑ ΟἸΘΑΣΪΥ τμδὺ Ὧ6 ΤΘΟΟρὨΪ568 ἃ 
ἡϊτοοὶ σοβηθοίζου ὈΘέ ΘΟ ἢ ΡΥΔΥΘΡ 8η4 18 ΒΗΒΎΟΘΥ, 
ποί ΟὨΪΥ͂ ἰπ (86 86η3890 Οὗ τηοὐογῃ ὉΠΌΘ]ἸοΥ͂ ὑμαὶ 
ῬΥΒΥΟΥ δ ΟἿΪΥ ὈΒΥΟΒΟΪΟΡΊΟΔΙΥ οχοσὶ ἃ Ὀθηο- 
ἢοΐα)] ἱπδυσδησθ οὐ ὑμ6 μοαγί οὗ {μ6 Ῥϑύϑοῃ ῥγδᾶγ- 
πᾳ, Ὀυΐ αἷδο ἐμαὶ ῬσΆΥΟΣ ͵ἰϑ ὑμ6 ᾽ν  Π6}} δΡ- 
Ῥοϊηϊοὰ τηθ8η8 170Ὁ} ὑμ0 αἰχοοί οδίδιηΐηρ οὗ ΟΡ 
ὑγϑηΐδ, Ἡ 1 ΘΟ 4180 τυῦὴϊουῦ 00 ἢ} ῬΥΔΥΘΥ Ν᾽ 6 βιουϊὰ 
ον δΙ ἾΥ πο σθοοῖῦθ. [ΙΓ ΡΥΆΥΟΣ ΓΘ ΟἾΪΥ͂ ἈβΥ- 
ΘΒ] Ἶ68}}}7 Ορογδινθ Οἢ ἐμ ῬΘΥΒΟῚ Ῥγδαυίηρ, ἰὑ 
πουϊὰ 6 δἰοχοίμοΥ ἱπΟΧΡ 08.010 ΒΥ 8168 8]50 
ΒΟ ΘΑΥΠΘΒΕΪΥ͂ δΔηα ΘΙ ΡΒΔΙΟΔΙΥ ΘΗΪΟΪΏΒ ΡΥΔΥΟΣ [ῸΣ 
οἰλεγα (ἰμα θτοθβδῖοπ, οἷ. υ. μήτρῆς 8ἃ8 ἴῃ ἰδ 
ΦΌΥΙΩΘΥ 0880 ὈΓΑΥΟΣ ΟΟυ]α ῃοὺ ΡΟΒΒ1Ό]Υ Ὀ6 οΥ̓͂ ΔΏΥ 
τ|80 (ο ἔβο, Οἵ, ὑμὶβ σοιμιτηοπίϑιυυ οἱ 1 ΤΊ). ᾿ἰ. 
1--Ἰ. 

8. Τὴη0 ΟἸ γι βυϊδῃ ΠΟΥ͂ΘΡ ὩΘΟἋΒ ΤΏΟΓΤΘ ᾿ϊΒάοϊΩ 
88ὴ σψθη ἴῃ ἰοτηρίαϊου ουὐουυ ΐηρς ἀοΡροη 8 
ὍΡΟΣ ἷ8 οπαυσίηρ ἰΐ ἴῃ (86 σἱρῃΐ ἸΩΒΏΠΟΣΡ δηὰ 
δοσογάϊηρ ἴο ἐμ0 Μ}} οὗ ἀοα. Υἦο οἵϊοιι βρϑὴκ 
οὗ ἰ8ὸ τ βάοπι νν δῖ ἢ θη πο 1Ὁ ῬΓΟΒΡΟΡΙ(Υ 1οϑὶ 
ΘΥ Ὀθοοπιο υπρΡδίοζυϊ, Βα ΟΥ δισγοχδπὶ 
δηὰ (018 Δϑβουί 0) 8 οοστθοὶ, Βαΐ ἰῃ Δαγνθυβὶ ἐν 
880 ψ͵ὸ πθοοὰ {86 Ὀίνίπο Ἰίρξ ποὶ 1688 ἰἔ τὸ 
ὙουΪ ἃ ὑγυΥ υπάουβίβηἀ (μ0 16568οὸπ αοα 18 ἰ686}}- 
πῶς τ ὑἐβογθΌΥ δηὰ ποὶ Ὅς ἀγίνθῃ ὈΥ Οὔὐῦ ΟὮ 
οχοϊίοα 6611 08 ἰηΐο απ ΘΔ 0}]0 ΟΥΤΟΥ. Τ18 νν88 
ἀυγ υπἀογβίοοά δηὰ Δρργθοϊδιθα ὃ. 89 βδογϑὰ 
Ὀασὰ, Ρβ. χοῖνυ. 12. ΤθογΘ ΠΟΥ͂ΟΡ Ὑ͵ὲὼλπ8 ἃ ΒΙΏΠΟΙ 
οοηγογίοα ὈΥ ἰδ6 δὶ ΠΥ Ῥταϊβοὰ θοποῆὶϊ οὗἉ ἐσὶθυ- 
Ἰδίϊοπ Δ] οΏθ, 88 Ἰοῃῷὶ 88 ἐμ ωοτὰ Ηΐ 56] ἀϊὰ ποί 
ΣΟ ον 86 ὙΟΪΟΒοη6 Οἰϊδβιϊβοιλθηὶ ΟΠ  σΘ ΟΊ ΟἿ Β 
τ} ἐμ τοὰ οὗ Ηϊ8 ιοταά δηὰ {6 Ἰ᾿χμύ οὗ Ηἰς 
ϑρὶστιί, [Ιῃ ἰλ6 ἀδν οὗ ἰτὶθυ]διΐοα τῦὔἷ8ὸῪῦγ ῬΧΟΌΔΌΪΥ 
ποοῦ Ὀ᾽νὶπο τ βάστα ΕΥ̓́ΘΩ ΤΩΟΤ6 ἔπ 8 ἴῃ {π6 ἀδγβ 
οὗ ὁγΥ; τ ϊϑάομῃ ἷἱπ ΟΥ̓ΔΘΡ ἱμδὶ ὸ ΣΘΘΙῪ 6086 
ἐμὸ ἰγὰθ ὙΔΥ πὶ πουὺ ἱυγπίης ἰο ἰπ6 τἱχαΐ οὗ (0 
411|ὸ ἸοΣ; πιϊβάοτα, 1 ΟΥ̓ΔΟΣ ὑπαὶ  ΏΔΥ ἀπάογ- 
δἰδῃὰ ταὶ αοἀ ναπίβ Ὁ5 (0 ἀο θη Η6 ἀθηΐοϑ 
ὉῸ8 ἐπ τοδὶ] σαιΐοη οὗ ϑοῦχθ μου βηῃθὰ ἀοβίῖσα, ΟΥ 
ψοη Ηο ἸΔΥ8 ΟἿ ι.8 ἃ ἈΘΑΥΥ Ὀυτάρῃ, οἰα. 

9. Ὕηδιὶ Φαχῃθ8 δδνβ οὗ {η0 ἐπα ΒΡ ΒΔ ὉΪ6 πο- 
ΟΟδδὶὶν οὗὨ δὶ ἱῃ ῬΥΔΥΘΓ, 15 8180 (8 θὰ ΤὕἹΟΙ ΟἿΣ 
Το β ὁπ ἰοδοδίηρ, Δίδι ἢ. χχὶ. 21, 22, Ἡϊβ 
ΟΒδστοΐη ἤσυτγο οὗ {1.6 ἬὙΔΥΟΘ οὗ (6 808 ογἱ ρίη- 
δίϑα ῬγοῦΔΌΪΥ ἴῃ ἷ8 οὐ ΓΘοΟ] ]θοίΐοι οὗἁἨ (86 Ἰ6κ6 
οὗ ἀδμηοβασοίμβ, Τ7}10 βἰ σι κίηρ σα ἢ Οὗ {Π18 ἤσοτο 
ἐβ Ὀοδί ππαἀογαίοοά, 1 γγο ΔΡΡΙΥ [ἴἰ ἰο σὰ ἐπιναγὰ 
οχροσγίοησο οὗ ᾿1ἴ6. Το 801} 18 11ἴκ6 (116 868, Ὀυὶ 
ἀοιδί ὈΪΟνΒ οὐϑν ἰἰ 1κ6 ἃ ἰοταρϑδὲ ἢ ἢ ἈΡΏΘαΥ 68 
[86 ψαίοτϑ ἤγοιῃ ἱμοὶν Ἰοννοδὲ ἀδρίῃ ; ἴῃ βυοἢ 8 
δομαϊίϊοη, ὑπο πθατί οὗ ἰ6 δίψυχος 18 τπιοῦ Β 806 0- 
4101]6 οὗὙἨ 0 Θ᾿ ογιμθεὶ οὐὗἨ ΔΏΒΥΟΣ ἰο ῬσΆγοσ. ΟἿ. 
1 Κίηρβ χυἱἱ!. 21, ὙΒΘΓΘ {Π 9 ΘΧΡΥΟΒΒίοΟη ““ἰο 4} 
Βοίνοθη ὑνὸ οΟρἱπἰομΒ᾽᾽ [ογτοδη: ““ἴ0 μα] οἢ 
Ὀοΐὰ πἰὰ 68." ---Μ., ἱπαϊοαίθθ ἃ δἰταῦ αν ᾿ηναγὰ 
Ὀτοβοῖ, τὶ ἃ ῬΥΟθΔΌ]6 δ᾽] υϑίοπ (ὁ ἃ Ὀϊγὰ ἸΐτὰΡ- 
ἴπρς ἔτοπι ὑνὶς ἰο τὶς τψὶίδοιῦ πάΐης τοδὶ δηγ- 
ὙΓὮΘΓΘ. 

10. Φασῃοθ βϑϑ}β ἰ0ο Ῥγοδοηΐ υβ ὙΠἘΕ ἃ Π6Ὺ 
Ῥϑιδάοσχ ἰπ ὑμθὸ δχμοσχίδιϊοηῃ (Υ. 9) “ζεῖ {δε 
ὁγοίλεν, τολο ἴε ἴοιν, σίοτν ἐπ ἀλὶδ ἐχαζίαίϊοπ.᾽"" ΤΠ ΟΓΘ 
ἦβ ΒΟΎΘΥΘΥ 8Π δχαϊἰδίϊοι δθθῃ ὈΥ αοὰ δπά [86 
Τιογὰ, νοοῖ ἀοθδ ποὺ ἀοροηὰ ὉΡΟᾺ Θαγ ΒΥ 
ΒΟΠΟῸΣ 58π6 ῬουβδΪο Υἱο 68 δηα 8 τη δι] υ ἰὸ Ὀ6 
ἔουπὰ ΘΟ ΒΌΡΟΓ ΟἾΔ, Υ του] Ἰαδὶ δηὰ Ἰϑδδὶ 
Ἰοοῖς ἕον ἰ. Τὸ Ὀ6 Βυμ))αἰοαὰ οδῃ. ΟὨἿΥ ὈΘ ἰντὶία- 
ἐἰπς δηὰ αἰβδργθοδῦϊο ἰο 68 δηὰᾶ ὈΪ]οοὰα ; Ὀαυὺὺ 1 
ἀξ ΒΔΡΡΘῺΒ ζὉΓ ἐδ Βα οὗἩἨ ΟἾ τ δι᾽ 8 ἤδιηθ, 1 ὑπ0 
Βυιμιὶ]ϊαϊλοαυ 18 ὈΟΤῺΘ πὶ (86 ὁγο ἰυσηθᾷ ἰο Οσἰδὶ 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ σΑΜΕΆ. 

δηα ππἰϊοα ἴο ΟΠ γι δίίαη ποῦ ἰἰγ οὗὨ δου], (μὴ ἰὶ 
18 ποΐ οσοπηίαα ἃ ἀἴβργασθ, Ὀυΐ ὈΟΓΏΘ ἃ8 [86 Βἱρῃοαὶ 
ἈοπουΣ. Οὗ, Μαί}ι, νυ. 11, 12; Δοίβ νυ. 41, 42. 
Ηδτο ψγ͵ὸο δΔΓΘ ἱπυο] υπίΑΕῪ τοιιϊηἀοα οὗὨἩ Ῥ4808}8 
Ὀθδα 1] βαυΐης ΘΟΒΟΟΥΠΙ ΠΩ ἸΠ80: “ Οἰοἶτε εἰ 
γοῦμὲ ἐς ζιπιΐσοτς, 8 ὦ 46 υατιία, 7. ᾿αδαΐδδε; 8} 
δ αδαΐδεε, 76 ἰς υαπίε.᾽᾽ 

11, ΤῊΘ πυπῖθο οὗὨ (110 γἹο ἢ) ΤῸ Ὑ6Γ6 ΔΌ0]9 10 
ΕἾΟΡΥ ἴῃ ἐμ οῖν Βατι  Ἰἰαιῖοπ 885 ΔΊΑ ΥΒ ὈΘΘΏ 81|8]}. 
Οὗ, Μαιι. σχὶσχ. 28-26, 5.1} ἰδίου ΒΟ δὰ 
ΟΣ ΒΟΝΒ 08 ἱπαϊν᾽άυ}8 ἰπ {86 ἤγο οὗ {6 
βογοθδῦ δβϑϑι δηᾶα ἰοτηρίαιίοη. ΗΘΆΓΡ ΟΠΪΥ ἐ. Φ. 
(80 ΒρΙ πα! Ἰδῆρσυᾶξε οὐὗὁἨ ΟὨγυβοβίοσα ἰπ 18 
ΒΡΘΘΟΙ ΔῈ} [ἢ [8]}] αἵ Ευϊτορίυδ, Ορετγα, νοὶ]. 8, 
Ρ. δ86, οα. Μοπίί. “«ὙὙἸΥ αἰὰ τὸ ποί {γοι]6 
Βοοδυβὸ ὸ ἀο ποῦ ΓθΑ" ΔῺΥ οὗ (16 δά τοσβὶ 168 οὗ 
818 116, παι σου ᾿πϑρίσθ 8 ψ10}} ἰοττοῦ ἷ 
Βοδιῦ Υῇο σὰ 80 ἢ ἰμ6 ΒΟΟΠΟΙ ἱπίο (10 
ΒδΥΘἢ οὗὁὨ ὕϑροβθ. Τ]10 1088 οὗἩἨ ΘΑΥΓ ΒΥ Τἱσμο5 ἢ 
Νακοὰ 1 οδπιθ ουἱ οἵ ΤΩΥ τοί ΠΟΥ Β ὙΟΙΩ πὰ 
ΠΑΙκΘα 1 584}} στοΐαση ἰπίο {1ὸ τοί μου - ΟΙΌ οὗ 
ἴμο οασί!. χοῦ ΤῈ Θαυί ἰβ 1}|6 1 οΣα᾽ Β δπὰ 
ὙΠδὶ ἱμοσοΐῃ 18. ΕΔ]56 δοουβδίϊουβ ὃ Β6]0100 
δηὰ 6 οχοορράϊΐηρ σα ψΏΘΏ Ιη6 ἢ 88}8}} Β8γ α]] 
ΤΏΒΏΠΘΡ Οὗ ΟΥἹΪ ἀραϊηδί γοὺ ζ] ΒΟ, [ῸΣ σταϑδὺ 8588]] 
ὍΘ ΥὙΟῸΡ ΣοιΤα ἴῃ οϑᾶγοι. 1 ΒΑ [ῃ6 ΒΜΟΓΒ 
ΔΌΟΥΘ Ιη6 πὰ ]Ἰοοκοὰ ὉΡ ἰο Βοᾶύθῃ. 1[οχρθοίοα 
ἀοάν δπὰ ἱμουρὰὶ οὗὨἉ ὑπ γοβυγγθοίΐοα. 1[1οοϊκοὰ 
δὶ δαυί]ν δάνθυβὶ (1685 πὰ σουπίοα ὉΡ {186 Ὁ]685- 
ἴπρδβ αὖ (16 τὶ σῦ μαπὰ οὗ αοα. Ι Ἰοοϊκεὰ ὕροὰ 
{Π6 Ρ6γ118 δηἃ ΠΥ ογὸ ὈΘΒ6]ἃ 1 βρὶγι (8 6 στόση 
οὗ ρίοσγ. δὶ 1 ὅπὶ δοῃηδίδῃη]  Ῥυθδο ηρ ἰ ΤᾺ 
ΒΟΓΙΊΟΏ8, ῬῸΒ5 σΟΙ δ ἢ Ϊγ Ῥχοδομοϑα ὈΥ ἐμ ἀδαοα ἰη 
[89 τυ κού-ρ]δοθ. Τδο τυ Ὀ]ΟΒ διῃβα βοδί(ουβ 
(86 Ἰοᾶνθβ, {89 ζ,τ888β ὙΣΊΒΟΥΒ δὰ ἰῃ0 ον. 
Ϊ.ἀ68.᾽ (16 αϑὲ βοηίθποθ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ ὁοηἑβὶῃΒ 
δι ἱπαϊγθοῦ δ᾽] 510} ἐ0 781η68 :. 11.) 

12, Τὴ ογόντῃ οὗὁὨ Ἰἰΐο, οὐ τ 6} Φ 8165 ΒΟΓΘ 
ΒΡΟΔΈΒ, Ῥγοβοηὶβ ποῦ ΟἿΪΥ ἃ σοπίγααί ἰο ἰδ 
ῬΟΣΙΒΒΔΌ]6 ἸανΓ 6] ΟΥΟῺΒ ΤῸΓ Ὑ Βισοἢ {86 ΟΥ̓ΘΟΙΒ 
σοπίοπαρα ἴῃ {16 σζΆπιο8, Ὀαΐ 4180 ἰο (μαὶ ἴδαϊηρς 
Βοῦγοσ ἰο  ῖο ἢ ὅϑλθ8 τοΐοσσεα ἰη (Π6 Ῥσϑοοαϊηρ 
γ6ΥΒ6 (Υ. 11). ἴὼ (86 ἀοοίγῖμο οὗἨ (116 τονδχζὰ οὗ 
ὅτδσθ βδοοογαρα ἰο Ῥογβουουὶηρ [δἰ ἢ, 9 1168 18. 1 
Ῥχοΐοοὶ δχγϑοιθηΐ ἩΪΐΝ οὐν ογὰ δηά ΗΒ Οἱ Ὁ 
Αροβίϊθβϑ. Οἵ. Μαιίίῃ. χίχ. 28: 1 Οοσ. ἰχ. 24--27; 
1 Ῥοί. νυ. 4; ον. ἰϊ. 10; 11. 21. ΗΒ σι θη τ] οὩ πῇ 
86 ογόττῃ οὗὨ Ἰ᾿ἰΐο τί οα 18 ΤΟΥ ΤῸΣ 1} τῆ ἸΟΥΘ 
80 Τοτὰ, οἴοσΒ ἃ ποὶ ἱπάιβιϊποὶ υὙἱονν οὗ “110 
οἰθοίοι οὗ ζτγαοθ.᾽} 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ,. 

Υ. 2-8. Ἐρίδιϊο ἴον δὰ ϑυπάᾶ, ἴὰ 1,6πί, ν. 9-12 
ΕΡρΐβι]6 ἔον 224 βϑυμπά. δἷϊοσς ΤΥ ἴῃ 86 ατδηὰ 
Ῥυ ἣΥ οὗ Ηδεβο δηὰ οἰβονμογο. [Υ͂. 1--12 Ἐρ15119 
ἴον 8ι. ῬὮΔΠΡ ἀπά Κι. 9 8116 8᾽8 ΠΔΥ ἱπ (6 ΟἸυΣοΣ 
οὔ Ἐπρὶδπὰ δὰ ἐδο Ῥχοί. Ερὶβ. ΟΣ ο ἴῃ {ῃο ὕ. 
5.---Μ.]. 

Ποπ ἴιο νοσδϊοη οὗ Ὀοΐηρ βοσυδηΐβ οὗ “9}9518 
Ομ γῖδὺ 88 δβρϑοΐβ]ν οοτητη θα ἰο {πὸ ΔΓ ΠΟΥΒ 
οὗ ἐῃ06 Νοὸν Τοϑίδιιθηὶ δηὰ ΠΟῪ ἰὑ 8.}}} 15. {86 
ῬΓΟΣΟΚΔΟΪΥΘ οὗ 41] ὈΘ] ΘΥΘΥΆ.--- ΤῈ 6 Βουυδῃη οὗἨ 7680 
Ομγῖβὺ ὁδη ἀο ποίμίηρ ὈοίϊοΡ ἰπδ8ῃ ἴο βισοησίμοα 
Ϊ8 Ὀγοίμ τ οη.--- ΟἾΥΙΒΕ 18. 07 70. 8]1 Ῥ60}]6.--- 
Ἦοιν Ο τ ἰβιλδηϊίν το θυ ῬΟΒΒῚ ὉΪ6 τ Βαὶ ΒΘΘΙΏΒ [6 
6 Στ ΡΟΕΒΒΙΌ]6.--ἼἜἘΕἘΌ 6 Βυ ΓΙ ρΒ οὗ {(μὶ8 ἰσηθ (86 
ΟἈγ δἰ ἱδη᾿ 8 Ῥσγοοῦ οὗ ἴδῃ. [ἐ 18. {818 σϑσγ ἢἤσο- 
Ῥτγοοῦ [ποι, ἰοὸ ρσὶγο {86 [11}} ἔοσοθ οὐὁ Θϑσιμδι 
“«ἘΘΌΘΥΡΤΟΌΘ᾽᾽] Ἡ ΒΙΟΒ οδ 8 0}18}:68.1, (86 σα υἷπθ- 
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688 2, ἰδ8 δἰδπάδσσα απὰ 8, ἐἰδ6 ἰηἰγὶηβὶο τ]00 
οὔ (818 φο]ὰ οΥ̓͂ ἔα 18. ΟἿ, 1 Ῥοί. ;. 7..-.--Ε ΕΑ ΣΤ πδΟ 
ἀηάον Δ] ἰοπιρίδιϊομβ {86 ἀδορμπίον οὗἉ ἕλέτι, ὑπ6 
τροίμονῦ οὗ 8}} οὐδὸν υἱγρίι 68.--- 0 ΟΕ ν᾿ βιΐδη 116 
ἃ ἀοὐ-οοπϑβοοταίοα βϑου]δοθ ἩΒῚοἢ. τηυδὲ Ὀ6 ψ{}- 
οὔ βροῖ Οὐ ὈΪΘπιϊδη. “"΄Αβι, τιμαὶ 1 8}}4}} οὶνϑ 
866, 1 ΚίηρΒ 111. ὅ.--Τ). αἰ όγοηοθ Ὀούνθθη 
Ῥίνῖδο δῃ ἃ πυμῆδη ὈΘΏΘΥΟΪΘΏΟ6ΘΟ, οὗ, ᾽ν. χυὶὶὶ, 18. 
ΤῈ γχτοδί υδ]υθ οὗ 6] ΟΥ̓ ῬΥΑΥΘΡ δὰ ἰΐδ ἰπα15- 
ῬΘΩΒΔΌΪΘ ὩοΟσΘδδΙ ἐν ἴῃ {ἰπι|68 οὗἨ ἁργοδὶ ἰοτηρίδιΐοη. 
ΤῊΘ σΌΓΒΟ οὗὨ πδυϑυίηρ; {π6 σδῖυθ οὗ Ομ νβιΐδη 
ἀεσϊϑίοῃ οὗἨ ὠοδμδγδοίοσ. --- Βἰομο8 δηά φῬουδγὶν 
γἱονγοὰ ἴῃ 86 ΠΙχμΐ οὗἁ ζ811}.----Ααϑοιιθηΐ (ἢ 6 ὙΔΥ 
ἰο ἐχαδ]ιδιΐου, νδηὺ 86 ὙΔΥ (0 οηὐογιποηί, πριύ- 
ἱπς 86 ὙΔΥ ἰο 1.6 οτοόῦσι.---Τ 6 Ὀοδαίυἂο οὗ {86 
βεσυδηΐ οὗ Ομ γὶδϑὺ (τ. 12) σοιηραγοὰ στῖϊὰ ἰδ6 
θοαιἰ 468 οὗ (86 Μαβίον, Μδιίῃ. νυ. 8.-12. 

θη ἰᾷε τλοΐδξ δεείΐοπ νυ. 1-.12.---Τ )ο ΟἸ τ δ δ Β 
ἰγοοίοϊ ἃ ἀυΥ̓ ἴῃ ἱδπιρίδίΐοι: 1. δι )εγὲπρ (ν. 2- 
4), α. τὶ σταιθ] ἴογ: ὃ. ψτὰ ἢ οπμάυγῖης Ρ8- 
ἴοποο; 2. ἔγαγεν (Υ. ὅ-8), α. ὉΓ 8 γγϑοίουϑ 
εἰν δί πὸ βδηάβ οὗ ἃ τηωδιϑπδηίτηουϑ οἶνον; ὅ. ἰῃ 
εἰτηρὶθ ζδ 18 ἡ Βουὰὶ δὴν ἀουδέ; 8. Οἰοτγίπρ (ν. 
9-12), α. ἱπ {π6 ρῥγοβθηύ οοηῆῇἶϊῖοῦ; ὁ. ἱπ ὑμ6 Ἔχρϑο- 
ἰοἰΐοη οὗ (86 ζαΐυ το σΥοΟν. ἢ 
Ἰποιῦυσκ (ϑουιοιβ [. δ, 840) οα γν. 2. “«ὙὮΥ 

(δε Ομγβεδη δου θ ̓ἷβ ἰθτιρίδι 05 8}} 10 γ." 1. 
Ἧς πον ὙΒΘΏ6Θ ἰΐ δΟΠ|608: 2. ΗΘ ΠΟῪΒ ΔΙ ΠΟΡ 
ἷι Ἰεδ8. 
ὅτααα:-Τ8ὸ ΟὨ τ δὶ δ᾽ 5 ὈΘΒδυΐουῦ ἰῃ ΟΥΟΒ868Β 

διὰ ἰοηρίδιϊοπϑ: 1. ΤΙ Ὁ]188 οὗἨ (86 ΟΥ̓ΟΒΒ: 2. 
[80 ῬΓΑΥΟΣ οὗ (ῃ6 ΟΥΟ58; 8. (80 ἀἱδροβίίλου οὗὨ ἐδ 
ἐζοῦβ; 4. {ππ ῬΤοτηἶδο οὗ {89 ΟΓΟΒΒ. 
Βεοκ: (ν. 5)}.-- Βὸ ἔγὰθ ν]βάοαι. 
Κιενν:--- 9 ὈγΪΖο ἴῃ ὑπ6 δύϑῃδ οὗ Ἰϊἴὁ. 
ὨλΆ85κῈ:-- ΗΠ Π1|γ ὑπὸ οοράϊίΐοη οὗὨ 8}} ἐγ 

ΒΟΓΔῚ σγοδίῃμοϑθ, ἴον 1 18, 1. 118 Ὀορσί πηΐπρ, 2. 18 
ἴοοά, 8. 118 ϑυρροτί δῃηά 4. ἰἰβ σσονῃ. 
ΑΕΝΡΥ: --- ΗΔΡΡΌΥ 18 86 ἴ8ὴ ὙΠῸ ΘΠΘΔΌΣΟΒ 

ἰοαιρίδίίοι. 
ῬΟΒΟΒΒΖΚΥ͂: (ΥΥ. 1-4).---Τ)ὸ ἰοπιρίαιϊοη5 οὗ 

ἀπ: 1. ΗΟῊῪ ἴθ 80} δῖ οδολδίοηοά, 2, ον 
(ΔῈ γ εἶὔοοὶ ϑηάυτθποθ. 8. ον μον οχοϊίθ Ὁ6- 
Ἰοντίη ὙΠ ΥΝΥ ἜΑ δ). Ῥγανον ἰδο ταὶ δοί οὗἁ 
ζαϊ.---ἰνν. 6-8). ΤῊι9 ἀουθύθν᾽ Β ἰογπιθηὶ δηὰ ἀ6- 
ἔἴνογαπηοο.---ί(νν. 9-12). ΤἈγουρσἢ ἀραϑοπιθηΐ (οὸ 
ὀχδίδιϊοη. 1. Τὴ οηά; οχαϊίδίϊου, 2. ἐμ 
ἸΔΘΔΏΒ: ΒΌΔΒΟΙ ΘΗ. 
ΒΓΤΑΒΚΕ:-- Τὸ Ὀ6 ἰδ6 βΒογυδῃὶ οὗ αοάἂ ἰδ ἰο ἃ Ὀ6- 

Ἰίενεν ἃ ὑτϑοΐουβ ἐἰ{}6 οὔ Βοῃοῦν, ἴῃ ἩΒΪΟΒ ἢ 6 ἸΠΔΥ 
ΔΙ ΤΔΥ8 ΣΊΟΥΥ. 
βαχεπ:---Βὸ ΟΠ ΓΟΣ οὗἩ ὑδοὸ Νὸνν Τ᾿ οβίδτχοηὶ 

ἶδ ποὶ οουδηθα ἴο ὁη6 ἸΟΟΔΙΪΥ 85 ἴῃ ἐδθ ἰΐτιθ οὗὨ 
ἴδε ΟἹὰ Τοβίδποπί, “θυὶ ἴῃ ΟΥΘΥΥ παίΐοη |ι6 ἐμαὶ 
ἔδαγο Ηΐτὰ δηὰ σόγκοίι στἰ  ὐθουβηοδβ, 18 86- 
ὀἐρίοἀ πίῃ Ηἰπι᾽᾽ Αοἰβ χ. 8. 
ΟΥΕΒΝΕΙ,:---Οηο οὗἩ ἐμ οἰ ϑῦ Άγ68 οὗ δοπδβοὶ- 

δηΐου ἰοΟἤ ΓΒ ἰ8 ἰ0 σοπιίοτί {080 ὙΠΟ Βυ 9 Ὁ 
ἴον ἴδ9 ον 5 βδαῖζο, 1 ον. σχίν. 8. 

Ἠξνικαξε:--ἰΟὠτὀθδὺ αὶ Τὸ Ἰδυρὴ ἴῃ Ὑγ660- 
ἵηφ, ἰο Ὀ0 ρἰαὰ ἴπ βδάπθεβ. Βυὶ ὑπογο ἴθ 801] 
ἔλθ ἰο Ἰϑαγῃ ἰδ; ουν Βιγθηρί ἰ8 ποιμίηρ, ἰὐ 18 8]- 
ἰοφείβος σοἀ᾽ 8 στους δπὰ ἀοΐπρ, ΡΆ1]. ἱν. 11--18. 
Οκάχεε: -- ὈΙόΡουῦ πηραϊοῖπθ85 ἀγτὸ τοαυϊτοάᾶ 

ἴος ἀϊδετθηῖ ταδ]λάϊοϑ, αἰ δδσοαῦ οἰ δι βοιλθῃ β 
ἴον ἀϊδοτοας βἰπβ, Τίς. 111. 8. 
5ὅταεκε:---ϑίησογα δὶ 8 ποὶ ἀοδα δι Α]ΐνο 

δηὰ πονῖβ 4}} τηδῆθον οὗἩ ροοΐ, 2 Ῥοί. ἱ. ὅ, 6.--- 
τοβθεβ δά βυβογτίης Ῥγοπιοίθ ρϑίΐομοθ ἦιϑὲέ ἃ8 
ἐδὸ πϊμὰ δἰσθηχίμθηϑ ἰλ6 τοοίβ οὗ 89 ἰγ66, γ. 2. 

--- μαῦ 85 Ῥθρῃ Μ611 τυσδῦ ῬΘΥΒΘΥΘΡΟ υπίο 
[0 οπαὰ ΟΥ 811 ΌΤΙΔΟΣ ἸΔΌΟΌΣ ἰδ ]οβ8ί.---- Ῥαϊίθοθ 
ἴπ 80 ἄτγβϑὶ Βοὺγ ἰβ ποὶ βυοϊοαί. ΤῊ οπὰ Ὀσίηρ8 
[8:0 ΟΓΌΤΤΏ.---ἰρ 18 στοδί νϊβάοπι (0 Ῥθδγ βιιδοσίηρ 
δὺϊραῖ, ἀπά μα ψιβάοπι 8 οὗὨἨἩ αοἀ᾿ Β Βυρρ)]γίπα. 

ἨΕΡΙΝΟΕΕ:---αο τἱσὶ τϑη ῬἯὯο ἰ8 ΘΕ δυ Δ Ὁ]0 18 8, 
ΤΆΤΟ Βροοίδοϊο; ἰο ὃθ σἰνίηρ δπἃ ΠΟΥΘΡ ἰἶγθ οἴὗἁὨ 
ὈορσδγΒ 18 ΤΌΤ ὑμδῃ Βυπιδη; Ὀπί ἰο αἷγθ δΌΟΥΘ 
81} (δ. γγὸ 68 88ὶς ἰ6 Ὀὶνίπο (Ερμ, 111. 20). 

ΟΒΙΑΝΌΕΕ:---Βοοδαθο αοἀ ἀο068 ποί ΔΗ ΤΥ πΡ- 
Ὁγαϊὰ 8 τἱϊῦ ΗΒ Ὀσποῆΐίβ, ἐμ ὔουο τὸ Βιουϊὰ 
8.111 1988 ΓΘΡΣΌΔΟΝ ΟἿΣ ποῖ ΟΌΣ τΣι} ὑμ6 χοοὰ τ 
ΒΏΟΥ Εἶπ}. 
Πάναι ΟΡ.:-͵Ἴ πὸ Εἰ ρηοδὺ ΒΟΠΟΌΣ τ 0} μοτ ἃ» 

ἔπ ὁ8ῃ δΟ6Γ ὍρΟυ αοα ἰδ ἰο ἰχυϑί Ηΐμ ᾿π ΘΥΟΓΡΥ͂ 
της Ὁν ἔαῖ ἢ δὰ ἰο ΤΟΙΥῪ ἐπ (πο ζ..1}} δδδυτγϑηοθ 
ὈΡοῚ ΗΒ ῬΓΟΠλΐΒ68, ΜΓ ΕΪΘΙ 18 4180 (ἢ 9 ρυγοβί γγ͵ῸίἃιΓ.- 
Β. 10, Βοπι. ἰν. 20, 21, 

ΟΥΕΒΝΕΙ,:--- 1} ἴα ὑλ9 Τουπἰδίη οὗ Οἰεἰϑίλδη 
ῬΓΔΥΘΙ; ὑμ6 δέγθϑια ἀοοϑβ ποὺ ον, 1 186 Τουηίδίη 
18 ἀγ θά ἅρ, Βοπι. χ. 14.--- γὰρ ὈΘΊΘΥΘΓΒ ἃγο ποὶ 
βοκὶ9 δῃηὰ ομβδηροδῦϊο, Ὀαὺ σοπδίδηί ἀπὰ βἰοδα- 
ἴαδὶ, Οο]. 1,. δ.--ο οὐ]ὰ γοῦ βοσυϑ Θοὰ, ἰμοη Ἰοὲ ἱὲ 
Ὀ6 ΨΟΌΡ ΒΟΥΪΟῚΒ ΘΠ ἀΘΔΥΟΌΣ ποὶ ἰο {θτηρύ αοὰ.--- 
ἀϊνίἀοα ᾿οατὶ Ἰοπρβδ ποὶ ἴον αοά, Μαεί. χχὶϊ. 87. 
--Α Ῥοοῦ ΒΘ ΘΥΘΡ ἰδ 88 ΙΔ Οἢ ἃ ὈΓΟΙΒΟΥ ἰπ σανίδι 
85 ἃ τοῦ, ῬΒΊΙΘΏΟΣ Υ. 16.---Πυτ  }} δὰ δδ89- 
τηϑηύ ὮΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ τηδ4θ ὈΥ Ομχὶβὶ ἔσθ ὀχδ)ιιδίΐου, 
Φοῦ. χχίΐὶ. 29. ᾿ 

ἨΒΡΙΝΟΒΕ :---σ8Π68 ἃγὸ ποῖ ΘὈ]ΡΘΌ]6 ἴῃ ἐμ6πι- 
βοῖγοβ, θυὺ ὑΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ΘΑΒῚΪΥ ΙΔ 6 τλθῃ δυρηΐγ. 
Ομαμεπ:---α οὐ 16 ἢ ἰμαὺ (π6 Υἱοῦ; δὰ (89 

Ῥοον 5που]ὰ ἀν 79}} ἰοοίμον. 
μάνα ΟΡ.:-- 0 ἰγδηδίιουϊηθδβ οὗ 116 δπὰ 

ἱμδιδ Ὁ} ὑν οὗ ουὐναγαὰ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ ἀγὸ ἐοὸ Ὁθ γ7ὺ0]}} 
οοπδί ἀοτρᾶ, 
ΗΕΡΙΝΟΞΕ :---ΕἸΘἢ δηά πη ρο04}}γ---ὦ ἀοα}]6 Β6]]- 

ΤΟΡθ. Τδῖο οᾶγὸ ἰπδὶ δυδυίοο ρυΐ 1ΐ ποὶ σουπὰ 
ΣΟΟΡ προῖς, 1 Τί. νἱ. 9, 10. 

Ζβάναῖ ΟΡ.:---Βο ονίης ΟὨΥ δι 85 ΔΥ6 τοὶ ΟἿ]Υ 
{86 Βι )θοἱβ Ὀὰΐ ὑπὸ ΒΤΟΤΒ οὐ Ομ Υὶβι Β τοΐ χη, 88 
ἰμοβὸ γῆ συ]θ δηἃ σουθσῃ τ Ηΐμ, 1 ΟΣ. τἱ. 
2, 8. ; 
ΟΒΑΜΕΒ:---Ὑπαῦ 8 τηδυτοαὰ ὈΥ ἰῃ6 ΟΡΟΤΤΏ οἵ 

ὑβόγηβ, ὙΒῚΟΝ τψγ͵ο δᾶγθ (0 ὙΘΔΡ ᾿ΘΥΘ οα ΘϑΡίΝ,. 
11 06 ΒΙΩΡῚΥ σοπιρο,Βεαίοα ὉΥ (86 ογὔόψῃ οἴὨ 1179 
ἴῃ Βοδύθῃ, 2 Οον. ἱν. 17, 18. : 

ΒΤΙΕΒ:---ἰ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰο ἄἀο ιδέϊσα 0 ἐδ ἀθ66}, 
τὶ οἢ πιϑϑδηϊης οὗ ΘΥΟΣΥ τογὰ δῃηά βϑηΐθῃσο οὗ ἐπὶ 
Ἐρί 8:16, γγϑ δ Υ6 ΟΥ̓́ΘΡ ἰο Ὀοσίη τὶ 186 θοαὶ παΐηρ 
νι πουῦ οὐον οχθδυδβίϊης 18 ζὰ]πο88. Ὑμαί ἃ 
ΒΟΙΙΩΟῺ Ιηἱρῃὺ 6 ργοδομβοὰ οα ἐμθ βἰηρὶθ 7ὸ 
(χαίρειν) ἩὮΪΟῊ δουπᾶβ ἰπίο οἂγ ὑσὶ] αἰ 0}. --- 
ὙΒαὶ ἃ ἸΟῪ βαυϊηρ 18. ὑμ6 σοσβὸ σοππϑοίθα τὶ ἢ 
1--Οουπῦ ἰδ 411 ον 1 γοὺ ζ8}1 ἱπίο τρδηϊζο]ά 
ζοτηρίδιϊοηΒ,᾽᾽ οἷο. 
ἨΕΟΒΝΕΒ:-- ταοΐβ ((γ18]8) ἃ Ὀϊνίηο δ] βαίηρ. 

--ὸ Βανὸ ἃ ροοᾶ Ὀορίηπίηρ, δὰ ἰοὸ οτηῖς ἐμ 
Ῥτοβϑσειίοη 18 ἀἰβρνδοϑίι].--νν ἰβάοιι, ὑπαὶ 18. ποῖ 
ἔγοτι οα, 15. πὸ τ βάοηη.--- Εαἰΐ ἢ δηὰ ῬΥΤΆΥΟΡ ΔΘ 
τααΐαδιὶ οοπα (10}8.---Ἴ οτο ἰμ0 Μ|]1 186. 5.11} τγὰ- 
τουίηρ, ὑποτο 8 πὸ ἐγιϑί..---Ἰ δδῃὰ, 1ϊ. 80 μο]48 
ξοοἂ οὗ Ὀο] οὗ δηὰ ὑπὺ6]16ζ.----ΟἸΥΊΒ 1 Δ} Θχα 8 
ἃ σιν ἰϑύδη Ἀθονθ ἈΪ8 βίϑίϊοῃ.--ἰῦ 18. 8 ἱουσῃῖης 
Βρϑοίβδοϊα, {μὲ σοϊωσηδη 8 χοϑρθϑοί, ἰο 866 ἃ ΟἸγτὶβ- 
ἴδῃ, 086 ροβί(ἴοη ἴῃ ἐπ ψοΣ] ἰβ δον, 
οἸοι οὰ τὶΐ Βαμα 10γ. 

ἴν. 1, 1 ἰβ ἐπὸ αὐ οὗἨὨ 86 Οδυτγοῖὶ ἰο βοηὰᾶ 
ἐτοοϊΐηρδβ Οὗ 70 Υ ἰο ἐμ ἀϊδβρογβοὰ ομἱ))άσγρη οὗ αοὰ 
δηὰ (ο 186 ΘΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΠΙ68Ώ8 [00 ἰυγαΐης ἰδ 6 ἩΔ6Σ- 
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ὯΘΒΒ ΟΥ̓ ὑπ αἱδρογδίοι ἰηίο {86 χαγάοῃ οὗ (ἢ6 
Ιοτὰ. (Μιββι ΒΥ βογπιοη) ---τν 2. ΤῊΘ ἔγὰθ 
ΟἈγ θυ 8665 ἰπ ἰοιηρίδίϊοι οὗ ΘΟΥ̓́ΟΥῪ Κἰπᾶ δπὰ 
οὗ ΘΥ̓́ΘΤΥ ἀοστοο σδῦδβο ΤῸ ὑπηνϊηρ]οα ἧογ. ΟΥ̓́, 
Ἐομ. ν. 8: 2 Τ1πὰ. ἰὶ. 12.---τ 8. Τὸ Ομ νι βεδη 
ἷῃ (6 ζΣηδοο: 1. Ἐχρουϊθηοΐης (86 ποδὶ οὗ 
ἰοτηρίδιίϊοι, 2. Βοοϊοῖπρ ἰπ {6 δῖ ἃ] σατο οὗ 
ἷ8 βυρονυϊπιοηπάϊηρς Μαϑβίοσ, 8. Φυ 1δπὶ αἱ ὑπο 
ΧΟΒΌΪ, οὗ [η6 δεγῪ Ῥγοοθδῦβ. ΜΔ). 11]. 8; 1 Ῥοί. 
ῖ. 7.---νν. 4, δ. γοῶσις ἸΩΔῪ Ὅθ0 δοαυϊγοὰ ἴπ [89 
ΒΟΒΟΟΪΒ, σοφία ἰβ 186 φοἹΩ͂ οὗ ἀοὰ., ΟἿ. εοϊδηίδι8, 
ἐἐ0η ἐγ απα 7}αἶεε τοϊδάοηι.᾽"᾽---ΤΤαΘ τἰβάοτῃ (86 
εἰἴι οΥἹ ἀοὰ ἰο ῥγδγογίι θοὶἰθνοῦβ.-- -Τ 9 ἘΠ ΔΥδΔΟ- 
ἐοτγίβιὶς οὗ ἐγὰθ νυν ϑἀο:---ἶΐ ΤἸΏΔΚΟΒ τὴἶῖδ6 ἀπο 8Β4]- 
γαίΐοη.---ν. 6. Τ6 ἀουῦίοῦ ἰκ ἃ γατο. α, ἴῃ 
ἷβ δοπυοὶ---αἀὐΐσθῃ ΒΙΓΠΟΡ δηπα ἐΊ ΠΟΥ, ὉΥ 6οῃ- 
ἘΓΔΤῪ ὙΠ ΟΥἹἨ ἰδβῃθα ἰηΐο 8 ὈΪΠΟΥ ὈὉΥ 186 ἰθῃ- 
Ῥοβί; ὁ, ἴῃ ἷβ 6π4---ἰουσπίηρ [8:6 ΒΒΟΓΘΒ οὗἉ βαίδι Υ 
Ὀυὶ ἀϊδεοϊνίηρ ἰδΐο ΒΡΥΔΥῪ πὰ τοιυγηΐης ἰ0 ἰῃ6 
ΥΘΔΟΠΘΓΟῸΒ 868.---Υ, 7. 15 8 ὉΠ (πὸ Ομ δνδοίοσ-. 
ἐβιΐο οὗ βομΐβη).---ν. 8. Τ6 πηιουπίϑῖη ἰ8 Τοδο θα 
ἔγοτῃ (Π6 γΑ}16γ.--ὐ. 9. 186 τίσ 68 οὗὮ ψ 68]11}---ἰἢ ὁ 
Τὶς 65 οὗ Ἰοατηΐηρ---ἰΠ 6. το θα οὗἩ βἰδίϊοη---ἰ 
Το 685 οΟὗἩἨἁ ΘΑΡΓΒΙΥ ΒΟΠΟῸΓΡ 50 ΤΟΌΠαΒ Γ[ὉΓ ον. 
«-Τ,͵συρ τίσμοβ ἃγθ συἱσθ8 ἰοναγὰ Οοὰᾶ.---τΥ. 10, 
11. ΤΙ ἔδίθ οὐἨ δύ} σγοδίη θϑϑ δυο σοὰ ἴῃ 
ἐ8ο ζαΐο οὗ {π0 δονγγοῦ. νυ. 12. Εδυιῃν ΔΒ] οὐ 00.8 
δηὰ (γἴ8}8 ἀοδιϊποὰ ἴο Ὀθσοτηθ διῃδυϑηίβ ἴῃ {86 
οτόῦτη οὗ ᾿176.---Οἡ ὑπ6 στ 016 βοσίΐου ὅδιηθ8 ἱ. 1-- 
12 σοτρατο δοόδη χίν. 1--]4.-- - Μ.1. 

ΒΡ. ΟΟΝΥΒΕΑΒΕ: Υ͂. 4. --ΟΟΥ ὙΘΥΥ ἸΟΥ͂Β ΔΥῸ 
Ῥγοκθὴ δηᾶ ἰηξοστιυρίοα, δηα ΟΡ ἀἰβίγοββοα ΔΙῸ 
80 ἔγοαυθηΐ δηὰ ΒΏΔΓΡ, μὲ γ)χὥ΄ ΒόΔῖ00 ΚηΟΤ ΠΟῪ 
ἰο Βυρροτί ΟυΓΒΟΙΥ ΟΝ 6 ̓ (Πθῃ: δηᾶ γοὶ ὈΟΤΏΘ 
ἰδδῦ τηυδὲ 6 ὙΔοΝ σϑληποὶ ὍΘ δγοϊάθαὰ ὮὉΥ τ8. 
ΤῊ Ὑ1}1 οὗἨ αοα τουδὺ Ὅθ Βυθηιϊιοὰ ἴο Ὦγ Ηἱἰβ 
σγοδίυγοβ, Ὀοΐι ἴῃ (86 ΟΓΟΪΠΑΥΥ αἰΒρ πη βδιίῖ0}8 οὗ 
Ῥγονίάοποο δπὰ ἰῃ {δ 6 ΤΠΟΤΘ ΘΙ οπὲ ΘΧΟσοἶδ0 οὗἁ 
ἐἱϊα ρονοσβ. Ῥαδίζθῃσθ ὙΠ| (ΒΘ ἢ δΟΠΙΘ 'ῃ 88 ἃ Π6- 
ΟΟΕΒΘΡῪ ΑἀυΕΥ ἴῃ ΘΟ ᾿16. Ὧἴ9 πορὰ ἰΐ δἰτηοβὶ 
ΘΥ̓́ΟΓΥ ἀΔΥ ΟἿ Β01η6 Οὐσδϑίοη ΟΥΓ ΟἾΠΟΥ ; δη4 (Πογο- 
ἴοτγο βῃουϊὰ δὺπὶ ΟὙΓΒΟΙΥ 8 ὙΠῸ δ ἢ ὈΥΪΠΟ61}]68 
8Β ΤΩΏΒῪ ΘΔ0]6 8 ἰο χο ὑβγουρὰ τνῖ ᾿ΠΠΟΟΘΘΏΟΘ. 
--Νν.]. 

[Τλαὶ ψὲ τιᾶν δὲ ρεγγεεί απά επίϊσα. ῬΤΟΡΔΌΪΘ 
δ᾽] υδίοη ἴο ἐπ 6 δΒδουῆοῖ4)] υἱοί τὴ τ ἰσ τηυϑὶ Ὅ6 
ψὶϊουΐ ὈΪΘτ8. 1110 βδοσὶῆσθ οὗὁἩ ὈΟάΥ, 508] δῃὰ 

ΤῊΕ ΕΡΙΠΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΑΜΕΗ͂. 

Βρ᾽γὶ 1 4}} τ Βαᾶνο δηᾶ Πο]ὰ, 88. ἃ Σθδϑοῃ δ Ϊθ 
ΒΟΥΡΥΪΟΘ τοπαοχγοὰ υπίο ἀοἀ ὮὉγ Ηἰΐδβ ἔα: 1] 860- 
Υδηίϑ8.--- Μ.]. 

γ. δ. 08. ΦΟΕΤΙΝ:- -Ἴ πὸ πϊβάοτῃ οὐἉ γεβίβέῖης 
ΒῺΥ βοσγί οἵ ἰθιηρίδι οι ΤΠ ΔΥῪΥ͂ ὙΘΓΥῪ νγ6}} Ὀ6 οχίοπἀ θὰ 
80 88 ἰ0 ΤΙΏΘ8Π Ρίουβ ἩΪΒΟΙ ἱπ ζΟΏΘΙΘ), ΟΥἹ 83 
Ῥτδοιῖοδὶ Κηον θάμ οὗ οΌΡ αἀυἱϊγ δπὰ ἰσὰθ ἴη- 
ἰογοβὺ, ὈΥ̓͂ ΒΟ τγθ 8}}8}} ΟΥ̓ΘΥΘΟΙΉΘ ΘΥΕΤῪ (Πίηξ 
{παῖ ΟρΡροβθβ πὰ οπάδηρενγβ ΟἿ δα νείοῃ.--- Μ.7. 

[ΒΕΡῈΕ :--- ΤΙΪΐ6 ἑοχὶ σοί δὶ πΒ ἃ τδτηΐης ἀραϊηϑὶ 
{89 ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ ποίΐ00 οΥ̓͂ Ῥοϊαρίδηΐβιη, ἐπὶ τηθῃ 
ΤΏΔΥ ΟὈΐδ᾽η τϊβάομι ὈΥ͂ ἐπ οῖν ΟὟ ἔγοο Ὑ{1, π|ιι}- 
ουῦ Ὀἰνίπο στο. ΟΥ̓. νυ. 16, 17.---Μ.]. 

[ὙΤΟΒΡΟΒΉΎΟΒΤΗ: -- Τὸ ἀοβοτὶ ριΐοι οὔ Ὀϊνίηθ 
ὈΟΧΙΥ ἰ8 |ἶκ6 ἃ ΒυΙΙΙΟΔΓΥ Οὗ ΟΡ [οτὰ 5 πογάβ, 
ὀχβου πρ (0 ῬΥΑΥΟΡ. Μαίιμ, υἱ]. 7--12.---Μ.]. 

[ΒΡ. ΑΧΡΒΕΊΕΒ: --- 5 ἰοχὺ Ῥσθθθηίβ (9 
Βίγοηροβί πιοϊΐγοβ (9 βοῃυΐῃο ᾿ἸΡΟΓαΙγ. 8.60 
Ὑοσαϑνονίῃ.---Μ.]. 

[ν. 6. ΒΡ. ΒΑΝΡΒΗΕΒΟΝ:---’ὰὶῳΕ ᾿ἰδτρβο διὰ ἸἸθεγαὶ 
Ῥτομιΐδο; δι γοῖ ἃ ῬγΟμἶἷδΒ6 τηοδὲ οΟχ δ δηὰ 0]]} 
οὗὨ δοσζηζοτίδ Ὁ] 6 δϑϑυγδησο, ργουϊὰθαὰ ἰὲ 6 ὑπάοῖ- 
βίοοα αγί κί, υἱς., 1} [686 ἔνγο ὨΘΟΘΒΒΘΤῪ [ἰπ|]- 
ἰδίϊοῃβ: ἰἔ αἀοἀ 85}8}} 866 1ϊ ἐχρεαάϊεπί, πὰ 17 τἸῆδὴ 
ῬΓΘΥ [ῸΣ ἰὺ αὁ ἦε ουὐσλέ . . Τὸ πιδζε δ]] 
ΒΌΓΘ ἰΠ6Π ΠΘΓΘ ἱβ ΟἿΤ ὁοῦγϑθο. Ἦἤγοβιϊο τὶ Οοά 
ΌΥ γοὺυν ἕδσγυοηὶ φγαψεγδ: Βπὰ ἩΓΘΘΓ]16 πὶ Ηἰπὶ 
ἰοο Ὀγ γουτγ {δὶ {Π 7] ἐπάδαυοινε; ἀπὰ Ηθ Ἡ]1] ποὶ 
ἴον Ηἷβ κοοάῃο688β᾽ βαῖζθ, δῃὰ ἴοσ ΗΪ8 ὑτοχηΐβο᾽ 88 Κθ 
Ηδ οδδηποὶ, ἀἰβπιΐδα γου ΝΣ που ἃ ὈΪοββίη. Βαί 
οτηἱὺ οἰ ἴθ ον, δηὰ {86 οἰ ἰδ Ἰοϑί Ἰδθουν. ῬΓΆΥΟΡ 
Ὑἱϊουὶ βίαν 8 ΡΥ Θβϑυτηρίΐοπ, δῃὰ βίααγ τἱϊποαὶ 
ῬΤΆΥΟΥ ἰδ Αἰμοΐίϑῃ. συ. 8. Ηθυπιδ8 ΒΑΥΒ οἵ 1Π6 
ἀου]6-ταϊπἀθα πῃ: ““Οδδί ΔΎΔΥ ὕσγοϊῃ ἰδ γβοὶ 
ἀου Ὁ]6- αἰ ἀθ 6859; δ ποὶ ΒΏγ γ180 ἐὑνγο-τϊπ ἀρὰ 
ἷῃ δδκίηῃρ οὗ Θοᾶ; Βδὺ ποί, ΠΟΥ͂ σδῃ 1 αδᾷὰ οἵὗ ἀοἀ 
δηὰ οδιδὶη ἴἰ, Βα 1 ἢδῪθ βἰ Βῃθα 850 τηῦσὶι δραίμδί 
Ηϊαῖ Ναγν, Ὀυὶ ταίμον ἰση 11} (μὰ γ τολοῖδ λεαν 
ἰο {80 Γοτὰ δηὰ δδὶς οἵ Ηἰπι υἱϊπουΐ Ὠοδι δίΐοα 
διὰ μοῦ β.ι8]0 766] (Ὡ8 δουπάδβηποθ οὔ Ηἰβ τη ΣῸΥ͂, 
ἴον Ηδθ ἰβ τοὶ 16 πρόπ, ὙΠῸ τέπιόπιδεν ἑμ)ωγίον; Ὀυΐ 
17 ἰου ἀουδέοοδι ἴῃ ὑὴγ ᾿οασχί, ἰμοὰ τῖ]ὲ τϑοοῖνο 
ποίδῖης ἔγοπι Ηΐπὶ, 0 (ΠΟΥ τὸ ἀου δὲ ΘΟΠΘΟΤΗ- 
ἧπῷ αοα, δῖὸ ὑπὸ ἀρμὀέε- τη παοα τάθ Ἀηἃ Τοοοῖτθ 
ΠΟΙ οὗ ἐμοῖὶν Ῥοαμποδίβ.᾽ Ηθγσηββ, αδίον, ἈΑἴ45- 
ἀαί. 9, Ῥ.- 896 εἀ. θγοββεὶ. 8.66 αἷδο ἮΟογασπουι 
διὰ ΒΊΟΥ, πμο Ῥσοάϊιοο οὐμον ρβαββαζεβ.-- Μ.]. 

Π. ΤΗΝ ΤΉΕΜΕ. 

ΤῊΕ ΒΕΑΤΙΤΌΡΘΕ ΟΕ ἘΝΘΌΒΑΝΟΕ ΙΝ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΑΒ Α ΝΑΒΝΙΝΟ ΑΘΑΙΝΒΤ' ὙΤΕΓΌΙΝΟ 
ΤῸ 11 

ΟΕΑΡΥΕΒ ἴ. 12. 

12 Β]εββοά ἐξ ὑπ6 τωδηΐ ἐμαὺ δπάυγοί ἰοπιρδιϊοη : ΚῸΓ π]6Ὲ ἈΘ 18 ὑτιθὰ, μ6 8}}8]] σϑϑϑῖντθ 
{86 ογτότῃ οὗ }18, τ μῖο [86 ΤΠωοτὰἦ ΒΔ] ῥσοιηϑθα ἴο ἔβοτα (μδὺ Ιογο Ἀϊπ.᾽ 

ὝοταΟ 12, 1 ΤἘηο τοδαϊηρ ἄνθρωπος ἰη Οοὰ. Α. απὰ δογογαὶ τα πυδοΌ]9 δῆθ5., θοΐηρ ἃ ἴα 1δ0 οογτοοϊσῃ, 0411 δἰξοι Ὁ 
ἴο ἔπ εἰχηϊδοδηὶ ἃ ν ἡ ρ. 

8 ὁ αὐ ριος ὰ παρτίης ἰὼ 4. Β. Οοά. Βίη., ἀπὰ τοῤοοϊοα Ὁ ζδοδπιαπη, Τἰϑομοηάδογί, (ΑἸοτγά---Ἱ.) αὐὰ δἱ. 
ΤΠοῖ16 τού 9 ἰ τ Ο. Καὶ. (Ο. νἱπουὶ ἐμο Ατίϊς} 6) δῃᾷ 8]. [86 βγγίδο, [Αὐπηϑηίδῃ--- Μ.} δὰ οἱδιοῦ τον 
βίομβ. βϑυύθγαὶ πε πυβοῦ]θ Μ55. δῃὰ νογδίουβ [Ὑπὶς. ὅγτ. Οορὲ. Αϑὲδ. ὃπά αἱ.--- Μ.), τοοά ὁ θεός. ΔῈ ἴδιο 
ἐποογἤοῃ [6 πιογοὸ γοδά γ δοσουοῖοὰ ἴοῦ [Δ {πὸ Οπιἰδαίοη, ἯΘ ΠΙΔΥῪ 
ψεταιτονεγίδ ἰο λήμψεταί τι παρὰ τοῦ ρον Υ ΤΕΥ . 
ΚΟΠΟΓΔΙΪΥ ἃ δι. ΠῚ ΙΑΓΥ τλοὰθ οὗ οχργοδβίοη. 9 οί ον ἴΠόγῸ 

τοϑαπ)θ πὶ [9 ΑΡροδί]ο ἰῇ ἃ ἡ μ' 
Βαϊ δα ΙΠΠΟΣΎ Βομίθηοοδ 8479 

ΟΓ6 Βουπιδῃ. ὑ. 68. 
ΒΊΔΩρο: ΒΙοσδοὰ (6) [π πιδὴ ... .. 10 9: ἮΘ ΒΔ6 ὈΘΟΟΣΩΘ Δρργογοά. ... 
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ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

Τιδὶ ἐδὲὶ8 υοσβὸ δοῃίδὶ 8 {Π9 ῬΤΟΡΟΥ ἰδοτηθ οὗ 
ι8ο τσ 010 ΕρίδεῖΘ δὰ ἱπάϊδαίοθ ἰδ ἀοπιϊπδηὶ 
ζαπὐληιοαίδ) ἱά 68 οὗ 01:6 βϑῖθ 9}ῺῸ]10}}ὲῈ ἔγουι [86 
ὑνοΐο]ὰ οουϑίογαϊΐου ἐμαὶ 1. {89 βδίὰθ ἱπουσὶι 
ξο)68 ὮΡ δίγοδαυ ἰὼ ἴο ἰγοἀυοίϊου γ. 2 δηὰ 2. 
ἰδδὲ ἱξ 18 τοροϑδιϑὰ ἰῃ ἃ σογστοδροῃάϊηρ 4] {μι ῃλθ 
δἱ οἷ. γυ. 7. [18 ἃ Ὀοδιϊίυἀθ δήϊον {ἰἰ6 ΠΙΔΏΠΟΥ 
οἵ (86 βούοῃ ΟἹ ὑπα τπουηὺ δηα ἸΔΟΓΘΟΥΟΡ (Π0 
ΙΔ9ἱ οἵ {πΠ0860 Ὀοδιϊ 68 οὗ οἷν Ποτὰ, ἰῃ τ ἱΘἃ 8}} 
(06 φῬτοσοάϊῃρς οἿ68 Ὀϊοπὰ (Με. νυ. 10, 11), 
ΔρΡρυοργίδίϑΥ δαἀδρίθα ἰο ἰδ δἰϊυδιίΐοα οὗ ἰδ 
Τεδάοτϑ ἰὰ ἰδ {ἰπη6 οὗἁὨ 81η68. 

ΒΙο88θ0ἃ (18) [8:9 18} .---ἀνήρ ἰηϑἰοδὰ οὗὨ ἄν- 
ϑρωπος ποὺ ΟὨΪΥ ἩΪῚῚ τοίθσοησο ἰο 8. ἷ. 1, [0 1 
οὐοῦτϑ Τοροδίθα] (596 Υ. ὅ, ογο, ν. 20 δηὰ οἷ. 
11. 2) διὰ νὸ Βδυθ δίγοδαυ ἱπιϊπια θὰ {παὺ ἐἰ Πιδ 
ὉὍ6 δοσουπίο ἴῸΣ ὉΥ ὑδὸ ἰοπιρίδιΐοπβ οὗ (86 ἐἶπ10, 
ψϊοὴ Φαῦλοβ δὰ ἴῃ υἱοῦ, τι κίηρ (6 χουπὰ 
ΘΡρϑοὶ δ! δύιοης ογ 8 πιεπ. ἸΟΠ.85 ΔΡΡΘδΥΒ 
10 αγὸ ποϊϊἱοϑὰ, Ὀυΐ ποὶ ἰο ασο ὑυπάἀεγβίοοα {18 
οἰ δγδοίογϑιΐο, ἃ8 σου] βϑϑηὶ ἔγομλ ἢ18 σοτηπιροηῖ: 
“διαί υἱγ, ποπ πιοίξὶδ υεἶ εἴ απιπαίμ, δεά τὶν.᾽} 
ὙΠΟ θη ἀπτοῖβ ᾿ϑιρίδείοι.--- [Βεη οὶ τοϑὰβ 

πὶιὰ Καὶ Π.. ὑπομενεῖ, Βαΐαγο; Ὀυΐ ὑπομένει 18. ὑπ 6 
οτάϊδδυν τοδάϊηρς διὰ, [π6 Ὁ] ϑδίηρ Ὀθοίης δ080- 
ἰαὶα, (86 ἐθη86 ἰ8 ἱπλταδίογὶὶ.--- Μ.1. ΑἸ Βοῦρα 
1.6 Ργοροβίζίοη 8 γδ]ὰ δηὰ ψ}}] Ὧδθ γα] ἃ 85 ἃ 
Κθηοτα] ἀογχίθδ, ἰμ6 πειρασμός Θ6ΥΘ ἄἀο68 ποῖ 
Ῥγϊ δεῖν ἀοποὶθ 0 οοπογοίθ ὑπ  οὗὨ 411 {μ9 
τειρασμοί τιαθῃἰϊοποά ἰῃ Υ. 2, ἴογ (9 τοίθσθηοθ ἰὸ 
ἰδοδ6 ΥΕΥῪ πείρασμοί Τὰιβ ἰμβγουρσὰ (9 ὙἘ80]6 
Βρίϑιϊο. Τογοίοτο ποῖ: ὅταν περιπέσῃ ( ἰοδίῃ- 
Εετ). Ηδηοο ὑπομένει ᾿ἰκὸ ὑπομονή ἴῃ γ. 8 δηὰ 
μακροϑυμήσατε ΟἿ. γ. 7, οἴο. 
Βοοαῦδο ὙὯ 8: ἮΘ 885 ὈθΘοοσΘ δρρσονϑθᾶ. 

θηθ πῖο 888 ὈΘσοΙη6 ΔΡΡσουθά, ποί ΟὨ]ῪΥ ῥγογυϑά: 
080 ἯΏΟ 89 ὈΘΟΟΙΏΘ ΔρΡγουΘα ὮΥ͂ ἰμ6 ἵἔδοὶ οὔ 
Ῥγτοοῦ. [Η{9 Πδβ βιοοα ἰμθ ἰθβέ οὗ ἰδ8 δοκίμιον 
γ. 2 δῃὰ {ΠΟΥΘΌΥ ἢ48 Ὀθοοπιο δόκεμος---Μ.. Το 
ἰάθα 16 ἰάδη 68] Ἡὶΐὰ ἱπαὶ οχργοδϑοα ἴῃ ολ. 1]. 
28: ΑὈγα δι 88 θθσοηθ ἔδ6 ἔγίοπά οὗ αοἀ Ὦγ 
δαιμιοῦσϑαι. Απὰ θγΘ ἯὙΌ6 8506 ΠΟΥ͂ 78τη98 δπά 
Ῥαυὶ ἀρτοϑ ἴῃ ἐμοῖς ἀορπιαίϊοδὶ νίθνγϑ, ἤον δὰ] 
8.20 ᾿ηοηϊΐοη ὑπ 6 δοκεμῇ 88 πὸ δσοῃθοαπθοπῃί οὗ 
ὑπομονή Βοια. τ. 8. Βαυὶ (π6 βυθ] οι γο δηἀ 'πὴοῦ 
δἰὰθ οὗἩἨ (μ18 φγοοῦ 18 σφραγίζεσϑαι ἀοοονάϊης ἴο 
Ερβ. ἱ. 18. Κνοῦπ, Αὐρυδιΐ δηὰ δ]., ανο Τουηά 
δ6ΓῈ δὴ δ᾽ Ἰυδίοη ἰο ἐμ ἰγὶδὶ] ργδοϑάϊηρ ὑπ 6δοη- 
ἰαϑὲ οὗ ἐπ αἰ] οἰθα, Ὀὰὲ βυσἢ δὴ δ᾽ υϑῖοπ 18 ουἱ 
οἵ ρνἷδοθ, 80 ἰα ἐμαὶ οὗἩἨ ΟοΌ8ον, ΤΊ]οὶϊο δηὰ δἹ., ἰοὸ 
ἰδ6 τεβηΐπῃς οὗ πιοί8}8 ὈΥ ἦτο, ον ἐμαὶ ἥχζαγο ρσϑ- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰδ 1466 οὗἨ τοδηΐϊπρ, το ἢ ΔἸ που ἢ 
ἱατοϊνοὰ ἱπ (06 {γ18] ΟΥ̓Ργοοῦ, 18 ποὶ ἰάἀθηίϊοαὶ 
ψ|} τ. Τὴ 886 βἰἰυδίϊοη ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ {86 
ΟΟΓΙΔΙΠΙΥ οΥ̓͂ Θιιο668659 ἴῃ τοβηΐϊηρ, αὐοϑίϊοη8 ἴθ ἴῃ 
(86 ἰὐῖδὶ δηὰ οπάδηρουα ἰξ ἴῃ ἰοπιρίαἴΐοη. Ὧθ 
εις δηὰ ἩΊοβἰη ον τοὐοοὶ ἃ ἄρυνγαιἑνο γοίογθῃοο ; 
θα (86 ἀγότσῃ οὗ ᾿1ἴ6, το ἰ8 ΠΟγο Ῥχοπιϊβοά, 
δἰ ἰοδϑί τοι 45 8 οὗἉ ὑπὸ ἰάθα οΥ̓͂ (ἢ 6 Τ66- ΘΟΌΣΒΘ 
8,20 ἴῃ Ῥαυϊ, 1 Οοτγ. ἰχ. 24; 2 Τίμ. ἰϊ. ὅ. 
Ηο 588}} τϑοοοῖνϑ ἴ86 οσόνχῃ οὗ |ἰ{6: στέ- 

ῥανος, Κατα, Ομ δρΙοί οὗἁ υἱοίοῦυ ΟΥὁ ποθοῦν ἴῃ 
18 {0}165ὲ δἰ χιυϊδοδηςθ. ἀθμοῖοβ ἃ οὔόση δηὰ ἴῃ 
815 δοῦβθ γὸ 816 ΜΔΥΥδηϊθα ἰοὸ ἰδ Κα ἰΐ ἤΟΓΘ, 80- 
οονάϊας ἰο ΜαίΝ. ν. 9 δῃὰ Βου. νυ. 10.--- ἧς ζωῆς 
18 οχρίδίποά ὈΥ ΠΌΘΟΣ 85 (9 ἀἰοηἰἶνο οὗ δρρο- 
δίϊιση: “ΤῊς ζωή ἱ. 6. οἔογηδὶ, Ὁ]1856}}} 11{ 8 (ἢ 

ΟΥΟΤΤΏ ΟΥ̓ ΒΟΠΟῸΡ ὙΒΘΟΓΟΝ ὮΝ 9 ἰμδὲὶ δηάυγοδ ἰδ 
δάογποά." ΒΒυΐ 2:ο. 1. 86 βΒαγδ: “16 (δαὶ Ὀ6- 
Ἰουϑίι μαι ουθυϊαβίίηρ 11ζ8᾽᾽; ἀο068 “1.8 ΟΓΟΎΣ 
οὗ τ χθουβηθδβ᾽᾽, 2 ΤΊ). ἰν. 8 βίη  Υ “τἰχδὺ- 
ΘΟυΒΏΘΒΒ ἰδ ΟΙΎΘΏ Π16 88 8 ΟΥΟΜΏ ἢ 1 89 ΟΥΟΤΏ 
ἀαποίθβ ἐπ 6 σόν οὗ ποθοῦν οὗ ἰὴ 9 δηΒῃθά Ργοοΐ, 
τηδίαγοα ἰπ {86 116 ΟΥ̓ Τα ϊ ἢ Ὀυΐ" 4180 οὐ δου γ 9} 
δινδγαάοα δηὰ φἱοσβοὰ ὉΥ αοά, 1{ 18 (λ6 σγόνῃ οὗ 
116, ἡ. 6. (6 ΟΥΟΤΩ χιγδηϊθα ἰ0 ἃ 1130 το 88 
ἀονοὶοροὰ 1.561 ἰπίο δΘογοπαίίοι, 88 118, ἐμ 6 ϑωπι- 
πείηι οὗἉ 1179 88 118᾽8 ῥυΐζα οὗἩ ποθοῦυσ; οὖν αθῃΐϊ- 
ἀἶἰγο 8 ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΙΓΥ τῃ9 αφδηϊεῖγθ οὗὁἨἁ ροϑβϑδββίοῃῃ 
ΟΥ ἀορϑηάοῃοο. Οἵ. 1 Ῥοί. νυ. 4, Βου. ἰϊ. 10. 17 
19 16,18] τῶθῃ [{. 6. 8.10 Κ10γ5 ΤῸ (λ9 76 15} Ὧν. 
Μ.7 οὗ ἐμαὶ {ἐπι Ἴ6ΓΘ ῬΟΡΠΔΡΒ ψουὺ (0 ΒΔ. 
ΤΘΙΌΓΘΩΟΘ ἰο Δ. ἱ. : Β]οββϑὰ 18 ἐπ τβδῃ ἰμδὲ ΟΥ̓ ὺ' 
ΚΘΟΡΒ5 ἰο {πὸ Ἰᾶτν, μὸ 18 ὑῃ9 ἰγ06 ὈΥ̓͂ (Π 9 ΥἾΥΘΣΒ οὗ 
τγδίου, ἷ8 Ἰοαυοα ἀο ποὶ ἔδαθ ἑ 6. ἷ8 ᾿ἰἴο 5888]} 
τοὐδίη Ῥογροίυδὶ ἤγοδμηθδθ, 86 Ὀοδιἰἀο οὗ 
Φδιηθ8 Οχρυϑββίης 818 οορίϊυδηοθ δὰ ῥγοσηΐβθ 
οὗἩ Ἰιἔο νου]ὰ χϑοοῖγθ ἃ ὈΘΟΌ Δ. δἰ βσδηοθ. 
ΑἸΒου ἢ ψ͵ὸ οϑηποὺ δββοσὶ τὶς ΖνιηαΙ, Μὶ- 
6186}18, Τ ᾿οδί ρον δηά ἃ]., ἐμὲ ἐμ 9 ἤουπάδιϊοι 
οὔ ἐμἷ5 ἄγχυγο 18 88 ἴῃ 1 Ὅὅοσ. ἰχ. {πὸ 1άθ8 οὗ (ὰ 9 
Οτϑοΐδῃ ζ81Ὲ65, 1 ΤΩΔῪ Ὀ6 Βόπτῃ (δ (λ9 6078 8180 
τοραγάθα (ῃ6 σον ΟΥ αἀἰδάθιῃ ποὶ ΟὨ]Υ͂ 88 “8 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗ ρεσυζίατ ποπουν᾽" (Ηυΐπον τοΐουσίης 
ἰο Ῥε. χχὶ. 4; Υβὰ, οὗ 30]. υ. 10, 17), θὰ 6150 
οὗ δὰ ΒοπΟὺΣ δοοογάθα ὉΥ αοα ἰο ἃ τιοεἰῥ-ἐπάμγοα 
ὙΑΓΆΣΟ ΟΥἩ 1116, Βοίδ ἐμο 56 )18 δῃὰ {π6 ασϑθῖβ 
βἰαγίϑα σὰ ἐλ ῥγοδυμιρίϊοι ὑπδί ῬΘΓΒουυῃ 
ἩΓΤΟΒΕ] πη ς ἴῃ ἃ εἰσιὸν ΘΟΌΤΒΘΟ οὗἁ 1116 οοπδίϊίαῦθ 
{π6 οοπαϊιίοι οὗὩ {86 ἀΐϊδάοιι διὰ ἐμπαΐ ργοϑυσιρίϊοΒ 
γορϑαΐβ 1[86]}7 ᾿ἸΟΤΘ ΟΥ 1688 δΙΛΟῺ ( 811} χδηκὶπα ἴῃ 
ἐπ τηοδί ἀϊνογδι δὰ ἤοσ8. Τ18 Δ οὗὨ εἶθ Ὑγ88 
τοοοχηίϊτοα ἴῃ {πὸ ΟἹὰ 7 οϑἰδπιθαῦ οΒροοΐθ!ν ἱπ 
(ὴ9 ὁ8489 οὗἩἨ ἰπ6 ἱγρίο8] Φυάδλ, οὗ θαενϊὰ, οὗ ἰλ9 
1468] ταδὴ (8. Υἱ1}.}, διὰ οὗἉ {89 Μοββίδῃ (8. οχ.). 
ΤῊ6 ΟΓΟΥΏ ΟΥ̓ ὈΟΘΊΣΟΥΟΥΒ 8 οομ χαϑίοα τῖτὰ 180 
ΡΟΥβΒ Δ Ὁ]6 κυ δπα οὗ ΠΟΠΟῸΣ ἰῃ 1 ον. ἰχ. 2ὅ δμὰ 
ἷι 18. 4180 δ] θὰ ἰο ἴῃ 1 Ροί. ἱ. 4; νυ. 4. ΣῈΥ 18 (89 
Δ 6 5]9 Βότθ τδοϊηρῖ ΤῺ 9607 δηὰ (δ 
Φονίδη ΟΜ  βιΐδηβ οὗ ἱμαὶ ἐπ πὶ γοϑα Σὶν 
ΤΘΙΔΘΙΩΒΟΣ ἰξ; 41} [Π60 1} νἱ᾽βϑί οϊϑίβ σϑηίθα ἰὸ 866 
86 ἀδγ οὗ ἐμ6 Κίπράοιι οὗ Ζίοη, οὗ ἰλ9 δοτοπαίϊοη 
οὗ ἰμοῖς οὨ ]Ἰαβιὶς Μοββίδῃ, ἴμ6 οσονσηΐης οὗ (9 
Ψ ον 88} τυϊοτθ οὗἩ (86 πον]. Οηἡ {ἐπἰ8β δοοουπί 
Ῥοίον δἷδο ροϊηΐβ ὑπ βυοσϊηρς ΟὨγ ϑυϊδη Ῥδδϑίογθ 
(ὸ {86 ογόνη οὗἩ ρφίοΣΥ (1 Ῥοί. νυ.) δῃὰ {πὸ ργοπιῖδθ 
οὔἐδο Ερίβι]ϊο ἰο ἐπ᾽ ΗΘΌΓΣΤΟΝΕ 4180 18 {πη 9 Κὶηρ- 
ἄομι π ΐσι οδπποί ὃ6 πιογοά (Η6}. χὶϊ. 28). -- 
ὙΜΒΪΟΣ Εἴο (80 1,ογτὰ) 85 ὑσχοχμηϊὶἝθᾶ.---85.09 

ΟΥ εἶσαι] Νοῖθ, “17 ὁ κύριος 18 0 τ χε τοδάϊημρ, 
ἰξ β᾽ χηΐδοβθ ποὶ Ομ γῖβὶ (Βδυπισανγίθη, βόομηθοΚοι- 
ὈυγΖΟγ), θυ. αοὰ ((οῦδοτ, Τμοῖ]0, ὙΠ ΙΘΒ ΚΟΥ 
[ἀπὰ ΑἸοτά---Μ.].᾽" Ηυΐμον.-Ἢ αὐ ἰδδὺ χηθδη8 
πουοσί 6 1058: αοα τονθα]οᾶ ἴῃ Ομγὶδὲ. Βα ταὶρς 
ποὲ 72 4π|68 ὮΥ ἐμ ΐ8 ὙΘΥΎ Ομ βίου δᾶγο ἀρβίσηϑὰ 
8 ΒΌΡΡΙγἱηρ τ ΐοῖ ᾿6 δὰ ργοραχοϑὰ ἴῃ Υ. 1] 1ἅ-- 
Τὸ Τπθτὰ τπ8ῖ ον Εἢίπ.-ΟἿ. 1ἱ. ὃ; Ῥα. χογιὶ.. 

10; οχῖν. 20: Βομι. Υἱἱῖ. 28: 2 Τῖπι. ἷ'ν. 8.(. πὸ 
ἴον οὔ ἐδο [ἴωογὰ, τὶ ἢ Φ 8985 δὰ Ῥδὺ] 8 δ0η8560- 
4ΌΘΏΓΥ ἰμ6 τὰ] δηά οἰθγῃ δ) παίασο οὗ ζαϊνῃ, 118. 
τοοί, 15 ΒΡ δηὰ 1.5 στόνγῃ ; δηὰ [1ἰ 18 Ἰογθ τ ιὶσὰ 
ῬΓΟΥ͂Θ5 ἰἰ8017 ἰῃ Θηἀθγδη090 δηὰ ὉΥ ἰί αἰΐδίῃηβ ἰὸ 
οοτμρ!οἰΐοη. Οἷ. πο. χγ. [4Ἅπιοὸῦ ρατγὶ ραίζΐεῃ- 
(ΐαπι. ΒΘτι9].---Μ.]. 

[{πὸ ϑλεπιοέλ Καῦδα, βοοῖ. 81, ν. 129 δπᾶ ἴῃ 
αὸ. Ταποδλμπι Ὁ. 29, 4, ψγὸ τοδὰ : “Ἅ Β] ϑββϑα ἰβ (ἢ 9 
8, ὙΠῸ δίϑηἀβ 'ἢ δἰα ἰθταρίδίζοι ; [ὉΓ ἔπ χοὸ ἰϑ 



ΤΗῊΕ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ" ΦΑΜΕΗ͂. 

0 08 ὙΠΟ αοα ἀοοδ ποὲ ἐγγν. Ηδ ἰτῖθθ ἐδ9 
φίολ, ἴο 806 1 ΠΟΥ͂ Μ111 Οροὼ ἰμποὶΡ Βδπαβ ἰο {89 
Ῥοοῦ: Ηθ ὑγῖθϑ ἰδ 900, ἰο 866 ἱΥ͂ ΠΟΥ͂ Μ|]} Γ6- 
δον δϑιοιίλοι δηὰ ποὺ υσυγ. [ἢ ἐπ ΟΓΘΙΌΓΘ, 
ἐδο σἂ φίαπα ἐπ λὲς ἱεπιρίαίίοπ, ἀπ κὶνθ α]πι8 ἰῸ 
[9 ῬΟΟΣ, 6 8}}8}} ΘΏΪΟΥ [18 τί ὁ .68 ἐῃ 18 ἡγοΥ]ά, 
διὰ ἷ8 Βοχμ 5881} 06 οχα) θὰ ἰπ ἰμ0 ποσ]ὰ ἰο 

Θοῃ16; δηἃ ἱ{μθ ΠΟΙΥ Ὀ]οπδοὰ Οοἀ 88}4}} ἀο νον 
εἷπὰ ἔγουα ἰπ9 ῬυἰΒπιϑηΐ οὗὨ μ6}}.0 10 (86 ῬΟΟΥ 
δίαπά ἴηι ἀΐδ ἰαπιρίαίΐοπ, απ ὰ ἀο ποΐ Γορίηο, Ὠ6 Β88]} 
Βδύθ ἀο]9 ἰῃ ἐμ πγου]ὰ ἰο δομπιθ.""--Μ.]. 

ΕΟΥ “ῇΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΗΙΟΑΙ,᾽" δηἀ “ΞΟΜῚ- 
ΤΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,᾽ 860 (86 Ῥγθοθαϊηκ 860- 
ἰΐοι. 

ΠῚ. ΕἸΠΞΊ ΑὉΜΟΝΙΤΊΟΝ ὙΠΤΗ ΒΕΒΈΒΕΝΟΕΝ ΤῸ ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ΕΟᾺΜ 
ΟΕ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ: ΥΙΒΙΟΝΑΒΙΝΈΒΞ. 

ΟΑΥΤΊΟΝ ΑΟΑΙΝΒῚΤ ΤΠῈ ΥΙΒΙΟΝΑΒΙΝΕΈΒΞ ΨὙΗΙΓΟΗ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΕ ΤῊΝ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΑΚ 
σΟΡ᾿Ξ σΑαῦβϑΕ. Τ1Β8Ὲ ΗΙΡΕΟΥΒΞ ΕΟΒΜ ΟΕ ΤῊΝ ΒΕΓΕ-ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒἘΒΒΕΙΝΕ 
ΑΝ ΤΉΕΙΒ ΕΝ, ὈΕΑΤΗ.--ΤῊῈ ΟΡΡΟΒΙΝῸ ἹΜΜΌΤΑΒΙΠΙΤΥ ΟΕ ΤῈ ΒΑΤΗΕΒ ΟΕ 
ΠΟΗΤΞ ΙΝ ΗΙΒ ΒΙΕΒΒΙΝῈ ΒΌΠΕῈ ΑΝῸ ΤΠῈῈΕ ἘΧΑΥΤΑΤΊΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ΡΒΙΝΟΕΙΥ ΟΗ11.- 
ῬΒΕΝ ΒΟΒΝ ΒΥ ΤΗΒ ΟΡ ΟΕ ΤἈὔΤΗ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ἴ. 18--18. 

, (ὕ. 16-21. Τρία γον Ῥουνιλ δυπάαν αὐίεν Καδίεν.) 

183 Τοῦ πὸ τηϑὴ Β8Δὺ ΜΘ [86 8 ἰοιηρίοα, 1 δχὰ ἰομρίοα οὗ ἀοἀ: ἴογ αοα οδηποῖ Ὀθ 
14 ἰοτωρίοά τι} 601}, ποῖ μον ὑθιαρίθυ ἢ ὨΘ ΔΗΥ͂ πιδῃ: Βαύ ΘΥΘΥΥ͂ ΤΠ ἰΒ ἐδπιρίοά, Τ ΒΘ ῃ 
15 Βο ἴβ ἀγατσῃῃ αὐὰν οὗὨ μ]β οὐσσῃ ἰυδὺ, δῃὰ θη οοά. ΤΈΘη πβϑη ᾿υδὺ Πα οοποοὶνοά, 1 
16 Ὀτίηρουα ἔοσί βίη; δπά βίη, ἡ βθα 1ὺ 18 Πηϊβμβᾶ, Ὀγϊηροῦμ ἔοσι ἢ ἀθδίμ. 0 ποΐ οσσ, 
17 τὴν Ὀοϊονοά Ὀγοίμγθῃη. ΕὝΥΘΥΥ ροοὰ οἱ δηὰ ϑνϑσγ ρογέοοί ριεν 18 ἔγοια δρουϑ, δπὰ 

σοί ἄονγα ἔγοιι ὑΐο Εδίπον οὗὨ ᾿Ισδ 8, τὶ τ Βοῖὰ 185 ΩῸ νυ Δ Ὀ]ΘΏΘΒΒ, Θ᾽ ΓΠ6Υ 888- 
18 ἀον οὗ ἰυτηϊηρ ὃ 

Ρ6 ἃ Κιῃρὰ οὗ δυβεξγυϊί οἵ Β15 ογοαΐι γοβ. 
ΟΥ̓ δἰβ οσῃ νὶ}} θεσαῦ ῃ6 τθ τ (86 ποτὰ οὗ γα ἢ, (δὲ τὸ ββου]ὰ 

Ὕοτεο 13. 1 ΟὨΪΥ βουύϑγαϊὶ τη 801}}68 δυδίαίη ἴμ0 τοαδπρ τοῦ θεοῦ. [τοῦ [5 οπι[ἰοὰ ὮΥ Α. Β. Ο. Κὶ. Ι,.--Μ.} Οοά. 
Ἀίη. τοδδ ὑπὸ 

οἵ οἱ! ἐπί κο, Ρυῖ Ηθ ἴ 
[[μοῖ πὸ σιδ, ὑοίηρ ἐοπιρίοι, ΕΑ  (Πδῖ (ὅτι 

θεοῦ, ὉὈυέ ἴπ ν. 17 οΙτοηδοιγ ἀποσκίασματος. ἴδ 
ἐοιιρίοα τ ἐμός τῳ ἴῃ ΤΘΟΙΒΙΔΕΙΘΩΙ ΒῈ811 ΘΑῪ: 1 δηλ ἰδ ρίοα ἴγοῖη αὶ 

80}{ τοσιρίοί [ουἱ οἵ ΗΠ π)6611] πο ΟὁΠ9. 

Ὦξο: “Νοὸ οὔθ, ὙὮΟ ἐδ 
ον Θοὰ ἐξ ποῖ ἐθγρίδ0}9 ἴῃ τοδρδοὲ 

τεοίίαπείε) ἵ ατὶ ὑοϊης ᾿οτιρίοα ΤΌ αοὰ; ον θὰ ἰ6 ποῖ οΧρϑ- 
τὶ ϑποϑὰ ἐπ χουροοξ οἵἨ ΟΥἱ} (πίησα, Ὀτππ᾽ι ἨἮδ ἨΪπιδοῖϊ ἐοπιρίς ἢ ὯΟ πηδῆ.--Μ. 

.. ἴοιπιρίοα ἴα ἴμδὲ Π [6 ἀγνσῃ ΔἸΤΩΥ [γϑπἀοζϑὰ δὴ δροδίδί8) Ὁ ἷα οσσῃ Ἰυδὲ δηὰ 6Δ᾽1τοὰ [ὈΥ Ψαοο 14. ΤἸληρο:. 
.ν,8 οΥἱ] ἱπο] ! δίϊοη.) 

ον. οίηᾳ ἀγλνῃ ΔΤΑΥ δηὰ Ἰυτοὰ Υ δίδΒ ΟὟ σοΠου  ΒΟΘΠ09.--- 
οι 16. δ: .. οοποσί νοῦ [ἰ6 ἱπιργοβπδιθὰ)] . . . 

τογῖ ἀσδδέϊι. 

ΜΊ. 
ν Ὀπΐ δἰπ, 98 11 16 οΘομηρ!οἱοὰ [186 γἰροηδϑὰ)] ὑσίη κοί ἢ 

ὝοτοΟ 16, Ἰδωμβε: λΐ. 86 ηοΐ γ9 εἰμρραμον ἿΝ Ὀοϊοτνοὰ Ὀγοΐγθῃ. κε 
οτῖθο 11. 5 [Ὁοἀ. δίη. ὅστιν ἴογ ἔνι.-- 

8 ,.8ιη. ἀποσκίασματος.--Μ,7 
ἜτοΤΥ κοοὰ αἰνίηρ Δηὰ ΟΥ̓ΘΓῪ 

ζυὐγηϊηκ. 
[ΞνοΡῪ κοοᾶ Ὀθοϊονίηρ πὰ. . 
οἸΔΏ ΚΘ ΟΥ δυδάονυ οὗ ἰπτοϊῃβ.--Μ.] 

ὝοΙδο 18. 

. φοπιΐης ἄοτση Ὁ. . 

τίοοῖ κἱς [Δοποε οι) οοπιοίἢ [δ ἃ σοι δι} ἀονγῃ ἤτοπι δΌοτο, ἤγομι (ἢ 88» 
ἴμπος οἵ [Π6 ἰκμΐα [Ὀοΐηρ9 οἵ ως], εὶ τἢ το ἸΠΟΣῸ [5 ποὶ οχίδίΐης ἃ ὁ ΠΟΙ ἃ ΒυδΔ ΟΝ -οαδιίης οὗ 

. ὙΠῈ ὙΒΟΙα {Π619 [6 [6086 {{4}}}} ποῖ ἃ 

Ιδηρο: Ῥυγαπαῃὶ ἴο ἴγοο ἄθογθο μαῖῃ Ηθ Ὀθροξίοῃ πϑ ὈὉῪ πο πορά. [οἵ Ηἰδ οὴὰ Ὑ'΄:.1] [Ὀϑοϑαδθ Ἦο πίἰϊοά [ξ, 
ἴοτὰ; Ὁγ [ἢ}9 δεῖ οἵ Ηἰδ ονσῃ ψ|}}, Ῥοταάσποτγίῃ.] οἵο.---Μ.]. 

ἘΧΕΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΑΝΑΙΥΒΙΒ:---ΤῊὴ6 σϑὲ ἴοσια οὐὗἁὨἨ ἰοιηρίϑδιϊοη--- 
Υἱδί δῖ ηθ88. Το Γοργοδο;ίδίίοη οὗ πο ἐοταρί- 
ἧς ἱβουχπὶ 85 οὗ αοἀ᾽᾿ Β ὁΘδ.88 δῃὰ σδυίίοη δραϊηϑί 
{η ἀοοορίΐν θη 688 οὗ {18 ἰοτηρίαἰΐοη, ν. 18.---Τ 6 
Βἰἀοουϑ ἔοστῃ οὗὨἉ λ}6 861{.-ἰδπιρίδίΐοη οὗὨ (δ 6 ογεϊησ 
δηὰ {ποὶν θ04,---ἀοαί, νυν. 14-]16.-- - 6 ορροβίηνρ 
ἴταο οὗ ἐμ ἰγσὰ αοα πῃ Ηἰδβ ὈΪοββίης ταΐθ πὰ 
ΗΪ8 χοά ἱτηπιυΔὉ}}Ἐ γ, γ. 17.-- - δ οχα] ἰδ οι οὗ 
Ηΐθ ρυϊῃσο ον οἰ άγθ Ὀσχοίίθη ὈΥ͂ {0 ποτὰ οὗ 
ἐγυαΐϊῃ, νυ. 18. 

ΤὰἊε ἤγϑί ζογπι οΥὙ ἰδέ ἐεπιρίαίτοη---ὐαπαί οἶδπι, τὸρ- 
τεϑεπίεα α α σίοτίουδ σαι οΓ αΟοα, οΥ α 7)ιἰνΐπα αἀ- 
φιοητίίοη. 

γ1εε. 18, 1ϑ8ῖ ὩΟ ΟἹΘ ὑγ80 ἰδ ᾿ϑιηριθᾶ βὰν. 
- Οουϊίοη δξαϊηδί ἰμ6 ἀδοορίϊ γθη988 οἵ (ἰΠ6 ἰθταρ- 
ἰδίΐοη. [0 ἰ8 ἱποοσγϑοὶ ἰὁ0 δδγπι ἰπδὶ δι ορ- 
ῬΟΒ68 ὃς ὑπομένει πειρασμόν ἰο ὃς πειράζεται, οἱο.: 
βοιηοί ἰης ἰὸ ΗΠ π ον, Ροίί, ΟἸδμδυδβοθη, βομη θοὶς- 
ΘΙΘΌΓΣΘΟΣ ἀπὰ 4]. ΕῸΥ οῦγ οου]ὰ ΔΗΥ 056 δοϊὰ6 
{80 ἰδπιρίαιίοη, ψ ιν πουῦ μαυΐηρ ὅγε ὑθθη ἰθπιρίοα ̓  
Φατλοβ ἴῃ {π|8 ἀομογίδιίοη τοΐοσβ ἱπάθοα ἴο {ῃ 0856 
ὙΠῸ ΓΘΔ]ΪΥ ΒΑΥ͂ ὑπαὺ πον ἀγὸ ἰοιηρίοα ἔσοιῃ αοα 
(νΐ οἷ 18 8180 ᾿παϊσαιθα ὈΥ͂ (86 ἕοσοὶ Ὁ]6 ρατγιἰ οἱ ρ᾽ 4] 
όσα) Ὀαὺ ὀυοη {1|686 ὯΘ ἀ6δῖ ΓΒ ἰο γϑοϊαΐὶπ τὸ 119 
ὙΔΡΒΪΩρ εἷβ ὈοίίοΣ γϑοάθυβ δραϊηϑὺ ὑπο ΟΥΤΟΡ. 
Δσοοτάϊηρ ἰο Οαϊνίη (8ηὰ  :ΘΒίρ6 7) Φᾶταθβ δ γθ 
ἰγοδίβ Ὧἐ αἰϊο ἱοπίαίἰοπὶα σέπογε. αὶ [ῃ6 τηδίίον 18 
ΒΙΠΡ]Υ {μ18; Φάπη6 8 ΠΟΥ͂ Ἔχρ]δῖηβ (86 ὁπε στοαὶ 
πειρασμός δοοοτάϊηρ ἰο 80 δοραγδαίο ποικίλοις πει- 
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ρασμοῖς δπὰ Ὀοχὶπθ Ὑὴϊ ὑπ ταὶ ἔοστω οὗ (86 
ἰεπιρἰδίΐοη.---[Ἴ 86 ἴοτοθ οὗ {Π60 Ῥαγίϊοὶ 19 βου] 
Ὁ Ὀτουφὶ οαἱ πῃ {86 ὑχϑηδ]δίίοῃ.---.]. 

58.411 ΒΑΓ. ----λεγέτω δοοογάϊηρ ἰο β΄ ΠΘΟΙΚθῃ- 
ὈΌΣΖΕΣ δὰ 8].--οοσέίοέ ΟΥ δὲδὲ ρεγεμαάεαί, Ἡ1ΘᾺ 
ἰ5 οἵ δουγδο ἐπ] 16 Ὀμὶ ποὶ 8]}, ἃ8 ΗΠ αὐδὸΣ 7.580} 
οὔβοσυοβ, [Βοηροὶ]: εδογάς αμὲ οΤ6---Ν.1. ΦΨδιμθ8 
οΟΠποΟίΒ (818 βαυΐης τὶ {Π|6 ὉΠΟΟΙΙΠΙΟὨΪΥ͂ τ 00} - 
δαγίης οὗὁἨ ἰπὸ Φυἀδϊτίης 9 5 ΟἸὨ  ἰϑίϊαμθ δηά 
δενβ, ἰο ΒΊΟΝ 6 Δ᾽] ὰ 468. 
Ι πὶ τοστρ᾿ϑᾶ ἔσουι (οὔ.---ατνοίϊ8, Ηοἰπ.- 

ξεν δὰ 8]. αν σἱργ 9610 ὑπαὺ ἐθ9 ποτὰ 
εἰοπιρῦ᾽ ὈΘΔΥΒ ἃ βοιηθῖνν δὶ αἰ οτοηί θη 60 ἴῃ ὑἢ 6 
πὸ γἰδοθθ, ἢ1]0 ΗἨυΐ ΠΟΥ ἀββοσίϑ πὶ μουν βυ!δ- 
οἰδπὶ σϑδβοῖ ἐμαὺ ἐΠ|6 Β6Π86 1 ὈΟΐδ 6568 τη δὲ ὮὈΘ 
ἰἀοπίῖοα), ΥἱΣ.: ἴο Ὅ6 ἐμ σαὶ βο]ϊοϊ θα ἐο βἷῃ. 
[κοὐ πὸ 006 ΒΔΥ͂ :  8πὲ Δ ΡΑΪΥ δο] οἱ θα ἐς βὶη οὗ 
αοὰἂ; Ὀαὶ πῖῖὰ δυο δὴ ὀχμογίδιϊοι τ.68 οουϊὰ 
δοὶ ῬΟΞΒΙ ὈΪΥ δῦ Ὑϑσηθα (ἢ 6 ἔτγοῖνο ἰσὶρ689. δα 
ΣΥΡΟΒΙΓΟΥΒ Ἰη188 ὨΟΎΘΥΘΙ (86 οογγοοὺ ἀϊδιλμοίΐοη 
ὮΥ δαγίηρ δαὶ ἴῃ ἐμ οὔὸ ἰπϑίδησο ἰΐ ἀθηῃοίθθδ: 
αὖρετεα ραϊὶ, διὰ ἴῃ (μπ6 Οἱμον πιαϊὰε αὐ ἀεἰεοίίοπεπι 
ἐοἰϊιοίατί. [Ικ ἰ8 ἃ Βομ: θη ουϑ ΟΧΥΙΤΔΟΓΤΟῺ ΘΟΏΥ͂ΘΥ- 
ἴῃς (86 ἰάδα: 160 ΠΟ 0Π6 Β8Δ0 ἐμαὶ {8:6 ᾿πρ}]86, 
πθ οι ἰο ἴα 18 ΣΟΔΠΥ ἃ ἰοιηρίδίίοπ, δηὰ ἴῃ ἐδ 6 
πὰ ἃ ἀϑυ  Βὴ ὁπ 6 (6Ἀ. 111. 16), 'π τ ἱοὰ Ἀ6 18 8]- 
ΤΕΔΑΥ οπἰδη Ια (πειραζόμενος), 8 ἃ τηοπί (ἴοι οὗ 
Θοά, ἃ οδιιβα οὗ αοά, δὴ ἱποθπιζγο ἰὸ πηδληΐδὶῃ 
ΗΠ Βοποῦγ. ΕῸΓ (μ18 (6 ΨΦ6 018 δ᾽ 8 βου δὶ 
ἰδίεν ρμεγϊοὰ ἀϊὰ σϑϑὶὶν ΒδῪ ἰπ ἰμοὶγ πρτί βίης 
δῴδίηϑί ἐμ 6 ΒΟΠΙΔΗΒ, {818 ὑπο ν βδ1ἃ δυϑὴ (θη ἴῃ 
(δεῖν ἰδηδίῖοδὶ υἰϊοτίη 8 δραϊηδὶ ἐμ 6 ρα βζβϑῃβ, διὰ 
ἴδο δυάδί ζίησ 7 15} ΟὨγ βι δὴ βαα ἴῃ 8 βἰ 1] 
ἸΒΆΠΠΟΡ:; [ὑ ἰβ {6 ΜὙ|11 οὗ αοἀ δαὶ τγϑ στηδὶ ἰδ 
ΗΪ Ἰδν δηὰ ὑἐβοσγοΐοσγο ββραγδὶθ ἔγοσαῃ ἰμὸ αἰϑῃξ1}9 
Ὁ γι βύδηβ, ἃ5 ἴδ 88 ὑμ0} ἀο ποΐ γϑοοῖνρ {86 Ὑ80]6 
ἴδ ΟΥ ΟὨΪΥ ἴῃ ρα. Βυὺ δπιθβ ἀου Ὀΐ1688 Ο088 
(δῖ8. Ροϊσπδηὶ σαοὰθ οὗ οχργοϑϑίου ἴῃ οσάοσ ἰὸ 
ΤΟΡΤΟΔΟΝ (Π0806 ΒΑΥΟΙΒ ΠῚ (μϑὶσ τηδϊκῖηρ, 
ἰβοασὰ υποοπβοίϊουδὶγ, αοὰ [826 ΑΥΒΟΣ οἵ ονἹὶ. 
Βαϊ ἰὲ οδηποὺ 6 δΌδβοϊυ 6] δδϑυπιθά ἐμαὶ ἢ8 18 
Βετθ ἱπυοὶ χη ΐπρς δροϊηϑὶ δὴ ἱπιρουι 66 σΘΏΘΣ- 
ΔΙῚ ΟΓ ὙΔΡΪΟ ΒΥ ουγγομῦ βπιοηρ ον ΟὨτὶ8- 
ὕδηβ, τ δῖοι τιδὰθ ἐμθτα οασχο αἀοα τ ῖ ἢ ἐοπιρίδ- 
[ἸΟΏΒ ἰ0 6Υ]], οὗὐὁ τΒΙΘΝ ΠΟΥ ΘΥΘ ΘΟὨΒΟΪΟΙΒ, ῸΓΣ 
Ἧ6 ΒδΥΘ ΠΟ ἀδίϑ ἴο πδυσδηΐ δυο ἢ δῃ δϑϑαϊηρίίΐοῃ. 
ΤῊ τδϑ ποῖ (89 Ἰδησιαρο οὗ (9 βδδἀσθοβ, ΠΟΥ 
οὗ (89 ῬΒατίβοθϑ, οὐ Εββθῃθθ (88 ἢ 88 Ὀθθὴ ἱμουρδὲ 
Ὁγ Βι}], ΤΠ δηὰ βομπθο ΚΘ Σου τὶν σοῖθτ- 
ἐ868 ἰο ἐμοῖς ἀοοίτῖπο οὗ ἐμ ἐπε πίων 8.11} 1088 
οου]ὰ [6 δἷτα δὶ ϑίτηοη λίδ᾽υβ (8100); οῃ ἰδ 
οἶδεν Ββαηὰ ἐπὸ σ ΐοσθηο9 18 ποῦ ΒΡ ]Υ ἰο {86 ᾳ6ῃ- 
ἐτεὶ ὉΪ85 οὐ (Π6 παίῃ σαὶ τηδη ἰο οὔαγρο αοα δβοιηθ- 
ΒΟΥ τῖ 1} {10 πειράζεσθαι, νε ἴοι ἐμ6 76 18 τοὶϊρδί 
Βίτ ΙΒ 6π ὈΥ͂ τη δἰ ηἰοσργοίδιξοηβ οὗ ἰμ6 ΟἹά Το5- 
ἰμλοιὶ (ΗΠ οΣ ; 660 8180 (86 Νοὶϑ Ὁ. δ9; σου. 
Χῖσ, δ; δὶν. χυ. 11, 12); ΤὉΣ ον Ερἶδβι}]16 ἀ66]18 
ἰδτοασιοιί ποὺ νεῖ ἐπ ταθτο ροπθγα 198, Βαὺ τὶι ἢ 
οὐμόγοίθ ΓΤ] 1 0}8.---ὄτι 18 8 0 ἢ ἀβοᾶὰ ἔοσιουἷδ 
οἵ ᾳφυοίαἰΐοῃ ; ἀπό, 88 ΗΌΪΟΡ ΟΌδΒοτυοθ, ἰ8 ποὶ 
85 Εἰ ΤΟ 845 ὑπό. [800 ἬϊΠΘΣ, Ρ. 882, ἀπό--- 
ἰθσοῦρ ἱπδαθησθεβ Ῥχοσοαϊηρς ἤγοτα 6Θοὰ.---Μ.]. 
Ῥο: Θοᾶ ἰ5 ποῖ ἔϑιιρίβο]6.--- 9 ΤΟΘΒΟΏΒ 

ἴον (86 ἰογτοσοίηρς ἱπ α' ἐν οο] ἃ δεβονιΐοι τοβρθοῖ- 
ἴῃς ἀρὰ, ΡΙγαί, ΗΘ 18 ἀπείραστος. ΤἷΒ ἁπαξ λεγό- 
μενον ἵπ (90 ΝΟῊῪ ἸΤοβιδιηθηῦ ταυβὲ ποὺ 9 60Ὲ- 
Ἰουπάοα τὶ ἐμ ο]αββἰοα] ἀπείρατος (ἴῃ ἐμ: ΒΘΏΒ6 
οἵ ἱποχρετϊοποθὰ) 88 ἀθποίϊπρ: αοα ᾿ι88 πὸ θχρϑ- 
ΤΊέπο οὗ ο6Ὑ]] (βου ] 18.955, 46 οι, ΗἩυ 61). 
ΒΌΛΙ οὈὐθοϊομα 016 8 (λ6 δοἰϊνϑ οοπβίσιιοίοῃ 

οὗ ἐλο ποσὰ (μαϊμ ον ΤΟ] ον ὶπρ (6 Ψ καθ ὁ ἐπίδη- 
ἑαίον᾽), ἴον 118 σγϑδκ σγϑιασαδίῖο 8) Ὀα818, (πὸ αοπὶ- 
ἐνο κακῶν, ἰΐϑ ἰδυϊο] ΟσῪ ὈΟΙῺ ᾿ 1 τοβροοὶ ἰο τῇῖᾶαϊὶ 
οθ8 ὈΘΙΌΓΘ δηὰ ἰοὸ Ὑμδὺ 190] ον 8 ἤου Ὁ] 1η6 δοίΐγο 
οοπβίχιιοίϊου. Τ8 6 Ρδβδὶνο- δα οί να οοηβι οἴ ὁ0Ώ, 
Βοσουον, ποὺ ἰθρίοα, ποί ἰοτηρίδ Ὁ]6, τ ΐθἢ 18 
ΖΘΠΟΣΆΙΪΥ δαορίθα ἰ8 ποὺ ΟὨΪΥ ποὺ αραϊηδί ρσυϑῃι- 
Ἰη8 1681] υδᾶρθ 88 ἨΌΪΠΟΥΡ ταδὶ πίδϊμβ, (860 ἴῃθ 
δα᾽]οοίδγα} ἀκατάστατος Υ. 8), ΠΟΡ δϑρδίηδί ἰδῃθ 
δοπῃροίίοη, 88 ἢ6 {μῚ}}Κ8 41806, ΕῸΣ δηθ98 τυδηΐβ 
ἰο βίσοησίμοι {πὸ ἀοΒονίαἰἑ ἢ, “ [μα ὲ ΠΟ ΤΠΔῺ ΒΔΥ, 
οἱο." ΕΣ (18 βαγίῃρ, 1κὸ 4}1 ἰδ δ ϊοῖβη, 88 ἃ 
ἰοτρίϊης αοά, δηὰ ἐμοῖο τδὶπ δηὰ ᾿τηρίου8, 
Ὀοσδυβθὸ αοα ἀοοδ ποί βυδονῦ ΗϊτΒΟΙΓ ἰὸ Ὀθ 
ἰοιρίοα. Ηθηοθ Μ)͵ὰὸ ταϊρηὶ 766] πο] ποα ἴο ἐκ 
κακῶν ἴῃ ἰῃὩ9 ΜαΒουΪἷπ6 δημαὰ ἰὸ ἀοποίθ 60]}} τ θη : 
Ὀυΐ (818 νου] Ῥτο ΔΌΪν θ6 ὀχρσχοββοὰ τπότο ἀο- 
πἰΐοὶγ. Το (δΐηῖκ οὗ 60}}18 (Οδουμηθῃ 8) 18 ΒΟΙΘ- 
νι δὶ ἔδτ-οϊοοα, Ὀὰὲ 4180 ἴδ: ουἱὶ ἴῃ [86 δὲ ραν 
ψουϊὰ Ὀ6 ἴο0 ζοΠΘΓΆ]; ὑμ6 ΡΊυΓΑ] ἱπ [86 Ῥγοβϑηΐ 
οοπηθοίΐοη Ῥοϊμπίϑ ἰὸ σοπογείθ δηὰ ἱπίθη δι υ οἷν 
ευἰ ἐλίπσαε. [Βυὺ ὑπ γθ 18 δὴ ᾿πΒΌΡΘΥΔΌΪο ΟὈἦ60- 
ἰἰοῃ ἰο 8ηρο᾽ 5 ἀογίναϊΐου οὐ ἰθ6 ψοσὰ ὕγοτῃ 
πειράζω: ἴον ἀπείραστος 18--εἰιϊοτηρίοα, ποὺ ἐθπιρία- 
Ὁ]6: υὺ ΦδΙη68 δγριοβ ποὺ ΘΟμοουπῖης Θοα δείη 
ἐεπιρίεα, Ὀὰὺ σοπσογπίηρς αοἀ ἰοτηρίϊηᾳ. [πο γ6- 
ἔογϑ Ῥσϑίυ 06 ΘΟΙΏΤΉΟΙ ὑδδρὸ οὗ ἰΠ6 ψοτὰ “ἷποχ- 
Ῥοσχιθηοοά ἱπ᾿; δὸ ΑἸξοσά, ΟΡ δηὰ (ἴη ρατί οἱ 
1668.) ογάϑυοσί, το δά ἀ8, “παὶ ϑ1ῃ 68 ΤΑΥ͂ 
ῬΟΥΝΔΡΒ ΓΟῸΣ ἰο [Π6 784]80 ἑοποὺ οὗὨ βοιῃὸ οὗὨ ἐδ 
Ὠογοίλοβ οὗ {1:6 θα ΣῪ Ομ υτοῖ, το Βαϊ ἐμ ᾿ξ τ 88 
{πὸ ἀυΐγ οὗ τη ἰο μδᾶυθ δυρεῤίπιοηίαὶ ἐποισεαάσε Ὁ 
αἷὶ ευἱΐ, ἴῃ οτάον ἴο ὑπ ἰδ πχηθηύ οὗἁἨ ροσζοοι! 0η.᾽} 
569 Ῥα τὴ πὰ Βοβί β Τοσχίοοι δηὰ Ὗ δβίβίοϊ ἢ [ῸΓ 
ΘΧΘΙΏΡΪ6Β ἴῃ ἔμνυουν οὗὨ “ ἐπεχρεγίομοοά ἐπ᾽.---Μ.]. 
Βοοοπᾶὶγ: Βαϊ Ἐΐῤδ ΗΠ δ01{ τοτηρῖθῖμ 0 
Ο}96.---[Πδῃρὸ ἰδ κ68 ΠΟ ποίϊοθ οὗ δὲ τ ΒίοΝ, 888 
ὮΘΡΘ δαγογβαίΐγο [ΌΣῸΘ δηὰ τῇ8ῖθβ ὑμοῦεῖοῦθ 
δρῴζαϊηϑὺ πἷθ Σου “ποί᾽ ἰθιηρ 8 Ὁ16,᾽ 116 1 
ἔΔΥΟΌΣΒ ἰΠ6 χϑηἀοσίῃςς “ἰποχροσϊ πο πῃ: δηᾶ 
δὲ ΒΟΓΙΘ 18---““ ποὺ Βο, Ὀυὺ᾽ ΑἸτοτὰ.---Μ.7. δεοοπὰ 
πορδίζοι αἰσηθὰ δἱ (86 βιϊθβίδποθ οἵ (9 Ῥγοροβὶ- 
ὑἱοπ “1 δαὶ ἐθυηρίθαά ἔσο ἀοἀ᾽ (Ηυΐμον). Αὐτός 
ἷθ σοπβίσιιοα αἰ ογοηιν ; ΗΠ ΠΟΥ ἰΔΚ68 1ὺ 88 δη(ἷ- 
(Πο818 ἰο τι ἢ δί 901]1οὁνν8 ἴῃ ὑπὸ 8686: 1{ 18 ποὶ 776 
ὙΠῸ ἰοιαρίβ, Ὀυξ ΟΥ̓ΟΤῪ ΔῊ ἰδ ἰοιηρίοα οἷο. 
ΤῊΘΙ1]6 δὰ Ἡ]οδίηροῦ ἰακο ὁ ἴῃ οοπίχαβί ἩΣῚῈ 
πδδὶ ρ068 Ὀοΐογτε: Ηθ Ηΐπ56] (86]:-δοιϊνο). Απὰ 
{18 18 ῬγοΌΔΌΙΥ τἱριὶ; Ηθ ϑυδοσε Ηἰτη86)ΐ ποί ἰο 
6 ἄγαν ὈΥ Οοἀ-ἰοπιρίϊηρς ἔδπδιῖοβ ἰηΐο ὑμοῖν 
ὉΠΒΟΥ ἰπίοσοϑίθ, θυὺ Ηθ Ηἰχη86}} θΘοοσα 68 ἰθρίο ̓ 
ἐο πο. Ιη88 : ἰδ Βο]οἰἰαιϊοη ἰο ουἱ], πη ἐμ 6 1.18] 
ψο ἢ} Ηο Δρροϊηίβ, ἰ8Β ποὺ ἔγοπι Ηϊω. ββίσϑββ 
τησδὲ ὑμογ Οσο ὉΘ Ἰαἰὰ οη Ὀοΐἢ---ποί 7 :,---ἰεπερί οἰ 
ποί απ ὁπό. [Πᾶπρὸ ΒΑΓΑΪΥῪ ἀο68 }υδἰ166 ἰο υ- 
{86} ὙἘ.089 Υἱοῦ δ ΥΟΥῪ ἰαοϊά. «[μο᾽ ΠΟ ΟὨΘ ΒΩΥ͂ 
ΜΘ μ6 ἴδ ἰοτηρίοα ἰο ΕΥ]}, ἕγοῃη αοἂ 1 δχὰ 
ἰοτρ θα : ἴον αοἂ ἢδΔ8 πὸ Ρασί ἴῃ οΥ]}: Ὀσΐ 88 ἰὸ 
(86 ἰοτηρίδιίου, 2176 ἰοταρὶβ 0 τηδῃ εἰο."--Μ.]. 
[οτάβοσί μὸρὸ αὐοΐο5 Απριυϑβιΐπο, 7ταοίαϊ. 

ἕπ ὕοαπη. 48 δὰ αἀδ οοπδοηδε Βυαπ. ἰὶ. 80, ὙΠῸ 
ΤΑΪΒ6Β ἃ αποδβίϊοι οἢ (8 ΐἷ8Β Ῥαββᾶρθ. 1 6αοα ἱεριρί8 
0 Οἤδ, ἸΟῪ ἷἰΒ 1 δαὶ Ηφ 15 βαϊὰ ἴῃ ϑουϊρίυτο ἰο 
ἱεηπιρέ Αδταλαπι (θη. χχὶϊ. 1)7 Τὸ σι ΐομ Β9 
ΤΡ] 168 ἰμαὺ 51. 798 1π|65 18 Βροα Κίπρ οὗ ἰοτιρίδί 008 
δνβίης 3 οπι οΥ]] πιοίυοα ΜΛῚῊ ἃ Υἱοῦν ἴ0 δὴ ουϊ 
ἐπ, Νο διοῖλ ἰοχηρίαιοη8 τὸ ἴγοπι αοα. Ἐιϊὶ 
οὐ ͵8 βεϊά ἐο αν ἰοτηρίεα, (μα ἰδ, ἰο ᾶνο ἐγίοα 
ΑὈΣΘΉδ, ἵγοιλ 4. ζοοα τηοίϊνο δπαὰ ἴὉΓ ἃ ροοά 
θοῃ. Ἧο ἰσϊοὰ δἷτῃ, ἱπ Ἰἰοτο ἰὁο δἷπὶ δηὰ ἰὸ 8]} 



δ0 ΤῊΕ ἘΡΙΑ͂ΤΙ͂Ε ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞΒ. 

ταθῃ,, ἰῃ ογάὰθν ὑμδί 6 τοῖσί Ὀθοοταθ ἐπ ΕδίθοΓ 
οὔ 16 αὶ 0] δπα Ὀθ δὴ Θχϑιυρὶο οὗ οὐϑάϊθηοσο ἴο 
Δ} δἰο8β οὗ ὑπὸ ποῦ]. 8:60 8]50 Τογί δὴ ἐς 
Οτναί. ο. 8.6 “6οὐ ἔογθϊὰ ὑδὲὶ τὸ ββουϊά ἱπιαρχὶπϑ 
ἰδὲ Ηδ ἰορὶδ ΔΩΥ͂ ΟΠ6, α {Γ Πε τοεγὸ ἱσποταπὶ 
ΟΥὗἨ ΔΏΥ Ιη8η᾽8 ἔδιί ἢ, οΥὁἨ ἀοβίγοά ἰυ Ἰηδῖθ ΒΗ 
029 ἴ4}}1.0 Νο, δ} ᾿ΖΏΠΟΣΔΠΟΘ 886 τη8]160 ὈΘ]οηρ; 
ποῖ ἰο Θοά, δυὶ ἰο (6 ἀον, ΑΓΔ Μν88 
Θοϊηιηδηάοά ἰο δ 18 δοΏ, ποί [ὉΥ ἰιΐ8 ἰθηρί8- 
ιἰο πὲ ἴον ἐλα πιαπὶ εδιαἰίοη οὗ δὶ ζαϊία, ἃ8 ἃ 
δίίθσῃ δῃὰ } τοοῦ ἰο δ}}, ἰμαΐ πὸ ρ] θᾶ ρ88 οὗ Ἰουθ, 

ἀρμῤεάκι. ἀθα,, 8τὸ ἴ0 ὃ ῥγοΐοσγϑα ἰὸ 6οά.--- 
Ομσχὶβί, θη ἰθπιρίοα ὉΥ (ἰο ἀονὶ], βΒῃον θα τολοὸ 
ι 8 ἐμαὶ 6 {86 απἰπον οὗ ἰθτηρίδιίοι, δηὰ τολο ἰΐ 
ἦβ δὲ 'ἰΒ ουὖν Ομαγάϊαη δἀξαϊηϑί 1." .--Μ.]. 
ὙΠ τοΐοσϑησο ἰ0 (89 ΒΟΟΙΩΪΏΡΊῚΥ σοΟπ Σδαϊ Οἱ ΟΥΥ 

Ῥδβδβδροβ ἀοη. χχίϊ. 1; θοαυΐ, γι}}. 2 δηὰ οὐ υβ, 
ἀι ἰ8 ἃγϑὶ οὗ 81} ποοθββαυΎ ἰ0 αἰβιϊη συ 88 ταῦ ἢ 
Ὀοίνγδθ ἰομρίδιϊοη δηὰ οὈαἀυΓΔΟΥ 88 Ὀθύτγθοι 
ΑΌσδμδπι δὰ ῬΏδσϑοῦ. Αδοοσαϊηρ ἰο (80 οοη- 
ογοίθ δβδχρυϑββίοῃ οὗ {86 ΟἹ]ά Τδβίδιηθαηί αοα ἰδπιρὶϑ 
ΑὈτδδπι ΟΥ̓ Βαθ᾽οίϊης, εἷπὰ ἰο ἃ γα] ἰο τ κι ἢ 
9 Ρορυϊδὺ ἰάθα, δηθὰ ἄονγῃ ὈΥ ἰγδαϊἐϊοι, 
οἰΐημχβ 88 8ῃ ο]ϑιηθηί οὗ ἰοπηρίαιίοη. ΗΘ ἰοταρὶδ 
ῬΒΔΓΔΟΣ ὉΥ δυ)θοιϊηρ δἷτπι ἰο 8 ὑγ18] μὰ Ὑ ΒΊΘΒ 
(89 υάρπιοαὶ οὗὨ 15 56}7-ἀο] υδίοη τηυϑὺ ΤΟ Ὸ 108 
οοηβυτηπιδίϊοη. Οοα ἱβοΓ [ΟΣ ἢ88 0 Ῥατί τὰ δί- 
ΒΟΟΥ͂ΟΣ ἰῃ ἰἰθ ἰθιαρίϑίίοι 86] 88 ἃ 8βο]οϊ δίΐϊοη 
ἰο ουὐἱἱ αὶ ἱπβγουσζποῦὺ ΘΟΠΟΌΣΒ ἱπ ἰΐ, ἰὼ [89 
δορὶ πηΐηρ ΥΩ ΟΥ ῬΓΣΟΥΪΗρ, δί ὑπ6 ϑηὰ Ἰπαάφσίῃρ, 
δὶ ὑμ6 ἱπιοττηϑάϊοὶθ δὲ ζοδ Ομ δϑί δι ηρ οπὰ ρυ πη Ἶ8}- 
ἧς. [18 ψ 1} χοΐοσοροθ ἰοὸ {π9 Ρυπίδηϊηρ ἴδα- 
ἴωγο ἰπ ἰοιηρίαίίοη (μοὶ Ὑ ὈΓΆΥ: ᾿οδΔαὰ ι8 ποὶ 
ἰηΐο ἐδπιρίϑιίοι. ἀαοα, 85 Οδινίη σϑηδυκϑ, 18 
ΠΟΥ͂ΟΣ ὑ86 δυίδογ οἵ ΟΥ̓Ϊ]. 

7ὴε λίάἀεουδ Ζογν 9. ἐλὲ 8ο}-ἰεπιρίαίίοπ οὕ ἐλ 
ἐγγίπφ ὃν ευἱ οοποιρίδοποο απὰ {8 7γωί---ἀεαἰλ, τὺ. 
14-10. 

γεκ. 14. Βυϊ ΟΥ̓ΟΣῪ ΟὯΘ ἰδ ἰοιαρίιϑθοᾶ. ---- 
Ὑ ΙΟΘΙ ΡΟΣ ἩΥΘΏ ΡΥ ἰπδίβίϑ ΡΟ (80 ὩΘΟΟΒΒΙ(Υ οὗἉ 
αἰδιληκυ βίης (0 Ὀθΐπα ἰοτηρίθα ἴῃ (8 ΥοΣ80 
ἔγοιι {86 δ] ἔς πο ὑθονρίδίίοη Υ. 2, 85 δὰ ἰῃ- 
ὑσὶ μβῖοα] ΟσΟΌΣΣΘΙΟΘ. 16 γοργοβοηϊδιϊΐοη οὗ 
ἐοτριϊπς Ἰυδὶ ὑπάον ἐμ ἔἤχυγο οὗ δὴ υὑδβοδϑὺὶθ 
ῬΟΙΏΔΩ ΓαίΟΥ ΒΟ ἰοὺ Φ8πι68 ἐπίῃ κα οὗ (9 
Ἰαδὲὶ ὈοϊΪοπαίης ἴο {π 6 ῬΟΥβοΩ ἰοπιρίοα οὈ᾽θοί  γο}Ὺ 
ἴῃ βοῦιὸ 0} γ ὙΒΙΟΩ ἢ6 Θησουηΐο γΒ οχ ν  Π8168}}Υ, 
δύ 85 ἰῃ Ρσου. υἱΐ. δ, οἰοσ. Βαὶ πο ἷδ5 αυλίθ τἱσὶ 
πὰ ορροβίης ἰμ!6 δον ἀσαῦγῃ οοιγβο οὗ ροοά 
ἀδιρθδηουν ἰπ ἰοιηρίδιϊοη ἰὼ ἰδ ΠΟ ἀγδνῃ 
σΟΌΣΒθ οὗἁ τιϊβἀοιηθδθουγ. Βιΐ ἰπΐ8 Ῥοϊῃΐ Ὑ6 
Β}:8}} ἰοιολ ΣΙ ΒΟΣ οθ. Τὴ οδὐ]οοινο 10], 
(ποχοέογθ, δποουηίογοα ὈΥ̓͂ (86 Ῥογβοη ἰοηρίθα, 
ἦα, δοοογαἱηρ ἰο (86 ΑΡοβί!θ᾽ Β ἰάβδ, 6 8}}γ ποίΒὲηρ 
6159 ὑμπδὴ δὶ8 ὙΘΤῪ ΟὟ (ἰδία ΘιηρμαβὶΖθα) Ἰυϑί; 
ἢσχϑί, Ὀθοδιβο 1 ΒΡΥΪΏ28 8180, 88 ἰμ6 ἰθιιρίδίϊ ὁ 
οὗ βαίβδῃ δηὰ ἰμὸ του], ἔγομπι {86 βαῖὴθ ἀροῦν 
ἐπιθυμία, ἔτοτα (}9 αὐξεν ἐσο οὗ ἷβ ΟὟ ΒΥ] 688, 
διηὰ βοοοηάϊΐη, Ὀθοδιβο ἢἷθ ΟΥΪ] 1αϑὲ Ἡΐο 88 
ΠΟῪ Ὀθοοιηθ ΟὈ͵θοίλγθ οϑῃ ΟὨΪΥ͂ σοπίγοὶ ἰπὶ ὉΥ 
ἷβ δ Ὁ] οιγα 6Υ1] Ἰυβί, Τῇ, δοοοσάϊῃρ ἴ0 8 τ7ὺ90}}- 
ουπά ρα ἀϊδιϊποίΐοη, γγ9 ΔΓ ἐοτηρίοα ὈΥ {πὸ τγου]ὰ, 
ἐμ ἀονλ] δὰ οὖσ οσγὴ 868 δηἃ Ὀ]οοά, ψὸ τημδὲ 
Τατίμον οχρί δίῃ (815 (8: (86 ἐοιιρίαίζοι οὗἩἨ {88 
ΜΟΥ] δηὰ {Π9 ἀο6Υ1] 4180 18 1 1.8 παία γ0 ὉΠΙΓΌΤΤΩΪΥ 
Βοιηοροηθουδ ΜΟΥ] 658 δ 5018} 088 ἀπὰ 1. 
ἐβ ΟὨἿΪΥ ἱπ 8 τηὴ8η᾽᾿ 8 βο πο δηάα βιυιθοϊἑ νο οΥ]] 
Ἰυδὺ (μαὺ ἰθτηρίαι οι ἰ8 80]6 0 ὈΘΟΟΙΩΘ (0 ᾿ἷτὰ ΔῊ 
ΘΉΒΏΔΥΙΩ ἐδ δ 1 0Ὲ ἰῃ ἃ ΠΑΥΤΟΥΘΙ Β6η306θ. Τμὺ8 
{86 στοδϑὶ ἰοτιρίδίλοη οὗ ἐμαὶ {1π|6 γΥ88 ΘΥΘΥῪ  ΠΘΓΘ 

ΟἿΪΥ οπὸ ἰοιηρίδίϊοα Ὀοΐα ἰο {π6 5. νγ2κ δηὰ (ἢ9 
Ψ 6  188- ΟἸ τ ΒΕ 188; 8}} ἐπ ο586 αἰ ἑοτίηρ, τὶ οχαιοα 
ΥἰΒΙ ΟΔΤΡΥ Οχροοίδίῖοηβ πἢϊοὮ βοάποιῖγοΥ τοὶ {89 
ἱπαϊνί ἀπ), δὰ βργιὴς ἔγοιυ (86 πιδίτον οὗἨἁ ἰδ 
ΘὨ 1 88ι15, τον] ἀ-Ἰυδίϊηρ, ΒΡ στ 8] τά, [Ιἰ 18 
οἱ {818 ῬΤΟΡΘΟΓΥΙΥ ἰὴ ἰδ} 6 ἀατ: εν οὐἦοοὶ ἐπὶ 7 6168 
Ἰαῦβ Ῥγίποὶρδὶ βίσζοββϑ, Ὀθόδιιβθ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ΟὯ6 Ιηυδὲ 
οὐθγθοηθ ἰμ6 σψογὰ πὰ ϑδίϑη ἴῃ ἷβ οὐ 
αἰσοηίη ΟΥ̓ ΟΥ̓ΘΓσοΙηΐῃ ἰπιϑοὶῖ, [Ι͂ἢ ἰμὸ ὅγϑβι 
Ρἷδοο νγ͵ὸ δῦ ΠΟΙ͂ (0 ἰδαυΐγο ὙὮΠΥ 6 ΓΟΉΘΓΒ 
89 ἰδία ἐπιθυμία οὈὐθοίξνα ἴῃ ἰδὸ ἤρυτγο οΥ̓͂ (86 
ἀποδαϑίθ ψοθϑη. ἀσοογάϊηρ ἰο Το 6 δηὰ 
Ἡ Ἰοϑίη ον ὑπὸ νοτὰβ: νεγν οπε, οἷο., βΒου]ὰ Ὀ8 
σομδίσυοα ἰμΒ8: ΦνεγΨ οπὲ ἴβ (επιρίεὦ ὃν λὶδ οἷον 
ἐωδί ἐπ ἰλαὶ ἀὲ ἱὰ ἰωτεά εἰ. ΤὩδ ΡυγΘ χρυ βίο 
οὔ (9 δηϊ 6818: ““ἰοτηρίοα ἔγοπι αοα,᾽ ““ἰαπιρί- 
οὰ Ὁγ Ηἷ8 οὐγῃ Ἰυβί,᾽) βοϑὴϑ ἴο ἔδυουσ ἱ. Βυΐ 
{πὶ6 σοπδιγαοίἑου τὶ ρ65 ουἱὐ 6 ἤρυγο {μπδὺὶ ζΟΪ]]οντΒ 
πῃ ἰΐ8 ὙΘΥῪ σοποορίίοη. ΤῊ Β6ηὴ860 8 Σδίθοι: 
“ΕὈΕΤΝ 016 ὧς ἱεπιρίεα, πη ἰλαὲ ἦε," οἷο., δοοοτ ἴῃς 
ὑο (Π6 σοπδίσχυϊΐηρ οὗ Κυΐίδον, ἀὁ  οἰΐθ αηὰ Ἡ αἱ δοτ; 
Υἱς., ἷβ ΟὟ ᾿ηυγαταὰ σΟΠΟῸΡΊΒΟΘΏῸΘ τηθοίϊ κ Ὠἷπὶ 
88 ἃ 8011 61 ἰῷ ὑπομιασϑίθ ποδῃ. ΕὉΣ {πὶ8 ᾿πηαρὸ 
8 ἱτπητηοαϊδιοῖγ ἱπαϊοαίθα Ὁ ὑδ9 τοῦῦβ ἐξέλκειν 
8δηα δελεάζειν. ΒΟΒΗΘΟΚΘΏΒΌΓΖΟΙ ΟΌΒΟΓΥΘΒ ΟἹ ἰΐ: 
Ῥεγδα 6 Τὰ υοπαίοτία εἰ ρίξοαίογία ἵπ τέπιὶ απραϊζοτίαπι 
εἰ ἐπᾶε ὧι ποοίγπι ἰγσοριπι ἰγαπείαία. ἐξέλκειν (ἴὰ 
Ν. Τ. ἅπαξ λεγ.) ἀπὰ δελεάζειν δΥ6 ποὺ ΒΥΠΟΏ γΥἹΩΟυΒ 
(Ροιέ : ργοίαλεγε ἐη πι(μ8}, ἰὼ ἴδοι 10 88. Βασαν ἃ 
Βροοϊῆσ τοοδηΐηρ ἴῃ ἰλ6 γές υεπαίοτία (ΒΟ } 1688: 
οἰΐσεγε δεδίἑαδ ἐς ἐ0): ὉὈπὲ ἴῃ (80 γέ απιαίογία ἯΘ 
ΤΑΥ͂ ἀἰδιλη κυ ΐθ ἀΐ ὕγοσῃ δ᾽] υσοιηθηΐ ῬΤΟΡΟΣ ἴῃ 
μα ἰξ ἄγανβ τάθη ἤσγοτῃ (οἷν ΠΥ Β᾽ σα ἐγ δηὰ 
ἰπἀοροπάθηοο ὮΥ̓͂Τ ἀδ:Σ] ἷηρ ἰπίογοβί (0 ἀγὰν οὔ 
δηά ἰο Δ]}0γ6---ὅὐγτα. αδίοοξεπ δα απίοοζεη); 
δελεάζειν (ἔτοτα δέλεαριξεοεεα ἐχροδίία σα εαρίεπα α 
᾿απϊπιαϊδα) ΟΟσΌΓΒ 8180 2 οὶ. ἱϊ, 14, 18, δῃὰ 15 πδοὰ 
ΔΙδο ὮὉΥ ἰδὁ οἰαδδῖοϑθ οί Ρ ΒΟΥ ΔΠ1Υ, ΔἸ ΤΥ ἴῃ ἃ 
Βεαὰ βθῃβθ. ΝΟ νγχὸ τηυδὺ ποῖ ουὐθυϊοοῖ 86 ἴοΓ060 
οὔ ἰλ9 Ῥανίἰοί ρ]οβ ἐξελκόμενος οἴοσ., {6077 ἀδηοῖθ 
[86 ΡῬγΟΘΘ88 οὗ ἀογοϊορηαθηὺ (Ὀθοοταϊηβ) ἴῃ ἐδ9 
σοῦγδ0 οὗ συ ἢ ἐδαιρίαιΐοη ὈΘΟΟΙ68 δηΐϑηρὶθ- 
τηθῃΐ 88 δ. 88 τη σοπίϊηυ68 ἴῃ ἐξ. Ησ 15 ἤγεέ 
ἄγαντπ ουἱ ἔγοπι 8 ἱπγασὰ δβο᾽ -οοπίσοϊ δηὰ ἴοτ- 
ἰ(γ088 δηὰ ἐδπὸμ διίγαοίοα (ἄγανσι ἰ0) ὈΥ {Π6 τη- 
οἤμδϑὶθ γοιηδ᾽ 8 8] υτἱηχθ. [ςΤ}118 18. 186 ΓΘΆΘΟΙ 
ΜὮΥ 1 μδτο σοιϑἰ ποὰ ὑμ9 ῬδΡγι]οὶ ρ᾽ 65 ἴῃ ΤΩΥ̓ σᾶ π9- 
Ἰαίϊοη.--- Μ.]. Βαυὲ ὑπο ἱπινὶ πδῖσδὶ ἀθοϊ βίο ῬΥΟΡΟΥ 
ἴα. ἔαγ ΠΡ Θχργοδβοά ὉΥ εἶτα συλλαβοῦσα. ᾿Ἐπι- 
θυμία ΒονγοΥοΥ ἀο068 ποὶ ἀθποίθ “"ἱπῃοσθηΐ Β6η8.- 
ΟἾ8η655.᾽ Ἴὸ τοτὰ ΟΟΟΟΣΒ ἈΘΓΟ, 8ἃ8 1ὑ Δ᾽ γᾶ 8 
ΟΟσΌγ8 ἰῃ {πὸ Ν, Τ. (οχοορί σΒ6γΘ 15 Βρϑοὶῆσ 
ΟὈ͵θοὺ 5. ἱπάϊσαϊοά, 85 'π Γἴυκὸ χχὶϊ. 1ὅ; ῬΒ]]. 1. 
28; 1 ΤΏΉ688. ἰΐ. 17) αἴδο νἱιπουῦ ὑμ6 δαάϊέϊοι οἴ 
κακῇ, σαρκική, ΟΥ̓ ΒΟΙῺΘ 8᾽ τι} Δ} Δα] ΘΟ ἶγ6, ἐπὶ 86π 88 
πιαΐϊο." ἨἩἨσιμον, ᾿Ἐπιθυμία ἷΒ ποῖ, Ἰπάἀοθα, ὈἰνιΒ- 
βίῃ ρὲ» δὲ (85 αὐ σἱ κΓΠῪ ΟΌΒΟΥΥΘ8), Ὀπὶ } δὶ 89 
1016 ΟὨΪΥ δὴ ουἱὶ Ἰυδίϊηνς ἤοσ {1} οοτμηπι βϑίοη οὗ {Π6 
ἀσοοὰ βρυϊηρσίῃρ ἔγοσα Ὀἰγι ἢ - δίῃ, ἃ8 ἢ 6 ΔΓΚΖι65 δζαὶϊηϑὲ 
ἩΙοδίηρσον, τ ο86 δἰπιοϑί θαυϊγαϊθηὺ οχροβί(ἷοη 
Ἦἢθ ΒΟΓΌΡ]65 ἰο δάτηῖϊί. [10 18 Ὀἰγι-δίη 1.86] ἴῃ 118 
σοποχϑῖθ δου (“ργαυα οοπομρίδοεπίϊα᾽᾽) υἱονοὰ 
ἔγοτα ἰΐδ ροβίἐἶγο β]ὰθ 88 σου  ] 1688 δηὰ 86] 85}- 
688, ἡδδυμὶης ἴῃ αἰ χοῦ β᾽ δῖ 0}}8 ᾿ΠΠΤΠ ΘΤΒῸΪΘ 
γαγϊαϊΐοηβ. Μαϊηϊαϊπίηρ τ Ροιὶ (86 ἢρσυταινθ 
ἀοβογὶ ρίϊοῦ οὗἁὨ αἰ θγομὶ θουβου; βοδίϊοηβ, γὸ ἅπά 
ἰδ 180 Τοΐϑγυθῃοο ἱβ ποὺ ἰὸ ἔουν Ὀαὶ ἴὸ [ΠΥ60 
ξοπογδίΐουδβ. 9 ἔδυ ἴῃ δΒυσοσβϑίοη [86 ΠΟ 850 
ΤΑΙ ΘΡ ΟΥ (89 ἐπιθυμία, ἰμ9 ὑπομαϑίο ἀδυ ῃ ΘΓ ΟΥ 
ἁμαρτία ἴῃ ἰ. 6 ὨΔΥΓΟΎΘΙ ΒΘῺδΘ ΟΥ̓͂ ἀοθ-815 δὰ 

» 



ΟΒΑΡ. 1. 18--18. δὶ 
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δο ϑο δηὰ ψγδιάδβοῃ οὗ {86 νο]υρίυουβ τοί 6.5, 
ἰδὸ ΓΘ ΓΟΣ-δοη ἀοδίῃ. Μίδῃ γ᾽οιἀϊηρ τὶν Ηἷ8 
Μ{1 ἐο 89 δἰ] υτομμοπὶ οὗ οΥἿΪ Ἰυδὶ, 8 ΠΟΤ] 
ΣΟΪΔΙΟΏΒ δϑϑιτιο ἃ Κἰπά οὗ πδίυσαδὶ βοαυθηοο δὰ 
(86 Τοδὲ ΤΟ] 15 οἵἉ ἰ(ϑ6 17, 118ὲ ὈΦΟΟΙΩΘΒ ᾿ΡΓοΚ- 
πείο δῃὰ ὈΤΙΠ 5 ἔοσι ἢ δἰ, τ 8116 βίῃ Ὀγίη χδ ἰογι 
(85 ἰξ σσοσο οὖἱ οὔ ᾿ἰδ6]ὗ ΟΥ Ῥυγβυδβῃ ἰο 1.8 θ588}- 
[4] οοπβηθοϊΐοη πὶῖϊὰ ἐπιθυμία--- αι ηΐης δ᾽οὴς 
πὶῖ 1186 ΟὟ ΤηΔΙΌ ΣΙ ὑπ 6 τηδίυχίης οὗ ᾿π9 Βογο- 
αἰναν ἀοδίἢ -σόττο) ἀθδίῃ. 
κε. 16. Του, σΒθῈ Ἰ᾿υδὲ πεῖ ΟΟὩ- 

οοἰνοᾶ.---Τ 5 ἀοῃοίο 8 ἸΏΔΠ᾿ 8 ΡΓΟΡΘΟΥ ΒΌΓΤΘΙ 6 ̓- 
ἰῃς ἰο ἷβ δυἱὶ Ἰυδὲ ἱπ Δ ΤΏΒΠΠΘΥ ὙΓΒΙΟΙ ἱπάϊ οαίθ8 
ἰδδιὶ ἰΐ τγ88 ἰοὸ Ὀ6 ὀχρϑοίϊϑα Ὀθόϑῦβθ 6 ἱκορὶ βίδηά- 
δῷ (σοι Ἰππ94,} 18 {89 4Δ]]αγοπιθηί (δελεαζόμενος). 
ΤΒὸ ΟΥἹἹ] Ἰυδὲ 18 ἐδουπαδίοια ὁ 4. 1 68 οδιδὶποα 
ἰδο τι δίο Υ ΟΥ̓ΟΡ 0 Ὑ11}} οὗ πιδη. 

1 Ὀχλη ΒΘ ΙΒ ἔοσῖ δίῃ. (πὸ “ΠΠ)},.-- 

θὸ Ῥοίέο δπϑὰ α]. τοδί ἁμαρτία ἀδῃηοίο ἐμ6 ἱπιγὶἢ- 
εἷςδὶ δοὶ οἵ βίῃ δηὰ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἰδ ὁΧ- 
ἐγ βῖοα} ἀοοα-οἷη. Βαὶί ὙΪοδίηρσοΡ δηὰ Ἡυΐμοῦ 
ἃ΄ῖὸ γἰσὺ ἴῃ βαγίης ὑμαὺ {πὸ ἱπιγ] 5168] δοί 18 
ἱπυοϊγσοὰ ἴῃ συλλαβοῦσα. Οἱ ἰδ6 οἷδοῦ δὰ 
(δἸνῖπ, β ΘΟ ΘΟ ΟΡ, ΤΙ αδί ρον δηὰ ἃ]. ἰδ κθ 
86 ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἴο ἀθῃοὶο (86 πδοὶθ 
εἰηΐαὶ 16. Βυΐὶ ΗΌΠΟΥ ΒΔγΥ8 ὑπαὶ 1ἰ ἀθηοῦθϑ (ἢ 9 
φαιθαὶ ἀοεὰ-δἰη, γοὶ, ἴῃ 8 οπίτθ ἀουθὶοριηθηὶ 
Ῥαδείης ἰβσοῦρὰ ἰἰ5 αἰ ἔθνος δία χοϑ τππὶ}] ἰὑ δὰ Ὁ- 
ἡοοἱβ πιδὴ ἰο ἰἰ86}7 8ὸ ἐδπιδὶ 81} χϑδοίϊοι 18 δὶ δὴ 
ὁπ. “ΕῸΣ ἀποτελεῖν ἷἰΒ ποὶίδον -- »εγρεΐγατα 
Ῥοϊδ), πογξαεορογατὶ (δαγοηί8), ποτ--τίκτγειν 
ψεχλώρι Βαυχιρατίθα), Ὀυϊξεείο οοταρ]οίθ; ᾿θῃ 66 

ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα --Ξ δὶῳῃ; δἀγαποοὰ ἴο ἰδ6 
ΘΟ] οἰ ΘΉ688 οὗἁ 118 ἀθνο)ορθαί, ΝΟΥ βῖποθ δἷῃ 
ΏΔΚΟΒ 18 ἤταὶ ἈΡΡΘΔΥΔΠΟΘ 828 ἃ πονγ- Ὀἱγὶ ἐδ 
δπδοίου ἰοὸ ἐδ ΠΟῪ τοδίυτοα ὑποπαϑὶθ γοῦν 
ποῦιδα ὙΓΒΙΟΒ ΘΟΥΘΓΔΙ ΘΟΙαπηοηΐδίοσβ δ ΥῪ9 Τουπα 
ἴπ ἰὴ) ἀποτελεσθεῖσα, 158 πιοὶ οαἰδία 9 ἰμ)6 σγο]ο οὗ 
δοιιο δ ἱπουρηίδ:; ἰὴ οχργοβϑίοη δου δ Υ 
τίσ οαὐ πο ἰάδθα ὑἐμδὶ διθ ἀϊὰ γϑϑοὶ 8 7186 
τέλος ΘΒ 186 19 οργοδίία οὗ {ἐμ τέλος ἰο 
πο (86 ὈΘ᾽ ΣΟΥ [ΒΥ 6119 διίαὶηβ ἴῃ νΥἱτίαθ 
οὔ μἷβ το ]- ἀϑιβθδῆουῦῦ. Τταο Ζιυάδίθηη ἢ 88 
Ἰοδίυτοά ἰπίο ΟἿ ϑιδηϊγ, Τυἀδεϊσίηρ ἰηϊο δηι}- 
ον δροδίδϑυ. ἴῃ ροΐϊηὺ οὗ τηοδηΐηρ ἰδ0 
«τροπίϊϊοη οὗ Ὑ ΙΟβίροῦ οοἰηοὶ68 Ἀγ Υ τοῦθ} 
πιὸ (δὶ οὗ Ηδίπον, Ὀυϊ ἐδο Ἰαίίοσ 88 ἰῃ9 
Ῥτγοίογθησο οὗ ἤστ}) Κοορί πζ΄ Ρ ἰδ ἰτηδζο οὗἙ βὶἢ 
1.86} ἴπ 18 Ῥσοσϑϑδ οὗ οοῃπιρ]θίϊοη. 
Βτίηβοῖς ἔοσί ἅθαι ---- ΤῸ ποχαὰ ἀποκύει 
ρα ἰῃ (86 Ν. Τ΄ ΟὨΪΥ Βογο δηὰ ἴῃ νυ. 18) 
1.5 ἴγοπι τίκτει ΟἹΪΥ ἴῃ μα ἰμ9 ζοσι ον ἱπάϊ- 

Φαίεβ τρογ ΟἰΘΑΥΪΥ ὑμδί {Π6 ἁμαρτία 'β8 ἔγοια (86 
ουἰδοὶ Ῥγερηδηὶ νἱἱ ἰῃ9 ϑάνατος." ἨἩσυΐθγ᾽.--- 
Βαϊδον δὰ Ῥϊοβίηκον οχρίδίη ἀθαίῃ Ὀοίὴ οὗ 
ἰδροῦ)] δηὰ ούθγῃδὶ ἀραίῃ, οπι. υἱ. 28.Ὀ Βαὶ 
Βεΐποου ἰδ ἔτγο 1168 π9 ἰδίονϊ 8), ἰη ἀοἐογτοϊπδὶθ 
(μπαδεελδαν)ὴ ἀθαῖὶμ (νἰοὰ Ὀοΐηρ ἱπαοίογιλίηδίο 
τἸοαί ἰπογέόΐοτο Ὀθ αἰδβεϊηρυϊβηθἃ ἤγοτα δΌβοϊαϊθ 
ἀδδιὰ [{]}πἰεγραη9}}), δῃἃ 85 δοὺὰ 88 17ἷϑ σΟΙΒΙ ΟΣ 
[86 δοποτείθ ἱπιροτί οΥὗὨ (8 Ῥδββδζο, (μἷβ ζϑδαίι το 
οἵ ἀεδίβ Ὀοοοιμοθ οὗ (80 τἰπηοϑὺ ἱτηροχίβῃοθ. 
Αὐὰ ΠΟΙ τὸ δ ΥΘ (0 681} δἰϊοηιίοη ἰο 186 δηίϊ- 
ἐμοα615 πιο Ἡ οβίη ΤΟΣ π88 Του πα ὈοίΘ6Ὲ νν. 83, 
4 διὰ (μἰ8 Ῥαββᾶρθο. ΤὴῸ ἔγβί ῥγχγοροδίἰΐου ἱμδὲ 
“(86 {Ὑἱ4] οὗἨ δῖ! ἢ Ὁ ὑσὶ θυ]αϊ᾽οἢ. δῆβνγοσβ ἰ0 {86 
Ἰποὶἐοπηοπὶ οὗ [86 Ὑ7}}} ὉΥ Ἰυ8ὲ᾽ τγϑ δΘοῃβίοσ ἰὸ Ὀ6 
ἴδ]δο; ἰο [4}} ἱπίο ἰοτηρίαἰιίοι δα ἰο Ὁ6 ἰειρὶοα 
δ΄ο ἰἀεπίίοαὶ. Βυΐ (ῃ09 οοπδοίουδηθαβ οὗ ἰδθ 

πειράζεσθαι διὰ ἰμ6 ἐξελκόμενος διὰ δελεαζόμενος 
ἷπ δοηποοίΐοι Μ1Π ἰδ δ 9518 οὐὁἨΎ Ὀρογαὶυθ 
πίστις ἴθ γ6 δῃηὰ ορϑγαϊϊγο ἐπιὔυμία Βοζο, (Βἷ5 ἰδ 
016 Τ6 8] ϑδηῤιπηθαῖὶθ; {Π6 δβϑοομὰ ἰβ ἰὴ ὑπομονή 
{8070 δπὰ ἁμαρτία κθΥ6. Αμεΐῃ ἐμ ἔργον τέλειον 
ἰμοτθ δηὰ {π0 ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα Ἀθτο; Δ51}} 
19 τέλειοε ἔβοσὸ (οΘοῃμηθοὶθα νυλιἱ (ἢ 6 στέφανος τῆς 
ζωῆς ν. 12) δπὰ ἐδ θάνατος 6γ6. Τὸ ᾿ἰαβί ἐπτο 
δηϊ μθ868 Ἡ  θδίησο᾽ 88 ἰδ ἰοσοίμοσ, ΑΡ- 
ῬΙΥΪΩΣ ΠΟῪ ἐδ Ψ 010 Ῥββδβαζο ἴο {πὸ οἱγοιπι- 
Βίδῃ 68 ῬΘΟου Δ Ρ ἰο ἰλ6 ἐΐϊα6 οὗἩἨ 9 δ)6β, 1.0 δοτλ- 
Ρἱοἰοα δἰ ἀθηοίθβ {π6 σοιϊαρΙοίοα ἀροβίδβυ οὗ ἐμ9 
Φον 5} Ῥ600}]0 δὰ ἀβθδί ἐμοῖς Βἰδίονυϊοδὶ ὑυὰρ- 
τηθηΐ (800 0}. Υ. ἀπά Βοπι. Χ.). ΤΙ ΐβ οὗ ΘΟ γ86 
ἀοθ8 ποῖ οχοϊυιὰθ {86 ΤΟΥ ζΖΘΏΘΤαὶ τηοϑηΐηρ οὗ 
ΟΣ Ραββδρὸ ὙΔ1ΟΝ ΟΡΘῺΒ ἱμὸ ῥγοβροοί οὗ Θἰ6 ΓῺ 8] 
ἀϑαῖδ 85 Ὑ6]1} 88 (1:9 τηοδβί βρϑοὶϊῆσ τηιϑδηΐῃρ δοσογά- 
ἴῃ ἰο ψΕΪσἢ ΘΥΘΡΥ͂ ἸηοΥΐα] δ 18 0] οσοὰ ὉΥ͂ 
Βρί σ᾽] ἀθαίῃ. Υο ἰαῦο 8.}}} ἰο ποίζοϑθ ἐμ6 
αἀἰβογοηὺ ἀορτηδ-ίΓΟΡΘ68: βὶπ Ὀσΐηρδ ἔοσι ἀθαὶὰ 
(32 πλ68), βἷπ 18 ἐο]ονγθὰ ὉΥ ἀθαὶῃ 88 118 γδβθδ 
ΟΣ ῬυπΙβημαθπὶ (Ῥ80]), βίῃ 18 ἀϑαΐῃ (70}}).--- 
11 ]εοντΐβθ τὸ τη ϑὲ ρυγὰ ΟἿΓ ῬΑδϑαρμθ δρδὶηβδῦ ἐμ 6 
[Βοτη8}] Οδίμο} 19 ἱπέθβγθηοθ ἰμδὶ δῆ δὲ βιὰ 
τησϑὺ Ὀ0 ἀϊδπιϊησυϊδηοα ἔσγομπι οΥ] σου Ρ΄ΒΟΘ 06 
(80) τῖτ Ἰ γίη: “έφωε ἐπῖπι ἀἰδριαί Χαοσοδια, 
φιαπάο τποίρίαί παδοὶ ρεοσσαίεηι, ἰία μὲ Ῥεοσαίωπι δἰΐ εἰ 
τερι οίεν' οοταπι αἄδο, δε σμαπαᾶο ἐπιεγραί.᾽ ΦϑΥλθ8, 
ἰο 6 βυγο, διὰ 84}} ΗοῪ ϑοσϊρίυασο ργοιρὺ ὺ8 ἰο 
ἀἰβιϊ συ 8 ἐπ τσὶ 8104] ἀθ04-δῖη ΟΥ ἐπ6 6Υ]} Θουμ 86] 
ΟΥ̓́ΓΠ9 ποαγὶ ἔγομι 89 αἰγοοῖ δὰ πδίυγὶ πηοίἱ 0.08 
οὗ δἰ υἷα] ἀθϑίσο. 1}Δ6.}} τὸ πιυδὶ δυοϊὰ (80 Ῥγχο- 
βυχαρίΐοι ἰμαὶ Φαῖιοβ ὉΥ 89 86 οὗ {158 ζγῚ ΚὨ 70] 
ἔτηδρθ δἰ ΠΙΡῚῪ πδηϊθα ἰο ἀϊάδοίϊο αν Ῥσουθ ἐμαὶ 
ἰοτιρίδιϊο ἀοθδ ποί οοηθ ἔσοια ἀοὰ; [6 8160 
τδηϊοα δἷδ Τοδάθσδ ἰὸ υπαογβίδπα ἰὺ 88 ἰ0 18 γϑδ] 
πδίυγο, οΥἱσίη δη ψουϊεῖΐης. Ηθηο6 86 ΤΌΥΙΒΟΣ 
διτηοηλίίϊοη: “4Β0 γ0ὺ ποὶ ἀφοοὶνοα," [ΓΑἸέογὰ 
ἀονοῖορβ ποῦ μ ον Ὑἱθν οὗ {ῃ 9 ΔΌΟΥΘ ἱτηδο. “1.9 
Βδτὶοὶ ἐπώυμία, ἐξέλκει ἀπιὰ δελεάζει ἰῃ9 τηδπ: ἐδ9 
ΚΟΥ ἀπῖοιῃ 18 σοτητηϊ θα ὈΥ͂ ὑπὸ Ὑ}} θη Ὀσδοίης 
(86 ἰϑιιρίγϑβθ: {8:9 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠ6Θ 18 ἰμ8. 5.60 τίκτει 
ἁμαρτίαν δἷπ, ἴῃ σΘΠΘΓΙΔΙ, οὗ δοπιθ Κἰηᾶ, οὗ ἐμαί 
κἰπα ἰο σι ῖσὰ ἰδ6 ἰοιηρίδιϊοι 1πο]1η68: ἰμθῃ 
ἡ ἁμαρτία ᾿ἰπδὶ ραγίλουϊαν δ1π, ΒΘ σΤΟΤΏ ὉΡ δπὰ 
τοδί 6---ἈθγΒο ἢ ἀποκύει, “ εχίτιιαϊί,᾽ 88 1ἦ 81} Δ] οῃ αὶ 
Ῥγοζῃδπΐ τὶ 1, ἄοαι, (86 ὅπ8] σϑβϑυὶὶ οὗ βὶῃ. 
80 ἐμαὶ ἰοτρίδίΐοι ἰο βίῃ οϑυμοὶ 6 ἔγομι (ὐοά, 
ὙΠῚ160 ἰγϊ8] ἰβ ἔγοια Ηϊπι." --- θ᾽ αἷβ8ὸ Σ608]}8 
{6 δ] ἑτὴθ ΔΙΊΟΚΟΥΥ ἰπ ΜΙ]οπ 8 Ῥαγδάΐδο 1,οβὲ 
᾿πϑον ΠῚ σβοσο ϑδίδη Ὁ .Ϊ8 οὐτῃ 671} Ἰδὲ ὈΣΙΠ ΚΒ 
Ὅσα βὶπ (“οαἱ οὗ {ΠΥ Βοδὰ 1 βργυῃ ς᾽), δπὰ ἰμθῃ 
ὉΥ 88 ἱποοδίυουβ ὑπῖοπ ΣῈ δὶπ 

--.ὈἕἜἘΒδοῖκ ὑ86γ τϑοοὶ ἃ αἵγαϊὰ 
ἰ ἢγνβὶ δῃὰ οδ)]ϑὰ τὴ βίῃ, διὰ [ὉΓΥ ἃ β' Ὦ 

Ῥοτίοηΐουβ μοὶ τηΘ; πὶ ἔδυ} 18 στόνη, 
Ι[ ρ]οδβοὰ διὰ νῖῖ δἰἰσγδοίϊ γθ σγδοθβ ὙΟΩ 
ΤῊ τηοϑί ΔΥΘΣΒΟ, ἰδ 66 ΘΒ ΘΗ͂Υ, 80 ὅ1}} οὐϊ 
ΤῊ γΒ6]7 δὰ τὴ (ΠΥ Ῥοσέθοι ἱππᾶρθ Υἱο τ Ἰης; 
ΒΘοδπι᾽ δὲ οι ον ἃ, δηα κυ σἢ 10Υ (που ἰοο Κ᾽ δὲ 
ὙΠ} τὰ ἴῃ βοοσοί, ἰδ δὺ ΤῺ Ἰνοσ Ὁ οομοοίγοα 
Α χτονίηρ Ὀυγάοη.---) 

6Βθ.8608 ΠΟΥ ἴ0 Ὀγίην, ἔοσ θοδιἢ.---Μ.]. 
γεε. 16. ΒΘ ποῖ γ9 ἄϑοοὶινϑά.--- ΑἸ Βου ἢ 

{18 Βοηΐθῃοθ ΓΟΙΌΣΒ 8180 ἰ0ὸ ψ ηδὺ 1}1Ὸ0]]ονγΒ (6110) 
δηὰ ποΐ δ0] εν ἰο ψμδὶ ρ065 Ὀοΐογο (6086) ἐμ9 
τοΐδγθῃσο ἰο {Π6]6ἰίον ( 1οϑ᾽ ἢ κ 67) 15 σγϑαίον (Π δὴ 
[881 ἰο 0 ἔογτοσ. ΤῊΘ ΘΧΡΣΘΒΒΙΟΏ, ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, 88 

{86 701} ῬΓΘΦΏΔΠΟΥ ΟΥ̓͂Σ ὙΔΓΠίης δαί πϑὶ οὈ͵θοίΐνθ 
ἰηδρο8 δῃὰ βρὶ 18 οὗ ἰοτηρίδίϊοι, δοοογάϊηρς ἰο ἀ6᾽ 



᾿ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΦΑΜΕΞ. 

Ἡοῖίο, ““Ὅ6 ποΐ γθ ἀρσοῖγοα,᾽" δηά ποὶ ψὶ 690- 
ΒΟ6Γ, “ΘΥΓΡ ποί.᾽ Τὸ χαγῃ οὗ (818 οδυίίοη 18 
μοϊχίοηοα ὈΥ ἰῃ 9 δι ἀγθ88: 

ἹΜῪ Ὀο]ονϑθᾶ Ὀσχϑίδσθῃ, δἰ βοῦυρ ἰΠ 6 πΘΓΘ 
ἐο δηά ἐδ} τηθ8ῃ8 οὗ δἰσθηρσιοηΐης δηὰ σοπῆγπι- 
ἷηρς 018 οχμοτγίδιϊΐοῃ ἴῃ ἴ[ἢ6 ϑυθβοαιθηΐ ἱπδίγαο- 
ἰΐοη δοποογηίης ὑπὸ ἔρα αοα οὗ γογνοϊδιΐοη, Ηυ- 
ἐμοῦ: “16 βδιηθ ἔοτυΐα ἰ8 Τουπηά ἴῃ 1 ΟὐΣ. τἱ. 
9; χυ. 88; 6]. υἱ. 7 (6 δἰ τα ανῦ ΟὯ9 1 Ἅ5ο. 1]. 7 

ηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς---Μ.], ἰῃ 4}1} π680 ῬδΒβᾶρμθβ 
1 0110 0178 ἂρ ἃ ἱβουρσιὺ ρθουν ἴο ἴ.6 Ομ νἰβίϊδιι 
ΘοηδΒοϊο Βη 688, ὃν τολιοὴ απ απίεοεαεπί δίαίσηιεπξ 
τοσεῖσοα 8 οοηγηιαίίοη." [ογτάβπονι: 186 [ὉΓ- 
τα}]Δ8 μὴ πλανῶ ““ὃ6 ποὺ ἐλοις ἀθοοίγοα,᾽᾽ δηὰ μὴ 
πλανᾶσθε ““Ὁθ τοὶ ψε ἀοοεῖνοα,᾽ δγὸ (86 ΡΥΘΔΙΌΪ68 
υϑ64 ἰη δογίρίυγο δηὰ ὈΥ δηοίθηί ΕδίμογΒ, ἰἢ ΟΥ- 
ἀον ἰο ἰμίσοάμοθ οδυϊίομβ αραϊπδὶ, δπὰ γε μίαζίοπδ 
οὗ βοπιθ Ῥορυΐδὺ ΟΥΡΟΥ, 88 Π6Γ6.---Μ.]. 

Τὰε ορροδίηφ ἔπιασε οὗ ἐΐλε ἰγμθ αἰοα, εἰς. 
Υκβ. 17. Ενϑῖν βοοᾶ κἰνίηᾷ Ἐκ β νον ππα 

Ἧο δϑἷς Ἰοᾶγο ἰο σορτούμοο 89 Ηθχαπηθίορ (860 
Ἡρίμεν, ἃ 608, δα, Ρ. 008) Ὀθοδα80 ποίμίηρ Ὀυϊ 8 
οἰοβο δοπβἰ ἀογϑίίοη οὗ [6 ἱοχὺ [88 104 8 ἰ0 ἀο δο. 
[19 αογιδῃ σϑηουΐηρ 8 48 ΓΟ]: “εσίϊολε 
96 Βεεολεγωπς υὑπὰ αἰέα υοἱέκοπμπεπε αἰαδε᾽ ---ἰὴθ 

ατοοῖὶς οὐ πὶ σοδάβ ἰδὺ8: πασὰ ὃὺυ σις ἀγα [θὴ 

και παν δω! βῆμα τε | ζειὸν, {πὸ Ἰαϑὲ βυ]] Δ 19 ἴῃ (86 
δϑοοῃά ἴοι σις θοΐης Ἰορσίμϑηθα ὈΥ ἰδ 8 δΙβία.-- 
ΜΊ7. ϑιδπάϊηρ ὈΥ (6 βἰὰθ οὗ δώρημα, δόσις 68} 
ΒΑΡΪΥ 679 ὑπὸ Β8Π|6 ΘΔ ΏΪΏΡ 88 {Π6 ΖΟΤΙΔΘΡ (88 
Ηυΐμον ταδὶ ηἰδί 5) ; δόσις ταῖν ἀδηοίθβ ὈΥΪπιδ- 
ΤΠ ἰδ6 δοὶ οὗὁὨ ρίνίηρ δηὰ βϑοοῃάδυγ ἰμ9 αἰ. 
Βαυὺ ΔἸοη βίο οὗ δώρημα, ὙΜΪΟΙ ἀσποίοβ οἰῶ, ἀο- 
παιίοη, ῥτγοβθηὶ, 10 ὈΘΟΟΠΊΘΒ δὺ 811 ὀυθηΐβ (89 16886} 
κἰνίης, Ὑὰ}1]6 δώρημα ἰδ ἰ) 9 πλοῦ νοὶ ἐν ΟΧΡΓΙΘΒ- 
δῖίοῃ. Τὸ (18 τουϑὶ Ὀ6 δαἀαἀρὰ {πο ρστναἀδιΐοι οὗ 
ἀπὸ δἀ᾽οοίἑ το ἀγαθή, τέλειον. 1ὲ 8 σον δ ΠΥ ὑπ- 
ουπμαοά ἰο ΔΡΡΙΥ δόσις ἰο κἰἤϊα οὗ ηδίυγθ δηά 
δώρηκα ἰο καἰ[τ8 οἵ χταοο, αὶ 18 0698 ποὺ ἰπγοἾγ9 
δὴ ἰαουϊ ἐγ (50 Η αἰ 60) ΤΠ Β16} 18 ὮΘΓῸ γοτῪ ἰδυϊο- 
Ἰοχίσα!!Υ οχργοβϑδο, Τέλειον τουδὶ 0 τπιϑδὰθ ἰμ9 
βἰδυιηρ-Ροΐηί οὗὨἨ ὑμ9 οχροβι(ΐοη. Αοοογάϊΐηρς ἰο 
ἐδ9 Νοῦν Τ᾿ οδιδιιθηΐ 1498, οὗ τελείωσις, τέλειον 60Γ- 
Τοδρομάβ σὶτ (μ6 ἐργὸν τέλειον δὰ ἰμ9 ΟἸγὶβΒ- 
εἰδη8 δ8 τέλειοι, διὰ πὶϊὰ (π6 ἁμαρτία ἀποτελεσ- 
θεῖσα, γν. 16. Απά ᾿υυϑὲ 85 ἰπ6 ροτίθος του Κ οδἢ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 υῃάογβίοοα 88 ἴθ οοηδίβιθπῦ ῥτδοί θα] 
ΘΧὨΙ ἱἰοα οὗὨ {86 δμϑοογδίῖσαὶ ἤδίτμ πὶ Οδγὶβι - 
δαΐνγ, δηὰ 85 (86 τέλειος ἀοδβοῦτῖθοβ οὔθ πῆμο [88 
ἀοοϊάἀοἀ ἔον Ομ τἰβι, νι 1190 δα σοπιρ]οἰοὰ ἀδῃοίθβ 
{πὸ β'θπ οὗ ΟὨ τ ϑυ-ἰπιῖο81 Δροβίδϑυ, 80 880 
δώρημα τέλειον βἰφηῖβοβ (89 ρἸ, οὗὁἩ αοα σοπιρ]οιοθα 
ἷῃ ΟΠ νἰβιϊδηϊϊγ. Ουνρ δώρημα τοιιϊηὰβ ἃ85 οἵ 
ΟὨγῖϑὶ 45 χάρισμα, Άοπι. γν. 1δ; Ὀὰὺ οτο {Π6 τοὸ- 
ἔογθῃοθ 8 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἰο ἰδ Ομ τί βίδη τουϑ]διϊ οι 
ἴῃ {9 διϊη6885 οὗ ἰἰ8 ρἰϑ. Ταΐϊθ πουϊὰ τᾶ Κὸ 
πᾶσα δόσις ἰο ἀοποίθ ονοτγίπ πο τ ΐοἢ βογυϑὰ ἰο 
ῬΓΟΡΑΤΟ ἰἷ8 οομῃρ]οίοα ρκἰδὶ ἰὼ ἐπ φἸάθη ἰΐπιο, 
ΘΒρ ΘΟ ΔΙ ἴῃ ὑπ 9 οἱὰ οογοηδηΐ, δοοογάϊηρ ἴο (86 
ΒΉΔΊΟΣΥ οὗ Ηοῦ. ἰ. 1. Τὰθ χϑδάθυβ μοῦ δηὰ 
{θοῦ βου] ὰ ΚΗΟῪ ὑμαῦ (80 ὁη6 δῃηὰ οὐδ αοἀ 
Ῥγοβίἀθα οὐὸν πὸ αἰ θγθημο9 δηὰ δηϊ ἰ ο88 Ὀ6- 
ἰπσοοη ἰμο ΟἹ σογοπδηὶ δηὰ ἐμ Νονγ. [ὑ ἷμπ ποὶ 
ἰο Ὁὃ606 νοπάογοα δὖ ὑμπδὺ βϑύϑγὰ] οομηπηθηίδίοῦβ 
(ΒΑρβοϊίαβ, Αὐἀσυβὶῖ) γόγο ὑοταρίοα ἰο ἔκ πᾶσα 
δηὰ πᾶν ἐπ δὴ οχοϊυβῖνο 866η86, [ὉΓ (6 δηϊὶ}}} 6818 
ἸΔῪ πϑᾶγ: αοά ἰδθπιρὶβ πο τηδη, ποἰίηρ Ὀυὺ ροοά 
ΘΟπι608 ἔσο ἢ. Τ}8 πουϊὰ Ὀ6 8 τογο ἀϊβίϊησὶ 
διαϊοταθῃί οὗ (6 δηΐ Π|6818, Ὀὰὶ Φᾶῃ68 γϑηίθά ἰο 

Ῥτγοβοηΐ ἰὑ ἴῃ ἃ ΥἹΟΒΟΣ ἔοσγαι: ποῦ ΟὨΪΥ ἀ068 50 οΥἱΐ 
ΘοΙη6 ἔσγοτῃ ἰοα, ΠΑΥ ταί θ᾽ 8}} σοοὰ δοπιθ8 ὕγοπι 
Ηΐπι. [ὑ 18 ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΡ ἄνωθεν καταβαΐνων ἴῃ ὰπ- 
ἱπιογυαρ θα Ῥογαηδῆθησθο, ἃ Ῥογροίυδὶ σαΐϊὰ δὰ 
Βι 8ἷη9 οὗ γὶϊδ. Τὴὸ Ῥαγιϊοῖρὶο ἰδ ἰο 6 ἀυΥ 
δοηβί ογθὰ δηὰ τὧῚῶ οὐμρηί ΥΘΔΙῪ ἰοὸ τοπάθν: ἱέ 
ΟΟΙ68 δῃὰ οοπιθθ. Το ποσὰ σὲ ἴ0 δώρημα ἴα 
ΤδΙΒΟΥ ῬΘΔΚ δηὰ ἀοπαϊίηρ τουϊὰ Ὀ6 ἸΔοΓ0 γον 
μ8η ἀοπαίξοη. [Βθηρ6] γϑθαογβ δόσις ἀαἰΐο δαὰ 
δώρημα ἄοπμπι. Οἡ (86 ννἈο]ο δόσιςΞεεααζίο---σἰνῖη, 
δηα δώρημα-:Ξἀοπμηι:--ἴϊ, 18 ῬΡΟΌΔΌΙΥ {86 ποατοϑὲ 
τοηάἀογίηρ σι (ἢ μαι δηα ΕἸ ρ 158} ἰοησδα 
δάμΐϊ. ΒΡ. Αμάγονγβ, ὙΠῸ [88 ὑγχὸ ΒΟΥ ΠΟ 5 ΟἹ 
(μῖ8 ἑαχὶ, γο]. 111. ῥ. 86, δηὰ τοὶ. νυ. ῥ. 311 ὀῦβϑογγος 
Ρ. 818, μὲ δόσις ἀγαθῆ, ἀοπαίέο δοπα οΥ σοοα σὶυ- 
ἔπσ, ΤΟρΡγΓ ϑθη 8 τ 6 Ὁ 89 δοί οὗ σἰνίηρς σὰ Ὀ6- 
βίονγβ ἰίηρσβ οὗ φγέϑοπί δὲ ἴου (δ 18 116, ὙΠ ΘΙ] .ΟΡ 
ἴοΟΥ ΟΌΡ δουΐϊῷ ΟΥ Ὀοαΐθδ, ἰὼ ΟΌΡ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴἰ0 ΟΡ 
ΒΟΑΥΘΗΪΥ ΘΟΙΠίΡΥ; δυΐ δώρημα τέλειον οΥ »εγζεοξ 
σίδ, ἀοβϑισηδίθβ 8080 ὉΠ 8] ογοα δηὰ ομάυγίης 
ἰγθδβροϑ, ὙΒ1ΟΘῚ το Ἰδὶὰ ἊΡ [ὉΓ 8 ἴῃ οἰδθγηϊίγ. 
1 μδνο τγοίδ ποᾶ ἰμ6 αγέϊοίρίς ἴῃ ΤΥ ἰγδμβ]δίοι. 
--Μ.1. ; 
ΣΝ ῖ86 Ἐδαῖδοσ οὗ ἴδο ᾿ς η15.-- ΗΠ ΠΣ 

δα Θ᾽ ἢ ΣΟΥ ργθ0 {10} (116 ΤΑ) ΟΥ̓ Υ͂ οὗ το ΘΧῈ 
σοχιηθηΐδίογβ ἐμαὶ (Π9 Ἰκμϊ8 ΠΟΙ ΒΒ η Ὗ ἰδ9 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ Ὀοάΐοδ. Βα νγὸ ἀο ποὶ Βοϊϊονο ἐμαὶ 8, 
Βρῖο ρδββαᾶρο οὗ Ηοὶν τὶ δὰ ὃθ Ργοἀυσοάᾶ 
ἴῃ Βυρροτὶ οὗὨ 56 δὴ ΔΌΠΟΣΙΩΔ] τηοὰθ οὗ Οχρ Γ 6 5- 
βίοῃ. Ῥβ. ὀχχχύϊ. ὑπὸ υχχ, 580 σοποογηίηρ (89 
βίατϑ τῷ ποιήσαντι φῶτα μεγάλα, ἐγ. ἷν. 28 τὰ 
φῶτα αὐτοῦ. Βαϊ δογίρίυγο 85 ν8]} 48 ὑπ ΝίἍοθ 6 
Οτοϑὰ ὑπο ΠΥ ἀϊδιϊησυϊδὰ ἡπαζό ἔγοτη ογεαζα 
δηὰ δεσεί. ΦΔοῦ χχχνὶϊὶ. 28 ΒΟΥ 4005 ποῖ τηϑδπ 
(αὶ αοἀ ἰβ ἐῆ9 ἔδίμοσ οὗ σζγαΐη. ϑοι(ΐηρ δϑῖάθ ἐδ 9 
[ο]]οσίης οχρ δηδίϊοηϑ οὐὗἁὨ (6 ᾿ἰχιίβ: ἀπουϊεασε 
Ηοτηθ}85), γον (Μίο6886}18), τοίδάοηι οΥ σοοάπδε 
ὅρον, 0 185 ὨΔΡΟΪΥ ὩὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ἰο ἐδίηκ οὗ ἴδ6 

τίηι απα Τἀωπιηιηε (ἢ 61860}} δηὰ ουθὰ ὑμ6 σθ- 
ἤουθῃοσθ ἰο {}|6 Δ ᾳ6}8 ὑκοις διὰ ΟἸΒ δ 86}) 68ῃ- 
ποὺ Ὀο χοίδϊηοα. Βυΐ {Π6 γοΐϑγθηοϑ ἐο ἴΠ6 δου οι 
οὔ ἐμ Μουμπί, τίν ΒΟ Φ 898 18 80 ἰπ|ϊτη δ θὶγ 
δοῃηθοίθοα, 18 1688 γοῃῃοίθ.Ό. ἴῃ Μαίίῃ. νυ. 14, ἐὴ 8 
ἀἰβοῖρ]6 5 δ΄ο οδ᾽]ϑά τὸ φῶς τοῦ κόσμου διὰ ἴῃ γν. 16, 
ὑμ 00 τὸ δοΐυ δ! ν αἀἰδιϊη ρα ϊδοα ἔτγοιαῃ ἐμ οὶν ᾿ἰρχδὲ 
88 ΟΠ Ἰ οδ( 1 οΚ8 οὐ ἰρεῦ-Ὀοδτοσθ. Το Μοββίδῃ 
οὔἵοη 68}]9ἃ ἃ Πἰρμί ἰπ (μι ὸ ΟἹὰ Τοδίϑδιαθηι ([5. ἰχ. 
2; χὶῖχ. θ, 6.6.) ἀπά ἰπ ἐμ Νον Τδβίαπιθῃς ἰΐ ἰ8 
8 ϑρΡΡΟΙ]δἰίοη ὉΥ σοι Ηο ἀθϑογῖ 68 Ηἰπιβοὶῦ 
(πο. νἱῖϊ. 12; οἷ. οΒ.. 1. 4 δῃὰ οὐδὸν ῬΆ888.Χ68). 
ΑΪδο Φομῃ ἰδ Βαριἰδὶ Ηθ ο04}18 ἃ ᾿ἴσῃς πο. ν. 8 
δά Ῥμὶ}. 1|. δ Ομν δι ϊδηβ δτὸ γοίοσγοα ἰο: ὡς 
φωστῆρες ἐν κόσμῳ. Τῇ ἴῃ ἕλγουν οὗ πὸ δἰογοβαϊὰ 
οὀχροβίιοη ἐξ ἰβ 816 χϑὰ ἐμαὶ αοἀ ΗΪ τ )56]7 ἰ8 οαἸ 
φῶς 1 7ηο. ἱ. ὅ (α΄. 1 Τῖπι. νἱ. 10) ἐν 18 Ὧθ6685- 
ΒΆΤῪ ΟἸΘΑΥῚΥ [0 αἰδίϊη συΐδὲ ἐμ δὶ 6.168] 1468 ἔγοτα 
(86 Ργϑβίοαὶ. 16 δα Ὀδοαυσφηὶΐ ταοίδρμοῦβ: παρ᾽ ᾧ, 
ΔΥ6 οἷαἰιηοα ἴῃ δυο οὗ (6 ἀϊδρυϊοὰ οχροβὶ(ϊοι ; 
δυΐ {Π0γ οομδιϊαΐθ δὴ δηιποβὶβ Ὀοίσοοα αοά, 
(80 ἱρεὺ πιουΐς δα ΟὟ δηα {ἢ 8 βυτη θ 0}168] 
Ὁοαΐο8 οὗ Ἰἰχῖ, σὴ ἀτο ποῖ πίιμουΐ οδϑίϊῃρ, 
(οἷν βιδάονβθβ. Βϑβίἀθϑ 41} {μὶϑ, θ᾽ ουοσΒ ἃ 8 
Θοὐ-δεσοίίεη οἰ] τοι ἃτὸ αἰβιϊηραϊδοα ἴῃ γ. 18 
85 8η ἀπαρχή ἴτοτα ἴῃ9 κτίσματα. ΤῈ ϑολοξίοπ αν. 
Μαιίδ: ἧτοι τῶν ἀγγελικῶν δυνάμεων, ἢ τῶν πεφω- 
τισμένων ἀνθρώπων, Βθοτῃδ δοοογαϊ ΡῚΥ ἰο Ὀ6 στίχας 
πη (δ Ἰαδβί οἶδαβθ ἱῃ {μ0 50Πη89 ἐμαί ὑπ ψ0}9 1} Π9 
οὗ οὔ βζδ}8 οὗ σουοϊδίΐοη ὕγοτι ΑὈσδηδτα ἰοὸ ΟἸ τὲ 
88 [8:9 ΣΟρΥΘβθηὐδίο8 οὗἁ 811 χοοά βρίγὶ 5 18 τῆδὲ 
8 τλθϑηῦ δθγθ, [Βθῃζ6]: αίτίδ ἀρρεϊζαξζίο οοπ- 
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γος ἀμΐς ἴοσο; δεσμῖίμνγ ἀπεκύησεν. ἴρδε Ῥαίτγίδ, 
εἰ πιαίγίδ, ἰοοο εὐ. 55ὲ Ῥαίεν ἱμηιίπιπι δέΐαηπι δρίγ- 
ἐμαϊίμπι πὶ τόσπο φτγαίϊδε εἰ σίογί. Εγσο πιρΐο πια- 
φίϑ ]ρε6 Πὰς ἐπέ, 1 Φοδὴ ἱ. δ. 1 οἷ8 πιοπίοης 
ἰαίΐηι, μὲ δοίοί, δυδ)Γωμεπησίίμγ πιδηίϊο Ὑἱίθο, ὁΣ τέσεέηεγα- 
οπε. νυν. 18. ΤΉΟΓΘ 18 ὯῸ ΣΟΔΒΟΏ ΨῈΥ ἰδ6 ἔνγο 
ἱπέοτργοίδίϊοη8 δου] ποὺ Ὀ6 σοι ποα. Οοᾶ ἰ8 
ιἰ6 Βδίμον οἵ αἱξ ᾿ἰρμίδ, (86 Ἰἰρι β οὗ πδίασο δηά 
{ι6 1 χ8 οὗὨἨ στδοο; 86 Εδίθοῦ ποῖ ΟὨΪΥ οΥ̓͂ ἐμ 6 
Ἰἰφιιὶ οὐἁἨ Τοαϑοὸὰῦ δηά οοῃβοΐθποο, ἰδ9 Ἰἰραὶ οἵ 
κηον]ερο δηἃ σοοάηθ88 Ὀὰ 8180 ἰῃ6 ΕΔίμο᾽ οἵἁ 
86 ΘΕ Πάσος οὗἨ ωἰϊχμῖ. Τὸ οηΐον ἴῃ ἐπ18 ΘΟΠ ἢ 66- 
ἰἴοα ΡΟ Β8)1Γ-8ρ εἰς αἰδιϊποίοηθ Ὀοίνθθη 
ογοϑίο, 8 κὸ δηὰ Ὀοροῖ, 866 18 ΒΑΡ Ϊγ {ἐπ ἐπίηρ. 
Ἡπδίουου 8 ζυοββ δηὰ σζηδίουίαὶ 18 οὐὁἨ δουσβο 
εἰϊτοϊ παρα ἔσοτα ἢ 6 τι οδηΐηρ οὗ Δ ΠΥ οὗ βαϊἃ ἰῃγθ6 
ἘΣΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, δηα 17 (ἢ 6 δρ᾽ 8] δοποορίϊοῦ οΥ͂ 
86 θίν πὸ Ομδυδοίοσ δα Μδκοσς, Ογοαίοσ δὰ Εὰ- 
δεν, 588 ὁ Ὀ6ΘΏ ΣΟΔΟΝ 64, πιο Ρ  γΒῖ68] αὐἱὸ- 
0168 ΠΙΑΥ͂ 791} 6 ἀἰδροπϑὰ τῖϊῃ.---Μ.7. 
ὙΠ όσα (89 Ῥϑουϊδῦ ἰο ΠΟ) ἘΏΘΙΘ 

ἰα ποὶ οχίβιῃ ξ.---Ἶο αἶγα {818 δΘοηδίγαοίίου οὗ 
86 Ῥδββδρο ὁῃ δδοοιπῃὶίὶ οὗ ἔνι, νι ἱἰπουὲὶ ἀἰδοι δὴν 
ἰδ ᾳυδϑιϊοη ἩΠΘΙΝΟΣ ἔνε 'ἰΒ 8 ῬΘΟΟΪ Δ, ΖΌΥΙΙ 
Βαϊχπδηῃ, ἯῚΠ6}), ΟΥ 8 Δ ΣΟΥ δ 0. οΟΥ̓͂ ἔνεστι 
Μεγοσ, ΗΠ οΥ). 
Α οβδῆβο οἱ 8 βΒῃδᾶδονυ -οδβϊβ.---Ἰὰ (89 

ἢγδὶ Ῥ]δοθ ἴὑ 18 ἰο 9 τϑι}οιθοσθα ἐμαὶ {Ππ|᾿689 
σοτὰβ δὸ ἁπαξ λεγ. ἴῃ {80 Νονν Τ᾽ οϑίδτηϑηί ΤΏ θη 
ἐδο ἄτϑὶ ψογὰ, Ὀϑίηρ Δ 6 ἴπογο ροηθγαὶ, τϑὶ Ὀ6 
οσρίδιποὰ ὈΥ (80 δοοοηά δηὰ πόσα ἀοβηΐίθ οηθ. 
ἴμο ατϑοῖς οοπιιῃοπίδίοῦϑ Ἰἰτηΐξ ὑπ6 ἤσυταίἧ γο ἰο 
ἐδο ἀποσκίασμα (Οδουπιοπίυθ, ΤΠΘορΡγ͵δοῦ δπὰ 
81.): τῖϊῃ αοα ἐπο γα 15 πὸ τπιυΐδέϊοη ΟΥ ἃ ΒΗ ΟἿ 
(ἃ. ὁ. ἃ ἴγϑοθ ΟΥ̓ ΒΡΡΘΆΓΆΠΟΘ οὗ ἃ σἤδηρο, ΟΥ 6480 
οἵ ἃ ΤΟΒΕΥ δι 05; ΠΟΥ͂ ΔΥῸ {οἰ οὐγοὰ δΔιποηρ πιο- 
ἄοτη Θχροδίιοσβ ὈῪ Μοσιβ, Ἀοβϑητ ]1 6, Η ΘΠ 816 Γ, 
Τμε10.. Τὸ [,διΐη σοπιπιθηίβίουβ, οἢ ἰδ θ Οὐ ΒΟΥ 
Βεπὰ (δ διἰπίδηυδ, Ἐβίϊι8, 8 ᾿δρῖἀθ δπά δ].} δρ- 
ΡΥ [80 ὀχρυοβδίοη αὐ δοζὲδ οἱοἰδειἐμαϊτιο8 εἰ σοησον- 
δίοηεε. ΤΠ Θη 4180 Πα ν (866 {0 Τ᾽ΔΗΒ] 4 198), 
Ἀτοϊϊυαα, Ἡ οἰδἰοΐη, ΕἸαιέ, βοι α΄ 988. ΕῸΣ 8 δὰ 1] 
᾿ποδίτιοπὶ οὕ (ἢ Ῥαβϑαρὸ 866 ΟἸΟΌΒΟΥ, ὙΠῸ 6χ- 
Ῥίδίη δ ἴἰὶ οὗ {Π|ὸ βῃδάονϑ σδεὶ Ὀγ {86 βοϊϑίϊοο. ἮΤϊ16- 
δου βϑυρσροδίβ σδΏρο8 οὗ [ἢ 6 ἸηΠ00ῃ, βΒοῖδὺ δπὰ 
Ἰσπαν οὶ ρβοβ δηὰ στορασὰβ 86 βῃδάονν 85 [89 
εἴοοϊ οὔτροπή; πἰταῖαν ἰ8 (6 οχροβί(οη οὗὨ Ηυ- 
(δον: ὑπὸ διδίουυ οαδῦ οὐ 16 ΒοΘΎΘΗΪΥ ὈΟΑΥ, 
οἤοοίοα ὈΥ 115 σμιδηρίης ροβίιΐοη, Βαΐ βοῖασ δῃὰ 
ἸὉΠΑΡ ΘΟΪΪΡ58068 δῖ ῬθμΘηοΘαΒ ἰ00 Τὰγ6 δῃᾶ 
ἰσβαδίθηϊ ἴῃ ογάο Ὁ ἰο σῖνο ἃ Ῥσορπδηΐ οχργϑϑβίοῃ 
ἰο (86 ἰάδα ἴῃ αυοϑίϊοη. Απὰ δ᾽ βουσὰ ἱμ 6 γὸ 
ἸΔΥ τπιοὶ Ὀ0 ιιϑδοὰ ΠΟΥΘ ΔΥ ἰεγηιίπὶ ἱεοληϊοὶ οἵ 
ΑΒΙΓΟΒΟΙΥ͂ (45 Ηυΐμον ΟΌΒΕΡΥΘ8) ἰπ ἐποὶν βἰγὶοὶ 
ϑ6η50, (80 σοῃ θτηρ]δίϊου οὗ (89 που]ὰ ἰῃ ΘΥΘΥῪ 
8ζ0 16ὰ ῬγΟΡΔΌΪΥ ἰοὸ ἃ βυϊοίοηξ Καον]οᾶρο οἵ 
ΔΔΙΓΟΏΟΥ ἴῃ ΟΥ̓ (0 Το σοβηΐζο ἴῃ ἴΠ0 αἰ γη 8) 
ῬΆΘΕ ΟἸΏΘΠΑ] χουν] ὐΐοι οὗὨ {86 δ", {16 Ἰηοοὴ δπὰ 
ἰδλο δίδιβ (68 οδυδθ οὗἁἨ 811 ὩοοίΤΏΔΙ ΟὈΒΟΌΣΙ 8 
οὔ {5:9 θα. Ὑ8ὸ βῦῃ 888 ποῖ ΟἿΪΥ ἐΐβ ΘΠ ΠΑ] 
ναὶ 8 ἀΐϊμτηα)] 5ο]8ι1ῖ6θ. ἴῖπὸ 11κ6 ἸΏΒ ΠΠΟΣ ἐδ 
ἸΒΟΘῚ δηὰ (}}6 Βίδτϑ υἷβ δῃηᾷ δβοὺ δῃὰ Ἰοδυο ὯΒ ἴῃ 
δυϑοίαίο εἰς. Βιυὶ Θοἀ ἰδ ἴῃ ἃ υϑὺῪ ἀἰδοτοιὶ 
8Βέη56 (80 Γἰρῶί οΥ̓ ἰπ6 που]ὰ, ἃ βιη ὑπδὲ ΠΘΥΟΣ 
δεῖβ. Τὸ (δῖα χοῖονυ Ῥβ. οχχχῖχ. 9, 12; 200. χχχίνυ. 
22; ἴξ τγδϑ α͵ῖϑο βυταδοϊσοὰ ὈΥ {86 ῬΐΔΓ ΟΥ̓ ἢΓγΘ 
ἴ ἐδο σδορ οὗ ἰδὸ 1βγδϑὶ 68. Νοὸν ἰξ ἰμ6 6Σ- 
Ῥτοδδίοῃ τροπῆς ἀποσκίασμα ἀθηῃοῖθΒ Βυοῖ 8 ρλέπο- 
πιρλαὶ δηφί ον -οαϑυηρ οὐὗὁἨ ὑπ σϑυοϊυΐηρ ΒΕΔΥΘΏΪΥ 
δοίϊοθ, τὸ σδῃ Β5τάϊγ ἰδο παραλλαγύ ἴῃ ἃ ῬΡΌΓΣΟΙΥ 

δ8 

ξϑθηθγαὶ βθῆη80 (Πυΐ 6 ν)-- πη αἰ ἷοπ, Ὀὰὺ 88 ἃ 
ἢφσυγταιΐνο ἀοϑογιρίίου οὗ 8 σθδηρμο οὗ ροδί[ἰοῃ ᾿ 
(βίδα! ηρ-]Δ60). Τ}}18 δ᾽ ἐθυηδιϊοη 8 80 ἔγβίι 
της: τἰ0 σοπβίδηϊ ῥτοργοβϑίοη οὗ ἰμὸ σδϑἰϑϑίϊαὶ] 
Ὀοάΐ68, (9 ἰΓηΐη, Γ0]]ΟὙ 88 86 τοβαϊί, Νον 
1 (89 ΠοΔΥΘΏΪΥ Ὀοάΐ68, 88 1:6 ογθδίθα βυ τ 018 
οὔἰμο ϊνίηο Ὀοΐηρς οὗ ᾿ἰχηΐ, ρΟΒ8688 186 ΡΓΟΡΟΣΙΥ 
οὗ Ὀοΐης ποῖ τὶ μου βηδᾶοινν δβηἃ ηἰρηὺ 6 κεῖ 
(86 διιο 815 ὑπ αοἀ, (86 Εδίπον οἵ (86 [1 ρ}18 
18 δἰ ΘΓ ΏΔΕΙΪΥ {1}6 Βῶτα6, πο ΟὨ]Υ͂ »ῈΓ 86, Ὀὺὺ 4180 18 
86 Ῥβοῃοιιθῆδ οὗ ἐμ680 Ἰρ δ: ἰδὲ 18 (0 ΒΑΥ, 
Ηδ πιδκϑβ πὸ χσουοϊυιίου τυ (86 ΟἹ Τοβίβπιομς 
ψὨοὴ οουϊὰ σαὶ ἃ πἰ σι -δυδάονν οα ἰδ6 ΝΟ 
(48 ἰὸ Ταϊυυὰ δἱ 8 Ἰδίον ρογὶοα αἰἰοπιρίθα ἰὸ 
ἸΔΔΚΘ 81.0}} ἃ Του 00), ΠῸΡ ἀο65 δ Βυ8εγ 
1896 Νονν Τοβίδιθηϊ ἰὸ δαϑὺ ἃ Πρ ἢ - ΒΗ ΔΟΟΥ 0Ὁ 
ὑπ0 ΟἸἹὰ (δοοοτάϊης ἴο {π6 Ἰαίοσ ορίπίοη οὗ [88 
αποϑιϊο8 δηὰ οὗ αἱὶ γδίϊοῃδ] βι8). Τπ6 ΕδΔΙΠοΥ οἴ 
{πο Ἰχμ β σοπιαΐηβ Ὁποδδηβοά ουθῃ ᾿π ἰμῖβ δηίὶ- 
{μ6818. [“Οοἀ 8 αἴνγδυβ ἰπ {πΠ6 τρορὶ ἴδῃ." 
ἩἩ εἰδιοΐη.---Βοη 6} 8 ποθ Μ1}} 6 Τουιπῃα υϑοία]: 
“παραλλαγὴ αἱεῖϊξ πιμίαζίοπεπι ἐπι ἱπιεἰϊεοίπ; (Υἱὰθ 
1ΧΧ. 2 Βορ. ἰχ. 20), τροπὴ πιμαίίοπεπι οοἰωπίαί 8. 
ἤη πίσοχμε υοσαδιῖο ἐδί πιείαρλογα α διἰεἰἐϊδ, λεΐὶδ 
ἴοοο, δὲ Ἰαπιΐπαμη πιεπίίϊφ ἤί, αρίϊδεῖπα. παραλ- 
λαγὴ εἰ τροπὴ ἐεδἰ ἴηι παίωγα (νἱὰ. τροπὰς 400. χχχΥ]ὶ!. 
88) φυϑ λαδεί σιοιίϊάϊαπαπι υἱοϊδοιμαΐπιεπι αἰεὶ εἰ 
ποοίΐ5, εἰ Ἰοησίοτεοδ πιοᾶο αἰεδ πιοάϊο ποοίεδ: π᾿ 7260 
πἰΐ αἷς εδἰ. 1|09486 ἐδἰ ἤμῶ πιετα, παραλλαγὴ εἰ τροπὴ, 
δὲ σμα αοοϊαΐί, ρεπε8 ποδ ἐξέ, ποπ ρέηεδ Ῥαίγεπι ἰωπιῖ- 
πηι. ἀποσκίασμα ἐπίετάμηπι αἀἰεὶί ὁμοίωμα. δῖος επΐπε 
Πεενολίμα ἱπιεγργείαίιν. ὑπᾶ Οτέφογιια ΝαΖ. τὸ 

τῆς ἀληϑείας ἴνδαλμα καὶ ἀποσκίασμα ἰαηφμαηι δγη- 

οηγπια Ῥοπῖϊ: εἰ αρμὰ Τωμϊέιπι, Βιιάθδο οὐδετυαηίε, 
δἀυμθταιϊϊο σοὶ ορροπίμιτ Ῥονυίθοιοηὶ ο᾽ὰ8; 466 
λοο ἴοοο ορροπέίωγ Ἰαταϊΐ δυ5, σἀξοφιο πιασὶδ ρῥγορτῖδ 
διπιϊίων, ὦ ἀποσκίασμα τροπῆς δὶ, Ἰοῖ8. ὉΙΩΌΤΘΘ 
Ρτίταυϊαβ, τουοϊαιἴοπθτα ἈΘΡ6ΠΒ σοη)αποΐατη. ἤδη 
Ἡοὐταΐεπιιδ σεηϊιἰυὶ πιο, Δ ἢ ἀβπ θτι τη Α}1 0189, 6Ζ 
φιο οοἰϊέγενε [ιοεῖ, τὸ ἰχαπδιηυὐδίῖο ορροπὲ τῷ ἀδῖ0 
Ὀοπα, φυεπιαἀπιοάμπι υἱοϊβδι αἀϊπὶβ ΟΡ ὈΓΔΙ10 
ορροπίζωιγ τῷ ἄοπατα Ῥετγεοίαῃ. παραλλαγὴ αἷὶ- 
φυϊά πια)ι8 οφι. Ηἶπὸ σταάαίο ἵπ οταίϊοπα περαπίε 
Ὧ6 αυΐϊάσδπι νἱοἰβϑιἐυἀϊπῖ8 δα ὈΓΔΙ10. 06 46- 
πεπὶ οοῖέ Ῥοτήθοιΐομθπι; ἐὐμα θομὰπι δέ. ῬθΣ- 
ῥροιΐον ἐϑί, φιεὶ πὸ φυίάεπι υἱεϊδεϊ(ιαὐια αὐμηιδταίϊο- 
πόπι λαδεῖ."--Μ.]. 

Τῆς εχαϊίαίίοη ὁ (λὲ ελίάγοη 9. αοα δεσοίίεη ὃν 
ἐλ τοογὰ ὁ ἐσϊῆ. ; 

Ψεβ. 18. Ῥαυτααδηῖ ἴο ἔτθο ἄϑθοσϑο 80} Εἴθ 
Ῥοκοῖῖϑῃ τι5.---ΤΠ0 οοπηθροίΐοι οὗ Π680 πογὰβ 
πὶ ταῖ ζοθβ Ὀοίογθ 8 αἰ ἜΘΟΥ σομδίγαθα: 
1. 8 οοὔναϊπδίΐοπ : αοά {π6ὸ Εδιίμον οὗ ᾿ἰρμίβ 18 
4180 {86 Αὐἴμον οὗἩ ΟἿΣ Τοβοπογαίίου (Τ} 6116); 
2. 85 Θχϑιρ βοδίϊοη: φεηπεγαίο δρίγέξιαξε, φιαδὶ 
ἐχεπιρίωπι αἰϊσμοἃ ἀοηοτιπι ἰδίοτιιτα δριτ μαϊέμηε 
ἐρρμαδη ράσο ἀο οί (6); 8. 88 8ῃ ἱπίογο μο6 ἀσϑ τ 
τοῦ ἐμ ρεπογὰϊ 1άθδ οὗ ὑμ9 ἴόσπιον (ΗΒ ογ). 
Βαί γορθηδγδίϊοῃ, 88 τηϑίξοσ οὗ ΘΧΡΘΓΊΘΠΏΟΘ, 68ῃ- 
ποὲ 6 ἱπήογγοαὰ ὕσχγοτῃη 8 ἀορπια οοποσγηΐης αοά; 

4, 88 φσοοῦ οὐ ἀοιηιοπδίχαίίου (Θοῦβοσ, ΚΘΓΏ). 
Ὑ οϑἰπκ τ᾽ Β ΤΟΙΠΔΥΚΒ δτὸ Θχοθὶ]οπὶ: “1 βτθδ- 
ἰοβὲ δώρημα (ν. 18) 16 }} Θοπβἰβ8 ἰὰ ἴμ9 ὈΙΥΪΠΟΙΥ͂ 
οἰεοίεὰ τοροποραιϊοι οὐἩ τοδὴ ὈΥ {μ6 ποτὰ οἵ 
ἰχαῖ ἢ, 15 ΠΟῪ τηθηϊϊοποα ὈΥ [86 διίμοῦ 1 ἴθι οὗ 

οὐδε υ δίῃ 689 88 (86 Ὀτίρμίοδί δοίυ] ῥσοοῦ ἰ(μηὺ 
ποίδίηρ οΥ]}, θαὲ 411 σοοὰ δοτηθ8 ἤἔγοπι ἀοά, Τ}ῖ8 
δοὶ οὗ Ηἰδ Βοῖγ ἴοτϑ ἰβ δὶ ὁῃοθ ἰδ βίγοηροβϑί 9Χ- 
Βοχίδιϊοη ἴο ἃ ἀϑιβοδῆοοσς τ9}}- ]εααίηρ ἰο Ηΐπι. 
(τ. 19 οἱο.)." Τδθ Αροϑίὶθ βοῦν {βυϑέοτϑ ΒΟῪ 



δά ΤΗΕ ἘΡΙΒΘΤῚΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΧΑΜΕΒ. 

ἰη9 δμοαγοη-ἀοβοοπήοα δώρημα τέλειον ᾿αὰ ογ]- 
ἀοῃοορα ἐἰ86] 48 δυο! ὉΥ ἰΐ8 οἴἶθοί, υἱζ. {π6 τὸ- 
ξομπογδιΐου οὗ Ὀθ᾽ουοσβ. Νοὸν ἴῃ πὰ Ἰαγίης (μ6 
Βίσοηροβί ΘΙ Ρ 8515 οὐ 6 οχα] δα αἰἱρηὶϊγ, (86 
ὕψος οὔ Ομ νΙϑιἰ8η9 ΓΟ] πη ἔγουα (οἷ ΓοροηθΓἃ- 
ἰἴοπ, ᾽6 6180 Θιηδβουϊ δίθβ ὑπο γ Υ ἰπ6 [41]. ν οὗ 
ἐμδὲ βοάἀυοιϊνο αι οἴϑτα, Ἡ σὰ που]ὰ ἔδίη πιΐδ- 
Ἰοδὰ ἐμπϑῖ ἰο ρυγβὰθ 8 [4186 ρμδηίοπι οὗ [5 ὁχ- 
αἰίαιίοῦ οὐ ΘΒ] δ8ιἷ6 δα τονοϊ υὐΟΠΔΣΥ͂ Ρδι ἢ. 
Αἱ (6 ϑα1ὴ8 6 ρυϑβϑηΐδ ἰὸ δὶ 06 5)1ἰω ἐδ 18 ὑγιιθ 
1 θ-ριοίυγο οὗ μον οσχδὶἰδίίοη. Βουληϑείς 18 86 
οα ρΒαὶΐο οί πηΐϊηρ οὗ [89 δοῃίθῃσθ.  ““ωγεμαηΐ 
ἐο ἀὲθ ἐδίαδὲϊδλοά (Αοτἶδβι) ὕγε6 ἀἄεογες.᾽" ὍΠο οἷὁ- 
ταθαὶ οὗ ἰογοὸ (Βϑη ρα]: νοῤωπίαίς απιαπέϊεεσηα) 1168 
ῬΥΪΑΥΠΥ ποὺ ἴῃ τἴδ6 τογὰ ἰἰδοὶ ἢ θυΐ ἱπ 18 6οἢ- 
᾿ποοίίοῃ. Τὴ δ 6818 18 (Δοσογάϊηρ ἰο Β6ά9, 
Οαϊνίη δηὰ 4].) [80 πῃϑυϊογ ουϑη 655 οὗ χοοὰ 
ΟΡΚα. [0165 ΠΟΥΓΘΥΘΙ ὨΘΔΓΟΡ (0 866 (6 ργὶ- 
ΤΩΔΣΥ ΤΟΘΙΘΓΘΏΟΘ (0 [89 ον δὶ) οἰαἰπιθ ἰο {86 Κίπρ- 
ἀοιι (Βοπι. ἰχ.}), οβρθοὶδιν Ὀθοδιι86 (Π6 βουληϑείς 
αἱ ΒΥ ταΐϊθ οοηἰδὶπδ ἰμ6 οἰθιηοαὶ οὗ ΤΟ] ΔΓΥ͂ 
ἀοιογιϊηδίϊΐοη. Τὴ υὙοῦῦ ἰδοῦ, υδοὰ ἢ θχο, 
ΒΏΟΥΝ5 ὈΪΔΙΏΪΥ ὑπαὶ χοίθγθῃοθ ἰ8 πιδὰϑ ποῖ ἰ0 π8- 
ἰυγαὶ Ὀϊγί, Ὀυΐ ἰο τοχοπογαίίος, ἐυς ἀποκύειν 18 
{1:6 ΒΥΠΟΏΥΤΙΩΟΘ οὗ γεννᾷν οἰο. (1 Ψηο. [ἰϊ. 9; 1 Ῥοὶ. 
Ἰ. 28; 2 Ῥοί. 1. 4). 80 Ηυΐμον ΥἱρΒΟΥ ἈρβοΥ 8 
Ῥοΐϊί, γδο πνδηΐβϑ (0 δχριδῖῃ ἀποκύειν ὉΥ 7αζεγε, 
ἐἥδεετε. 

χε, ἰ. 6.. 6 Ομ νἰϑιΐδη8, αΐ (8) οὈὐθοίγο τὸ- 
ξϑιοταιϊίοη οὗὐἨ ΒΔ Υ ἴῃᾳ Οἰγῖϑί τυ 88 ΟΥΪΤΩΔΥΙΪΥ 
8150 ἀδεϊχηρα [ὉΓΣ (80 90}7078 88 (9 Γερϑῃογαίίοη οἵὗἵἁ 
ἐμ6 παίΐοῃ δηὰ (ἢ 6 ἱβοοογδου, δὰ ἰο (815 ἰθῖθο- 
ἰοσίοαὶ οἰ ουιθηὶ {6 Βοα δὶ σοηΒίγαίῃδ 118 ἴ0 χὶγο ἃ 
ῬΓΟΡΘΙ Β870 οὗ ΟΟΥ σοῃδίαἀογδίΐοη. Βοϑί 468 (815 
οὈ͵θοσίϊνα δ]οπιθηῖ, βυ Ὁ) οἰ] τϑα θὰ ὮΥ Ὁο- 
ἸΟΥΘΥΒ, Ἧ6 τχιι8ὲ 480 (46 σοχηΐΖζαηοα οὗἩ (Π6 θ;- 
Ῥδδϑβὶβ: Ὀοχοίίθῃ Ὀγ ἰδ9 ΕδίθοΓ οὗ 11ω 08 ἀπ (ἢ π8 
ἀοαιϊηθὰ ἰο ἐπο απϊογιοηὶ οὗὨ ἐπ6 πιοϑίὶ ϑχαϊϑὰ 
ἀϊχπίιγ. [Βρηκοὶ, 88 υβυδ], ξὶνϑβ υ18 {86 Ρἰτ} οΥ̓ 
ἐπὸ πν80}]9 σίσμοβ οὗἨ ἱδβουρῶῦ πῃ 8 πυίΐβῃ6}} δηἀ 
ΒΌΡΡ 168 δοιατηθηίδίονϑ τ 1 ἢ τηϑηΐα] ἴοοά. Μυσὰ 
οὗ [μη 6 ̓ 8 Υἱθὺν ΠΠΔῪ Ὀ0 ἰγδοϑθὰ Ὀὑδοῖς ἰο Βοηχοὶ, 
δηὰ δοῖιθ οὗ ἰμὸ Ὀοαυϊι] τοθοοίϊοηςβ οἵ ἮοΓα8- 
που, ἩΒΙσὮ 1 8.}8}} Ῥγοάυσθ ὑπᾶὰον Ζοοίγίπαΐ 
απὰ Εἰλιίοαὶ, βαθιὰ ἰο ΒΟῊῪ ἔγοπι {110 Β6118 ΒΟΌΓΟΘ. 
Ηδ δᾶγβ: βουληθεῖς, Ὑ 0168, υοἱωπίαίς αἀπιαηπίϊδειίτηα, 
ζἰδεγτίπια, ρεγδδίπια, Τασμπαϊδείπια. ἩρΌτ. "ἜΝ 8 Ὁ 
ΓΝ τοϊυϊν; οὗ. ὅπο. ἱ. 18. Ορπστγωδ ἔλεος, 
τηϊϑουϊοογαΐα, 1 Ῥοί, ἰ. 8. Απιἠλείοη, δοπουρίβ- 
οθπίϊα οὐτὰ οοποθροτίὶί.---ἀπεκύησεν. «Απίϊλοίοη, 
ἀποκύει, ν. 1δ (οἷ. αἰδο δὶ 16 δαῦϑ οὔ υ. 17, 
1» (2268) Ῥαίγὶφ εἰ πιαίτὲξ ἴοοο 6δί.---.]. 
ΒΥ ἴ86 ντοσᾶ οὗ τἵτυϊὮ.---7.)6 Οοερεὶ αἬ (λε 

εοτηρίοίϊοη ὁ ἰλ6 τολοῖε τοογὰ οὗ τευοίαίζοπ. ΤῺ 
ψοτχὰ οὗὨ ἰγυίῃ τοχδγα θα ποὺ ΟὨΪΥ 85 ὀρροβοα ἰὸ 
ὑπὸ Δ Ὗ 88 ϑυοῖ, οὐ οὐύϑῆ ἰ0Ὸ ἰπ6 τγϑαϊτΐοι οὗὨ {ἐμ6 
Ἰανν, Ὀὰὺ Θπρϑο δὶ 8180 89 ὁρροδβοὰ ἴο {8μ9 1168 αηὰ 
ἔγαυὰβ οὗ δηλ οἴϑιι ἡγ ἰ οἷν ρυου θ6 ἴ0 Ἰμδκο {ἢ} 6 
Τοδάθγβ οὔ (π6 Ερἰβι}6 βοὴβ οἵ 89 κίπράοῃ. Τ 18 
8.190 ΘὨ 168 ἰῃ υΥἱ τ (6 δηςἰὑ 6815 1 (ἰπ6: τδδί 
(10 ἰοπιρίδιϊοι ῬΡοπλθ08 γοι ἰπ ἃ Ρμδηΐοπι, [86 
σψοτὰ οἵ ἰγυῃ 88 δΊΓΘΔΑΥ τηδ8 ὉΒ ἰῃ ΓΘΔ] 1 γ. 
ΤῊ πογὰ οὗὨ ἐγ, ἑ, 6., (86 ποτὰ πδίοη 185 γα ἢ 
(τη. Αρ»οϑ. [οἷ. πο. χνυὶϊ!, 17: ὁ λόγος ὁ σὸς 
ἀλήθεια ἐστι---Μ.}}, θαὺ οαἶδο ὑμ6 δχργοββίοῃ δηὰ 
116 οὗ ἰγυτὰ (1 οὶ. ἱ. 28; οἵ. Ερῃι. 1. 18; 6ο]. 1. 
δ-:-ξεὐαγγέλιον; 2 ΤῆτΩ. ἰϊ. 18). Το τ 016 Ερίδι16 
ΒΟὟΒ ἰδαὶ 7865 τηοϑδηΐὺ {Π6 τροϑαϊαίΐοη οὗ ἐδ 15 
πογὰ ὈΥ Ομτὶδι, θαὶ ὑπὸ ἰάθ8 8 τοῦτο ζΘΏΘΓΆΙ Ὀ6- 
θδ086 ὉΥ (μἷ58 οοπρ]είίοι, ἢθ σοιηργθμοπάβ ᾿πίο 

086 016 ὑπο δηἰίγο ΟἹὰ ΤἸοδίδιι πὶ Δ8 Ο Υ]δι18δῃ- 
ῈῪ π᾿ ῥσγοσθϑα οὗ Ὀοΐπῷ (οΥ Ὀθοοαίηρ). [1680 
ΜΟΣΒ ΔΙῸ 8150 Βιιϑοθρίιῖο οὗ ἃ ἀϊ δογοπὶ ἱπίογργο- 
ἰδιΐοῃ. Αοσογάϊωηρ ἴο ἰ( {π0 λόγος 8 ῬοΥΒοηδὶ δπὰ 
ἀοποῖθβ ὑ80 ΕἼΒΕΝΑΙ, ΌΕΒΡ, ἰδ6 βοοοηὰ Ῥογδοι 
ἴὼ {86 Ηοὶγ Τυϊεϊίγ, ΌΥ ΉΟΜ γὸ νὰ Ὀ65η ὈΟΤΏ 
δϑδῖη (οἷ, 1 Ῥοὶ, ἱ. 28), ““ἯἯἸἢὦἑΠΟ ἔογυ ΟΌΚ βαῖζοθ Ὀ6- 
οδπι9 [ποδῦηδὶθ δὰ Ὀγ Ὀοίηρ [ποδτηδίθ βαΎ6 “10 
{8οβα, 00 γεοεῖσα Ηΐπι ῬΟΥΟΣ ἰο ὈΘΟΟΙΏΘ δο0η8 ΟἿ 
Οοα,"" πῆο ὅτ Ὀογῃ, ποὲὶ οὗ ὀίιοοά, ποῖ οὗ {86 
οὐ οΓ ἰδὲ ἤεδῆ, αὶ οὗ αοἀ (9πο. ἱ. 18), δἀπὰ 
ἱβτοῦρὰ νοὶ τὸ ΟΥΥ ““Αόδα, Ῥαίλενγ᾽" (Βοτα. 
ΥἹΔ. 1δ᾽; 6.4]. 1]. 26), δηὰ Ὀδοοηλθ ““ΡΔΥΐΔΚΟΓΒ οὗ 
(86 Ὀινίης πδίυγο. οτάβποιι. Τθ6 ΒΟΌΪΘ 
ΔΥΡΓΔΥ οὗ δυι Βον ἶθ5, ἰη ἔδυουν οὗ (μἷ5 ᾿πίοσργοῖδ- 
(ἴοα, ΜῚ1 06 ουπὰ ὑπ “ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ 
ΕΤΗΙΟΑΙ,.᾽᾽ --.Μ.]. 
Τὶ τὸ βου] 6: ποὶ ἰδμδὶ νγὸ 5μοῃ]ὰ δε- 

οοβδ. Βαὶ ἰδο ἰοἰοοϊοσίςδὶ πιοάς οὗ Ἔχργοββίοι 18 
ῬΤΟΌΔΌΪΝ οἴόβοα ἴῃ ογάὰον ἰο ἱπάϊοαδϊθ ἐπὺ ἐδ9 
ὅ69}0}8 Βῃ01α δέοοπιο τ αὶ ΟὨΥΙβ. 88 ΔΙΓΟΒΑΥ ἀγα. 
Α (Κίπα οὗ Βσαῖ ἔστιὶῖ.-- -ὙαἸνίη: τινὰ εἰπεξεξέω- 

αὐπδδ ἐδὶ ποία; ποδ φυοάαπι τεοῦο ἐ68ὲ Ῥγακείίαδ. 8.0 
Ηυίδοσ, ἩΣθδίηρον, ΘοὗθοΣ δηὰ αἱ. Βυὶ 7865 
ΒΘΡΑΪγ πθϑαρὰ ἰο σὺ γ6 ῬΓΟΙΏΣ 606 ἰο {118 ΒΥ πι 0}}- 
ΘᾺ] τπηοᾶρ οὗἩ βρϑϑοῖὶ ἰπ δὴ Ερὶβϑίὶθ, βυι οὶ σα] 
ἰδσουσιουί. [10 πνῶβ βοϊζ.ουϊάθηὶ. Βυὶ οὐ ἐδϊδί 
δοοουπὶ Ὑ6 ΔΙῸ ΠΑΡΑΪΥ͂ Ῥγοραγοὰ ἰο υπάοταϊδηά 
186 γοΐθγθησθ ἰὴ {89 πψογὰά ψὶμ Βοπροὶ: “Ὁ σιδάίαπε 
λαδοί πιοάερδίϊαπι, παπὶ ργίηε ἐδ ὑγορτὶδ δὲ αδδοίΐμξε 
ἐεἰ Ολγιδίι." ΟὨγὶϑὶ 18 Ὦθγο ἱποϊυἀοα δὲ Μοάϊα- 
ἰοῦ οὗ 80 ΟΠ τ]βιΐδη ὅγϑι ἔγσαϊι. Βαυὶ Ψατηεδ, υδης 
{18 οχρτγοδβδίου, πιϊὶ νγ6}} γϑοο]]θοὶ ἐμαὶ 86 δὴ - 
4616 οὗ αοἀ δῖ 8 αἰδογοηί κὶπὰ οἵ ἄγει -ἔσγυϊὶ οὗ 
(9 οτοδίϊοῃ. [ὑ [88 Ὀθϑὴ ἰηΐοστοὰ ἔγοιι {ἢ18 
Ῥᾶβδδαρο δαὶ ΟΕ γἰβι δὴ ΓΘ 8180 ΒΌΡΘΓΪΟΥ ἴο 89 
ΔΏΚΟΙ8Β; δὶ 4}} ουϑηΐβ {Π0Ὺ δέ οοῦγαϊπαιθα πλιὰ 
ὑμθῖὴ ἃ8 ἃ ἀἰβογοηὶ ἰγρ9 οὗ οθ]οβιΐδὶ ἄτγϑι- ΟσΏ. 
Το Γγοαυθπὶ ΟΟσΌΣΓΘΩΟΘ οὗ {818 τγοτὰ ἴῃ ἃ βγτω- 
ὈΟ] 1681 80189 (μον. χχὶϊἱ, 10; Νυπιὺ. χυὶϊ!. 12; 
θεαὶ. χχτυὶ. 2) γοιλουοδ ἃ}1} ἀοιδὲ (δὶ ἀπαρχή ἃ1}- 
Ἰυάδ5 ἐο ἰι6 ἀοἀ Θομδοογδιοα ἔγχει γα ἐπ ἐμ ΟἹὰ 
Οονθηδαὶ ([δυγοηίϊυβ: αἰξμδίο ἐεὲ αὐ γἱίωπι ἰεσαζενς 
ἐπ Ρ. Τ. οοπδεογαίίοης ργποσεπίίοτωπι, υσανε, 
7μπιεηίογμπι οἱ λοπιίππι). Τὸ νοτγὰ ἰΒογοΐογα ἰἢ- 
γον ο8 8180 (9 ἰάθα ἱμαὺ Ομ γἰβίϊδμθ 8.9 8. ρῬϑορὶθ 
οομϑδοογδαίθα ἰο ἰδο βογνυΐοο οἵ αοα, θυ 88 ἐἶ 
βτϑί- οοηϑϑογαίθα ἰῃ χοϊαιΐοι [0 (μ 6 δαΐυγο ΘΟ ΥΟΓ- 
βίοῃ οὗ 89 ἀθῃι1168 δπὰ “πὸ ρογι βοαϊΐοη οὗ ὑπ 9 
νον." (Ηι86ν.) Βαὶ (μὲ8 ἀο68 ποὶ νᾶγγϑπὶ 
(86 ἱπέθσθησθ ἀγα ὉΥ Ηυΐϊηον ομὰ ἮΙ οδίη σοῦ 
δὺ (86 τϑύ- Ὀογῃ ἰῃ ροϊπί οὗ (π|6 δο[ {165 (6 Ἰάθ8, 
οΥ̓͂ δγεί-ἰγαϊ! ἴῃ ροϊπὶ οὗ αἀἰϊχηῖϊίγ. Ενοῃ ἴῃ (9 
Ῥγονίῃοθ οὗἩ πϑίυσο ὑμ6 ἰάθα οὗ (Π6 ἤγβί- ὈΟΤ ΟΥ 
τηδίυγοά ἰβ ΤΟΥ ΟΣ 1688 σοῃποοίοα τνῖ( {Π6 1ἀ68, 
Οὗ 86 οχοοϊϊθαὶ. ἴῃ 80 Νοῖνν Τοβίδιηθηὶ, δον - 
ουϑν, {ἢι18 ἰάθα οὗ ἰδ ποτὰ ἴῃ 8. βρί γὶ 8] 5β6η86, 
8 τορϑδίϑα)Υ 80 ἀδμε πὰν (1 Οον. χυ. 20, 28, 
χυὶ. 1ὅ; μον. χὶν. 4). Βαϊ ὑμογο ἰβ γοί δῃοί ΠΣ 
οἰθαθηΐς οὗ ἰδ ἰάββ, λοι μα8 ἰο 00 ἀφοϊοα]γ 
Π6]ὰ ω8ι. Α5 (86 γβι-ἔγαϊί 8 δί οὔθ ἰη8 ὑσο- 
ῬΠΘΟΥ͂ δηὰ Ββυτγοὶγ οὗ ἱμᾺ9 Ψ 8010 βυδδοαᾳιθηΐ ΠδΣ- 
γοαί, 80 Ομ σὶβϑί 85 ἀπαρχή οὗ ἰδ. τοϑυχγοοϊΐοι 18 
ΒΌΓΘΙΥ ἤον {6 βΒυδθδοαιυθῃηί βίβροβ οὗ {89 τοβυσσζθο- 
ἰΐοη, 80 ἐι6 Ηοἷν αμοϑβϑὲ ἱῃ ὈΦΙΊΘΥΘΥΒ 18 ΒυΓΟῪ ζῸΣ 
86 Βυθβοαυοαὶ αἼΟΥΥ (Βοπ. Υἱιΐ. 28); 80 πο ἄγβὲ 
6] Υο 5 οὗ [5γδ6ὶ ἰὴ (6 Ὁ ὉΠΙΓΥ ,ΧΟῸ Βυγοίΐθυ ἴῸΓΣ 
ἔα αΐυγο οοπγογϑίοη οὗ ἐΐ6 ψ͵80]6 ηδιΐοι, οι. 
χὶ. 6. Ἧι 866 ὯΟ0 ΣΘΔΒΟ.. ἔθ ΔΘ ἀοπΐης ΔῺΥ ΟὯΘ 
οὗ (λοδβ ἐδγθο οϑἱθιδοαία, 1. ΤῸ ἀοἀ-οομδοοζαιθα 



ΟΗΑΡ.Ι, 18-18. 

Δεεί-[ταὶξ ΡθΟΡ]6, 2. ἰλ6 δγαὶ ἀἱχηλὶγ οὗ ἐπὸ τϑα] 
ΟΠ] ρθη οὗ αοἀ ἱπνοϊγνοα ἴῃ 1ἰ, 8. {86 ᾿ἰνπς 86- 
ΘΌΣΙΥ ΤΣ Τα ΓΘ ΘΟΔΥΘΥΒΙΟΠΒ, ΘΥΘῚ ΤὉΣ {Π6 φὶοτὶ- 

βεδίϊοα οὗ ἰδ9 που]ϊά. Ηυινδποῦ ο͵οοίβ ἰο (μ6 
βοοοπὰ οἸοιηθηΐ ἰμαὲ ἰηπδίοδα οὗ τινὰ γὸ οὐυρλὶ 
ἰο δαγτα κτισμάτων 10] οὐγοα ὈΥ͂ νέων ΟΥ καινῶν. 
Βαὶ ἰ8ὸ αἰ Βη υ γΥ τὶ τοραγὰ ἰο τινὰ 888 Ὀθθῃ 
βοιὶ]ο δῦονυο, δηἃ Ἠυΐμοσ Β ὀσχροδί(ΐοη, ποῦ ΟΌΤ8, 
σοῦ ]Ἱὰ γοαυΐϊγο ἃ νέων. Εγδα ἰδο ἱακίηρς οὗἉ πρῶτοι 
ἰμ ἰδ 6686 οΥ̓ τιμεώτατοι ΟΥ̓ ΒΟΙῺΘ δἰ ΣΑΣ ποτὰ 
(ἴὰ Οϑουπιθηΐ 8) 195 ποὶ δϑφαϊηδί ἐΐθ Αροβί θ᾽ 8᾽ 
ἰάοα; τ᾿ ΟὨΪΥ ῥσγϑβϑηὶβ τηοἀϊδοδίζουδβ δηᾶ σοη896- 
ᾳαθηο68 οὗ πρῶτοι. 
Οἱ Εΐ6 οτϑϑῖυσθα.--- 1118. ΟΧΡΥ ΘΒ. Ἡ ΒΙΘΣ 

τοϊδί8δ ζϑθ ΔΙ ΪΥ ἴο {86 ψἘ0]0 ογοϑίΐοι Ὀαΐ ρατὶϊ- 
σΌΪΑτὶγ ἰο αΟοα᾽ 8 πιοτϑὶ ἱπβεϊϊαὐϊοη8 ἰῃ Ἰηδη κι πα, 
δτίπφϑ οαἱ ΡΥ ΪΠΔΥΙΥ (16 Βοϑοπα 80η86 οὗ ἀπαρχή, 
85 ἰῃ Ρβ. Υἱὶϊ.; Βοιῃ. υἱὶδ.; 1 ον. νυἱ. 2, 8; ὃ. 
ἷδοὸ (δὲ ἰἰγτὰ βοῆβο. ΟἿ σ δὲ ηΒ 88 αὐ 8 ἀπαρχή 
ΔΓῸ ποῖ ΟἿΪΥῪ ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰο ἐμ ἀοΐπρδ οὗ [πὸ τηοσαὶ 
νον ὰ δηὰ ἰο (Π8 ργοΟροηβ᾽ (68. οὗ (0 πϑίυγαὶ 
νον], Ὀυὶ ὑΠ607 8δ΄Θ 8180 88 6048 ἀπαρχή Βαγοίΐο8 
ἴον ἰλ9 κἰογτ  βοδίίοι οὗ {89 που]ϊὰ. Τῖι κτίσματα 
τοῦ θεοῦ, ΑἸ Βουκχἂ ΠΟΥ ΓΘ ποῖ ΣΘΔΠῪ ἰμ6 καινὴ 
κτίσις (ΟἸδδ 868), ὈὰΣ ἐμ9 ἀπαρχὴ θεοῦ Ὀο]οη 8 
4120 ἰ0 ἴμιθπὶ, 88 ἃ δυγοίν ἰδ δ. (867 ν]}}} σί ρθη ἱπίο 
(86 καινῇ κτίσις, ᾽υϑὶ 85 (9 γβί- γα δ ΔΥῸ 8ἢ 
ἀπαρχή οἵ ἰμΠ6 τὶροπίης δο0]48. ΤῸ ἀδρὶ οὗ 
Ομ γϊδιίδη Κοον]οαμχο οοπίδἰηθα 1η ἐμὶβ Ῥδβδαᾷο 
825 Ὀδθὴ δαταϊγϑὈ] δοὲ ἔοσι ὈΥ Ἦ Θβίη σου, Ὁ. 
88, εἰ6.. ἰο  μῖο ἢ 180 ΤΟΔΟΟΥ ἰβΒ χοΐοσσοα, [Ὁ } :ἐὺ 
εἶτε 'ἃ ὈΘΙΟῪ ὑπ 6 Γ᾽ " ΘΟΟΤΒΊΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΗΙΟΑΙ,᾽ 
--Μ.]. Ῥασιϊουϊαγ ποῖθ βμοι)]ὰ Ὁθ ἰδίκθῃ οὗ (89 
δἰ Κη δοσογὰ οὗἁὨ {818 Ῥαβδαρο ἴῃ 98π168 τὶ (86 
ζυπάδιοηϊ} ἰάοα5 οὗἨ πὰ ἀοοίγηο οὗἩ αι], ἴῃ 
βουληθείς, οἸοσίίοι, ἴγο9 ζγδσθ; πῃ ἀπεκύίησεν {μ9 
ἀοοίγίπο οὗ τοσϑηοσϑίίοη δηὰ [89 ΠΘῪ οτοδίυγο, ἴῃ 
86 λόγος ἀληθείας ὑμ6 δι} {Π|08ὲ8 οὗ 1ΔῬῪ δπὰ βγι- 
οὶ, ἰὼ 10 ἀπαρχῇ "οὶ ΟὨΪΥ ἰ(δ6 γοϊδίίου οὗἨἩἉ Ομ κἰ8- 
(ἰδῃ9 ἰο ἐο ψοτὶά, Ὀαΐ πῃ ραγυουϊον (λ6 τοδί 
οἵ (6 δεντῖδ ΟὨ τ δι δη8 ἰο (89 99 0718 (Βοπι. Χ.), 
δηὰ ἰη 110 κτίσματα ..18 ἀοοίτῖηθ οὗ {89 ρ]ονὶδοά- 
οι οὗ (μ6 ποσὰ Ὁ Ογδι, Βόοσα, υἱϊι.; ΕΡΏὮ. 1. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ΕΤΗΉΙΟΑΙ,. 
{{ϑγο ἴθ οπε ᾳιοβίΐοη, τυ ἴσο ἢ ἤο Ὁ οΘϑπί το δ Βδ5 

εὐζεροὰ δηὰ ὀχ δυδίοα μ0 χοδβοοίΐοη οὗὨ [19 τηοδὲ 
οεἰουγαϊθὰ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΉΟΣΒ, ἰὲ ἰδ ἐμῖ8: ψΏΘΏΘ6Θ ἷδ 
ἴΒΟΓᾺ] ΕΥἹ ΜΟΓΔ] οΥἱ], ἀΐβογὰθσ πῃ (ἢ ἀοπιηΐοη 
οἴ ὁ ἀοἀ οΥ͂ ογάδθσ δηὲὰ 7υδιϊ60, α ἀἰδοογὰ ἱπ {ῃ9 
ΒΔΙΙΩΟΩΥ͂ οὗ οτεδίΐοη, δὴ ουοσ- βονίηρς βργίῃρ οἵ 
ἈΠΒΟΥῪ ὈΥ (6 δἰ49 οὗ 80 ΤΩΔΗΥ͂ Δη οορίουβ ἔουη- 
ἰδΔ188 οὗ Βαρρίπθβ οροπϑὰ [ὍΣ 08 ὉΥ ἃ δἰζθοσ 
ἴον. ἯἘο 16 ἐδ διίοῦν οὗἉ 118 ἀἰδαδίχοιβ δχἰβὲ- 
ἐβεοῖ 068 1ΐ ΘΟΠὴ9 ἔγοπι Θοἀ ἢ [{ 80, ἢον οου]ὰ 
θοὰ ὃ ἦπδί δηὰ μοὶ γῦ Απὰ 1 ἱξέ ἀοο5 ποί δοΐῃθ 

Ηΐπι, μον σου ἰΐ οταίπαίθ, οοπιίυα δὰ 
τῊϊο ἴχοια (86 ποῦ] 8 δὅγοὶ ἀδτῃ ὑη{}} πον 
Τἴδοτο 'β 0 (δία ΚΟΥ γὴῸ ἢ85 ποὶ βἰοοὰ ἴῃ δἰϊθηῖ 
οοη ει] αἰΐοη οὗ (80 τἰ ἀἀ}]6 δηὰ ὑπο γο ἰβ 8180 πὸ 
ΙΉΚΟΥ ὙΠῸ 888 Ὅδθη δΪθ ἰο γϑδἰδὶ {89 ἰθιωρίδ- 
ἰἰοὰ οὗ πιακίηρ δὲ 1ϑδϑὶ δὴ οδοτὶ ἰουγαγὰ ἐ(8 βοϊυ.- 
ἰοῦ, Τὸ γϑτίοιιβ βοοοὶβ οὔ ασϑοὶς ΡἈΣ]ΟΒΟΡῊΥ 
Ἔχ ίδ]Ε (89 τοοβὲ οοπίσδαϊοίοσυ ῥσίηοίρῖθθ. ΤῈ 
πρεὶ ἀἰοτοηὶ στιοδίῖο θγδύθιῃβ οὗ (9 βϑϑοοῃμὰ ὁθῃ- 
ἸΔΓΥ Τὸ 806 ΤΟΥΟΪΤΘ τουπὰ (πΐβ Ῥγοῦϊοτι 88 ἐγ ἰΐ 
Ἧθγα (μοῖν ἱπισου δ Ὅ]ο οοηίσο. Απά ουϑῃ ἐδθ 
δρεςυϊλιίγα ῬΑ ΟΒΟΡΆΥ οὗἩἨ ΟἿΣ οΘὨΐΌΣΥ, Π0 πιδί- 
ἰεῦ ΒΟΥ οἵϊοιι ἐΐ5 Ἰὰθδιδαι ἀορατίοὰ ὕγοπι ἰδ 
ῬΔΧΊ ΓΙ οὗ ΘΧροσΐθη00, Τουηα ἰὲ ἱτα ροβδὶ Ὁ16 υυ 0}}γ 

δῦ 

ἰο ονϑυΐοοῖ ἐδῖ8 ἀδτὶς Ὀδοϊς- στουπὰ οὗ 811} Βυμιδὴ 
Β6]ζ- ΘΟῃμΒοΪ ΟυΒη 688 δπι δὰ ἰο ἱποϊαἀο ἰὴ 6 ἱπγαδβιῖ- 
καϊϊοι οὗ 601} ἴῃ [86 σοῦ 86 οὗ 18 ΘοὨ ΘΙ Ρ]δ 018, 
1 ΤΟΣ ὯῸ ΟἾΒΕΣ ῬυγΡοΒο ἰμδδη (μαὶ οὗ ἀδηγίης [Β6 
ΓΘ ΠΥ οὗἨ δ'ῃ 88 οοῃβίϊ αἰ (μ9 συλ οὗὁἨ πϑδη- 
πὰ, Τὸ παοϑὲ ἱχηροχίδηι οὔογίβ οὐὁἨἁ Βυϊολῃ 
δουρὶ ἰο Ἔχρίαΐπ {86 οτἰ σίὶῃ οὗἨ τιον] ουὐΐδὶ πᾶνθ 
Ὀθθη ἀϊβουβϑοὰ ἴῃ 8 ΤηΔΒίΟΥΪΥ ἸΏΒΏΠΟΙ ὉΥ͂ Ζυ]1ὰ8 
Μοῦ 'π μ18 οἷδβϑβϑίοαὶ σοῦ, “1216 Ολγίδιϊοδο 
Μεἦτε υοπ ἀἐν δπαε᾽᾽ (πον οαϊάοη, 1844.) 

2. Τμθ τυγίποϊραὶ ζοαίυγοβ οὗ ἰμθ9 ἀοοίσίῃο, 
τ ἶσον ΦἍ1λ68 ΠΥ Θ ΡΥ ΘΒΘΩΐΒ ΘΟ ΟΥ̓ ΐδρ 86 οτἱ σα 
οὗὨ δἰ, ΠΙΔΥ ὯΘ ΘΟΙΏΡΓΘΗΒΟΩ ἰηΐο 0Π6 Βθῃίθῃσθ, 
ΥἱΖ.: δίῃ 18 ἴῃ 0 ουϑηΐ (1048 ἔβα! θὰ  δἸιοχοίοδ 
ΟἿ ΟὟ. ΕΕὙΥ̓ΘΤΥ͂ ΟχρΙ δηδίϊοη οὗ π6 οτἱ σίη οὗ 81} 
τ 1 ΘΟ ἢ τη ].68 αοα αἀἰγοοὶΥ οσ ἱπά σοι ἰλ6 οσαιδα 
ἐἤἧεϊεηις πιαϊϊ, Φταθ8 σοῃμάἀθιμῃ8 ἐπ ἰοίο (88 ἰο ἰἐβ 
ἱμηγλοδί σγουπά), 88 ἀοθϑ δἷδο δ], Ιἴοη,. 11]. 8. 

8. Νοιβίης 16 τἸΟτο σοϊπηοῃ ἰδ ἴμ6 6ῃ- 
ἀρϑδΥο ἰο οἴαγζο αοα αϊγθοι] οὐ ἱπάϊγθοιυ 
τὶ} ἰμ6. συ] οὗ οὐν ἰγσαρδργοδδίομδ. Ευϑῃ (μ9 
Βοδίμοῃ βουραύ Βμο]οῦ ἰὼ (6 βυδίογίαρο ἰμδὲ 
ΒΟΙΩΘ ΑἸΥΣΏΙΥ ΟΣ ἰστοβὶβί 1 Ὁ1]0 ἀθλοη δὰ ἐπ ρ6)]6 ἃ 
{ποῖ ἴ0 6Υ1} αμὰ (9 9678 889. “Υ ἀοσ8 ἢ 6 
γεὺ δηὰ ἔδυ} ̓ Βοπι. ἰχ. 19θ. Τμο πιοδὶ βδποϊθης 
ατὶ οὗ δἰπίῃ]ϊ τδηκιπὰ ψῶ8 (88 βεοννὶπρ οὗἩ ἢρ- 
Ἰοαυοβ (αφῃ. 111. 7), δῃὰ 4180 (80 τῃοάθσῃ σὰ- 
(ἰοη 8] 81 οΥὗὮἁ ΟἿΣ ΘΟΠ(ΌΓΣΥ ἴῃ 818 σοβροοὺ βϑϑῖηβ 
ποῖίμον (0 αν ᾿θαυπὺ ΠΟΥ ἰ0 ᾶΥθ ἔογβοίίθη ΔῪ 
(πη. δ΄, ἰπ (ῃ9 ορί πἴου οὗ πιοάθτῃ σαί! 9} 8)- 
ἰδ, 16. ἃ γοϊαἰΐγυϑ, γοὺ δὴ δ᾽ οβϑί μοῦ υηδυοὶ ἀΔὉ]0 
ΟΥ]. [8 αοἀ ποὺ ὑπ6 ΑἸ 110 ογθδίθβ ᾿ἰρδέ 
διὰ ἀδυίηθθδ, (86 1πβη116 ἔγοταῃ τ 0πὶ, Ὁ ΠΟΤ, 
δὰ ἰὸ ΟΠ ΓΘ 8]1 (μηχα δϑ᾽βοϊ αὐ ον, τ 6 Οτὰ- 
πἰϑοϊθηὺ, τ ΒΟ ΤΌΣοΒανν }}6 ΔΌ..56 ΟὗὨ ΙΔΟΓᾺ] ἔΓΟΘάο τα 
δηα τα ΐκίνν ΘΒ. ἤδΥΘ ρσουθηϊοα {Ὁ [ἐ 8 ὑπο γ6- 
ἴοτϑ Ρ] δὶ ΠΙΥ ἰλυ8: τηδῶ δου]ὰ ποῖ Ὀὰΐ Δἰίο οί ΟΣ 
[811 νὰ Β9 78}18 ποῖ οὨἹν ψ ἢ 16 ΒΙσῺ βοποίϊοῃ 
δυὺ 4180 δοσογάϊῃρ (0 ἰλ9 Ἦ1]} δῃηῃἃ δισδηρθιιθης 
οὗ ἀοἀ. δ΄. 8 8 ΒΟΥ ἐπα ΐβροηβα }}]9 ραγί οἵ 
ΟΣ ΘΟΡ ΒΙΥ γυἷδῃ οὗ οαἀυοδίϊοι. ᾿υδὶ 89 8 οἰ Ἱ]ά 
ὙΟΌΪ ἃ ΠΘΥΘΣ μᾶνο Ἰθαγποα ἰο τα] ψὶποαὶ αυϊηρ 
Ῥτϑυϊουβὶν βίο. Κη ἰδ (80 ᾿ΏΒΟΡΕΣΔΌΪΘ 
Β 846-546 οὗ ὑπο Ἰρμὲ οὗ Ῥογίθοι ὁ, Ἡ ΐοι 88. ἰΐ 
ΒΕΪΏ 65 18 ᾿ποοῃ οὶ ὉΪθ ϊ βου 6 βιδάον. 'η 
δ 8 δηΐ οὗ αἀογθιίοριηθηῖ, 8ὴ ἱἐπηρογίοοϊζοη, 
ετουπάοα ποέεης υοἷοπε ἴῃ (16 ΟΥ̓ΖΔηϊσδιὶοη οὗ ΟἿΧΣ 
Υ866, 0 τ ΟΝ Ὑγὁ ΘΔ ἢ ΠΟ ΙΏΟΣῸ ὃ6 Π6]4 δοσοπαῖ- 
δὺϊΪο ἰδδῃ ἴον μαυΐης ἔθοί θὰ πο τνίῖηψβ. Τδυ8 
βὶῃ, νυ ἰοὮἢ 18 ἔτοο οῃμοθ6 δῃὰ ἃ ἀατίηρ ορροβίζλοη 
ἴο Θοά, ἰβ πη ἀδιιοη α}}} πη846 ἴο Ὀθ 8 γὰ}]9 δηὰ 
ὙΠ8| τϊριὶ γοῦ ὍὈ6 Ὑδηϊης ἴο ἐπ6 δὶ Γ- ϑϑοης 
ΒΘΟΣΎ, ΒΡΡΕΒΙΒ [ἢ 8.01}} πιοσὸ φἰδυΐηρ οοἸοῦγα ἴῃ 
Ῥγϑδοῖοθ. Εἔσθῃ ἰδθ ἀμ]]οδὲ τηϊπαὰ ὈθοοΙ68 ἰπὸχ- 
δδυβιῖ 016 ἰπ τὶν δὰ υπαογβίδπαϊηρ ἱΓ 10 18. π6668- 
ΒΑΥΥ ἰο ΘΧΟΏΒΟ [ἢ 6 σοτμττβδίοῃ οὗ 6Ὁ]}]. ΤΆΘΓΟ ἰδ 
ποιὲς τόσο ἀἰΒ᾽ουλ οὐθὴ ἰο ἱπέδην Ἰρ8 ἰβδῃ 
186 δατηϊββίου οὗ ρουβοῃδὶ ρυλ. Νον ἰδ 18 (89 
ἔλα!]ν οὗὨ ΟΥ̓ ΒΟΣΒ ΟΥ οὗ οἰγουπμηδίδηοοβ ἱῃ 16 ἢ 6 
ἤπὰ ουσδοῖγοβ ρῥἰδοθά, διφοΐη ἰἰ 8 μ9 [8]} ΟΥ̓ ΟΌΥ 
ἰοταρογϑιμθοὺ ΟΥ (ἢ9 δίχα! ᾿ στ ἰἰγ οἵ δὰ οτγὶρὶ- 
8}}}7 Ἔχϑο)]ϑηῦ μοασὶ. ΑΥ̓Θ, ΒΟΥ ΙΠΔῺΥ 8 ΟἸ τἶ8- 
ἰδ 866 ΚΒ ἰο 1οββϑη ἷβ σα ἢ 119 ΡἱουΒ δἰ ρἃ 
δαὶ αοἀ μιϑὰ Ἰοὺ χὸ .εἷ8 Βδπὰ ζὉΓ α πιοτηθηὶ, ἰμδὲ 
ι19 [ογὰ μδὰ πἰάάθῃ Ηἰἱδ σοί βῃο6 ἔγογῃ δἷπὶ 
80 ἰδὲ πον δ6 οου]ὰ ποί οΥἶοθ εἱτ)86]7 85 ἃ οἰ ]ὰ 
οὗ χοῦ; ἐμαὶ (πὸ 68} δὰ ρσγουϑὰ ἴοο βίσοπρᾷ [0 ̓ 
πὶ δηα ἐὲὶ τνγ88 ΤΟΔΙΪΥ ποὺ 89 {πᾶὶ Κορὺ ὁ βὶπ- 
εἷς, θα! (86 ἰΥἱποὶ ὉΪ6 Ργίποίρ]ο οὗ βοδϑὰ τ ιμὴῃ 
ἰσβοῖῦ, 17 56 268 ΟΣ ἴο γουλδὶί υ8, ἢ6 νου]ά ποὶ 



δ6 Τ8ΒῈ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ “ΑΜΕΗ͂, 

ἢδγθ ΔὴΥ οσοσαδίοη ἰὸ ἩΪΓΒΑΥΘῪ 16. οχμογίδιϊοη 
88 ΒΡΟΥΓυου8Β: ““[μεῦ 0 τῇδλῃ, Ὀθίηρ ἰθιωρίθα, 
ΒΑΥ͂, ἴ αἷὴ ἰοπιρίοα ἤγοια ἀοά.᾽" 

4, Τὸ 8 ΟὨΪΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 ΘΕΟΣ ΒΟΙΔΘῊ 8 ΙΔΟΥΘ 
Ῥτοίουπα!γ ἰπΐο ἰλὸ ἰάθα ὑπαὶ αοα ἱπ (μ9 πιοβὶ 
ΔΌΒοΙαἴα 8686 οὗἨ ἐ!0 ψοτὰ 15 ἀπείραστος κακῶν ἴῃ 
οτάθν ἰο ρεογοοῖγα [89 ἰηβηΐΐθ ΒΌΡΟΣΊΟΤΙ(Υ οὗἁ [86 
ΟἸινιβιίαπ οοποορίΐοα οὗ αοά ἴο ἰδθ φιβπΐοαὶ. 
Ψ4π|68, ἰὼ ὑΠ18 γοϑροαί, ὁδσοιρῖ68 ποὺ ΟἿΪΥῪ ἃ ἸΟΥΥ 
τοὶ σίουβ θὰ 4180 ἃ ὈΌΓΟΙΥ οἰ ͵ 68] Ββίδπαροϊηί. 
ψυϑὺ κ8 ()ο9 σοησορίίου οὗἩ αοἀ ννἱἱζῃ! ΠΙΔῺΥ͂ 15 ΟὉ- 
Βοιγοά ὮΥ͂ 5[Πη8, 80 οἢ (18 οἶμον βαῃά, ὑπ ΟὨ ΓΙ 8- 
ιἴδη οσοποορίίοη οὗ αοἀ σογγοοίβ ΤΩΔῺΥ͂ ΘΟ ιι5οα 
ΟΣ ΟοὨθ-Β᾽ἀοα {Πποοτῖο8 οὗὨ {0 οτἱσίῃ οὗἉ βἰη. 

δ. ἴπ ογὰάογ ἰμαὶ Ἧ͵1ἷὋ ΠΙΔΥῪ ἱπονουἸΥ ὑπ 6Ὁ- 
βίδηα ἰΠ9 ἰδπσὶιῖην οὗἩ 7898 Γοβροοίϊηρ ἰδ οΥἱκχίπ 
οὗ 8ϊη, γγὸ τη ϑὺ ἴῃ ραγίϊουϊατ ποὶ 1086 βίχιι οὗ (ῃ0 
Ροϊηῖ, (μα ὺ 10 15 ποῖ 80 τηποὶι ͵8 ἰη οηίοη ἕο 86- 
οουπηΐ ἴον ὑμ9 οτἱ σίη οὗ βἷῃ διποὴρ πηλη κι πα 88 ἰ0 
ἀοϑογῖθο ἴ ἰῃ ἴπ8 δυδη ἰηάἀϊνι ἀπ}: ἱπ ΟἾΒΟΥ 
ὍΟΥ.8 ὑμαὺ ἢ6 παγο ἰγοδὶβ οὗ [10 τρδϊίον ΤΑ Ὁ 
Ρϑγοἰλοϊ οί ΔΎ ΛΠ 8ῃ ΠΟ ΒΡ ΒΊΑΙ γ. Βαἰϊοῦδ)]- 
1ϑι16 σουλιπθηίαίονϑ 1ΠῸ ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΙΓΥ͂ ὑ86 Ψ811608 
ὶ. 11, 1ὅ δ8 ἃ ΘΆΡΟΣ βσαΐϊηϑὺ θη. ἰϊ1. δηα 92ο. 
Υἱϊ!. 44, δοὺ πηοϑὲ δγΌϊ ΓΆΛγ. Τ6 Ἰραίΐοῦ [88 
ἔνγο β᾽ 68 ΟὨ]Υ 0η9 οὗ ΜΒΊΟἢ 18 ἰοπο θα ὈΥ 9 8τα98, 
ΜᾺ ἢθ ἀο65 ποί ἐἱπναϊ!  ἀαἰο {116 οὐ 6 Γ, πὸ ταδύίον 
ΒΟῪ ἰγὰθ ὁ ΙὩΔῪ Ὀθ ἰπ ἰἰ86]. Οἵ, 548. ἰν. 7. 
Ὑμαὺ 6 ἀρβουῖ 68 18 8 ὨἰΒΙΟΥΥ͂ οὗ δ'η πῃ ΘΥΟΓΥῪ 
ἱπάϊ νυ] πιδη, δηὰ ὑπαὶ ἱῃ ἰδτοο αἰ δογοηῦ ρΡ6- 
γἱοάβ: ἴῃ ἰΐα θοσί πηΐηρ, ἰἰ8 ργορτοββ δηὰ 1.5 ϑηά, 

0. 54 1|65 ἴῃ ἀφοϊαγίηρς ἐμαὶ Ἰυϑὺ, μαυϊῃρς σΘοῃ- 
οοἰνοαᾶ, ὈγΐπρΒ ἤοσι δέπ, ἀ068 ὈΥ ΠΟ Πηθ8}8 ἱΤΏΡΙΥ 
ὑμδὶ ἐπιθυμία »ὲΡ 86 18 ποὶ δ]ἰοχοί μον βῖὶπ. Τὴ 
εοπομρίδοοηίία ἴῃ (ι18 6880 158 δἰγοδάγοργανα, Ὀπὶ 1 
18 Β0Γ6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ δοΐ ἕοσι ποΐ 88 [16 τηο 9} οὗ 
ἐπ βἰηἴα! ρυϊποΐρ]ο αὶ οὗ ὑπὸ β'ὗ} ἀεοά. 186 
Ῥχοίθβιδηὺ Ομαγοῖ αἱ ΘΥΟΥΥ ρογοὰ ἢ88 υἱρμ 
ΟΡΡοΒϑα ἰο ὑμ9 ροϊαρίληϊτίηρ ἰθηπάοηοῖθ8 οὗ [Β0- 
τπι8} Οαὐμο] οἴϑχ ὑῃ 6 βϑβογίοα ἰμδί 8180 (110 
ἐπιθυμία οὗ ταδ, τ ἴον ουθη 8} 7 ὈΘσοπιο8 ἀθοά- 
βίη, ἰ8 δίηζαὶ 1ὰ 1.86} (»έν» δε). Ῥδαὶ δὶδὸ ἀθῃϊοϑ 
ταὶ {(ἰ6 ἴανν 15 βίη, ποὺ ἐμαὶ Ἰυβὶ 18 5, Βοηι. Υἱὶ. 
Ἴ. Βοβί 658 {Π6 }ιἸΒίΟΥΥ οὗ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ ΠΙΟΥΘ Βίρῃδ) βίῃ, 
6. 5.. (δὶ οὗ Αἄδιὰ οὐ Ῥδδσδοῖῦ, αν, Ἀπ δπὰ 
ἸΏΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΓΒ Γατἶ8 8} 05 (86 τηοϑὲ βύυὶ κί ηρ Ῥγοοίβ 
οὔ (86 σοτγγϑοίμοϑβ οὗ {μ9 ἀρ! ποις Ὦ6ΓΡ ρίγθῃ. 
“ ΤῺ} 5 ρῬαϑϑθδρο 8 ζΓΟΔΓΥ δουδοά [7 1 ἰ8Β οἰϊθα 88 
ἃ ῬὉτοοῦ ἰμπαὺ οὐἱὶ ἀθϑῖγθ8 δοὸ ποὶ βἷη, ὑγχγουϊ θὰ 
τάδ τ Βο]ὰ Ϊ8 Θομβθηῖ. ΕῸΥ “Ψ981η08 4068 ποὶ 
ἀΐβου88 ἐπ9 αὐοδίϊοη θη βίη ὈΘρίπδ, μὴ 10 18 
βίῃ Ὀοίοσο αοἀ δηὰ ἱπρυϊοα 85 βίη, Ὀὰ σι θῃ ἱἰ 
ὈΓΘΔΙΓ5 ἔοτί. Τμυ8 ἢ9 ρτδάυδν ργΓοΟζγΘΒ868 ἰο 
Βῆον ὑπαὺ {π 9 οοιαροιΐου οὗ βίη 18 ὑμ9 δα186 οὗ 
θίου μα] ἀσαίδ, δαὶ (παΐ βἰῃ 15 γοοϊθαὰ ἰῃ 8 ᾿8} 8 
ΟὟ ἰυδὲ; τ ΘΏσ69 ἰΐ ο] ον (αὐ τηθῺ 8818}} ΓΘ 
ἰῃ οἰθγηδ) γυὶὰ ὑμ6 ἔγιϊΈ τ ἰοῦ 860 (ΠθιηΒοῖνο8 
ἢ βονγοα,᾽ Οὐγυ ϑοδίοπι. 

7. ΤΊ ἰάθα οὗ χυϊ!, τ σα 18 ὮΘΓΘ δ0ὸ ΘΒ δἰ]- 
ΔΙ} ὀχργοβϑο ὈΥ̓͂ δ6π|05, 18 οὗ ὑπὸ αὐτηοϑὲ ἱπὶ- 
Ῥοτγίδηοο ἰο {86 Ὑ010 ἀονοϊορημοπὲ οὗ δβοἰϊθῃίβο 
ΚΒΘΟΙΪΟΡΥ. Νοῦ ἀπ|}} δ ἴῃ 1.5 ἔτ πδίυγο 18 80- 
Κοονὶοα κοῦ 85 συ, ἃγο τῦὟο 80]6 ἰο ΔΡΡσϑοΐδίθ 
18:6 ἀορίδ οὗ ἰδ ἀοοίνί 68 οὗ 86 αἰοποπιθηὶ δηά' 
οὔ γοἀοιρίΐοα. Βυΐ ὑμοπ ἰἰ πιιδὶ Ὀθ ΘαΌΔΙΥ͂ 80- 
Κηονϊοάσοά {ἐπδὲὶ ΟἿΥ ὁα Βοάθοπιοῦ, Ὑ80 ὙΓὲ8 
ΓΘ Οαοὐ-ταδη, νγὰ5 δΔΌϊο ἰο ἀΟΙΙΥΟΥ τιν ἵἊΟΠΣ 
οἰθγή4) ταῖὶη. Τὴ6 τἰχῦῦ σοποορίϊοι οὗ βοίοσὶ- 
ΟἸοΥ δηὰ Ομ υἰϑίοι ΣῪ 58 ἱποτοι ιν τοοὐοα ἰῃ (89 
ἄδοροσ ἐπί αὶ ἰαο Ηϑαιδγίοϊ οσγ. 

8. ὲ ἰβ ἱτπηροδβί Ὁ]90 ὑπαὶ αοὰ βου] ὍὈ6Ὸ δὲ τὦ» 
γτίδλησοο ψἱϊ Ηἰ 56! , ἐπ] ΗΠ 15 ΒΟ] 685 δου ἃ δοι- 
Β᾽οὶ ψῖι ΗΒ ἸΊογθ. 710 βαῖῶθ ἀοα τομαὶ διη65 
ἀθβουϊθοβ ἰῃ συ. 17 88 ἀπείραστος κακῶν ἈΘ 5δοὲϑ 
ἔοτι ἢ ἴῃ ν. 17 δ 89 οἰθγῃμδὶ βοῖισοθ (Θοσιηδῃ 
»γίπιαϊ Βουγ066) οὗὨ ᾿ἰχμὺ ἤσοπι οι αὐ αἰ 8 δηὰ 
ΟἿΪΥ μοοὰ ρἰγι5 δον ἴοὸ 8. Τἷ8 ἀθοϊαγδίϊοη 8150 
Το 8 τι8 οὗ ὑπ οσιηοι οὐ {6 Μουπὲ, Μεαίιἢ. 
Υἱἱ. 11. αοὐ ἴ8 Βθγ9 σα]]οὰ ἐδ6 Εδίμον οὗ ᾿ἰζμιβ, 
88 ΘΙΒΟΉΎΟΙΟ Ηθ 15 ἀοδβογί θα 825 {9 Εδίμ ον οὗὨ 
ΒΡῚΓΙ(8, (ὰ9 αοἀ οὗ ἐμ βρὶγὶΐβ οὗ δ}} θϑϑῆ, ἨϑΌ. 
χὶϊ. 9: ΝΌΏΏΡ. χυὶ. 22. 28:65 ἀδβουίδοβ ἐδ ἰπ- 
οχδδυδέϊ Ὁ1]6 τί ο65 οὗ {πΠ6 σοοάπο8β δῃὰ {μ9 αἴουτγ 
οὗ ἐμ ἰιηιαυ δ} Ἐὁργ οὗἩἨ αοα ἰπ α ἔογα δἱ οὔποθ 
Ροθίϊοδὶ δηᾶ τποίγὶ 68] “«πᾶσα δόσις ἀγαθὴ, καὶ πᾶν 
ὀώρημα τέλειον,," ἴῃ ογάογ ἰο βιοῦν δἷβο {βου ΌΥ 
ὑπδὺ {μ6 ἱπήογθησθ “ἰδὲ ϑῃσι ἃ αοἃ οου]ὰ γοὶ 
6 {89 6Δ}86 οὗ 8ἷῃ᾽᾽ οοπίοϊ δ ἴ16 Βίρου ζϑδί δοπ- 
ἐγαάιοίίο ἴηι ἑεγπῖπδ. Ἐρτ ἰὐ 18 ἐγ ροββὶ Ὁ16 ἐμπδὶ ἐδ9 
Εδίθον οὗ ᾿ἰσ 8 δῃου]ά ον ἀδυηθ88: Ηο, τὴ 
σγμοῖὰ {ΠΠ 670 18 Π0 σἰἰϑηρθ, σϑηποὶ ῬΟΒΒΙ ὈΪΥ δ 1150 
ἰο-ἀδγ {0 ΘΥἹΪ τ 6} γοβίογάδυ Ηθ αἀἱὰ ξογτυϊὰ οὗ 
Ρυμἶϑι; ἀοίοβί8 0190 βίη, 80 οἴϊθη δοοηἀϑυιαῃϑὰ ὈΥ 
Ηἰπι, ἴῃ πὸ ϑυϑθηΐ σδῃ Ὀοϊοης ἴ0 Ηΐβ σοοὰ δηὰ ρμογ- 
ἔεοῦ σ'ῆθβ. “7Ὧμ6 Νὸν Τοβίαπιοηϊ μοί νον ορ- 
ῬΟ58608 ἦδθ τϑρυϊβῖγθ δββουίΐοη οὗἁ 8 βοὶ -ἀθυϑὶορ- 
τηρὶ οὗἉ αοἀ." ΗδυθηΘΥ. 

9. 16 στεοδίοδί ῥτοοῖ οὗἩ (μ6 δΌβοϊαΐο ἱτηροβϑὶ- 
ΠῚ οὗ αοἀ Ὀθίης ἰδ δαῦ8ε οὗ δὶ 1195 ἴῃ (89 
οΡροβιὺθ ὀχρδογίθῃησϑ οὗ Ὀδ᾽  Υ σΒ ὑΒΟΤΏ ΒΟΥ 98 (τ. 
18), ψθογα ἰμ9 στοϑίθϑὶ δπὰ τηοϑὲ μβἰογίουβ οὗ 4]} 
κοοά ροἱδϑθ (τ. 17), αἰεβουχὰ διδιθὰ ἴθ κϑημογαὶ 
ἰογίηδ, 18 γοί βρϑοϊ ον πδιηθα. Τὴθ βίο συ 
οὗὨ ἰδὸ Ὀΐτιμ οὗ δίῃ (ν. 16) ἰ8β ορροβοὰ (ν. 18) ἴἰο 
[86 Βρὶεἰξ8] ἰδίογγ οὗ ὑπὸ Ὀἰσί οὗ ΟΕ ἰδβιϊδηβ ἐπ 
ΟΥ̓ΟΣ ἰο0 Βι6α ΓΒΘΥΘΌΥ ἴδ9 Ὀτὶ αι οϑὲ ραν οἱ (}6 
ἴδου ὑπαὶ αοἃ γμο οθθοίβ γοζοπογδαιϊΐοη, οδηποὶ 
ῬΟΒΒΙΙΥ Ὀ0 (89 ϑυϊδοῦ οὗὁὨ ἰΐβ σΟὨΪΓΔΓΥ---ον]}}. 
ΤμοθΒ9 τιο αἰδοῖ Ὀαΐ Ἰ[{{10ὸ ᾿ππροτίϑποθ ἰὸ ἐπ 
Ἐρίβι19 οὗὁἨ 7281165 ἰῃ ἃ ἀορσαιδί!οαὶ ροϊπὶ οὗἉὨ νυἱδνν 
σοῦ ὰ ἀο νγϑὶ] ἰο χῖγο ὑπ οῖν θαγποϑὺ δηὰ ἐπουριύ- 
ἔα] αἰξαμιίῖοι ἰο 8 εἰἰδέιπι οἷαδϑίσιηι ΘΟπ ΘΟταΐη 
Τοχοηογδίίοη, Υυ. 18ι, Ἧἴο πᾶν Πδσθ ᾿π ὕδοῖ ἰὴ9 
ἀορί δηά σίομϑβ οὗ Ρδὰὶ] ἴῃ ἃ Ὀτιοῦ ὀο ρθη άϊπ. 
866 ἐῃ9 οχαρμθϑίϊοα] ποὶθδ ου [8:6 ρᾶϑβαρο. «[868᾽ 
τηοἀθ οΥ̓͂ δἰδίοτηθηῦ Οχ Ὁ 5 4150 ἃ βυγργίβίης 
ἀρτοθπιοηῦ τ 8 ὑπαὶ οὗ Ῥοΐοῦ ( Ῥοί. 1. 28). 

[ν. 16. Το ῥγορτοβδβῖνα ἀουοϊοραιθηί οὗἉ ἱοτηρία- 
τἰοι ἰα ὑμ8 δἰδιϑὰ Ὁγ Βοᾶὰθ: 1. ϑυσσεδέϊο. 2. 2 ε- 
ἰεοίαίϊο. 8. Οὐπδοηδε. ϑιγσοείϊο δὲ λοδίΐε, αἷεἶεδο- 
ἰαξο αὐΐεπιὶ υεἴ οοημδεῆδιιδ δὲ ποδίγϑο ζγασιίϊίαί. 
ϑὲ αἀεἰεείαίίοηδηι οοταΐδ Ῥατὶ 5 δεσοϊ Ῥγαῦεο αἀοίϊο- 
πἴϑ, ποδία 7απι τλογίΐϑ τοὶ οἱοίοτ ὨοϑιὶΒ αὐδοοαϊβ, ἘῸΡ 
ἔαγίδον 1]υδίγαϊοη 8δ60 ἩοσἀβιΥΟσ ἢ. 

γ. 106. Βρ. Απάγονγοβ (ϑεγπέοπς, 8, ἡ. 374): 
“ΦῬΒουρὮΕ οὗ πιδὴ ἰΐ Ὀθ ἰγυγ βαϊὰ Ὁγ 90, “89 
ὭΘΥ͂ΘΡ οομἰἑπυαοίδ ἷπ οη0 Βίδγ᾽ (00. χὶν. 2); 
πουζσὰ {μ6 ἐσλίε οΥ᾽ λεαυεη ᾿δΥὸ {π 61]. Ρ8Ρ8Ι]αχοθ; 
γϑ8, “180 απσοῖδ οὗ οδύϑη, 89 ουπὰ ποὶ εἰθδά- 
ζαβίηθβ8 ἰπ ἰμθπ᾽᾿ (7 οὐ. ἱγ. 18); γοῖ ζον Θοά, Ηθ 
6 δ Ὀ7]6οὺ ἰο ποῺ9 οὗ ἰμδοῖθ. ἢ 18 “890 δπηι συΐ 
δὴ, (Εχ. 1ἰϊ. 14); [δὶ 18, 8611} Μλίδοιὶ, ΞΕ γὸ 
ει εἰ πον πιμίον (Μα]. 111. 6). ἘΡδ δτὸ ποὶ ψῖῆδὶ 
το ὍΣΟ ΔΤ ὗ]6 βίησο, ταὶ γ͵ὸὁ 5888}} Ὀθ δΔνκννἰϊο 
ΔΙ͂ΟΣ, Βοδσο Ὑδοὶ ἯὙῦ2λ 8.6; 0. ΘΥΘΓΥ τηοταδιξ 
ΤΆΔΙΊΚ65 08 ΤΥ. ἩΠ αοὐ ἰἰ 15 ποίμίηρ 8Βο, “Ηο 
5 ἐμαὶ Ηθ ἰβ; Ηο ἰδ δηὰ ομβδηροίδβδ: ποί.᾽" Ηδο 
ΘὮδηρ66 ποῖ ἢ18 ὑθῈ0Ὁ; Η6 δΆΥ8 ηοἱ, Ὀθΐοτο Αὔτδι 
δπὶ ὙΔ8Β, 7 ᾿᾽΄ὗ΄όαε; Ὀπὶ ““ὈοίογΟ ΑὈΥΔΙΔΙΩ Ῥγ͵δ8, ἢ 
ἄπ." (7ο. Υἱί!, δ8). 



ΟΠΑΡ Ι. 18--18. δ 

Χεὶ δὸ ἰβθγ ““υδιγίπρδ δὰ οἴϑηροβ,᾽ ἰἰ ὁΔῃ-] “Ἐδίμοσ ΟΥ̓ Ἰ ρα δ." 
ποὶ ὃῦὉ6 ἀφρηϊοά,. 6 566 ἰθϑιῃ ἀδίϊυ: σις, Ὀαὶ 
180 Ροΐηΐ 18 ϑὲγ φμδηι, ΟἹ Ὑ ΒΟτ ἰο ἸΔΥ 6 πὶ} Νοῖ 
οἢ ἀοα. ϑϑιηβ ἔμ 6 γ0 ΒῺΥ τοοοϑϑῖ [{ 18 Ὑ6 7ὉΓ- 
8. Κὸ Ηΐπι, ηοἱ Ηθ υ8 (96τΓ. 11, 17). [( 18 ἐπ Β81 
ἐδαὺ πιοῦοϑ, ἰοῦ (ΠΟΥ ἐπαὺ ὯὍθ ἰπ ἰὰ μη κ (ὰ 9 
ἰοπὰ χοθδ ἔγοιῃ ἴθ, ποΐὶ ὑμπο ν ἔτγοπι 1ἴξ. ϑθθιιβ 
ἴ86γῈ ΔῺΥ γαυϊδίίοι, κ8 {μδὺ οὗὁ ἰῃ6 πρὶ [1 18 
ππιῦτα ἰεγτᾶς ΤΑ ΚΘ 8 ἰΐ, (86 Ἰΐρῃ! τη 68 ἰΐ ποί. 18 
ἰδογθ δηγιμίης τόθ ὉΠ ̓ς ἃ διδάον ἢ Α γδροὺΡ 
τἶδεϑ ἔγοῖη 08, δη ἃ τ 08 (86 οἱουά, νγναϊοῖι ἰ8 ἃ8 
ὃ Ροηί-ουδα Ὀοίνγθοη, δὰ ἰδῖκοβ ἢ ἐπὶ ἔγοιη ΟἿΓ 
ἰκὶ. Τμαὶ γΡΟῸ '8Β ον ἰυδὲ, (Π0Γ6 ἰ8 ἐμ αρμα 
σμεπι, 158 ΔΏΥ ἰοτηρίοα Τὶ 18 ἀὲδ οἵου ἐμὲ ἀοίἢ 

. ἴ; ἰλδὲ ϑηςἰσϑὶ ἢ ἷπι ἰο βίη; ἐμὲ Ὀτίηχδ ἃ8 ἴὸ 
ἰλ9 βιδάοιν οὔ ἀθωΐ}. [1ὲ 18 ποῦ 6οά. Νὸο ᾿ποῦθ 
(δΔη Ηδ δὴ Θ ἰοπιρίθα, ΠΟ ποτ οδπ Ηθ ἰθτρί 
ΔΏΥγ. ἴνὸ δηὰ ΔΗΥ͂ ὁοἰάπρο, ὑἰμ0 ἀρμα 18 νυ ὶϊἢ 
18, οί ἤῆπ; σὸ οἴδηρο, Η6 15 ὑποβδηροᾶ. " Μδη 
πὶ Καὶ ἰπ 8 ναΐῃ βιδάον." (ΡΒ. χχχίχ. 6). 
᾿" ἬΔΥΒ ΓΟ δ ἰγχυ ἢ. Ηθ οδηποὶ ἀθην Ηϊΐτ- 
867 
ΕΥΘΙΥ ΟΥ̓], {Π6 το ῬοΥ ΘΟ Ϊγ ΟΥἹ] ἴθ 18, ἐδ 

ἸΒΟΙΘ ἰΐ 18 ἔΛοπὶ θοΐονν: ἰδ ΟἸΌΒΟΥ τίδοθθ ἔγοσῃ {89 
δίεδ οὗ οὖν πδίυσγο οογχαρίοα; ΟΥ γοὶ ἸΟΥ͂ΤΟΓ, 
ΔΒΟΘΠἦδ 85 ἃ. 5.ΤῸΒ5 ΒΙΠΟΚΚ6, ἔγοιῃ ἰδ 9 δοίζοηιεδα »ίξ, 
ἔτοιι {89 Ῥγΐποθ οὐὗὨ ἀδυκη 688, 88 []} οἵὗἁἩ νδυγυίης 
δηὰ ἰυγπΐπρ ἰμίο 811 ΒΒ ρ6β δηὰ βῃδάονβ, 88 αοὰ 
ἰδ αν ἔγοσα Ὀοίμ, γγῆο 18 αἰ ΐοττα δὰ σοπϑίδηϊ ἢ 
81 Ηἰβ δουγβθβ. .--- 3 ἐξσλίδ ΤΑΔΥῪ ὙΔΥΥ͂, Ηδ ἰ8 ἰη- 
ΥΣΙΪΔΌ]Θ; (ΠΟΥ͂ ΏΔΥ σμδηρο, Η6 ἰβ ἈΠΟΒΔΏΖΘΔΒΙ]Ο, 
ὁοοδίδη ΔΊ ΥΔΥΒ δηα Ἰκὸ Ηϊτηβοὶῦ, Νον ΟΟΥ 168- 
808 ἴγοπι {π᾿ 686 8γ6---- 

1. ΑΥτὸ 67 σίνεη3 ΤΏ θη, φμίώ σίονίατί 63 1,οἱ 
ὯΒ ΑΥ͂Θ πὸ Ὀοδϑίϊηρ. ΑΤ (ΠΥ ρίτθη, ΜΕΥ [07- 
ξεὶ ("0 Οἰγον ἢ [μοἱ Ηΐπι ὈΘ Βαὰ ἴῃ τπϑιηοτΥ, Ηο 15 
ΟΓΒΥ 580 ἰο 6 δὰ. 

2. Ατὸ ἰδ “σίυίσ᾽" 88 Μ6]1] ἀ8 ὑπ9 ““σί ὅπὰ 
ἐδθ “χορ 85 {μ9 ““ρογίοοί,᾽ οὗ καἰζί, Βοὶῃ 
Τβοη δοκπον)οᾶρο 1 ἴῃ θοία; ἰδῖκθ (ἢ 0809 88 8 
Ῥίοῦκα, πιδῖκθ [8.6 056 88 8 δίθρ (0 19 ΟΥΒ6Υ. 

8. ΑΥΘ ὑπ ἔγοτω ΒΟΙΠΘΎΠΘΓΘ 6180, ποὶ Υγοτῃ 
ΘυΣβοῖγοϑῖ ΓΘΟΩΣῚ ἰΠ0Ὲ ἰο ΒΔΥ͂, δη ἰο ΒΑΥ͂ τ ἢ 
[ϑοϊϊησ, Δοπ ποδί,  οπιῖπο, φιΐα ποῦ ἃ ποδὶ 
(Ρκε. οτΐ. " 

4. ΑΥΘ 867 ἔγνοια οα ἷρῃ!  ΙΤ,00}Κ ποί ἄονε τὸ 
ἴδε σγουπά, ἐμθη, 88 βννϊπο ἴ0 {9 ΔΟΟΓΏΒ ὑμῸ7 
δδὰ Ἰγίηρ ἰποσο, δα ΠΘΥ͂ΘΡ ΟὯ66 ὉΡ ἰο ἰδθ ἰχθ60 

ΘΟΙ0 ἔΥΌΙΩ. ΤΟΟΚ ὉΡ; {80 ὙΘΥῪ ἔγϑιιϑ οὗὨ 
ΟἿΣ ὈΟᾺῪ αἷγοα ὑἱπδὶ ψῶῦ. [ἐ ἴβ παίυσο᾽ Β οἰ ϑοὶς 
ἰο υδ ἰοὸ δυὸ ον μβοδὰ ὍΘΟΌΣ υρτνγδιὰ δά ΟἿΣ 
δοατὲ ζτουοὶ Ὀοϊον,. 

ὅ. Ῥὸ ἴδ0Υ ἀοδοοῃὰῖ Αβουΐθθ ἔβα ἐμ θη ἰὸ 
ῬΌΓΤΡΟΒΟ, ποὲ ἰο ἐἶϊπ|ὸ ΟΥ ἤδη 6θ. ΝῸ ἰδ80]6 ἰο 
Ἰοτίαπο, Βα ἢ ἐδ ῥσορμοὶ. 18. χυ. 11. 

6. Ατὸ {ποῦ ἤγουν (86 ““Εδίμον οὗὨ ᾿ἰρξοὶδ ᾽᾽ 
(δεν. χ. 12) {θὰ πθυοῦ ρὸ (0 (6 οἰ] άτοη, α δὲ9- 
πὶ οεῖίς ποίξίε ἰἑππεγθι ““ΠΘΙΤΠΟΥ ΘΔ ΠῸΡ ΒΟΡΘ ῸΓ 
8ὴγ (δΐης ἴγοπι ΔΩῪ Πρ οὗἉὨ ἐπθτὰ δἰ 8}}.᾽ 

ες Ἷ ΑΥὸ Ηἰ8 “αἰδδ π μου γορθηίδησο ἢ (Βοπι. 
ἷ,, 29). γαγίοα Ηδ ποὶ Ἔδοιι Ηο ἴονθϑ, ἀοίῃ 
“δε Ἰονὸ ἰο {86 οηὰῦ᾽ (7πο. χίϊ!. 1). 1,6 ΟΣ 
ΒΕΥΥΪ0 ὍΘ δ0 ἰθ0, ποὺ ψϑυοστίηρ. Ο ἐπδὶ τ 
δδδοροὶ ἤγουῃ ΗἰΪπιὶ πὸ τῶοτο ἴθδῃ ΗΘ ἤγοιῃ 18! 
Νοὶ ἔγοι (πο Ἰὲχμὶ οὗ στϑοῦ ἰο (9 βιδάου οἵ βίῃ, 
88 σ6 ἀο [0}} οἴοη. 

Βαυὶ δθογθ 411, ἐμδὲ τ ἢ 18 οΧ ἐοίδ φμδείαπίίᾶ, 
(δεῖ Ηἴ νὸ πὰ δὴν πδηὲὶ οὔ δΔᾺῪ αἰνίῃρ ον ρἱδ, 
ξοοὰ οὐ μονῆοσί, (μἷβ ἰοχὶ σίγοθ τ ̓ ἰσμί, τ ΕΪΓΠΟΥ 
10 ἰοοκ, ἰο σβοὰ [0 χορϑὶν ἴος ἰμθαι; ἰο ἰδ9 

δ 

Αμπὰ ουϑῃ 80 Ἰοὺ υ8 ἀο. 44Ἃ 
»αίτεπι ἰωπεϊπιμη, σπι Ῥτίτιο ἰωπῖπο: “1,6 (80 ἰσμί, 
ΘΥΟΥΣΥ͂ ἀΔΥ, 80 ΒΘ00ῃ ἃ8 ἯΘ 866 1, Ῥαΐϊ υδ ἴῃ ἱηὰ 
ἰο χοῦ ὺβ ἰὸ {μ0 Εαίῃον οΥ̓͂ 1, 1χἰἰ8.) «Ἅ:εεπάαὶ 
οταίϊο, ἀεδοεπάαί πιϊδογαίίο, “160 ΟἿΣ ῬΥΔΥΘΥ Ὁ ὉὋΡ 
ἰο Ηΐτ ἐμαὶ Ηΐ8 ζ,Υ8606 ΣΩΔΥ͂ ΘΟ ἀον ἴο Ὁ8,᾽ 80 
ἰο Ἰἰρμίθῃ 8 1 ΟἿΚ ὙΑΥΒ δὰ ψ ΚΒ, ἐμδὲ τ 
ΤΑΔΥ͂ ἴῃ ἐδ οπὰ δοῖηθ ἰο ἀτ76}} ψ ἢ Ηΐτ, 'ἱπ ἐδ 9 
αὶ ψὶοΒ 8 φῶς ἀνέσπερον, “᾿ς ἩΒοΥΘοΥῦ 
(το 18 πὸ οὐδῃι δ," ἰΠ6 βὺῃ τΒογθοῦ ΠΘΥΟΡ 
Βοίβ, ΠΟΡ ΚΠΟῪ ἰσορὶο---ἰῃ 6 ΟὨΥῪ (ἴῃ γγ7ὁ τα 88, 
διὰ τ ὶδὴ ἴον ἴὰ οὐν ᾿ἰρΒ ΠΟΤ, φγίπιμηι δὲ απίδ 
ογμιπία. [Α φαγί οὗ [86 ἀθοΥΘ ΤΟΔΙΪΥ ὈΘΙοΩρΒ ἰο 
“ΦΗΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, Δηα ῬΒΛΟΤΙΟΑΙ," δυὺ 1 ἀουδὶ ποῖ 
ἰμαὺ (09 τορος Ὑ}}} Ὅ6 ἰμΒδηκιύ.} ἰο τη ἴῸΣ ποὶ 
ΒαΥϊηρ δἰξοπιρίοα ἰο βουνοῦ {10 Ῥγϑοίϊ6) δ᾽ ϑιχθης 
ἔγσοια ἰῃ6 ἀοοίτ] Π4]---Μ. ]. 

[ὕ. 18. ἩΟΚΡΒΎΟΕΤΗ :--- ὙΠ} σον τ πο Ὀο 1 
βαϊὰ, ἰῃ (86 νοσΚ οὗ ουν εγεπεταίίοπ, αοα 8 Ὀοΐὰ 
ΟἿ Εδίποῦ δὰ Μοίδογ; δηὰ ἐἶ18 βίδιοιηθηί, νν6}} 
ἔο]Ἰ]ονγβ [μ 6 ἀθοϊαγϑίίοι οὗ (86 Αροβίϊο ὑμπαὺ δυό 
χοοα σίυϊπο απα οὐενν Ρεγζεοὶ συ! ἰἴΒ ἔσοτα δΌΟΥΘ, 
οοταΐηρς ἀονγῃ ἔγοσῃ ἰμ6 Κ᾽ αἰλόν οὗ ᾿ἰρῖ8. Ηορ ἰδ 8 
 αίϊλεν, ἴὰ0 Ζαιλον οὗ κε 8, δὰ Ἠο ἰβ ᾿ἷἰκο 8 
Μοίλεν α͵8ο, δὰ γίνοϑ Ὀἱσίῃ ἰο 8 ὈΥ ἰδο οτχὰ 
ΟΥ̓́ΣΣυ. 
ΟσΙρδΓΘ ἴπ6 186 οὗὨ ἰὴ τλδίθσῃ 8] τ οσὰ ὠδένω, 

»αγίωτῖο, ἀδοὰ ὈΥ 8ι. Ῥ8}1} πῃ 056 οὗ πἷβ ἰδηἀοχοδὲ 
ΘΧΌΓΘΒΟΙΟΩΒ οὗ δθεοίομδὶθ ὙΘΑΥΠΪ ΩΡ [ῸΣ ἷ5 Βρὶ- 
τἰίαα] οὨἰ]άγνοη, 64]. ἴγ. 190. 
ΒΥ ιἰμὲῖ8 νοσὰ ἀπεκύησεν, Ηδ ὁτουσὴλί τ 7οτίλ, 
5:ι. Φδῖηοθ ἀθοϊδγοβ αοα᾽β "παίεγπαὶ ἰους ἴὸῸ ΟἿΣ 
ΒΟ 18. 18. χ]ὶχ. 16. Ῥβ. χχυϊϊ. 12. 
--,Ιο υἱὸν ὙΠΪΟΒ Ἰδκο8 ὁ λόγος ρμεγϑοπαῖ ἰδ 

ποὶ ἰπ οσομῆϊοὶ τὶ} {116 σοτηχηοι νἱ ον ; ἐὺ 18 Ὀαβοὰ 
οἢ 88 τοσορηϊίίοι οὗἁ {πὸ ἔνγο ΒΘΏΒ6Β ἴῃ ψὨΐσΝ δὲ. 
ϑαθθθ δῃὰ 3:. Ῥδὺ] υβὸ Δ. ΟΥ Ηδθδ. ἱν. 12: 
ΕΡὮ. γν. 26; Τί, :. 8; 64]. ἷἰν. 1θ.υ Τὴ οοχὰ- 
Ῥϑυίβοῃ οὐ 18 Υ0 786 (Ψ}84π|08 ἱ. 18) τ ἱ. 2} 
ΒΏΟΥΒ ἐμαὶ 8:68 Ρ85868 ὉΥ ἃ Ὠδίυγδὶ ὑἰγδηδὶ "1 08, 
ἔγοϊα ἐ9 Ζποαγπαίε Ἡγοτὰ ἰο ἰμ6 τοοθρίΐοιυ οὗ ἰδ9 
7Τιερίγεὰ Ἡγοτα. 
Αὐβαάκαβιῦβ (οοηίγα Ατίαπος 1ἰϊ. ἢ ΟἹ, ν. 488}: 

“δπαίδογον ἰδ6 Εδίμος ἀοίοστοΐμοβ ἰο ογοδϑίρ, 
Ηο τηδῖκο8 δηα ογοδίθβ Ὁ Ηΐπ (80 Ἦ ογα), 85 ἐδ. 
ΑΡοβί]θ βαγβ. βΒῃν Ἡὰΐ υἱ Ἀ6 Ὁτουρδὶ ὰ8 ἔοτὶ 
ὌΥ ὑμ0 Ἡγογά. Ὑδοτοῖοτο ἐδ9 11} οὗὨἨ μ6 Ἐδέμ οι, 
ΜΘ ἢ ΘΟΠΟΘΥΏΒ ἰπο86 ὙΠῸ ΓΙῸ ὈΟΓΏ δρδίῃ, ΟἿ᾽ 
Ὑ16 ἢ ΘΟΠΟΘΣΏΒ (8080 ἐδῖτπιρσβ ὑμδὺ ἃτὸ τηδὰθ ὉΥ 
ΔΩΥ ΟΥΒΟΣ ΨΆΥ, 8 ἱπ (86 Ἡγογά, ἴθ σοὶ Ηθ' 
ΤῊ8Ικ68 ἃπὰ τοχοπογαίοβ Ὑμαὺ Ηθ {πίη 5 δι." 
Ιββνυβ (ἰϊ. 28, 8) :-ἰ Ἴ ου, Ο τοδη, τὸ ποῦ 

ἀπογοαίθα, ΠΟΣ ᾿οσί μου δ᾽νγδγβ οοὔχ᾽ βίοεπί υἱῶν 
αοά, ᾿κὸ Ηΐβ οὶ Ῥρογα, θαὶ που τὶ τάσδ! 
Ἰοασηΐης ἔτουα {πο Ἡγογά {μ6 αἰβρομβδίϊομδ οἵ ἀοα 
80 τη866 {Π66.᾽ ; 
ΤΈΒΤΟΙΠΙΑΝ (6. γαχοαη. 6. 7) 11υβίτδιηρς ἰ89' 

τ ογὰ ἀπεκύησεν ΒΆγΒ: “" Οἠγίδίμδ ρτίηιοσοηέίμ δὲ 
μηϊρεηΐία ἢ εὶ ργορτίδ αἀε υμῖνα οοταϊδ Ἰ]ρδῖμδ.᾽" 

ΝονλΤΙαΝ (ἀε Ζτίμιί. 81):---ἼΘΥΘ 18. ΟΠ6 
αοά, νἱϊδλουΐ ΔῊ οτἱσίη, ἤγοη ποῖ {86 Ἰοχά, 
ἐπ ὅοῃ νβ Ὀοσῃ. Ηρ, Ῥοχῃ οὗ ἰδ Εδίδοσ, 
ἀν 6118 ουον ἴἢ {πΠ6 ΕΔίΒοΥ.᾽ 
ΤΗΞΟΡΓΊΙΙΒ οὗἩ Απιίΐοοι ( 10): ““αοἀ, Βεγίης 

ΗἷἰβΒ Ονὰ ογὰ ἱπαὰνν δ! ὴς ἴῃ Ηἰδ. οὐ ὈΟΥΤΘΙΒ 
ἰσπλόγχνοί) Ὀερεαὶ Ηΐμι, βανίηρ Ὀτοδι θὰ Ηΐπι 
Ὁγίἢ ὈΘίΌΣΟ 8}} ἐτοῖν δηα βγοῦχ Ηΐ Ηο μδιὰ 
᾿η886 8}} ἐπΐηρβ; δπὰ Ηο ἱβ οδ])οὰ {πὸ Βορὶ ππίης, 
Ὀδοδιβο Ηο ἰβ [μ Ρυϊποῖρὶο δὰ [ογὰ οὗ 8}} ἐδίηρα. 
πο ἢ γ Χο οτοδιθαὰ ἰβσουσὰ Ηΐτα.᾽" 



δ8 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΤΑΜΕΞ. 

ΗΙΡΡοιττῦθ (Ῥλῆοδ. Ῥ. 884):--- ΤῊΘ Οπο δα- 
Ῥγϑῦιθ αἀοἀ ροηογαίθα ἐπ οτα ἴῃ Ηἰρ ον ταϊπά, 
Τὴ9 ψοτὰ νδ8β ἴῃ {μ6 ΕΔΙ αν, Ὀσασίης ὑπὸ 11} οὗ 
(9 Εδί μοῦ ττἴο Ὀομαὶ Ηΐπ; δηὰ νἱιθη (86 ΕΔΙΒΟΓ 
σοιμηδπαοα ἰδδὶ ἴπ6 ᾿ου]ὰ βουϊά 6 ογοδίϑα, 
ἐμ!0 ἤδοταά τῶ οχϑουϊπς ὙδΒδὺ τγἃὰ8 ρ]θαβίηρ ἴο 
ἐμ 6 ΕδίμοΣ,---Ἴὸ Ῥοτὰ δ]οῦθ 5 οὗ αοά, οἵ ἀοά 
Ηἰπιβοϊ; πιιογοΐοσο Ηθ ἰβ αοαά. Το οτγὰ οὗ 
αοἄἂ τορι]αῖθθ 411 ἐΐηρσθ, (η6 Εἰγβί-θοτη οὗὨ ὑδ6 
Εδίον. Ομ 18 αοα οὐοῦ ἃ]}, ο σοιητηδηδοὰ 
18 10 ΘΒ} ΔΎΨΔΥ 5 ἔγοτι πιδ ; γοροπογαιϊηρ (6 
οἷα τιϑδη, δηὰ μανὶηρ 08116 ταδῃ ΗΪβ ἰτηδρο ἔσοτῃ 
(86 Ὀεκχίπηΐϊηρ; δηὰ τὖ ἰλου Πποδνγϑηθδί ἰο Ηἰδ ΠΟΙΥῪ 
δοιηϊηϑηἀτηοηῦ δηὰ ἱπιϊίδίοβυ ἴῃ ροζάποβδ Ηΐμπ 
γγ0 18 χοοά, μου νυ] Ὀ6 ΠΣ Ηἶπι, Ὀοὶπς ποπουχοα 
ὈΥ Ηΐπι, ἕον ἀοα ᾿848 ἃ Ἰοιρσίης 1ὉΓ {66, αΥΪης 
αἰνίηἰτοὰ (66 8180 ζ0Γ ἶ8 σἴοτγ.᾽» 

Βρ. Βσυι;, (2 ε΄. Ἐιά. Νῖς. 111. δ. 11.) βαγϑδ: 
“ΠῚ 6 ὅοῃ οὗ ἀοὐ, ὈΟΓῺ ἔγοτῃ ϊεγπέψ, 18 εαἱὰ ὈΥῪ 
ὸ ΕΔΙΠΘΥΒ ἰοὸ παγο σογίδί ἢ ΟἿΟΥ ὈΪΤΓΒΒ ἴῃ ἐΐπεδ. 
ΗΘ ναβ Ὀόσῃ ἰεΐο ὑμὸ του ἃ σὴ Η 6 σδτηδ ΤΟΣ ἢ 
ἴο ογοδῖθ ὑμ9 νου]. 9 τῶὰβ Ὀογῃ δραΐϊῃ ἰῃ ἃ 
ΜΟΘΘΟΡΙΝΪ ΤΏΒΠΠΟΡ, θη Ηο ἀοδοοπάοα ᾿πἴο {6 
τ οὗ (6 υἱγρίη δηὰ υηϊϊοὰ ΗἰπιΒο} 7 ἰο ΗΒ 
ογοδίυσγο. Ηο ἰβ ἀδὲγ Ὀοτπ ἰπ ὑπ6 ποαγίβ οὐ ὑμ 086 
ὙΠῸ ΘΠ ΌΥΔ606 Ηἰπὶ ὉΥ δι δηὰ ]ον9.᾽" 

Βρ. ῬΒΑΒΒΟΝ (Ρ. 219) βαῦϑ: “118 ᾽86 οΥ̓͂ ἐμ 
ἰογηὶ Ῥογα τ88. Δ πι]}ἔᾶτ ἰο ἰπ6 Φ 978, ἀπα (ῖδ 
τγὰ8 1:6 ΤΆ 501 (παὶ 5ί. 9201 ἀοϊγογο το {61 
80 στοδϑί ἃ ΤΥ ΒΙΘΥΥ ἴῃ 80 ὕειο τοογὖδ.᾽" ΟΥ ἀν οσί ἢ 
δ 45 ὑπαὶ (6 δδῖηθ σοπιατὶς 8 δρρ] 8 0]6 ἰο {86 
Ἰδησύαρο οὗἉ 8... Ψ81168. 

Βρ. Βσν, (ε΄. δά, Νῖς. 1. οἈ. ἱ. ὃ 17-19, δηά 
Τανπι. Αροδί. }ῖδ8. 2. οἷν. χυ.ὴ). [ἢ {86 Ἰδαίου Ρ88- 
Βαῶ26 δ ἀθοίαγοβ ὑπο τηϑδηΐῃρ οὗἩ 3.. Φ8πι68 ἰο Ὧθ 
ἐμαὶ ον Ονἰδιϊδη σγασθθ Ῥχοσοϑα ἤγοιῃ “89 
Ξξοοὰ γίοδβανγο οὔ αοἀ ἰδγουχὰ Οἰτίβί, δηα ἔγοστῃ 
Ὧ}}0 γτορϑῃδγδίΐοηυ τ οι ὑπο ΠΟΙ ΒΡ νὶλ ἡγοσκβ ἴα 
ὅε8 ἰὨτοι ἢ ἐπ (05Ρ6].᾽» 

ἩΟΒΥΒΎΟΒΈΗ :--- ΤΟΥ Ὑοπὶ Κί, 7 82π|6ὸ86 δά- 
«ἄνοδαοὰ, Ὀοΐηρ ὈΟΓῺ δρδΐῃ Ὁ βάἀορίίοη δῃὰ ογέ- 
αἰεά ὅπὸνὰ ἴῃ Οὐτγίδί ὕέδι5, (λ 6 ΕἴοΘτῊΔ)]  οτὰ (ΕΡΒ. 
ἀϊ. 10), ταϊχῦ π}} Ὅ6 δβαϊὰ ἰο ὈῸ ἀοδίᾳτιοα ὉΥ 
οά ἰο 6 α Ξγεί- "γε ὁ Ηΐδ ογεαίωνεα, ἴθ ἰᾺ 6 
ἭοΥΘ πεῖ ἐγεαΐίμγεν ἴῃ ΟἸὨγῖδὶ ((α]. Υἱ. 1δ; 2 σον. 
γ. 17). Ὑ8ο ͵δ8 [16 “γεὶ δεσοίίεπ οὗ ΘΥΘΤῪ ογδδίιγο 
(σοὶ. 1. 15); (16 δοχίηὶηρ οὔ ἐμ οτϑαιΐοη οὗὁἩ αοὰ 
ον. ἐϊ|. 14), ὈΥ ψιότα δ}} ἐπῖηρβ πο γ σγοδίϑα 
ἰσο ἱ, 160). ΒΥ νἱγίυο οὗὁ Ηἰβ ἱποανρηδίϊοῦ δπὰ 
ΟΥ̓ {8 67 ἱποοσρογαίϊοη δηὰ Α]ϊαιΐοα ἰη Ηἶΐπι, το 
ἐδ ἰ 6 βγεδίςδογη ΔιΆΟἢ Σ ΤΑΔΗΥ ὈΡΟΙ ΒΤ ὑπνι: γψἱὶ!. 
29), {Π0} ὝΘΓΙΘ δὰρ {86 ἥγοί- γέ οὗ ογθαϊίοῃ, 
Βοιηρ δανβηοοά ἰο 8 εἰσὶ Ῥγοδιηΐϊηθηοθ δὰ Ργὶ- 
ἸΔΟΥ͂, Ὀογοπά ἐδπδὲ πιὶσῆ τγὰβ χίγοη ἰὸ Αἄδπὶ Ὀ6- 
ἤοσο ἰδο {4}}] (θη. ἱ. 28) δπὰ ονὸμπ δῦουϑ ἰῃ9 
δη 2619 ἐποιηβοῖγοθ. Οἵἁ ΗδθΌ. ἱἰ. δ-18.. 1, δ, 7- 
16." --ο--Ὑ͵Ἴὶθ. ὨΙσΒΟΣ βοῆδο οὗ λόγος ἱποϊαο8 
8130 {πὸ ον ῦ οὔθ, αοα Ὀγουρΐ 85 ἤοτι Ὁ {86 
Ἡγοτά οἵ ἴσαι, »γεαολεοά ἴο {π6 νον] ."--Μ.]. 

ΤΠὸ Νοῖο οὗ βίη μον, σοΐουροα ἰὸ ὉΠΔΟΥ 
“. ἱτεσείίοαὶ απαὰ Ονίξἰοαϊ᾽" ἰδ 8ἃ58 ΤΟΪ να: ““(ηἷ8 
'ῬαΒβϑδρο ἰ8 διποης ἰπο80 τ ΟΝ ΥοΥ68] (16 ἀσορὶ 
οὗ Ομ ν ϑιΐδη Καον]οᾶρο, ἰπ τ ἰσἢ [86 ρτγδοίΐοαὶ 
δηδ 2078] οχμογίαϊοηβ οὗὐ πὸ ὙΓΙΟΡ ἃΓῸ 
στουπάδά: ᾿γίπςς 88 ἰΐ ἀο68 ΘΧΡΡΟΒΒΙΥ (διό γ. 19) 
δῦ ὑπὸ 85ὶ5 οὗ ἰβοβ. 6 Μ11 πόσα Ὀσγίηρ ἰο- 
ξοῖδον ἴῃ 8 ἴον ποσγὰβ {ὑμ96 ἰθδοδίηρ οὗὨ (Ὠ6 ρΡ85- 
“Βα56, Ὁ (80 880 οὗ 1ζ9 ἱπιροσίδηῦ Ὀοδυϊης ΟὨ 
9 τοδί οὐἁἩ ὑπ6 Ερ᾽δι16. [1ἐ ὑθδοῖθ τ.8 

1. ΑΒ. ἃ ρΡοβίἦνο βυρρ]οζηθδὺ ἰο νυ. 14, 1ὅ, δὶ 
! 

{μὸ 119 οὗ πιδὰ πυδὲ Ὀ0 Γεπονγοϑα, ἔχοι 18 ΥὙΟΣῪ 
τοοὺ δηᾶ ἰουπαάδίϊοι ; 

2. 1ὶ ἀοδίχπδίθβ {818 ΣΟΠΘΥΤΔ] 88 αοά δ σοσκ, 
ΙΔΟΡΘΟΥ͂ΘΣ 88 ΔῺ ἱἐπιρασίϊηρ οὗἨ ἰδο }1ο οὗ Οοά 
(ἀπεκύησε), 88 ΟὨΪΥ ΡΟΒΘῚ Ὁ]6 ὈΥ 6 ψογκίηρ οὗ 
ἐδ ϑ'ρ᾽ σὶ τ, ΟὨΥῪ οἱ (86 ἔουπαδίϊοη οὗ (86 οὈ͵ οι ἑγο 
ἴδοι οὗὁἨἁ οὺγ γοαοιηρίΐοῃ ἴῃ ΟὨχὶβί, ποσὰ ἐβ (86 
σοπίθηίδ οὗ ἐπ6 λόγος ἀληθείας; ᾿ 

8. ἴὐ βοὶβ του (818 Τα οηθγδίΐοη 88 δὴ δοί 
ΟὨ6Θ [ὉΓ 8]}} δοοο ῃ]βιθα (ἀπεκύησεν, Αοτ.) δοὰ 
ἀἰδιϊηρυ  Βῃ 68 ἰἰ ἔγοιι {π6 στδάυ δ) ροηοίσχαίοι δὰ 
δβδιοι βοδίϊοπ οὗἁἩ ὑπὸ ἱπάϊνίἀυδὶ 118 ὈΥ τη θ8ῃ8 οἵ 
ι}18 ΠΟῪ Ῥσϊποῖρ]ο οὗ 118 ἱτιυραγίοα ἴῃ (6 τοξθ- 
πογδίϊοῃ. 

4. Τὸ ἀθοϊασοδ 8180 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ὑπαὶ ἢ 6 ΓΟΩΘΏ6- 
Ταϊΐοιῃ 8 ἃ ἔγζο δοὶ οὗ ἀοά᾽β 'ωοτϑ (βουληθείς) ποὶ 
ἱπάυιοοα ὈῪ δὴν σψοσὶς οὗ δὴ (ΕΡΆ. 1ἰ. 8, 9; Τῖι. 
111. δ), δο [δὶ Ἰη85 18 μΙδαθά ΌὉγ ἀοἀ ἴῃ δ18 σὶρ 
γοϊδίϊοη ἰο Θοά, δηιθο ΘΠ 0ὉΥ͂ ἴο 81} σοῦ κ πὸὶ]- 
Ῥἱοδβίης ἰο αοά: ἴοὸῪ (18 (0 ΘΟ συ δβϑίοῃ ἀπεκίῃ- 
σεν Ἰῃνοῖνοδ: οἷ. ἐξελέξατο, οἷ... ᾿ὶ. δ, δπὰ ἰπ 80 
Ὁ 88 μ15 ἀπεκύησεν ὨΘΟΘΒΒΒΡΙΥ [ΠΡ] 168 186 788- 
υἱδοδιίου οὗ (6 δίῃμπος (086 δικαιοῦσθαι οὗ Βδι. 
Ῥααὶ), ἴ 18 γἱδίῃ δἷδο, ἰδδὲ 5... Φδσηδβ οδηηοὶ, 
νὶ(οαὺ σοηϊτδαϊοἰΐηρ Εἰταϑ6 1 ἢ, πα κα {Πὶδ ὀικαμοῦ- 
σθαι, πὰ {6 8686 οὗ δι. Ραμ, ἀορομἀθπΐ οἢ (δ 
ὍΣ Κ8 ΟΥ̓ ΚΆΣ. 

ὅ. λόγος ἀληθείας ἰΒ Βροοϊδοά 85 ἐῆ οὈ͵ δον 
τηθάϊαμι οὗ τοχοπογοιίίοη ; δα ΘΟ ἢ ὙγὙὸ ταυϑί 
ἈΔΥΘ πίστις 848 1:6 ΔΡΡΓΟΡΓΙΔ ἑη πιο ϊαπι ὁἢ {110 
Ρασὶ οὗ συδὰ ἰυἰπι86}7: οὐὗἨἁ ἰδθ οοπίσαὶ ἱταροτί οἵ 
ΜΓ Ιοἢ πίστις ἴῃ ϑί. δ π108 γ͵Ἦὐ ΒΩΥΘ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ δθθῃ 
δοτηδι ἷης (οἷ. ᾿ἰ. ὅ, 14, οἰ6.). 

6. Τοροίμοῦ πιὰ (μἷθ8 δοὶ οὗῇἨ τοροπογδίίοη 
φῬγοσθοϑάϊηρ ἔγοτα αἀοά, γα ἢδΥα 4160 (86 ΐ χὰ ἀοο- 
(ἰπδίΐοι οὗἉ ἐμ Ομ ἰ βίη, νυ οι (ἢ 6 ΑΡοβί]ο γίγεβ 
80 Β' κῃ βοδη ἢν δηα ἀΘΟΡΙΥ ἰπ εἰς τὸ εἶναι κ. τ. λ. 
Απὰ ὑπαὶ ποσὰ αοἃ ..858 ἀοῃθ ἰο ᾿ἶτα, 18 ΠΟΥ ἴῃ 
{8 ΤΟ] οἱ; στο 868 τηΔ49 πὸ Τουπαδίΐοη οὗ ἰδδὲ 
το ἴ86 ΟὨνἸδιΐδη οἡ ἰ8 Ῥατὶ 88 ἰο ἀο: ὈὉΥ͂ 
τ Ὠΐσ ἢ τ μδὺ ὁ Βαυο βαϊὰ υπὰον 8, ἀπὰ 4, τεοοῖγοδ 
ἤγοϑἢ οοῃῆσγιηδιΐοη. ΤὨΐδβ Ῥαββαρθ 18 ὁη6 ἰ0 ὃθ 
Το οχοα, σὰ Ὅ1͵ἅἘ Ὑΐἱδβῃ ἰὸ ΚΠΟῪ νυδαϑί ἐδὸ 
Ἀροβί] υπἀονγβίδηαβ ὈΥ {86 νόμος τέλειος "(ἰ. 26: ἰἰ, 
12) δῃά νδὺ ἣθ τηθλη8, ὙΒ6Ὴ (1. 14, οἱο.}) μ6 ἀθ- 
ἀυμσοβ δικαιοῦσθαι ἔτοτῃ 9 ψΟΥΚΒ οὗ 85:18. ΑΒ 
ῬοζδΓᾶΒ {Π6 ἀορτηδίΐσα! 86, ψΠΟΝ γ16 σοδῖο οὗ 
{818 Ρδβδδρθ, τἱβδὶηρ (90 ον δ΄ ΓΟΖΘΠΟΥΔΕΟΙ 
ἰ8 Ὀγουσηΐ δὐουΐ ὉΥ (6 ψοτὰ, 86. ἀἰδιϊη συ ϊθμοά 
ἔγοτα {1:6 ϑιδογαπιθηὺ οὗ Βαρίζβηιν (10. 11]. δ--7), τὸ 
ἸΘῪ ΓΘΙΊΔΥΪ,, ἐπ δὺ βοοίηρ ἰμδὶ λόγος ἀληθείας ἀ68- 
ἱξηδίοβ (86 αοδροὶ, 88 ἃ 8016, νι πους ΔΩΥ Το- 
Βρϑοῦ ἰο βαοῖὶ αἰεδιϊηοίΐοι, ποις τοραργαϊηρ ἰἐ 
ὁ8ῃ ὍΘ ρα μογοαὰ ἔγοιῃ (8 ραϑδᾶρθ. Τὸ πογὰ 
οὔ (86 [ον σομπδιλίαΐοδ, τα ποῦν, (δ 6 ἤοτοα οὗ {10 
ϑδαογωποηΐ αἷδο. ““Αεοεαϊέ υετδμωπι αὐ εἰεπιεπίατπε εἰ 
ει ϑαεναπιεπίωπι."" Απὰ [τ 18 τηρδηΐ ἰὼ ὃδ6 ἰπ 
οεγτοά ἰμδὶ {89 γοδάϑυβ οὗ (818 Ἐρ᾽βὶ1]16 Ὕ6ΓΘ ποί 
δαρίἰζεὰ."---Μ.]. , 

ΗΟΜΙΖΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ιι 8. ᾿τῃροββὶ Ὁ]0 ἰο Ῥγσβαθ (6 σοῦυγβο οὗὨ Ἰ᾿ἰΐδ 
μ 8116 τὸ τοραγὰ Θοα ἰῃ ΔΩΥ͂ ΜΑΥ ἰδ οδῦδο οἵ 
δἷη---ο διϊθπιρί οὗὕἁἩ σδδυχίης αοα τὴ (Π9 κα] 
οἴ θη θ᾽ 5 ἰγδηβρνγοβδβίοῃ: ἱ, ΤῊΘ ἰσϑοϑδ οὗ (δὲ ρὲγ- 
ὙΘΥΒΘΏΘΒΒ: ἃ, ἰ {Π6 ον 5} νου], Ὁ, 1} ἐμ 9 ποδί 68 
νοῦ], ο, ἴῃ {86 Ομγἰδίλδη του]. 2. Ἐπ βρεϊη 8 
οὗ (δ΄ῖῖ5 ῬΟΙΥΘΥΒΘΏΘΒΒ; α, ἱπ ἃ ἀανϊξοποα ὑθάογ- 
βιδηαΐηρ, δ, πὰ 8 ὑσουά μοδσί, 6, ἐπ ἃ δι 10] ν]}}. 



ΟΒΠΑΡ. 1, 18-18. 
" 

8, ΤῈ δοὲ σοῃϑϑαῦθῃοο8 οὗ ἰμὶβ ῬΟΓΥΘΣΒΘΏΘΒΒ ; 
Ὦγ ἴι 4, ἀοἀ '5 ἱπδυϊοα, Ὁ, ουῦ ὈγΓοΟΙΒΟΓΡ οἴἶβηαοά, 
9, Δηὰ ον ΟὟ 5δῃεϊβοδιΐοη δηα βαϊγαί ὁ. ΟΡ- 

.«-- οὐ ἰῃ ορροδβιίου ἰ0 τηογὰὶ οὐἱἹ].-- - 6 
οἰ ἰ68] ἐχοο ὉΠΟΥ͂ οὗ (86 ΟὨγἰϑίίδη ὀοπορρίΐϊοη οὗ 
αοά, 4180 ἃ ὑγοοΐ οὗ 118 ΒΘ ΎΘΕΪΥ οσὶρίῃ.---ΝῸ οχ- 
6.90 [ὉΓ βΒἷι, οἷ. ὅθῃ. ἐἰϊ. 12; Φηο. χγΥ. 29.---Τ]}ῖθ 
ἰδίου υ οὗ ἰμοὸ ἀονθὶορπιθηὶ οὗ δίῃ ἴῃ ΘΥΟΥΥ ἱπα]- 
τιν] τμδη: 1, Ὀορὶ πηΐης, 2, ΡΓΟΖΤΕΒΒ, 8, 6πα.--- 
ον Υ 77 ἀἰδογθηὶ δὲ ΡΡΟΔΓΒ α Ῥοδίεγίοτὲ ἴγοτη 
ἩΠιαὶ ἰΔ ΔΡΡΟΔΙΒ ὦ »γίοτὶ.----ϑδίῃ: ΒΒου]ὰ ΠΘΥΟΣ Ὁδ 
δου ειηρ!αίοα ἴῃ {80 Ἰχὶ οὗἩἉ βρϑουϊαῖ γθ ὑπ 6 Σ- 
διδπαϊηρ ΟὨΪΥ, Ὀὰαὺ Δἰνναυβ πὰ ἴδ6 ᾿ἰχῃΐ οὗ ὁ6ο0η- 
βοίθηδα, ἴ89 Βὶ ὉΪ6 δπὰ οχρογΐθῃςθ.-- - 0 οὐσίης 
Ομ βεΐδα α180ὸ βου 58.}}} Ὀ0 δι ἀτεββοθα 88 ἃ ὃὈθ- 
Ἰονρὰ Ὀσοί 6 7.---ΕΣΤΟΣ πιδηϊίοϊὰ, γα ἢ ΟὨ]Υ ΟΠ6.--- 
Τ86 ΟΥΓΟΙΒ Οὗ ΓΘ 1ῃ ΙΩ0ΥΔ]8 8ΔΥΘ [81 ΠΥ ἰδ 6 οἴοοί 
οἴ ἐμεὲς ποὶ Ἰοοκίηρ υν δβυ δ] ΟΙΘΏΠῪ ἰο 186 ΕΔΓΠΟΡ 
᾿οὔ Ἰχμι.---Ὑο τὶς 68 οὗ αοὰ: 1, 81} κοοὰ Ἰἰρ)ιίδ 
ἑοῖο ἔγοιῃ Ηΐπ; 2, ΟὨΪΥ ποοᾶ ρΙ 8. σομ6 ἔγοτω, 
Εἰπι.---αοα οαπποί Ὅε ἰοτηρίοα ἰο οΥἱ] θυ ΗΘ 15 
ΠΟΥ͂Ρ ΒΡ] οδιοὰ ἰῃ γδὶη ἴον μοοᾶ.--- 8 Θχα]ῖ8- 
ἰἴοα οὗ (λ6 ΟΥ̓οδίου δῦουθ {16 πηοϑὶ ὀχαὶϊ θὰ ποσὶ 
οἵ ΗΪϊ5 βαπάβ.-- - 8 δοηῃδίδηΐ δ] ογπαῖΐοπ ἴῃ {10 
Βείυγαὶ του]ὰ οοπίγαϑίοἀἁ τ ῖϊ (86 ἱπμπη 80 
ογοῦ 'π μ6 τότ] που]ὰ.-- Το ἐταται 8 110 οὗ 
λὸ Βδίμος οὗ Πρ 8 νἱοννοὰ 1, οἡ 1.8 δοατί-βυγ 
δηὰ σοηδοϊϊης δίάἀα, Ὀαὶ 6150 2, οἢ 18 Βοϊ ΘῃὶΥ- 
δου δεΐπς δὰ πασγοΐϊης δίὰο.-- - 6. τα ΓΔ 0168 
οἵ τοζοεπογδιίου : 1, αοὰ ..δ8 θεοί υ8, 2, 80- 
φογϊης ἰο ΗἾ8 ἔγθο ἀθοσϑθο, 8, ὈΥ ἰμ6 πογὰ οἵ 
ἰγαϊ, 4, ἐδ8ι τ ββοι]ὰ 6 οἰ6.---Οὐ (106 ψ80]6 
Ἰεβϑοῦ νυ, 138-18. Βίη ποὶ Οοἀ᾽ 8 ἔδιιϊυ Ὀὰΐ 8010} 
ΟἿΣ οὕ, ἃ ἰσαιἢ, 1,  ΒΙΟΒ δῇ 18 ΟὨἿΥ ἴ00 ΡΓΟΠΘ 
(0 ἰογζοὶ (ν. 18), 2, ψ ῖο δΟὨ ἤΤΊΩ8 {116 Εἰ ΒίΟΥΥ 
οἵ ἰδὸ ἀονοϊοριλοπὶ οὗ βίη (νυν. 14, 16), 8, ψ ἱοἢ 8 
εἴδηοο αἱ 116 Ὀοΐηρ οὗ Θοἀ (γν. 16, 17) ἀπὰ αἱ 
ἐμὲ τοσκ οὗὨἩ ἀαοἂ (γ. 18), Σομουθ8 Ὀογοπα 8]] 
ἀουδὶ.---Οη ἐΐ9 δομο] βίο : ““ο ποΐ οὐκ, υ. 16. 
“)ο οὶ ΕΥΤ,᾽ ΠΟῪ Φαηθθ θγῸ Οδυ 008 018 
δζεϊηδί ἃ ἐγ ΓΟ] ἃ ΟΥΤΟΡ : 1, θ)ὸ ποὺ ΟΥΥ, γ86 Ὑ}10 
ἐχρϑοί ἰμο εἰρίιοδί ροοὰ ἤγοτῃ Ὀθποϑία ({189 ΘΑ ΣΙ): 
81} κοοὰ οἰνίηρ 18 ἔγοια δῦουο, 2, Ὧο ποὲ δῦ, γ8 
Μ|.0 ἀπ οἰ] πρ ὁ (6 ζοοάπ688 οὗ 604, ἴοτχοὶ Ηΐδ8 
δοϊϊποδδ: ἐπ αἶνον οὗ 811 σοοά 8 δ'δο (86 Βδίμον 
οὔ] ρυι8. 8, θὸ οὶ οὺσ, γϑ σο ἐδίηκ ἰδ ΠῚ ἢ ο- 
Ἰΐπαδα ἰἢ γοῦν 6886 ψουϊὰ 66880 ἰο Ὀ6 λιιδὶ : πῖϊἢ 
(86 Βαίμον οὗ ᾿ς ἢ65 18 ποῖ ΠΥ ὙδνἸΔΌ] ΘΠ 688, ΠΟΥ 8 
δυδίον οἵ ἰασηΐης. 

ΒΤΑΒΚΕ :--- ΓΑ 858 ἸΟηρ 88 6 ᾿ἴγαβϑ ἴῃ ἰΐτηθ 15 
ἸΙΔὉ]6 ὑο ἑδταρίδι οη8.---ΕὙΘΥΎ ἸΏΔη 88 ἃ Ἰδὲ ἀπὰ 
48 ρϑσυ δ ἰο ΕἰτηβοὶΓ ἀπ σατο ἰμ6 οτὶ ρίη οὗ 
81} εἷδ ἐδπιρίδίΐοιβ τιν ῖπ ἰπιβοῖ, 7ὅο. χὶϊ. 6. 

Οσκ5ΚΕΙ,:-- δ ΟΌΓΒΟΪΥ.8 ΔΥῸ ΟΣ ΟὟ νγογδὶ 
ΕΛΘΠ 65 ΟΥ̓ ΟΟΣΥ ΟὟ Ἰιυ8.8, ΡΓΙΟΥ͂. χν, 27.--Μ δὴ 
Ὀαοῦτλ68 σγδυ8}}γ βίη γα]..---Ὑ Βδίθυοσ 6 σϑοοὶνο 
ἴτοιῃ δΌοΥο βου ἃ ἰδ κθ ὰ8 Ὀδοὶς ἔγοπι 6] ον ὑρ- 
πεγὶ (ο σοὰ.---Τ8ὸ τίνοσ οὐ αὐ β γζτδοθὸ 0 
ἴτοῃ οα μα ἐπίο (δ 6 ἀθορ υϑ]]ογβ; (86 ἸΟΥ͂ΟΥ 
ἴδο Βοασί, ἐπ τῶοτϑ ρϑῃΐϊ]θ ἰμ.8 ΒΌΡΡΙΥ [ἰπῆυχε: 
ἴλο ὅον οἵ Θοἀ᾽ ἰπίο {86 μιοατί.---Μ.]1.-- 
ΤΠ Θοἀ ἴα (λ6 ΒΑΙΒογ οὗὨ Ἰϊσμὲ, (θη βίῃ σδπμοῖ ὃ 
Ηΐδ ελ}]14. ον ναὶ δοταταιηΐου μ88 ᾿ἰρηΐ τ 11} 
ἀλγκηθαβῦ 2 Οογ. νἱ. 14.---ἰ Ὀοϊίονοτβ ἃτὸ αοά- 
δοχοίίεη, {8 Ὺ ἀγὸ οὐὕὁἩ Ὀἰνίπο ἀθβοοπῦ [8 Ὀϊνίηθ 
τ06--Μ.1. Ο, νΒδὶ εἰσι ΠΟὈγ} 

[υτῆξε:---ο Ἰγίηρ ποτὰ οὗ ("9 βογροηὶ [88 
Φοττυρίοἀ υ6 Ὀπὶ ἐπθ ἔσθ ποσὰ οὗ αοἀ πιοῖὶςο8 8 
Βοοὶ δζαΐῃ, ὅπο. χυϊὶ. 17. 

. 

δῷ 

ΞΤΙΒΕ :-- Νοιϊηρ σοοαᾶ δομηθ8 ἴγομι Ὀοὶον ; ποί 
ΟΥ̓́Θ ουἱνηχὰ }ι6}} ἴὸγ ουὐϊναχά ποοὰ (οἴ, δἰ. 88, 
8, 9).--αοοα καἰ ἴῃ σοηθγαὶ ῶγ0 οὗ 0 δβϑγυδὶ] 
νἱϊοαϊ (Π6 ρεογίθοί σἱτν, τ μσἢ ΓΟΒίογοΒ (9 ὺ8 
᾿χὶ ἀπὰ 116 ἴῃ 8 σερεπογαίίου (ουίὐ ο6) αοἀ. 
ἨΕΥΒΧΚΒ :--Βοίηρ ἱοιηρι θα γΟΌΣΒ ηοὶ ΟΠΪΥ͂ ἰο 

Βοϊ οἰϊδιϊοηβ ἰο δροβίδδβυ ἔγοιμ ΟἸ ΥἸβίϊδαῖν, ἔσοπὶ 
το ρίομ ὈΥ̓ ϑανογβι(1θβ, Ὀυὺ Ψᾶτη68 ᾿πδῈ ΓΘ Εν 
ΒΡΘΆΚ5 οὗ βῖῃ ἴῃ 6 ΏΘΓ].--- 681 6 ΓΘΠΙδἰ ἢΒ ὈΔΥΓΘῺ 
Βουΐ {86 τν}}}.--- Α}} (86 νοθ οὗἩ πρϑδηϊκίπα ἰ8 
[80 ἔγιιἱυ οὗὨ βἰη.--- θυ νίηρ ΟΥ]} ἔτοσα 186 Βοίης 
οὗ ἀοἀ 8 τσ ΟΣΒ6 ὑδδῃ ῬαΣβθοΐβηχ τ 118 
ἀυ δ] 8ῃ). -- 
ῬΟΒΌΒΒΣΚΥ:---Τ 6 παίυγο οὗ ἰθτηρίαίΐοι [{. 4. 1ἐ8 

ΘΒΒ60006--Δῖ.}, 1, 1168 ποῖ ἴπ πᾳ ουἱιναχαὰ 8888}. 
Ὀὰὺὶ γί μον νυ 81} ΟΌΓΣΒΟΙΥΘΒ; 2, ἰὑ Βμου]ὰ ποὶ ὈΘ 
οομηθαίβα ἔγομπι τὶ οαΐ Ὀμὲ ἔγοτα τὰ ὶη.---ΟΥ̓Γ9 
ΒΟΙΥ͂ ΡΟΨΟΥ ποοράρα [Ὁ ρῥίοιιβ ἀδεὰβ: 1, οὗ (9 
ὨΘΟΘΒδΙίγΥ Οὐ 8 ρον οΥ; Οὗ 118 σομημγυπίοαίΐοη. 

[Υ̓. 18. ἀοἀ Ῥογιοῖίβ δὰ ὀυθσσυ]ο8 {89 ἰεπιρία- 
ἰοῦ, Ὀυΐ ἰδ ποῖ (6 Αὐὑὐἰμπον οὗ ἱ1.---αοα 15 ποῖ μον 
(οΙ ΡίΔὉΪ6 ὈΥ ΟΥἱὶ {πίπρθ, ΠΟΡ γογβοὰ ἰὼ ουἱ] 
ΕΒ πη 58.--- μαδὲ, {86 ΘΠ Ομ Δ Γ68Β πα ἐδιηρίγοδβ, οἵ. 
Ργον. Υἱὶ. δ-27, ΚΞ66 4180 {86 δι πλγα}]ο ροχίγαὶϊ! 
Οὗ {16 φοΟΒΒδΙΩΘΣΥ ΔΡΡΥΟΔΟΙΟΒ οὗ βἷῃ ἰῃ ϑομίλεν᾽ 
ΤΌ ΔΙαῦΔ, Βοοῖὶς 8, 93--29..--.Ἠὅὄ04, (86 ΕδίΠΟΣ Οὗ 
Ἰὲρμ 8 18 ποὺ {π6 Αὐΐμπον οὗ 6υ]} ; οΘοπίγϑδὶ “ Εδίμου 
οὗ Ἰρμῖβ᾽᾽" δῃηὰ “Ῥυίῃοδ οὗὨ ἀδυϊη 688."--- 

γν. 14, 16. ΤῊ τὰν ἰοὸ ἀθδίῃ!. 1. Δῖδῃ σαν τ 
ὉΥ 18 601] ἐπο] 1 πδί! 08 ουἱ οὗ {86 Βα΄ο δβυ]υμι οὗ 
Υἱγίαο (ἐξελκόμενος); 32. οδηἰσταρροαὰ ὉΥ ἰδ ἤμεοὶ-.ἥ 
ὨΔΙΪΟΩΒ οὗ υἱἷοο δηα οὐἹὶ (δελεαζόμενος); 8. ἱπῖο 
1:6 σοπλχηΐβδβί οῃ. οὗὁ το μία ΡΥ βὶπ (ἐπιθυμία συλλα- 
βοῦσα τίκτει ἐμέρτίανι διὰ 4. γἱροηΐηρ πὶ βίη, 
δυγγὶοα ἰο τυ (ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα 
ἀποκύει θάνατον) .---- 

γ. 16. Τμο ἀυτν οὗ ΟἸ τ βϑδη ραϑίοσβ ἰο Ἵδϑιι- 
ἐζο ἐμοὶν Βοο κ8 ἃ χαϊηδὶ ΘσσΟσυ.-- 

Υ. 17. αοα ἰἐμο Αὐἰβον οὗ κοοά---;6 οδηποὶ 
{πογοίογο Ὀ6 (6 Αὐἰδπον οἵ Ενὶ].- --αοα 18 {16 ρογ- 
Θῃἢἶ8] ἰοαπίαίϊη, ΘΟ σδἢ ἰπ Ῥοσχροίυδὶ 
ΒΓΔ 18 σοοὰ οἰ Β δηά ροτγῖοοί καἰ ἴι8.----Αοοὐ ἐούισ 
ἀφῃοΐαβ μοὶ ΟὨΪΥ ὑθιαρογϑὶ Ὁ] βδίηρϑ Ὀὰἱ 4180 βρὶ- 
Υἱ τ] ---ἰς σΟΙΡΡΟ 6 πα8 ἐμ Ὀαβίονναὶ οὗ ΘΥΟΥΥ 
Ὀ]οβϑίης δοοογ θα υ8β ὈΥ͂ {10 πιπαϊβοθησο οὗ οὐῦὸ 
ΒαΘΥΘΩΪΥ Εδί ον ἰπ (π8 ΟΌΣ ἐπιρεγεοὶ βιαὶθ οὗ 
οχίβίθῃοο; 86 ρεγγοοί σίγα τὰ ἰῃοβο δίθσῃαὶ] 
Ῥοδββθββίοῃβ ἰαϊὰ ὯΡ ἴθ᾽ τ8 ἱῃ ΠΟΑΥΘΏ, ΟΥ̓͂ τ ΒΘ 
τεσεποταίίοη 15 (6 Παρ πηΐης δηὰ ρ]θάχο.---αοἀ 5 
ὑπὸ Σ᾽ αἱλὲν οἵ (ἢ Ἰχιβ, ποῦ ΟὨΪΥ οὗἩ διθανυϑη, ποὶ 
ΟὨΪΥ οὗἨ {86 ᾿ἰσ 8 οὗ γθαβοῦ, τ] Βάοσῃ, Θοῃβοΐθῃοθ, 
ἰγυαϊ ἢ, ἱμβρίσαιΐοη δηὰ Ῥσγόρθοου, Ὀυΐ 8180 (86 
Βα ον οὗ (86 ΘΟ] τοι οὗ ἐρεῖ (Πυκο χυΐ. 8; ὅπο. 
χὶΐ, 86; ἜρἈ. ν. 8; οὗ, αἶδο Μδίι. συ. 14, 16).-- 
Μ.]. 
ΑΥδεν ον γΥ. 18.--5.. Φδῖηθβ ἀθ᾽ νου 8 ἃ 

οδυϊίοι διζδιηϑὲ ΘΥΤΟΥΒ, ΒΘ δίΟΥ ἀγὰβ βμονοᾶ 
ἐποπιβαῖνθ8 ἰῃ {1.6 ΠΘΓΘ816Β οὗ 4 »εἰϊεδ, Ἡεγπιοσεπεδ, 
Ῥαϊεπίϊπιια, αγείοη δὰ ἰδ9 Ναπίολθαηδ, πιϊοι 
τορσοβοηίοα (ἀοα 88 (μ6 4ωέλο᾽ οὗ ΟΥ̓], οὐ 88 δυδ7εοῖ 
ἰο οΥἱὶ, δῃ ἃ ὑπδῦϊο ἰὸ γαβὶδὶ πὰ ουοσοοχηο ἰί.--- 
Υ. 14. Οοπουρίϑοθησθ ἰ8 {86 νγοπλὺ οὗ πη, δπὰ ἰΠ8 
οὔερτίηρ οἵ δῖα ἰβ ἀϑδαὶίῃ. Α1} 8980 Δ ΓΘ οΥΪ] δηὰ 
ὯΟΘ οὗ {μ680 ἃΙ6 ἴτγοπι ἀοα, ψὸὺ ἰ8 ἰ80 Αὐὐδ ον 
οἴ 4}} Κυθ Γ} 

[θιρυμῦϑ: τ. 16.--Τ}Ὀ6 τα βίγυ οὗ σοοά ἴδ ἀϊ- 
ΤΘΟΙΥ δηὰ ἱμα ἰ σθοῦ ζγοπι αοα: Ὀαΐ σδυΐξ ΘΟ 68 
ΟὨΪΥ »ὲῦ αοοϊάεπα, πάγου δὰ τηϑαϊδίοὶγ, Γ[ῸΡ 
(80 σογχϑοίϊοπ οὗ ωδῃ, 50 18 ομδδίθῃϑα ὉΥ βινΐν- 
ἔδσίηρ.---Μ.]. 

“ 



θ0 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞΗ͂. 
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΄πὖΠὖῸΠπῸΠ’ΠἷΠ΄--..-“ΠΠΠπΠπΠπΞπ-ΠΠπΠἷΠἷΠἷἝἷἝἷΠἷΠ55-΄..΄ὦ..-.........
.......... Ὁ... 

[ΠἸΟΒΟΒΉΎΟΒΤΗ: Υ. 18.- -Ηογθ ἷἰβ δὲ Αροβίο]ἱο 
Ῥσγοίοδί δῴζαϊηβί ὑὖὉὼ ΘΓΓΟΥΒ ὈΤΘΥΔΙΘΗΐ ΔΙΏΟΩ ΚΖ (89 
δον, 1. ἰδ Ιῃ6ῃ 810 ὙΠδὶ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ Οἱ ΠΟΥ ὉΥ 
φεσοδεὶίψ, 88 ἰ 0 ῬΒΔΥΐβθθ8 μο]ὰ, ΟΣ 6186 2, 88 [ἢ 6 
βεαάάισθοβ ἰαυγαῦ, ὈῪ (89 πηαϊἀ θα δοϊΐοι οὗ ὑμοῖγ 
οἷοπ εοἱϊδ, ἰηἀορΘΌΔΟΏΠΥ οὗ )ιυίπα σγασθ. 8.66 
Μαδϊτηοπί δα ἰὴ ἷβ Ῥσγοΐδοο ἰοὸ βῆγζαε Αδοίλ, δὰ 
Φοβορβὺβ “4πί|. χὶϊ!. δ, 9; χνυϊϊ. 1, 8. Βρ. Βι]}, 
Ἦαγπι. Αροδέ. 15. 2, οἷ. 16. Τμυ8 ὑμον ἀἷδ- 
Ρδνγδχοὰ 86 ἀϊχηῖϊ οὔ ἴμ6 2 ὲευΐπε ἩΓΕ. 

[Μδὴ ἴῃ Ομγῖβι 18 ὑμι6 τσανε-δῆδαῦ οΥ̓Ϊμ9 Βατ- 
γεβί. 8601 Οὐον. χυ. 20-28---Μ.]. 

[ΒΑΒΒΙΝΊΟΑΙ,: Υ͂. 18.-- -Ἴ 15 18 0[π9 συδίοτη οὔ 6Υ]] 
ΘΟΠΘΙΡίβοομσο; ἰο-ἀδγ ἰὑ δαὶ ἢ, θὸ {π|8; (0-ἸῈ0Γ- 
ΤΟΥ͂, ὙΟΥΒΕΪΡ 8ῃ 10]. Τὸ ἵδη ρ068 διὰ γὙγ0Ὁ- 
διΐρ8. Αἀχϑὶῃ 1ἰὑ βδί(ἢ, Ὀ6 ἀποτν.---ΕὙ 1} οοποῦ- 
Ῥίβοοῃ σα '8, αἱ {86 Ὀδρίπαΐηρ, {πὸ ὑπὸ ἱπγοδα οὗἁ 
ἃ δβρίἀ ον 8 ποῦ; δου γαγα ἐὺ 18 ἰκὸ ἃ οαγί-ΣΟΡΘ. 
--Μ.]. 
ν᾿ ΕΜΠΝΙ γ. 1ὅ..-- Το δοιέ, τῇ Ἰο ἢ ἐμ6 αγχοοΪς 

ῬΒΙ]ΟΒΟΡΉΘΓΒ σοπβί ἀογοα ἃ8 ἐμ 8θδὶ οὗ [ἢ 9 δῥρῥὈθ6- 
{1168 Θη ναϑβϑβίοῃβ, 18 ο81}16 ὉΥ λέίο τὸ ϑῆλυ, 186 
ἑπιαΐϊο Ῥατὶ οὗ οὐῦ παίαρο; δηὰ {π6 βρὶγὶί, τὸ 
ἄῤῥεν, ἰ9 ππαΐε Ῥατί. [πῃ δ᾽] υδίοη ἰο {μ18 ποίίοι, 
ὕϑιλοθ γορτβθηΐΒ ΤΏ 6} Β {μϑὲ 88 ἃ λατίοί, ὙὯο θῃ- 
ἐΐοοΒ ποῖ ππδογδίδπαϊηρ δηὰ ν11}} ἰηΐο 108 ρα ΓΘ 
ΘΙ ΌΣΒΟ6Β 8η6 ἤγοπι ἐμαὶ οοπ᾿ ποίΐοι, οοηοείυέδ ἴῃ. 
ϑῖηυ Ὀοίηρς ὁγοισλέὲ 7οτίδ, ἰταταθἀϊδύο Υ δοῖβ, δηὰ 
ἐδ ὩἸοΌΣ Βα Ὦγ Τγοαυσηΐ χϑροίϊίλοι, {1}} αἱ Ἰοπ σία 
Σὺ χαΐὶπβ βυσἃ δβίγοηίη ὑμδὺ ἴῃ 118 ἱᾳχῃ ἰΐ δορσαίδ 
ἀραὶ. 718 18 [Π6 ἰγῸΘ “ΟΠΘΘΔΙΟΩῪ οὗἁὨ β'π δηὰ 
ἄφαίῃβ. ζΖμ2. 18 (Π6 πιοίλεν οὗ δῖα δηὰ δίη [8:6 πιο- 
ἐλ κ ἀεαίλ; διὰ (0 δίππογ (9 ρατεπὲ οὗ Ὀοίἢ.᾽ 
--Μμ.]. : 

[ΒΡ». ΒΑΝΌΞΕΒΟΝ : Υ. 18.---βψ[ι. 3 αἴλ98 ὑμογ Ὁ Υ0 
ΘΟΒοΙυ 98 Ῥοβι νου, (παὺ ΘΥΘΕΥ͂ ΤῊ8Π᾿ 8 ἰοτηρίδ- 
εἴοπ, ἱΥ ἰὲ ἱΔκὸ οἴεοι, 18 ΤΩΘΥΘΙΥ ἵἔγοιῃη 8 ΟὟ ἢ 
Ἰυααὶ. [ὑ ἰ8 ἔθη οὟγ ΟὟ δοὺ δπὰ ἀθοα, ἰΥ γόο δΓ6 
Βαΐδη᾽ 8 γ8858]8: αἱβοϊδῖίπι ἰὺ ᾿ψ σδῃποῖ: δπὰ 
ἩΠΔΙΒΟΘΥ͂ΟΥ ΙῊΙΒΟΥΎ ΟΥ ταϊβο ἶοῦ οηβασί ὑπο γο- 
ὌΡομ, τΘ οὐρῇ ποῖ ἰο ἱπιραΐο ἰο ΔΏΥ Οὐμον ὑμ8ῃ 
ΟΣΒΟΙΥΘΒ 810Π60.---Μ. ]. 

[ΑΒΡ. β'κοκξε: συ. 14.- -Τοτιρίδιϊοη μ88. πο 
ῬΌΤΟΥ, ἐδ στοδὶ ὑθιηρίονῦ 1 π|86]7 [88 ΠῸ ῬΟΎΘΥ, 
"δῦ ἐμδὺ οΥ̓ ποίη Ροσβυδβίοη. Ζογοεα ὍἨ͵Θ σδῃποὺ 
ὍΘ, 80 ἸΟπ 85 ἯΘ 8ΥΘ ἰΣ6 ἰ0 ΟἾΣΒΘΙΥΘΒ, ΟἿΣ ΟὟΤΏ 

Θομδβοηΐ τηυδὲ Ὀὸ ΟΡ οἾγῇ οἰ Υἱηρ: δηὰ πὶιπουί ἱὲ 
(89 τοβύ 18 ποὐπίηρ.---Μ.]. 

[ῦκ. ΦΟΚΤΙΝ: ν. 17.- - Ἐ 16 ὉΒΟΒ ΔΙ ρ680]9 πιδίασο 
οἵ αἀοἀ βυρᾳοβίβ ὙΟΥΎ Ῥον σι} αἰαβιιδϑὶοιβ ἴγοτα 
νἱοθ. Τμὸ δουὶριθσο δοηίδί πη ἢῸ ἀρθοσθθβ 60η- 
οογηΐηρ {86 ΣΟΡΤΟΌΔΙΙΟΙ ᾿δηἃ βαϊναίζου οὐἩ ρατγίΐ - 
ΟΌΪτ ῬΘΥΒΟΏΒ, Μἱουῦ τορχαχὰ ἰοὸ {μποῖν τ ΓΑ] 
αυδιβοαιϊομϑ. Βαΐ {Π676.}5 ἃ ἰὰνν ἩΜϊοΝ ἀ6- 
Οἶαγ68 ἐμαὶ οὐδίϊμαϊθ δπὰ ἱγηρθηϊ θην νἱοθ 888}} 
πὰ ἴῃ ἀοπίσιοίϊοα. Ζἷ8 Ἰὰνν 18. 88 οἰδσηδὶ δπὰ 
ὈΠΟΒΔΗΟΔΌΪΘ, 88 ὑπο Ὠδίυτο οὗ χοοὰ δηα 6γΥ]], ΟΥ 
16 πδίυγο δηὰ ροσϊϑοί:ουϑ οὐ αοὰ. Ἡρδνθὴ δπὰ 
οαυίλ 88}}} Ῥ885 ΔΨΑΥ, Ὀὰΐ {π18 ἀθοσθθ 8}}8}} ποὶ 
Ῥ888 ΔΎΟΥ: δηά ὑμ ΓΟ ΌΓΘ ἃ ἔθασι] ὑκῖπς 1ὲ 5 (0 
411 ἰπίο ὑπὸ απᾶβ οὗ {πθ ουου νης δπαὰ ᾿πητηυ- 
4010 ἀοα. Υοὶ {818 Ὁπομ δῆ 6819 πδίυγο οὗ ΟἿΣ 
Οτγοδαίον, σοηῃβιἀογοὰ ἴῃ δηοίμον υἱοῦ, δοτὰβ ΠῸ 
1655 σοτηΐοσὶ δηα Ρ68690 ἰο ἐπ6 σγοδιοδίὶ οἴη 618, 
1 ἸΠΟΥ 11] τοροπὶ δηὰ ἰυση ἰοὸ Ηΐ. ΤΒοΙΓ 
οδθηοοθ σδῃηοὶ Ὀ0 ζγοδίοῦ {δι ΗΪδβ ἸΠΘΣΟΥ δηὰ 
οοάπο885, να] ἢ ΘΠ γΟΒ 0 8}1 οἰ θυ πἰΥ, Τοδαγ 
ἰο τϑοϑῖνο μο80 ὙΠῸ ὈΥ͂ 8ῃ οἴεοοίι 8) τοροηίδησθ 
8η4 γχοϊοττμδιίοη, ὑπτουρῃ ἰδ6 βαιϊϑέβοίίοη οὗ 
ΟὨ τ θῦ, τπᾶκὸ ὑπο β 98 ῬΤΟΡΟΣ ΟὈ᾽θοὶδ οὗ ΗΪ8 
ΤΆΘΙΟΥ.---Μ.]. 

[ϑΕΈΜΟΝΒ δπᾶ Ξθσταοι ἐμ ΙΩ68: 
Υ. 18. 55Π,.Ὲρ, ΑΒΡ.: οι 7κ7 Οοά ἐξ οοποογηεα 

ἐπ ἱεπιρίαίίοπϑ ἰο δἷἰπ. ὙΟΥΈΒ 6, 268. 
τυ. 18,14. ΤΊΠΒΟΤΒΟΝ ΑΒΡ.: 77: δῖἴπη ὁ πιεπ 

ῃοΐ ολαγσεαδίε ἰο Οοά. . 
συ. 18-16. Αροΐοσν ον Ῥγουϊάφησε ἐπ δίπ. 
ΞΊΜΕΟΝ, ΟΝ. δὲη, ἐλε οβερτίηρ ο7 ΟἿ οτοπ ἀδατίς. 

ὝοΣΚκβ 20, 27. ᾿ 
ν. 16. ΒΑΤΕΙΝ, δὰ πιαπῖδγε αἱ ἐμϊεν ἴα τεοϊοἱοΉ. 

ΒΟΣΙΟΙΒ 4, 1. 
γγ. 16, 17. ΘΊΜΕΟΝ, ΟἩ. Οα᾽ ἰδὲ οτῖψ δοΊΏΓΟΘ 

67 αἷΐ σοοά. ὍΟΥΚΒ 20, 82. 
γ. 17. Βχασβ, Η. Οηἡ ἰδὲ ὑπολαπσοαδίοποιι 7 

ἰλὲ ίυδιε Νιαίωτε. ϑουτηομβ 2, 88. 
γ. 18. ΟΒΑΈΝΟΟΚ, ΒΤΕΡΗΕΝ, 7726 ἐπείγιπιεηΐ οὗ 

γέσοπεγαίζοη. ὝΟΥΕΚΒ ὅ, 621, 
αι, ΒΟΒΕΕΊ, 7.6 σαμδε, αὐεπί απαᾶ »ῬΏΓΡοδε οὗ 

γεσσιεγαίίζοη. ὙΟΥΚΒ ὅ, 186. 
ΒΘΟΡΡΒΕΙΡΟΚ, ῬΗΙΣ,., Αἀάγεδα 09 ἐλδ τοσεμ 6 Γαζε. 

ΟΣ ΚΒ 2, δ80.---Μ.1. 

7 

ΙΝ. ΒΕΟΟΝῸ ΑΛΜΟΝΊΙΤΙΟΝ ὙΙΤῊΗ ΒΕΕΕΠΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΝ ΒΕΟΟΝΡ 
, ΕΟΒΜ ΟΕ ΤΕΜΡΤΑΤΊΟΝ--ΕΑΝΑΤΊΟΙΒΜ. 

ΟΑΥΤΙΟΝ ΑΟΑΙΝΒΤ ΥΠἹΕΡΌΙΝΕ ΤῸ ΤῈἙ ὙἽΈΒΑΤΗ ΟΕ ΜΑΝ (ΘΕ ΖΛ), ΜΉΗΙΟΘΗ ΤΗΙΝΕΞΙ͂ 11- 
ΒΕΙῈ ΟΟΜΡΕΤΕΝΤ ΤῸ ΑὈΜΙΝΊΒΤΕΙΒ ΤΗῈΕ συβῖίτισεξ ΟΕ 600 ΒΌΊΤ ΙΒ ἸΝΟΟΜΡΕΤΈΝΤ ΤῸ 
ΡΟΙΤ. ΤῊΝ ΙΝΒΤΕΌΜΕΝΊΤ ΟΕ ΡΕΙΨΕΒΑΝΟῈ ΑΝῸ ΡΒΕΒΕΒΥΑΤΙΟΝ ΕΒΟΜ ΤΗΪΒ 
ΖΕΑΙ: ΤῊΝ ΟὔΤΌΒΕ ΟΕ ἹΝΝΕΒ ΠΕΕῚΝ ΒΑΙΤΗῊ ΑΝῸ Τ18Ὲ ΨΕΒΙΤΑΒΙΕῈ ΒΕΣΙΟΘΙΟΥΒ 
ῬΒΆΟΟΕ ΟΕ ΤῊΙΪΒΚ ἙΑΙΤῊ ΙΝ ΑΟΥἿΚ ΟΕ ΜΕΒΟΥ. 

ΟΕΑΡΤΕΒΊ. 119-27. 

(Υ. 22-22. Ἐρίϊ γον διὰ δυπάαν αἴεν Ἐαδίεν). 

19 ὙΠΒογθῖοτο," πὴ Βοϊογθὰ Ὀγοίμτθη, 1ϑὐ ἜΥΘΤΥ τπϑῃ Β6 ΒΎΓΠΟ ἴο ἈΘΔΤ, ΒΊΟΥ ὑο Βρϑδῖκ, βΙοἾ Ὁ 
20,21 ἴο τταῦ: ΕῸΥ {86 ταῦ οὗ τηδὴ πουκοὶ" ποὺ {Π6 τἱ ρμὐθοῦβη 688 Οὗ ἀοα. ὙΒΟΓΘΙΌΙΘ 
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ἸΔΥ δρατὺ 4}1} Δ] κἰπμο858 δὰ βαροσθβυ! ν οὗἨἍ πδασβίϊηθ88, ἀπὰ γθοϑῖνθ 10} τηθαῖζ 988 ἐμ 
22 δηρταῖηοα ποτά, ποῖ 18 8016 [0 Βα} 86 ὑὙ μΓ 8οα 8. Βαῦ Ὀ6 γ6 ἀοο:Β οὗ (86 ποτά, δπὰ 
23 ποῦ ἈΘΆΓΟΓΒ ΟὨΪΥ,} ἀθοοϊνὶπρ γοὰῦ ΟὟ Βοῖγθθ. ΕὉΣ 1 ΔῺΥ ὈΘ 8 ἤθᾶγοῦ οὗ {πὸ ποτχάὰ, 
24. δῃὰ ποὶ ἃ ἄοοσ, 6 ἰβ Κα απο ἃ τηϑῃ Ὀϑβοϊἀϊηρ 18 ἡδύαγαὶ 860 ἴῃ 4 ρἷαββ: ΕῸΣ ἢθ 

ΒΟ ΒΟ] ἀθ ἢ αἴ πη56}}, δα ροϑὺμ 18 ΝΔΥ, δῃα βύγαϊ ρ αὔνγαν ἔουρούξο α τ μβδῦ ἸΠΔΠΏΘΓ Οὗ Ἰηδῃ 
20 Βὸ νᾶ8. Βυῦ ψβοθο ἰοοίκού ἰηΐο ὑπὸ ρογἕθοῦ ἰδ οὗἨ ΠΙΡΟΥΥ, ἀπὰ οοπύλμ οί ἐλογοῖη, 

μα Ὀοΐῃρ; ποὲ 8 ἰογμούα! Βθάγοῦ, θαῦ 8 ἀοονῦ οὗἩ ἐμ νγοσῖς, 8}18' τηϑδὴ 88}}8}} θ6 Ὀ]θββθὰ ἴῃ 
26 ΗΪ8 ἀοϑά. [{6 ΔΗΥ πιδη διηθηρ γουδ 8661 0 δ6 ΤΟ] ρίουΒ, δηα ὑυἹ θοῦ ποῦ ᾿ἷβ ὑοηραθ, 
21 Ὀπὶ ἀφοοϊγοί μῖΒ οση μϑασζύ, 818 τηδπ᾿ Β τοὶ ρίοη ἡ γαίῃ. Ῥυτθ το]! σίοη δηὰ υηἀεβ]οά 

Βοΐοτο Θοαὐΐ δηὰ ὑπὸ Εδίθοῦ 18 (18, ΤῸ σ᾽βιὺ ὑμ6 ἔΑΟΒΟΥΪΘΙΒ δὰ ἩὙΠΔΟΥΒ ἰπ ὑποὶν 4.116- 
ἔἴοη, απὰ ὕο ἰκθϑρ ἰτη861} πηβροιθα ἔτοια 86 ποτ]. 

γατο 19. 

Υᾳτο Ὁ. 

Υόοτῖπο Ζ1. 

ὕόοτδο 22. 

γα 2. 

ὕδτο 21. 

γαχοῦ 2ὅ. 

γα 26. 

κα Ζ1. 

τἴστοεῖ ἰδ τηοδὲ δα  οπεἶο το πα. Α. Β. Ο. συϊᾳ. 8]. ὦ σ το Ἰουσπὰ ἴῃ 6. Κὶ. [ος. 1,. 81π.] 6 ον ἀΘ} 1} 8 
οογγοοϊίοῦ ἀοεὶ χηοϑα ἴο οβ β Ὁ] 8} ἃ οἴθαγοῦ σοῃηθοϊίοι, ἩΒΙΟὰ 68 Ὠόνογος οὐθουχοὰ [δ ρϑου αν ἱπερυῦὲ 
οἵ τπ|6 βοοϊϊου. Ὧο Ῥοἰἵο δὰ Ὑοδίηρογ, ἰηἀ 606 δΔανοοδῖο ἴμο γοϊθητίοη οὗ ὥστε οἢ ἰπίου αὶ σατουλδ 
δεαϊηδῖ [Δομπδηη, ΗΠ ον δὰ αἱ., Ὀπτ (})}0 ηίθγδὶ στουπᾺ85 ἃΣΘ δἷ8δὸ ἴῃ ἵἴδνουσγ οὗ ἴστε δῃὰ ϑυϑὴ Τὶ- 
δβοδοιάον τοδάορεου οἵ ἴδ9 τορι ς οὗ [890 Ἰοχῖ. Εθο. σδῃποῖ αϑοοῖ ἴδ ᾳποδίίοῃ. Ἧ7ο 8160 τοαὰ σὶτἢ 
Α. δὲ  αἴτογ ἴστεδπηὰ κα ί Ὀϑίοτο ἔστω. Τἰδοβοπάογί ον ἀθοίἀοα]ν ἴανουσα ὦ στε; 80 ἀοθ86 Βουπδ ἢ. 
84 Βαᾳ. 

ρις κῶν ΠΟΉΘΥΘΥ ......... 8150 168 ΘΥ̓ΘΤΎ Τη8ι} οἷο. [γ8 ον ἰξ ...... ... δ! 1οξ οἰ6.--Μ.} 
8 ἐργάζεται Α. Β. [08] 8ίη., ΠΔοδιοδαπ; κατεργάζεται 0.5 6. Κ. αἹ. Τίδοι. ΤῊΘ ΖΌΣΤΩΘΣ ΒΘΟΤΩΒ ἴο Ῥχθ- 

Ῥοῃάοταῖο, Ὀιὺὲ ἐ ργ άζεται ΔΒ ΠΟΙῸ ΒΌΓΘΙΥ 8 ΡΘΟΌΠΔΥΪΥ Θαλρμοξο ΣηΘΘΏΓΏΚ. 
δῆ: Ἐοὸγ 19 Ἰπ 6} [υἱ7] πτϑῖ ἀοῖλ πο δοοοσαρ δι [οχϑοσ6] οἷο. 
Ιδυξο: ὙΓθγοίοτο, τοπιουϊης 1} 81 {π|π|688 ἀπὰ 811 ουἱ-ἥοτίης [σου τη πη! δος οὗ 1{{6] οὗ τλ81100 [τ 8}15 τ] 

δοαῦίγο ἰῃ κοη ]ΘΏ 668 ἴμο Ἡοτὰ ἱπιρ]αηϊοα ἐδὴ ναῷ ΔΙΏΟΠ 7] γου, ὨΙΘὮ αἷς. 
ἐμ ἐτυὐοήρὸς ἐῥακείπε "τ τῇ ΔΙ μΐποδ8 διὰ δι ρογ απ άδησο οἱ ταδ] οϊουδηθθα, τϑοοῖνο [πὶ ΤΣ ΘΚ 688 ἐμ6 ἰπηδῖθ 

οὔ, Εἰς ἢ οἴο.--ΚΜὶ. 
8 μόνον δεΐογε ἀκροαταί Ἐδο. Α. Ο. Κι. 1,. ΤΏ6116; αὐἴεν Β. ὕαϊᾳ. ΑἸοσά.--- 1. 
δβο: Βαὲ ὈΘΟΟΙΩΘ γὃ ἀΟΟΙΒ ...... ... 88 086 ὙΠῸ ΘΏΒΏΔΙΘ ἔποσηβοῖνοθ. [Βὰϊ ὈΘΟΟΙΩΘ Υ .........«ἀοοοἰ Υἱρ ς 

Τληρο: Τὸν 1........(Ἐδὲ8 τδὰ ἴδ ΠΠΚθ ἰο ἃ δ ὙΠῸ ΟὔθοΣΥΘα ἴΠ 9 ΟΠ ἔθαδ ποθ [πιᾶρζὸ οΥ̓͂ ΔῦΡΘΑΣϑ ποθ) οὗ μ΄ 
ΠΤ [οὕ δ8 ἀθυϑιορυλθαζἰπιαρμο, οἵ μἰ8 1Π{6-ἔοττα, ἔμ. ΣΟΙ ΘΕ ΆΣΥ ἰοττλδιϊίοι οὗ πἰ8 οομ ἄθτ4) ἀονοι ρθη) 

ἃ ταϊττουῦ. 
Βοδοδῦσθ (ὅτι) ......... ἔἢ]8 τη8η 18 || ἴ0 ἃ τηδῃ οοπείἀογίπρ (π9 ὕλοο οὗ δἷ8 ὈΐγῈδ πὶ 8. ταῖγτον.-- 1. 
Τδηκθ: ΕῸΓ δ6 οὐὔδογνυοὰ ὨΐπδοῖΥ δὰ ϑηΐ ΑὝΓΑΥ δηὰ Του ἢ ἢ ἰοΥροΐῖ οὗ Ὑδδί ΔΉ ΏΘΡ ;Ὠθ ἊΜ. 
ΒΟ Ὦθ ἐγώ ϑὴνν Ἀἰπμθοὶ ἢ δηὰ [6 ΚΟΏΘ ΔΥΓΩΥ͂ ..-.... “ὁ Δὲ δ6 ἨΔ (ὁποῖος ἦν, ἕ. ὁ. ΒΟῪ δ Ἰοοκοᾶ ἴὮ 

6 ΪΓΤΟΥ .1. Ἵ 
4. Β. 6. Βίη. δπὰ ἄν οί οὗτος Ὀοΐογο ἀκροατής, ΒΟ ΟΝ ΔΉ; ΤΙΒΟΠ ΘΠ ἀοΥ ΓΟ] οσσίης α. Κ΄. [πὰ Κοο; 

--Μ.] ἐπεεγίς ἰ. ὙΤΘ Οὐί δαί οἢ ἸΏΔΥῪ πᾶγθ διγίθθῃ ἴγομλ [86 δσυρροακίείοι ἰμ8ῇ 16 ᾿ψγογὰ 88 δα υουπ, 14 
Ῥτϑχζδδῃξ ἴογοθ μαυΐηρς ὈΘΘΏ ΠΝ ΒΟΓΕΠΘΠ δ: 

Ἰδησο: Βυῦ πο, το ὈόΟΔΠ6 δὕδογ ἰπ ἦμο σοσηρ]ο δα ἰδ, ἐμδὲ οὗ ΠΡΟΣΥ, δα σοιδίποὰ ἐδ, το Ὅ6- 
ΓΤ ΔΙῺΘ ποῖ ἃ ὮΘΘΤΟΓ πῃΐο ἐοτγχοί πε, Ὀπὶ ἃ ἀοοῦ οὗ ἐποὸ οτῖ, {8.6 5819 584] δο Ὀϊοαδϑὰ ἴῃ Ηἰδ ἀοίῃξ. 

Βυϊ ὃθ το Ἰοοκοά ἰπΐο ἴπ6 ρογίϑοι ἴανν, (μαὲ (τὸ ν) οὗ Προσίν, δῃιὰ βϑγβόνογοδ ἀοί πρὶ 80, Ὀϑίῃβς ........ . ἴα δῖ9 
ἀοίηρ--Μ.. 

δ δὲ αἴτον εἰ, ἱπβοτἐοα ὈῪ 1ΔΟΣ Δ [Ο]]οννης Ο.. ᾽.λ48 (ἢ9 τοδί προγίϑηΐ Οοἀά. ἀρδίηδί 1. 1ὲ θα κϑὴ8 8180 
ἐδὸ τϑοδρ[ ] Δ.  ΟΥὟ ὉΠ δσδοῖογ οὗ 9 δϑῃΐθῆοθ. . 

6. Β. 6. οοἱὶ ἐν ὑμῖν. 
ἴδυρο: 1{8ῊΥ τοῦῦ [διότ γΟ}} δνηοΐοι ἰτ80 1 7 ὃο ὈΘ ἃ το] σου ϑη [006 πϑοοσδ 8 }}} ΚοΘΙ σα οὗ (89 
Βοποῦγ οἵ (4) εἴς. 
Οὐδ 0 τοὶ ἔχ] οὉ.5 πλδῃ, “ ΟΟἐ εξ θην ὅπ, δοτγαῃῖ οὗἠἨ αοά, ὁη9 οὈΒαγνυδηὶ οὗ Οοὐ δ ουϊναγὰ δογνίοο:; Γ6- 

Ἰχκίοπ “ Θοϊἐεραϊεπδ᾽ .«-ουἱπατγὰ βογυίοο οὕ οά.---Μ.} 

Ἶ τῷ Ὀοίοτο θ«ᾧ τοσοϊηπιοη θα ὈΥ Α. Β. .Φ Β[η. α]. δὰ 1δοθτηδηη. Τρ ΐδ τοαέπιος ἰΒ Αἴδὸ ἴῃ ΘΟΒΒΟΏΔΏΟΘ ὙΠῈ 
το Τπουκπξ, ἔθ Γοίδγθησο Ὀοίης ἰο ἐ!ο αοἀ οἵὁ ἴ:0 Ογίδείδη γουο  διίοη. 

ἴδηξο: Α Ῥηῆγο ἀπά ὑπρτοίδηϑα σοὶ κίοη ἱπολομαλ ΒΟΙΥΪ06---Μ.}] Ὀοίογο ἔθ Θοα δηά ἘδίθοΥ [6 (4: ἰο Ὀ6 
ΟΔΤοΐα] οἵ [56 ΟΥ̓ΡΏΔΠΒ δηὰ ὙἱὰοΥ75 η ἐμ οῖν ἐγ θυ] ἰίοη [ο ἢᾶνο 186. οὐοτείχζιξ οὗ ἰῆθτι, δὰ ποὲὶ ἰο Ὀ0 60- 
ετοβεοὰ Ὑἱ τ ΡΟ 1{|ς6], (0 Ῥθδογυο ἰπιδο οὶ ππορο(ϊοὰ ἴτῸπὶ ἴμ9 νον] ά. 

Ὀοίοτο οὖν Θοὰ δηὰ Ἑαΐδμογ (τῴ θεῷ καὶ πατρὶ) οἷο.; παρ ά“«ΥὙἱτ, ἴω ἐμο οσεσιοίίοι οὗ Θονυουου Φουροοοοδο Φ. 

νοτὰ δηὰ Ὀγ οδϑαβίῃηρ [0 6 ΙῃΘΥ0 ἈΘΆΓΟΥΒ, Υ. 22-- 
ῬΧΕΘΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ,. 24͵.-- 6 τοδὶ] ἀοον οὗἩ ἰΐθ τοσχὰ 85 ἐν)ὸὸοά ἀϊκὶϊη- 

Δπαϊνείΐ. 
συ ϊϑιΐη; ΤΠΔΡΚ8: Π6 18 ΔΌΒΟΥΤΘα τ} (8 9 6γ9 οἶ 

Οαυέίοη ἀραϊπδέ ἰδλ6 δεοοηα ὕοτηι ὁ | αὶ! ἴῃ {π6 σοπίοιηρ]δίΐοη οὗἉ [μ6 ρογίδοὶ Ἰανν, (9 
ἱαπρίαϊϊοη----απαίξίοαὶ, ἀπστν Ζεαῖ. ΤἴἘ6 ΟἸΘΏΘΠΟΥ | ἴγοα ᾿δνν οὗ Ομ τ βιϊαπ ἰσα ῃ δὰ ρύουϑϑ Ηἷβ ρουβ6- 
οἵ (86 πιδὴ Ἧδο 8 ο8]]16ὰ ἰο δ6 {86 οἰ ]]ὰ οὗ αοἂ [ γογαῆοθ ἴῃ {18 οοπίοιαρ]αιῖου ὉΥ ἴδ ἴὰ}} ὁοῃ- 
ΟΣ Μ|10 8 ΔΙ γα Υ Ὀθροίξοπ, Βμου]ὰ ὉΘ πη οοπιΐοτ- | βἰβίθῃου οὐὗὨἩ ΟἈ τ βίϊδη δοι ἐνὶ (845 ἀθβουὶ θα πο 9 
ΤΑΪ(Υ (ο 1μ0 ΟἸΘ πο μοΥ οὗ αοά ν. 19.--- Το τσταίῃ | ρατϊου]Α 7). ΒΥ δύσι [1] ΘΠΟΓΩΥ οἵ 110 ἢθ 
οὗ πίδη [βδοχυ 81} 15. ποί δἀδρίοα ἴο {6 τυϊηἰϑέογίηρ [ αἰἰαΐπθ (86 δηὐογιηοηΐ οὐ Ὁ] 587] 1179 γ. 28.---- 
οἵ ἴδιο τἱγαύθουδιοβ8 οὐὁἩ αοά, ν. 20.---Ὑ ΒοῪ ποτ [ ὝΒΟΘΥΟΡ ἱπιλρῖπεβ ἐμαὶ ἈΘ 18 ἃ Υ68] ἸΥΟΥΒΕΣΡΡΟΓ 
ἰο Ῥατῖν ἐβοπιβοῖνϑα ὕγομι 815 ἑοταρία(ΐοη, ὈΥ δο- ] οἵ αοἀ ἀπᾶ ἃ τοα]οὶ ἔοσ ἐμ Ββοποὺ οὗ θΘοὰ δπὰ 
Κροοπ]οἀξίης ποία βίῃ 88 8 Ῥοϊ]υἱΐοι (ποὺ ρογδά-  σοτγυρὶβ μἷβ Βοατὲ ἴῃ εἰνίηρ (π6 τοῃβ (πῃ δηδίὶ- 
γεπίατο 88 268] [0 υ 0 813.16 ΡΤ γ) Δα 845 πδίτ- [68] 2681} ἰο 18 ἐοηραθ, ἷ8 γοϊρίουβ βουυΐοθ 8 
ΓΔ] δ]! οἰουδτιο88 δηὰ ραζέϊηρσ 1ὑ οδ΄, δηὰ οα {π6]} γαΐῃ, αὶ (88 σοπητοτρασί, ἰσὰθ ψουβμὶρ οὗ αοἄ 
οἶδεν Ββαπὰ, ὉῪῚ ἱβογουρὮΥ δρρσορτίδιϊης τὶ τὰ ΠΟΥΥΟΒροη ἀπ το ἰδ ἰτὰο ἱππαρο-οὐ-ἀοἀ-ἰΠ6- 
ΣΆΘΈΚΉΘΔ5 (μ6 ποτὰ οὗ Ο γί βιϊδπ ἐραϊα ππίο [86] ΕΙΠΕ, 15 ΟἸ τ  βιϊδπ σατο Οὗ (86 Ἀ61 1685 τ Θμ ΌΘΥΒ 
ἰατιμετὶπς οἵ ἰμοῖν δβαϊναίίοη, νυ. 21.---ϑιιο δὴ οὗ 9 ΟΒΌΓΟΝ ΔΟσΟΙΠΡΘηϊοα ὉΥ 84 ἀεοϊάρα δπη- 
δΡρτγοργϊδιΐου οὐὁἨ (19 σοτὰ Ὑ1}1 Ὅ0 τηοϑὺ σάν ᾿ ηἷπρ οὗἩ ρο]]υης, που] α]γ-ταϊπάοάηθ88. συ. 26, 
ΦΟΟΙΩΡ ἰϑῃοὰ Ὁ ὑμοῖὶν Ὀδοοιιΐης ἄοοσβ οὗ ἰδ ] 27. 
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716 οἴεπιόηον τολίολ δλώπε 7απαίϊοΐαπι απα σοπ- 
γπαβ ἴο ἰὴ οἰοπιόπον ΟἹ ἰδὲ Τ᾽ αίλεν ἐπ λεαυεη. 

γεβ. 10θ. ζμον πμοννονθσ, τῶν Ὀοϊονοᾶ 
Ὀσθῦδεθε.--- 9 σορποοίΐοηῃ ἱπάϊοαϊθα ὈΥ ἐδ6 
γοδαΐϊηρ ὥστε (800 4». Ογὶ,.) ἀθϑάποθδβ ὕγοιῃ ἐμ 
ΘΙ ΘΠΟΥ͂ οὗ αοἀ {πὸ οχδποτίαϊιοι (αὶ (6 Ο}}γ18- 
ἰἴδη δἷβο βῃουϊὰ χα Σ᾽} σου οβροπάϊηῃρ ΟἸΘΠΘ ΠΟΥ͂. 
Βαὶ {μδὺ τοδιϊῃς Ἰπ Κ65 ἐπ 18 σοτδο ἀδροηἀθηΐ 0ἢ 
δῦ Ῥγϑοθᾶθϑ, 88 ἰζ 1 ΣΟ ΒΙΠΡῚΥ δὴ δΡΡ!]ο8- 
ἐΐοι, Ὑγὰ ἢ 18 οὶ σοστθοὺ. ΟἿ (110 ΘΟὨΓΓΆΓΥ ὙὙθ 
Βαγθ ποῦθ ἐμ Ὀοριπηΐηρς οὗ ἃ ΠΟΥ͂ ᾿ἰοδαϊηῃς 
ἐβουκαὶ, νἱξ.: 6 συδτάϊηρ οὗἩ ΟὨΥ δι 188 δραϊηδί 
186 ἰοπιρίαιϊοι οὗἉ ἔδπαίλ68] 2684] ὈΥ {1}}γ γ᾽] ἀΐης 
ἰο (86 Βρίγὶϊ οὗἩἨ ΤἸιϑο πο 88 Ἀηὰ ἸΙΘΟΥΓΥ ἴῃ ΟὨ τὶ βί:- 
δυΐγ. Ηδσποσ ἐῃθ τοδαϊηρ ἴστε 18 8180 ῬΓΘΘΓΑὈ]Θ 
ΟἹ ἰπίογηδὶ στοῦ. αὐοΣ᾽ 5. ΟὈϑογυδίϊοι 18 
οογτγϑοὶ: “Ὁ. 18, δομῃπθοίβ Ῥγϊταυὶν τὶ {86 
ὁσμογία(ἑυπ ἐο λεαγ---}Ὺ᾽ ἃ (ποη τὶ (16 ζαΥ  Π 6 Γ 
ὀσμοτίδιϊου ἴῃ γ. 22 ἰο 6 ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΠΘΆΤΟΙΒ δαὶ 
ἄσσον οὗ ἱμὸ τνοσά." “Βαϊ (ἰμ8 μοοαγίηρς οτο ἴῃ- 
Βὐβίϑα Ὁρομ τηυδὶ οὐάθησο ἐΐβοὶῦ 88 ἀθοϊάθα, 
(δοοογάϊηρ ἰο Μαιίη. χὶϊὶ. 28) 85 ἃ {}} δῃὰ ὑπγο- 
ΒοΙυοα γἱοϊ αἷς ἰο 86 τνοτὰ οὗὨ γα ἢ δὰ δοηβθ- 
αυθηιν 85 (86 Γουπἀδίίοι δηα πού 88 ἐ:6 οΘοπίταϑὲ 
οὗ ἀοΐπα. ϑβϑιαϊονυ ἰδκοβ ἴστε ΔΒ 8ὴ [ηασϊοδίϊυθ; 
ΠΟ ἴσπογαίϊ8 ἐδίμα σαγηιέπ ΙΓ. υ. 11, θυ δρϑδτὶ 
ἔγοτῃ 86 ἀἰ ἜΓΘΠσΘ ἱῃ ἜΧΡΥΘββίοη ἔμ γὸ δηἀ ΠΟΤΘ, 
ἀμο ᾿πάϊοαίγο δοη86 το 9 τὶ μου τοδΒοὴ (86 
στον οί 681] οπθ οὗἩ ὑπὸ οχμοτσίδίϊοη. ἩΙΠΟΣ τὸ- 
ΤΆΤ ΚΒ (Παἱ στε ΒΏΘΥΘΓΒ Ο {πὸ μὴ πλανᾶσθε ν. 16, 
ὙΠ ἰο ἢ Υἱοῦ 15 ασίμοῦ οοπδτγηιθαὰ ὉΥ ὑπ0 80 οἵὗἁ 
[9 5810 δά ἀγοββ: ἀδελφοί μου ἀγαπητοί ὮθτΘ δπὰ 
{π6γ6; Ὀἷ. 4180 6}. 11,δ. [Βα ἴ{ 18 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 
ἰο οοπηθοῦ ἴδ στε ἰδῖζθῃ ἰηαὶοα νοὶ τὰ ἐμ 6 
οχογίδιϊου δὲ 4}1: ἐξ ἱμογοίοτθ σδῃηοί ΘΔ Κα 
118 ΘΓ οὐ 681 ἰοη 6, οα 8.6 ΘΟΒΙΓΑΤΥ ἰΐ βίισοηρἢ- 
68 ἰΐ ὈΥ ἰΐθ ὙΘΥΥῪ ἀὈσυρίπο88. Αἀορίϊης ἰδ6 'π- 
ἀϊοαίἑνο βδθη86 οὗ ἴστε 1 σΘοῃπϑοὺ ἰὑ ἱμογοίοτο τ] 
{16 Ῥγοσοαϊη, 88 90] 05: Ὑ8 ΚΠΙΠΟῪ ἰΐ, ΤΥ Ὅ6- 
Ἰονυϑὰ Ὀγείμνοη, αὶ Ἰοὺ ΘΥΘΤΥ τηδη, οἷο.; ΟΥ ΡᾶΓ8- 
ῬΒγδβίηρ: 9 Κπον ἰμαΐ (8686 {μἰπρθ ΔΘ 50, Ὀαΐ 
Ῥοββοβϑοὰ οὗὅὨ {815 ὙΥῪ πον] θᾶχο Ἰεΐ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ Δ, 
οἰο. ἴστε ἰΒ αϑθοᾶὰ ἴῃ (818 860η89 ἴῃ ΒΡ. Υ. ὃ; Π6Ὁ. 
χὶϊ. 17.--.Μ.]. 
ΑΙδο ᾿ἰϑῖ ΘΥΣΥ Π18}.---καί (806 ΑΡΡ. Οτἱ!.}) 

τπαϊοαίοβ ὑμαῦ (π6 οοπάποὶ οὗ πϑὴ βδουϊὰ Ὀ6 ἴ 
ΘΟΠΙΌΣΙΩΪΟΥ ἰο {6 σοπάυοσί οὗ αἀοἄἁ. [1ὑ γοπιδίῃ 5 
ἴο Ὅ0 δϑοοχίαϊηϑα ἱπ ψγὴδ' 5680 ἯΘ 8.6 ἴο ἴδ κΚὸ 
(ἷβ βΒοηΐθησθ [Γδυγοηίΐυ5 δηα 4]. πιῦκὸ ἰΐ ἡ 
ἄοῃογα] αϊγτθοίΐοη; Οοῦβον, ὙΠ ἸΙοϑί ρον δηᾶ δ]. 
δἶνθ ἰὑ 8 αἰδβιϊποι τϑίθσθηοθ ἰο ““μὸ ψοσὰ οὗ 
ἔτυ;" Ηυίμον, ΤΠ 6116 δηα 4]., ΒΔ πδὺ (6 
Κοηογαὶ αἰγοίϊΐου δα Ὀυἰτμ τ μ Βροοὶᾶο αἷπὶ 
οὗ ἱποαϊσαίϊηρς ἀροὴ ΘΟ πτιβιϊδηβ (86 χῖριῦ οουάποί 
ΑἾ80 ἴῃ τοβϑρϑοὺ οὗ 86 νοχὰ οὗ ἰγὰϊ). Βαϊ Δ}} 
(͵θ9 ΒΑΤΟΙΥ ἀο68 7}1 1υβιϊσο ἴο {η6 ἀοι]ο δηιςὶ- 
{1.6518 ἴῃ {116 ὑγοσβϑ: δίοισ ἐο δρεαΐ, δἰοὶν ἰο ευταίδ. 
Τη9 Αροβί!θ ἱπαϊσαίθβ {ῃ6 ροϊηΐ ἰὼ το Οἢσῖϑιὶ 
δηα ΟΠ τιβιΐδη γϑὶϊ ζ ο8η658 ϑουϊὰ ον άθηοθ ἰ(- 
86] 8458 την, Ὀαΐ ἔστ 0 ΠΌΠΙΒΗΙΥ͂ 8180 88 ΡΙΘΙῪ 
--όσοὴ (.6 σοηίγθ οὗ αὶ δὰ Βυϊηδηλν 88 6οι- 
ἰγαϑίοα τ ἱπυθδη δηα ἱπηρίουϑ οοπάποί. 
Ηδηοο ἰλ9 ἜχΡρτ 958 ἀθοϊαγδίϊου: πᾶς ἄνθρωπος. Τὶ 
ἦβ. ἃ ιμηἀδχηοηίαϊ Δ οὗ ΠΏ ΔΗΣΥ, ἩΒΙΘΉ 18 6 ΤῸ 
ἀοβουι θοὰ Υ ἐδ6 δι μοϑὶθ ταχύς δπὰ βραδύς 
(ἔουπά ἰπ ῬΆΪ]ο, Ὀὰὺ ἴθ πῸ οὐ αν ΡΪ]866 οἵ {86 
Νον Τοβίδιμεηΐ, ἀμ ὀχργοϑϑεῦ Ὁγ ΒΒ οϊκοτί {π5: 
“(μοὰ δβὺ ὑνγὸ ΘΆ.8 δηὰ ὁπὲ τιου .᾽᾽)--- Βεὶπα 
δι (0 ἧδαν ἀδηοίο5 ϑηϊἱγο τόδ 055, ΘΟ ΒΙΔΏΟΥ 
δηα (μουρμι ]π 6858 οὗ μοαυίηρς (Μδιἢ. χί!. 28) 
διηα ΒΒΟΥΒ ὑμαῦὺ βο ἢ} ΣΘ8] βοασίης σοηῃίδιηβ ἰ86 

δοτηὶ οὗ οροάΐοησα ἰο {6 ἰσυΐῃ, ᾿υ8ὺ 88 τοδὶ 
“ἐἰλδιϊηρ δπὰ βϑοῖῃ σ᾽" ἱΏγΟΙΥΘ8 (16 ΟΧΡΟΥΣΘΏσΘ 
“(δῦ ἐπ Ιογὰ ἰβ χοοά.᾽ ΒΒεῖπσ εἴοιο ἰο «ρεα αὶ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ ἀο68 πο Θχοϊιἀθ 4}} βρϑακίηῃρς αὶ χαβῃ, 
ἱπιιηδίυτο, ἐμοῦ ρ} 685 δῃὰ ἱτηοάογδίθ (8} κττςς 
ὑλθ τ); οδρϑοίδ! ν ἀοριηδίῖοδὶ ϑροδκίης οἷ. ΣΣ. 

, ΔΙ ΒΟΌΣ (ῃ 6 ἜΧΡΥΘδβίοη ἰδ ποῖ δοπῆποα ἴο 1ὲ 
(Ροίξ δπὰ 4].)β.0Ό πὸ Αροβίὶο ἀθιηδηᾶβ σδυίζοι, 
βου ΒΕ] βρϑακίηρ, 8 δρεδκίης βονίης ἔγοτα 58 
ἰπνβσα οΔ]][ηρ δηὰ {ΒΠΟΓΘΙΌΓΟ 8 ὙΟΙΥ ρος. 
Βεὶπρ δῖοι ἰο ταί ΔΡΡΙ168 ἴῃ 116 ἸηθΏπΠοΣ Ο ΘΏ ΖΟΣ, 
γ ΒΊΟΝ. 18. ΘΟΏΒΟΘΌΘΕΓΥ ποὺ 880] αἰ ον ἀϊδβα]] ον οὰ 
(48 Ηονπουβ μα8 ἰγυ]} σου κοα). ΕΔ 655 
ἴπ Βροοκίηρ Ὁ ΑΡταἢ ἰοα 8 016 ΘΑΒῚΪγ 0 Θαισοσ- 
Π688 ΟὗἨ ραδδίοῃ [ΑἸΐοσὰά : ΤῊ}.2ο αὐἱὸκ ΒρθαΚοσ 18 
186 αυἱοῖς ἰκἰ 16 Γ.---Μ.. Ηαΐμον δι} σολοςβ 
{89 γοίδϑγθῃσθ οὗ 118 τϑί ἴο αοα ((αἰνλη, Βου- 
561, ἀοῦδου : ““ἰτηρδίίθηοθ ἰοτατάὰβ αοα οἱ δο- 
οουηὶ οὗ Ροαγββουίοη ᾽᾽). ΕῸΣ ἴῃ ἰμδί σ886 ϑτὴ8 8 
οὐρῆὶ ποῖ ἴο Βα δ] οὐγθὰ ΔῺΥ Β᾽ΟὟΠ688 0 σδὶι. 
ΗυιΒοΡ ΘΔΡ᾿ 81} Θχρ᾽δἰῃβ (μ 18 γαῖ οὗὁὨ ““ σα σι ἃ] 
268] δἰτηΐπρ αἱ {Πη0 Τηϑϑ( ΥΩ ΟὗἨ ΟΣ ποσοῦ Γ, 
{86 ἔσα!ῦ οὗ ψΒΙΟΘᾺ 18 ποῦ εἰρύζνη Ὀυΐ ἀκαταστασία 
οἈ. 11,16; ἐπ οσδυϊΐοη 18 ἀϊγοϊθα δρδῖπϑὲ ΟἸὨ χλ8- 
εἴ6}8, Ῥ.0-- ἀἰὰ {η6 ῬΒΑΙΙΒΟ6Β ἴῃ τοβροοὶ ἰο 
86 ἰανῈ---ἰβίοδα οὗὁὨ υϑίηρς 86 αοΒρ6ὶ ἴοτ ἐμοῖσ 
ΟὟ Βδ που βοδίϊου, ΓΘ δουδίηρ ᾿ὑ ἴῃ στα νης 
(λον Ἰουθ οὗ οοπάοιηηδίζουῃ δηῃὰ αὐδγσγοϊβοσαο- 
Π6885.᾽" Τῆὰ8 ΟΡ δσχβοσίδίϊοη ἴῃ 8 ρΡαγίϊσ]Δν 
αἰγροϊίΐοῃ 8 δἀάγοββοά ποὺ ΟὨΪΥ ἰο {1:6 26 νν: 58 
Ομνιδϑύλδηβ αὶ (0 41} ἐπ ὑνοῖνγθ ἰσὶῦθβ, ὙΠ ΟΒε 
ΒΘΗΟΘΘΒΙΟΥΒ ἴῃ ἔδηδίϊοϊβιη, βίσθου δηὰ [κου (α θὲ. 
ΣΧΣΙΥ.), ἀἰβαρρτουθὰ ὉΥ ὕποὶν Τί μοΣ (οἰ. χχ χῖν. 
40), ΟΥΟ δου ναγὰβ τηθηϊοημθὰ 88. Ῥδίξοσιῃ:β 
σου οὗ ἰδίου (9 παι} ἰχ.). 
Το υγαίλ ὁ πιαπ πο α δυξίαδίε ογραῃ 97 ἐλε 

φισλιεοιιδηοδ8 ο7 αΟοά. ᾿ 
γεπ. 20. ΕῸσΣ μό Ὑυσδῖδ οὗ δὴ σοῖς 

ποῖ.--ΟὉὉ γογθ9 αἶνοβϑ ὑῃ0 τϑΆδοὴ οὗ 86 χτϑ- 
οοϑαϊπα οπ6, θὰ σομπίχαδίβ [19 ἔνγο ᾿ποᾶςβ οὗ δου- 
ἀυοὶ, ὑ86 τσὶ ὁπ6 ποτ δπὰ {9 ὙΤΟΩΣ ΟἿ Θ 
Ὦ6γο. 6 δἰίδοι! ἱτρογίδῃοα ἰοὸ {Π0 αἰδιϊ ποίϊ ΟΣ 
(Βα. ἰπ {89 ἔΌΣΤΩΘΙ ΥΟΣ86 ΓΘΙΈΣΘΠΟΘ 18 Τη8Ὧ9 ἰὼ δε 
ὙΓΘΙΒ οὗἨἁ πιδὴ ἴῃ β6Π0 8} δηὰ ἤδγθ ἰο [86 νυχαὶ 
οΥ̓͂ ΣηΔἢ Β6ΧΌΔΙΥ. ἸΠΟΠΊ88 ῬΟΥΟΟΙΥΟΒ ἰπ {1.6 6χ- 
ῬΣΘΒϑίοη Δ δη{{{}6518 ὈΘΙ ΘΟ ἐμ6 τ δηα ἐδπὸ 
σ}}]ὰ, Βοη61] οὔθ ὈΘύΘΘΠ ΤΏ8ΔῚ δπα οσηδ Ὀαΐ 
ΠΟΙ ΠΟΡ ἀοο8 ΘΟΒΦΌΤΙΩ ἰ0 ΟΥ Βδι 1δν 1:6 πἰϑίοσ τοδὶ) 
β᾽ ζηἤσαποθ οὗὨ ΟΣ οχργοϑδίοῃ. 79 ῷγοθ τ 
Ηυΐμον ἐμαὶ {8 Βοαίοησα τηϑύ ποὺ Ὀ6 τοζοχχοὰ 
ἰο {168 βίαία οὗὅὨ Ὀοΐῃρ υἱσμίθουβ Ὀοίοσο αοὰ (6 ς6Ὁ- 
867, ΟΥ̓Δ 58}07), δὰ ψῖτ Ἡ ΙΘΒίη ον ἱἐμαὺ 1 τη 
ποῦ Ὀδ6 ἴο {86 ῬΘΥΒΟΠΔ] ἀοίΐπρ οὗ τὴϑη ΒΘ ἐδ 
νι 6]}1-οἱοδδίης ἰο αοὰ (8ο Ηυϊδον 0] οπληρς Τ.ὰ- 
{Π6Σ----δικαιοσύνητεετὸ δίκαιον ἃ τηρϑοΐϊηρ οὗ ἔσχο- 
αὐοηῦ ΟΘΟΌΓΣΓΟΠΟΘ ἴῃ Ὀοΐλ Ταβίδιηθηί δ); θὲ τυὰ 
οδῃηοῦ βίορ νἱ Ὑ Ἰοϑίη 6. δὺ ὑμὸ ᾿Ἰπιογργοίδίϊοη 
οὗ Ἰ]οΐαπῃ ἱμαὶ 186 γί (268]) οὗ τῆδῖὶ 18 'ἱ- 
ΔΌΪΟ ἰο οἴξοοὺ ἰπ οὐλεγδ (ἰ. 8., 88 8 2108] οὗ σον 6 Χ- 
8105) ἐδ γἱ ἢ ΘΟΌΒΠ 688 οἵ αοά, ἑ 6., ἐμαὶ ““δὲαῖο 
οἵ θείης σἰ σίθουβ᾽" [Δ εολί(εδεδελαβεπλεὶε ], τσ ΘᾺ 
αοὰ Ὀεροίθ ὈΥ {μΐδ νογὰ οὗ συ. ΕῸΣ Φδιη δα 
ον θην 88 τοβροοὺ ἰο ἐδο ἴδῃ δίῖο8] ἀθ] δῖα οὗ 
γί, ν αΐολὶ τη ρίηο8β ἕο δα  ηἶδιοῦ δῃὰ υς οχῖκς 
ουξ μὰ μ6 νου] ὑμ9 γἱχμίθουδβῃθββ οὗ ἀρὰ δαερο- 
οἷα} Υ τ 1} τοίθγομσο ἰο ἈΠ ΌΘΙ ΘΥΘΙΒ ὈΥ ραβδϊ οι ϑὲο 
νοχὰϑ δηὰ ἀθθάβ, ἰὰ ἰμδὺ 10 ΟΠ]Ὺ σίνοΒ γϑϑὶ λὲν ἐοὸ 

4 ο οσομδίάοσ {μ18 ἔοτιη, σψηϊοῖ ΓὨτουσ Ἠοϊηδῶῖλ δα 
σγορὶ ἰηἴοὸ ΓΒΘΟΪΟΚΎΥ, 85 δὴ δϑογενθ Πηργογοηθῃξ ΟὮ δα 
Τ6ΓἸΝν Ὁ ΠΕ ΠΙΒΟΌΒΒΟΝ " ((ογπῖδ: ολαῇῦ ΟΣ Οο. 
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ἰΐα ππδιυΐδθ]ο θα] Ἰἰἰοη8. ϑοῖ γγ88 Βρθο  βοδ}Ϊν 
ἐμ Φυδαϊπιίο ἀο]υβίοη, τ δῖοι Ὀοροῖ ΕἸ οπ ̓8Πὶ 
δυὰ ἐπ6 76 ν|53} ΤΑΣ δηὰ πο 4180 ἰοππα αὔον- 
ΜΑΓὰβ 118 ὀχργϑϑϑίοῦ ἱπ Μοδδιμηιθάδληΐθπι δηά 
Ἔτρ ἴῃ ἐδ6 Ομ βεῖδη σγ88165, 1. [6 660]65189- 
ἐἴοδὶ ρουβοουϊοιβ οὗ μογοὶϊοϑ δὰ 4180 ἰῃ Β6Ύ 8] 
λυδίϊοα] δογοίο9 (πο ἀθ ὅ8::16116, Τ᾽ κοτηλ8 
λἄπεον, εἰο.)0, Βαὺ ἰμαί ἐμθ δι 076618 οὗἩ (Ἀ 8 ἀ6- 
Ἰαβίοῃ δὲ {86 88π20 ὑϊπι6 Ὀο ον ὑμδὲ ἐμοὶ ΓΔ ἢ 
(1641) ἷθ (896 ἰχὰ9 ὙΔΥ οὗ δοῃυθυῖης πλθη, ὑπδὶ 
ἴδ (ΒῸΥ δὲ ἀοΐηῃς ἃ τοῦ Μν 6}}-Ὀ]θαϑίηρ ἴὸ αοά 
δὰ (δὶ ἐδ ὑπ Ὺ νυν }}} Ὀθοοπιο Υἱσθουβ Ὀθίογο 
σὰ δτο οδίαγοβ Ὑπίοῖ, βου σ γ͵ὸ οδπηοὶ δοί 
ἰποπι δϑὰθ, υϑὲ γϑιαδὶπ βυογαϊηδία ἐο ἐπ 16664- 
ἴθ ἰάθ8 οὗἨ ραβδίοπηδίθ δα] τἰο 8 12 πραήοτεπι σίο- 
τίσι [εὶ, ἱ. 6.. Ἀ6ΙΘ 7μϑέ 6 126. ΟὟ ὑγϑηϑ]δίίοα 
πουϊὰ ὈΘ ποτ 6 βίγοη ΚΙ Υ ὀχργοβϑοα Ὀγ (λ0 τοδαϊης 
κατεργάζεται (δι ὉΥ ἰμ6 ὈΘΓΘΙ δυϊποηϊ σαἰοα 
ἐργάζεται: Ὀπὶ 1.6 ἸαέίοΡ ἰΚοη ἴῃ 8. Ῥγορπδαὶ 
6036, 4068 8᾽50 χχίγο (9 ἴογοο οὗ {8:0 ον Πιθ ν, 
ϑλυπηίπ ἰδ ἱεπιρίαίἴοπ 9 πὶοίψ απαᾶ ἀγροονγε- 

εαἱ ταιὰ (2εα1) ὃν πιοαπς ὁ} ἐγμδ δαποίϊβεαίίοπ, πὸ- 
φαϊοείν απ ροδὶϊυεῖν. : 
γε. 21. οσθίοσθ σϑιρουνΐῃᾷβ, οἱο.--- 165 

διἀάϊης ἷ5 σϑδοσβ Ῥυγὶ Ὑ ἐμ θιλθοῖν 685 ὕγοϊῃ [8.90 
ἴΔ|86 Σ68] 790 (61 ἱπιρΙ ΠΑΥῪ {0018} ῬΌΓΙΟΥ 
ΒΟΠΠΒ 110 ΔῺ ΟΧΥΟΓΡΟΣ ; ἴον 1 18 δὲ ὑπο} 
ἰσηὰ οὗἉ τοδὶ Ὁ Ῥυγ  ν τυ] ο ἢ Ὧθ ΘμαΥδοίο 208 88 
ἱππρυγὶεγ δὰ ὑμποὶσ ἰδ ΠΑΤῪ ΡἱΘΟΥ 88 ἱῃδυπιδὴ 
Ἰηλ Ἰἰοἰουβηθ8959, Βαὲ ἰγὰθ Ῥυγιγίης 18 ἴο δίῃ 
κδηοι οδίϊου, ἐδαὺ 15, 1ὸ 18. οὐ {116 ὁα9 πδηὰ (ἢ 
τοδηὶὶ οὗ ἃ ποζεαϊίοπ (Ραϊίπρ οὐ πραγ, οἴ6.), 
δυὰ οὐ ἰδθ οἶμογ, ἰὴ6 χϑϑυ]ῦὺ οὗ 6 ροδί(ὦνο δοῖ, 
Υἱἷς,, {86 [0}1 γτοσοϊ νης οὗ ἰμ0 ψογιὶ οὗ ἰγυ . 
ἤοποτνον ἰμ6 ἐνγο δοὶβ ἀο ποῦ δβϑοϊυϊον βυσσθοὰ 
θ89 Δηοί ον (τόπιοοα δ ἃ τϑοεὶυδ), ὈὰΣ τυ ὑπ 
ΤΕΥ οὗὨ πὰρ Υ ({8|κ6 ποὶθ οὗἩ ἰμ6 Ῥαγιϊοὶ- 
Ῥὶ6) (89 γ0Ὰ] δρργοργίδιΐπς οὗ ἰδ δυὐδηροὶ οαὶ 
ποτὰ οἵ οὐ ἰ5 ἴο ἰδῖκο ῬἷδοθΘ. Τὸ Ὡθρχαῦγο 6]6- 
Ἰηθδὲ, ΠΟΤΤΘΥΘΡ, μ85 ΔΘ Γ0 ἃ Θοπ αἰ ἰ1ο0η4] Ργθοθάθη69, 
Τοροαίδησθ Ὀοίοτο ἴδ ἢ (Μδνὶς ἱ. 18); ἢθῶσο 1 ἴα 
δεῖο δυδοτ πιο Ὀγ πο Ρανγίϊοὶ ρ]9 ὅο 188 ροϑὶ- 
ἱἰϊγα οἰθιηοαί οὐ ἡγβὶοῖ ἰὑ ἀορθηᾶϑ (οἵ. πὶ. χιί. 
12; ἘρἈ. ἵν. 22, 28). Βυὶ 189 Ῥαγεϊοὶ ρὶθ τηυϑὶ 
850 6 ποϊοὰ 88 ϑηΐογοΐϊπα οομβίβηου ἴῃ ρυτὶΥ- 
Ἰὰς. --ἀτοθέμενοε σὸ σδηποὺ ὑγβηβίαῖθ ““»υξ{ϊπ7 

οὔ," [ον 106 τούθυθηδο ἰ5 ποὶ ἤχαγαι γον ἰο ἐδ6 
Ρυπίηρ ο΄ οὗὁὨἨ ΔΙΊ ραγιαθηΐβ δηὰ ἰὸ (ἢ ορροβίίθ 
Ῥυϊίηρς οα οὗ οἴθδῃ οὔθ. 186 δι Ππ0 8158. 18: [0 
ΤΈΠΙΟΥ͂Θ, ἃ0 ΔΎΦΔΥ ὙΠ; δηαὰ (0 δοηυΐρο, Ρρσο- 
Ῥγιδίθ (56 ΕΡἢ. ἴν. 256 δηα οἴβοῦ Ρ84551.188). 

ΑἸ! ΒΙ181 955 (ἰπιρυτὶ γ).---υπαρία (ἴπ [86 
Κεν Τεβίαπιοπί ΟὨΪΥ͂ Π6γ6) ἰ8 ἀοι Ὀ11688 ἃ Βί ΣΟΙ ΚΘΓ 
ἐχργεβϑίου (πη ἀκαθαρσία (Βοτα. τἱ. 19). [ἰ ἀ6- 
δοίαα 61} ἰῃ ἃ, γοϊ σίου, ἐμ οοσοτδίϊσαὶ 5686 116 
ἴῃς ΔΙ᾿ γ κλτιηθαὶ οἷ. 1ϊ. 2, ἰΚ ῥύπος 1 Ῥοὲ, 11]. 
δ], δῃᾷ ῥυπαρός δῃιὰ ῥυπαρεύειν Ἀδν. χχίϊ. 11. Τὸ 
ἰδ ἴ86 ποτὰ ἴῃ 8 βθπ6ΓᾺ] 5658 οἵ πιογαΐ μποϊδξαῃ- 
ΗΜ ((δἰνίη δα 4].), 18 ἱηδαθασαῖθ:; 8ι}}} 1685 
δρροϑίίς δσὸ {86 βροοὶῆο γοπάθυί ρθ “ἀναγὶοο᾽" 
δίοττ), “ὁ γποντίη κ᾽ (ΓΠιδατγθηι 8), “ἸὨ ολρον- 
δ000᾽ (ΗΠ εἰ86}):; αὶ Ἰοδδὶ οὗἨ Ἀ}} 118 το ποιίοη ἰο 
ἢ δἰϊσϊδαίθ οὐ ὑπὸ ζ0] οσίηρ κακία (Η αὐ86Ὁ: 
Ρυϊίης οὐ 41} ὑποϊθαηπθθθ δὰ δουπάδησο οὗ 
Δ Π166; ΒΩ] ΣῪ ΤΉ οἾ]6, Ἦ ἰδίου δά 4].). [ἐ 
[3 80 πο ΘὨΠΠῪ ταδηϊοαὶ ὑπαὺ Ψ8Π|08 8608 ἴῃ ἐδ6 
ΚΑΙ] πτϑί ἢ (Σ64}} οχογίϑα ἴῃ ὑμθ ἱἰηἰογοβὶ οὐ 
ΡιοΐΥ δὴ δι τ ο5ἷβ, υἷἱζ., ἐπι ραν Υ ἰοτατὰβ αοά 
(θα 1.6 Αἰμοἰδί66) ἰὼ ἐμ 6 ποδτίὶ οὗ ζαπαιοἴβι 860 
Νίισδοι ϑγδέειπι, Ῥ. 89), διὰ τηδ!ῖοθ ἰονγαγὰβ τηδῆ. 

ΑΙ οαν-οννίπε (οοιηπιυπίσαίλοη οὗ 1176) οὗ 
ται] 06.---Η ΒΟΥ: περισσεία, ζοτοῖ σα ἰο οἰαϑβῖ6α] 
ἄτγοοκ, ἀοηοίοθβ ἰὰ ἐῃὴ9 Νὸν Τοβίδιηθηῦ “Δ Όμἢ- 
ἄδποθ,᾽ ΤΟΔῚ δυροσαθυπάδποθ. 16 βιιβίδη- 
ὑἰνθ ἀπὰ (Π0 σογγοϑρομαϊπρ γοσ περισσεύειν εβἷᾳ- 
ΕἸΓῪ ἴπ 86 ΝΟ Τοβίδιημθης ἰλ6 οὐ θονίηρ οὗ 8 
ἔᾺ] 655 οὗὨ 116, ὁ [10 ὁπ6 Βαμα 88 8 ἀθυρὶοριηθηΐ 
οὗ ἴθ (8 ρϑβϑϑβίῃηξ ΟΥ̓́ΘΥ ἰηΐο (16 116 τ ΪΘὮ ὁοη- 
εἰπιι98 ἴο Ῥτοοτθαίο ἰ18617 Μαίιμ. γυ. 20; Βόοπι. χν. 
18, ὁΘ(6.}, ὁπ ὑμ6 ΟὐΒΟΡ Βαῃα 88 ἃ ϑουησηϊοαίζοη 
οὗ δ (α ῥαϑϑίηξ οὐϑῦ Ὁροὰ οἰμοτδ, Βοτα. υ. 16, 
17: 2 Ὅον. νυἱϊῖ. 2: ο}. χ. 1δ, οίοι). Ηδοσο (86 
ψοσαὰ ἰδ οΥΪἀΘηὉΥ υδοα ἴῃ ἐπ6 Ἰαύϊον βθῆ8δθ. Τ 8 
Το ονγβ αἾ80 ἔγοτη ὑπ6 Ῥσοροσ ἀοβηϊίῖοη οὗὨἨ ἐδ 
ἰοστὰ κακία, ὙΓΙοΟΒ ΠΘΓΘ 18 ποῦ ΒΥΒΟΩΥ ποῦ πὶ ὶ 
πονηρία (1 Ὅον. ν. 8)τεενήϊίοεδιίας (βοιαϊον, ΤΟΣ 9 
δη α].), Ὀαΐ δοσογάϊηρ [0 ὑΠ9 δοπηδοίζοῃ 88 ἰδ9 
οΡρροπίίο οὗ ἐν πραύτητι, 85 Ερ᾿ι. ἰν. 81; 60]. 11. 
δ; ΤΊΣ, 1.8; 1 Ῥοί, ἐϊ. 1. Α ὕτοτο βρϑοϊῆο ἰάθ8, 
ΒΑΙΩΘΙΥ (86 ἱπίπλῖοαὶ ἀϊδροϑί(ἰου ἰονγαρβ ΟἹ θ᾽ 8 
ποθοῦν, σοι γγὸ ΘΧΡΓΘΒ8 ὈΥ̓͂ ““ΔΕΪ)ΟΒἰ ἐγ 
(Ροιοι)!} Ηπιμον.---ἰΥ̓τοβί προσ: ὀργή, Βοδοητα ἅΠ16Σ: 
πιοτοσίίαα; ΜΟΥΘΥ: πι6]1660)ὺ. 1.6 ογθεβονπίηρ οὗὨ 
τ᾽ οἰ ΟΌΒΏΘΒΒ 15 ὑπουθίοσο (86 πιϑ)]] οἷουϑ, μαίοίαϊ 
σοτῃτηηϊοσαιϊοη ἩΪΟΝ ΡΆ85565 ἴγζοτα (Π6 ληδιίΐοαὶ 
πτϑῖι (2681) οὗὁὨ [86 ρῬγορδρῴδη ὶβέβ οὐ ἐλ οβο νν ΠΟΠὰ 
{6 ἰπἤυπθποο, δοαογσαΐϊηρς ἰο Μαί. χχὶϊὶ. 1δ; 
Βοαι. ἰὶ. 24 δΔηα δοσοογάϊης ἐο θοο]οβίδϑιϊοδὶ .κ18- 
ἸΟΥΥ͂, οϑρϑοίδ!ὶν ἐμθ Πἰϑίονυ οὗ ὑμ6 ροσυβοουίζίοη οὗ 
[89 Βοπαὶ βίβ, 086 Ρδυ] οΐδη8 δῃὰ 89 Οδιίβαγα 8, 
οἷοσ. Το ἀοβηϊιίου οὗὨ περισσεία --- περίσσωμα 
(Βα); ουϊρστονί, ΘΒ ογβοθπσθ (ϑομμοο θη αν- 
20., ἂο Ὑοι(6) :Ξεείμθ σοιθβδηὺ ΒΟΥ ηρ ἔσγοπι 
ἔοσταον ἰἰπη68 (0080 δηὰα 4].- Ξ-περίσσευμα), δτ0 
(8 βρὲ αϑἰᾶὰθ. [ςΑἸΐογὰ οΐϊπβ ῥυταρίαν σπὶιὰ 
περισσείαν, ΔΒ Ὀθ]οηκίηρ ἰο ἐμὸ Οοηϊὶνθ κακίας 
δηἀ γοιδνκΒ ὑπαὶ “6 10 Θ6Θ 15 ὈΘίΟΓ ΚὉΥ 86 σοπίοχί, 
Ὑδοῖ ΘΟΠΟΘΓΏΒ ποὺ [80 Ρυξιπηρ ΔΎΤΔΥ οὗὁἨ τηογδὶ 
Ῥοϊ]αϊίου οὗἁ 8]} κίπάβ, θὰῦ ΟὨΪΥ οὗὨ (δαὶ ἰεϊηι, 
ἩΙΘἢ Ὀοϊοηρδ ἰο κακία. Αμπὰ (8 ἰδ ᾿ξ ψ}}} 
τιθδπ ἰδ αὺ κακία Ρο]] 68 {16 δοὺ] δπὰ γϑῃάθγβ ἱὲ 
ἀπῆϊ ἰο τϑοθῖγο (8 ξωφυτος λόγος. [εξ 18 ὙΘΥΥ͂ 
ῬΟΒΒ[ 19 ἐπι {86 ἀρνὶ οσυ!ίαταὶ δἰ ταὶ πα ἱπ ἐμῴυτος 
ΤΑΥ͂ ἴΔΥ0 ᾿ἰηδυσθηοοθὰ ἰμ9 ομοΐοθ οὗἩἨ ἁ ἁὈοΐὰ ἰδ986 
ψΟΓ5, ῥυπαρία δὰ περισσεία. 1160 στουῃὰ πϑὲ 
0 τὰ οὗ 411] ἐΠᾶὺ ρΡοϊυὐθ8 δὰ ὁδοῖο ἰΐ, Ὀ6- 
ἴοτο 80 58θ06ἀ οδῃ βἰπὶς ἱπ δῃηα οοπὶθ ἰ0 τηδίυ τὶν : 
πλὰϑι ὃ6 οἰοδποὰ δηὰ οἱθαγθᾶ, περισσεία, ἰῇ κἢ9 
δῦονο ὅσιυγοβ Ὀ6 Δ]|]ονγοά, 8 ὅδ 6 ΓΚ στουίμ, ἐἢ9 
δυυπάδπί οτγορ.᾿᾽᾿--ὶλλι.]. 

Ἡδθϑοθίνθο (δοαυΐγο, δρργορυίαθ) 1 τᾶ 66}-- 
ὨΘ588.--- Ἶ πὶ τι ΘΟ ΚΏ698, ἴῃ Υἱγίπο οὗ δ λθοκ ἀΐβρο- 
Βἰι1οη, δηἃ πού ΟὨΪΥῪ Ὑἱ{ἢ ταθοΐζθ88. ΜΟΙ 6585 
δίδπβ ἤτβί ἴῃ 8 Ῥγοχῃηδηὺ Β0θη80θ. ζ7π πιδεζηδ85 αὁ- 
φωΐγα, ἴ. ὁ. ἃ ταθϑὶς ἀθιθδηουν, ὑπὸ Τφρροϑβίϊζδ οὗἵἹἨ 
ὙΓΑ( ΒΓ] Π 688, ΟΧ αἰ δΙοἃ ἰοναγὰβ ὑμποῖγ Ὀγο ΒΘ Ὶ 
οὔ αἰβοτοηῦ ΟΡ᾿ΪΟῺΒ 18 ποὺ ΟὨΪΥ ὑῃ6 οοῃάϊεϊοη, 
{86 γ΄ϊϑ] οἰθιαθηΐ οὗἉ (88 γοοθρίϊοι οὗ ὑμ6 αοβρο}. 
οὩ ὑπὸ ρατὶ οὗ δ 9178 Ὀαΐ δ'8δο οὗ ὑπὸ τὶ ζῆ δΡ-- 
Ῥτγορυίδι οι οὗ {Π 9 βδῖηθ οἱ {π6 ρασὺ οὗ (0 7 68: 
Ομ νἰβιίδηβ. ΑἸιδουρὰ {πὸ ψοσὰ ἀδποίοθβ ποὶ ἀϊ-- 
τοοί]ν ὑμ6 ἀοοὶἐθ απίπιια (τοί 8, δἰ τα ἸασῚγ Ο4]-. 
νἱῃ δπὰ 4].), γοῦ ὑπὸ Βγϑὺ οοῃμαϊίου δπὰ Ῥσχοοῖ οἵ᾽ 
(ὴ9 ϑαείθ. Τὴ γοήϑγθῃοο, ἰὸ Ὁθ δυγο, 18 ποῖ ἰο. 
ΤΆΘΘΊΚΗ655 8ἃ8 ἐμ6 ἔγαΐζ οὗ ἐπ γϑοορίΐοι οὗὨ 89. 
ψοτὰ (βϑομ ΘΟ ΘΗ ὈΌΓΖ6.), ΔἸ μου ἢ 086 ΤΠΟΓΔΙΪΥ 
οΘα]πὶ δηα ρσΘη{}6 ΒΡ τὶ θη σοπαογοα ἀπ θν {86 ἴῃ - 
Άυοποο οὗ ΟἸ τ δἰ Υ̓ πχυδϑύ 6 τηϑηϊ}68ἰθα ἰῃ ἐΐ8' 
ἰχῃθβί ρογίθουϊοη 88 18 ἔγιιῖϊ. Ὑδηΐὶ οὗἁ τηθϑοὶε- 
038 ἀοδβίγουβ ἰμ9 βρόντος οὗ {109 6΄08ρΡ61 (Μαίὶλ.. 



θέ 

χΥϊὶ, 28, οἰ6.); {9 Τουσί δηὰ (ἢ βουθηΐθοῃτῃ 
οοῃίυγὶοθ ΡΟΥΘ ἐμὶβ ἴῃ ἃ ΤΟΙΔΘΥΚΩΌΪΘ ΤΔΏΠΘΡ 
Ἀεεεῖυε. δέξασθε 'Β Θταρμαιὶο πὰ ἀδῃοίεβ ἐπ τὶ χμὶ 
διὰ 6 ὑπο τῖχῦ ποασηρ τὶ τἰρσεῖ ἀοίης. 
ΤῊ τοοϊηρ δῃὰ στονίης οὕ Ρδὰ] 8 ἤθγὸ δι υἱ κἰησὶν 
ἀοβουϊ θὰ 68 ἃ {16 τηδκίηρ Ο6᾽ 8 ΟὟ [ϑΡΌΧο- 
Ῥυγϊδιίο], θθοδυδο ἔμθ 96 18}-ΟἸ τ δ δ 8 ὙΘΓῚΘ 
ἷῃ χτοδὶ ἀδηῆρος οὗ δροὶη Ἰοδίῃρ ὑμοὶν οσσ (ῬΓ͵ΓῸ- 
ῬΟΓΙΥ) δηὰ ἐῃ9 9677 ψϑγθ οἢ ἴδ ροϊπί οὗ Ἰοβίῃ 
ἐμοῖν διποϊθαί {1016 ἴο 1 (οἵ, 1 Τ 688. ἱ. 6). 

Τὴ9 νυοστᾶ ἱπρδηϊῖθᾶ ἰῃ [πὰ ϑδιμοηρ] 
γου.---Τὴῖ8 τογὰ ἰδ (6 οὈ͵θοινο αοδρ6] (Η αὐ Υ: 
ΒΟ ΠΟ “' ἱππδὺθ ΟΥ ΘΟ δῖθ γΘΘΒΟῚ ̓̓  [Οϑουπ!6ῃ- 
1.87, ΠΟΥ [86 ἴον ᾿ὑδί οὗ (86 Τα γβι108, ἦον δέχεσ- 
θαε ἴον Ὀϊά8 (μὲ) 65 ἰῃ ν. 18, Ὀὰὺ πῃ 118 δυ δ᾽ θοίδνο 
ἔογτα οἵἉ Ἰἰἔο, 88 6 Βρ᾽ γἰϊ.8] δῃα νἱί8] ρυΐποῖρ]θ ἱπ 
ὈΘΙΘΥΟΓΒ ΟΥ 88 ἰηο Βοοὰ οὗ γοζομογαίὶοῃ ( Ροί, 
ἱ, 28). [πὰ (Ηἷῖ5 ἕογτω ἰὲ ἰβ ππρδηϊθαά ἱπ Ὀ6 ΘΥ̓́ΘΥΒ 
θυὺ ᾿Κοτ89 ἐπ ρ]Δη θα 885 ἃ ὑτίποῖ ρα οὗ σοῦ Ὁ- 
δου ἰπ (6 7908 88 ἃ ῈΟ]Θ; (89 Ἰαιίου τηϑδηΐης 
τουδί ποὶ Ὀ9 ποὶ ρβδβϑα οὐθσ. Ηδρῃσθ (89 δέξασθε 
ἦπ τοϊουδπί θοίἢ 1} Τοίθσζομοῦ ἰο ἴμ6 ὅτεί γϑοορ- 
ἐΐοῃ δπὰ ὑπὸ σΒΟΥ ΔΡΡρορσίδίϊοι οὗ 11. [πῃ δοῃ- 
δοαῦθηοο οὗ {890 Αἰ ουΥ δνὶβίηρ ἔσομαι {π6 1Δ68 
ΟΥ̓ τεοείυϊπσ ἃ οτὰ ΔΙΓΟΔαγν ἱπιρ]δηϊοὰ, Οα]νΐη 
τηϑὰθ ἔμφυτος ῬγΤοΟΙΪερΙΪο δηα Θχρ]αἰποὰ ἰὺ “ ἑΐα φ6- 
εἰρίε, ὐ σπεγό ἱπδεγαίων;᾽" διὰ ΟἰΒΟΥΒ Βἰ πη Δ] νυ, 
Βυΐῤ ἰδ9 πορὰ γοοοϊνθα βυ θ᾽ οι νοὶ Υ ἀοοθ5 ποὶ 
ΔΒΘΥΘΌΥ 66886 ἰ0 Ὅ6 ΟὈ͵θοίἑνο δηὰ ἰο Ὅ6 τϑοοίγοϑα. 
{ἰ 8 ἀου ει} οί ᾿δῃ ρ6᾽Β βοϊυϊίοη οὗ 86 
συν τ }] βίαπα {86 οτάοαὶ οὗἉ Ἰορὶο8] δη δ] γ 5:8. 

ΤΏονο δ ΠΟ βο! ἀοι}}9 60η59 ἰπ ἔμφυτος. ΝῸΣ 
ἦβ {Π9 ΤΑ οΓ9 Οἶδα ὀχργοββοὰ ὀχροβίίίοη οὗὨ Α]- 

. ἤογαὰ τηογὸ θα ἰδίβοίουυ. Ηο 8668 ἰπ ἔμφυτος ΔῊ 
δἰ] υδίοι ἰο 6 ῬΔΓΔῸΪΘ οὗ 0.0 ΒοΟΎΤΟΡ διηα Ιλ ῖκοθ 
“(860 λόγος ἐμφυτοςΞεῖὶ!θ ποτὰ ποσὰ 856 ὈΘΘΏ 
δον, ἰλ6 νογὰ Ἧ.086 δἰἰσί υΐθ πὰ ἀρετή ἰὲ ἰβ ἰο 
Ὀ6 ἔμφυτος, δηὰ πο ἰ8 ἔμφυτος, αὐναἰ εἶπ γΟῸΓ 
τοοορίΐϊοη οὗ ἰΐ ἰο βρτίῃρ ὕὉΡ δηὰ ἰδῖκθ Ὁρ γοὺγ 
Ὀοΐπρ ἱπίο ἰὰ δῃὰ τηαΐῖζο γοῦ πΘῪ μ]δηίβ.᾽" Ηἱΐδ 
Θχροδί(ἰου 8 Ορϑμ ἰοὸ ἐπθ 8β81ὴ6 ΟὈ͵οαίΐοη ἐπαὶ 
δοιηοὶ ἷηρς Ἡ1Θἢ ἰδ ΔΊΡΟΔΥ κΟΥΓ ἦπ σποίλον 801] 
οδῃ ὃο ὑπρίαηίεα ἴῃ υ8, 17 Βὸ υπάογδίδιὰθ Ὁ 
ἔμφυτος ἰδ πογὰἃὰ τογίζέαμ ΟΥ »γεαολεά. Αἀδβοτίηρ 
ΒΟΉΎΘΥΟΣ ἰο {9 Υγ68] τηθδηΐῃρ ἐμφυτοςεξεέπηαίε, τὸ 
ἐν φύσει (ΗΒ γ6}.} ἯΥΘ ΤΑΥ͂ ΤΘΙΊΟΥΘ 4}} αἰ ουγ. 
ΤΉ θα (86 λόγος ἔμφυτος ἰ68--ῖ 6 ἑππαίε Ἡγοτά, ἰμαὶ 
ἐδ, (86 Ἡγογὰ νϊοῖ ἢ86 ὈΘ6ΘῚ δὸογῆ ἐπ ΟἿἿΓ παίμτγε, 
ἑ. 4. Ολγίδί. 80 Ὑοτάβνονι ἢ! πὸ Ῥγοάιιο68 τυ 6 ἢ 
11|1υδὲγαῖῖτθ τηδίΐον οὗ {16 υδο οὗἨ ξωφυτος δηὰ {08 
ΒΌΤΙΒ ὮΡ {ἰμδ6 ψδοῖϊο: ἩἾ]16 ἰὑ ἰδ ἐγαθ, ἐμαὶ Ομ τὶδὶ 
ὉΥ 18 ᾿ποδυπδίϊοῃ 8 ῬΥΟΡΟΥΪΥ βαϊὰ ἰο "Ὸ ἔμφυτος 
ἑππαίε, ὈΟΤΏ ἱπ υ8, ἀηὰ (ο Ὀ6 ἱπάοοὰ Εἰγιπιαπεεὶ, 
Οοά εοὐἱἐὰ ὧδ, αοα πιαηϊ δὶ ἐπ οὗν ἤεολ, Θαοὰ ἀν6}}- 
ἱπ|ὶ ΤΌΥΘΥΘΡ ἴΏ (9 πδίιγο οὗ 8 6]}}: οὗ, ἱΥ νὸ 
δάορὶ {πὸ οἴ ΒΟΡ 86π86 οὗὨ ἔμφυτος, Ὑ1]16 1 5 ἰτυθ, 
1λὺ Ομ τὶδὺ 8 ᾿ηάἀοοα σγαϊεα ἴῃ 5 Δ8 οὐν δ᾽ εἰ Ζ 
ΟΥ Βγαποὴ (860 Μαιίι, 11. 28), γοῖ ν}}} ποῖ ἐπ 
ΦΥΔΙΪ [ῸΓ ΟἿΓ 884] γαϊΐοη, ὉΠ1688 ἯὧΥἑΘ γεοεῖυα Ηΐτὰ ὉΥ 
{αἰ}. Ἧαὀ τηυδὺ Ὀο ρ]δηἰθοα ἱπ Ηἷπὶ διὰ Ηθ ἱπ 8 
ὯΥ Βαρίΐϑια ((8]. 111. 27), νψγο τουδὶ ἀεὶ ἴῃ Ηΐτὰ 
ηά Ηο ἴῃ τ18, ὈΥ δοίυ 8] δπὰ Βαϊ. 8] δοτητηυπΐοῃ 
“ἰ(ἢ Ηἷπι ἴῃ {16 ΗοΟΪΥ ΕὐοΒ τὶ δὶ, τὸ τηυδύ δοϊὰθ 
δηὰ Ὀγίηρς ἕονί γυὶ ἴῃ Ηΐτα, ΌὉΥ ἔογυθηΐ Ἰονο δὰ 
ἨΟΑΥῚΥ οὈθάΐϊθπμοθ. ΟἸ γι, τῆὸ 8 ὑῃ90 ΒΡΔΒΟΣ 
(Ζϑοῖ. νἱ, 12), '8β ἐπσταζίεα οὰ ἴμθ βίοοϊς οὗὨἁ ΟἿἋΣ 
πδίαγο; Ὀπὶ 8 βοΐοῃ ργαϊοαὰ οἱ ἃ ἰγθὸθ ΜΗ] ποί 
τοῖο πἾο88 1ὺ 18 γεσειυεα δηὰ ἰαζε τοοί ἴῃ ἴμ0 
δίοοϊς ; 80 Ηἰ5 ποδυῃδίϊοη Ὑ11] ὑστοδὲ υ ποϊΐηρ, 
Ὧ11988 γοὸο γεσοῖθα Ἠΐτπι ἰῃ ΟἿΌΣ δοαγίβϑ δπὰ ἀσῖηῖ 

λόγος ] ῬαΒΒδ(68. 

ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞ. 
σι. “αἀσσιϑιθΘ ΘΘ ΞΘ ΘΑ“ ἝῆσΠῇΠῇΠῇῇῇῇΦφΦ-ΦΦΘΟῚ 

ἧπ 89 58Ρ οὗ Ηἰΐδ8 ρτδοθ δῃὰ ἰσδηδῆιβο ἰδὸ 1176- 
Ὀ]οοὰ οὗἩ ἁ οἷγ ν}}}]8 ἱπίο Ηΐπι, δῃὰ στὸν δβὰ 
60816860 τὴ} Ηΐπ δπὰ Ὀγίης ζοσίὰ ἔσυϊ τ Ηἑτὰ.᾽᾽ 
--ΜΝ.]. 

. ΨΜΏΪΟΣ [ἰδ 80᾽]6 ἴο δεύϑ γοῦσ 800 4.---ΤῊς 
ἰάεα οὗ ἱπάϊντάυ] βαϊναϊϊοη 8 81116ἃ Βογο ψ1Ὲ 
μδὺ οὗ {π6 πδίΐομδὶ ἀ δ] Ὠγοσϑηοθ οὗἩ {86 15Γ861168 
88 ἴῃ ὅπο. χ. 28. Ηδθποθ βίσοϑϑ 8 βοσὸ Ἰδϊὰ ποῖ 
ΟἸΪΥ ὁπ ἰδε Βαϊ νδίϊοη οὗἁἨ (16 βοι] Ὀυΐ 4180 οἡ ἰμὸ 
ΒΑ] ναί οι οὔ {89 18 ἀπά τὰς ψυχὰς ὑμων 1Β ΒΙΤΟΏΡΟΥ 
[Π8ῃ Βί Ρ}Ὺ ὑμᾶς. [ΓΑΙ Τὰ 88γ8: “1 185 (86 ψυχή 
ὙΓΙΘἢ ΘΑΥΤΪ68 (86 ῬΟΥΒΟΠΔΙΪΥ οὗἩἨ [6 τϑη: τ ῖο ἢ 
ἷ8 Ὀοίννθοη (Π6 πνεῦμα ἀταπίηρ 1 ἀρτγασὰβ δὰ 
{μ6 σάρξ ἀγανίης ἰὑ ἀοηπδγάβ; δηὰ 18 βαυθὰ ΟΣ 
Ἰοβί, ρΡΆ8865 ἰἱπίο 1 οὐ ἀθδίι, δοςογάϊῃρ ἔο ἐπ 
ομοῖοθ Ὀρίνϑοη (μ686 νγο. Απὰ (6 λόγος ἔμφυτος, 
του κίηρ ἱπσοῦυρσῃ ἰπ0 πνεῦμα δηά ὈΥ ἰμ6 Ὠὲνληθ 
πνεῦμα, 18 ἃ ΒΡ ΓΙ 8] ΔΙΘΏΟΥ, 8016 ἰο βᾶγο {86 
ψυχή."--Μ.1. Ιἐ 18 αδε (εἴ. Άοπι. ἱ. 16, δύναμες 
θεοῦ), Ὀὰὺ γοὰ δ ὑπ8Ὁ]6, ἱποοτηροίθηϊ ἴὸσ {86 
οδυσυίηρς ουἱ οὗ γοῦν }υἀ δἰδίϊο Ρ]84}8 οὗἁ βαϊυδίϊοι. 
[Οαϊνίπ: “Αασηϊουπι οαἰεδίἑς ἀοοίτίῃες ἐποοτπίμηι, 
φμοά εετίαπι ἐξ ἐα δαϊμίεπι σοπδεφωέηιιτ. Ἀεὶ απϑίειε 
ααάαϊίωπι, εὐ δεγπιοπδηι ἐἰΐωηι ἱηδίαν ἰλεδαυτὶ ἑμοοτη- 
Ῥαταδιϊίδ εἰ ἐχρείετε εἰ ἀπιατε εἰ πιασπέποατε ἀΐδεατηωε. 
Ἐπί ἐγσὸ αογὶδ αα οσαδίσαπάαηη ποεδίγατε ἱσπαυίαπε 
δίἐπιἶεδ, δογηιοπεηι σμΐ δοίεηιεδ ίατε ποσί σοηίεν ἀτιτες 
»γβῦδεγο, δϑαϊωζ ποδίτϑοε ἐδ26 οαἰδατη. Τατηείδὶ ποπ 
ἐπ λωποὸ ἥπεπι δεγυαπαϊς υἱδ δεγπιοηὶ αὐεογιδίεν Ὶ 
αμΐ δαΐωμδ ἐπ ἐχίεγηο υοοὶδ δοπῆί ἐποίιδα 7ο0τεῖ, αὡξ 
δεγυαπαϊ πιωπ θεὸ αδιαίμηι αἷϊο ἰγαπεἠεγτείωγ. 
Ναπι ὧδ δεγπιοπε ἰγαοίαί «αοοδμς φυὶ πὲ ἐπ οοτάα 
λοπιίπωρι ρεπείταυϊί: εἰ ἰαπίωπι ἐπαϊεαί, εμπι ξαϊμίἐδ 
αμοίοτεπι ευαπφεῖϊο δ0 θαπι Ρεγαφέτε."---Μ.]. 

Βεΐ νοι υοἱἱ! τεαϊὝῳ ἀαρρτορτίαίε ἰλὲ ὡοτὰ ὃν δε- 
σοπιΐπσ ἄοεγδ οὗ {δε ὠογὰ ἀπά ὃν οεαδῖηρ ἰο γεπιαῖὶκ 
λδατενδ οπῖψ, νυ. 22--24, 

γεμ. 22. Βαϊ Ὅθοοσῃθ Υγϑὃ ἅἄοοριβ οὗ ἴδθ 
σγοχᾶ.--- γίνεσθεξεεδε γο (ΗΠ ΒΟΣ αραϊπδὶ Ἡ Ἰοδίῃ- 
κοῦ, Τμοῖ]ο δῃηὰ 4}).) γῥἠὴὸ τϑῃάογεξεδέοοπεα γο. 
Ἡυΐδοῦ τοΐοσβ ἰο Μαίιη. νἱ. 16: χὶ 16 δπά οἶδ 

Ἧ 6 ἰδῖκα 1ὲ τὶ Ἧ ἰοϑίη ον, οὗὨἨ ΘΟΌΓΒΘ 
ποῖ ἴῃ (08 Β6Ώ868 οὗ 61] 6, 885 ἰἢ 16 πογὰ ᾿πάᾶϊ- 
οδἰθὰ »εγρείμαπι εξιροδδδίοπεηι ἈΟΥΏΤΕ ἐδ 
Ῥυΐ ἴῃ (6 86η86 οὗἁἩ ἃ ρογίοοὶ ἀουϑιορτηθῃΐ οὗ μοὶ 
Οἰτἰδἐΐδη 116. Τη5 ἀριιδηὰ οὐ 86 6188 
ΟἸ γι διϊδηβ δὰ {πὸ 96.718 τῶ (ῃ 6 οδυ8ο οὗ [89 
τηϑνίγτγάοιι οὗ Κ΄᾽πιοη, {1.6 Ὀτοῖ δον οὗ δὴ 68 ὉΠ ΔΟΣ 
{86 τοΐχη οὗ Ττδήδη; ἰὑ νγὰβ 8130 ἐμ6 δδι186 οὗ (9 
ΘΑΥΪΥ τπαγίγτάοπι οὗ Φ98π|68, ποί Ἰἰοης δὲϊοτ Β6 
ψτοίθ {μη18 ἘΡΊ 8110, δπὰ (15 18 }ιδὲ ..18 ἰάθα οἴ (89 
ἀοοά, {86 ἀοΐϊπῷς δηὰ ἰμὸ ποσῖς, δ8 1ὺ Βδσθ 70. ἰ86 
ἄγτϑί ἐπι ἰ8|κ68 ἃ αἰδίύϊμβοι βδρο: γοῦ τηυδί Ὀ6- 
οοτῃθ ΠΟΥ οοπδἰδίθης ΟΠ γ:δίϊδηβ, ᾿ἦ ΟὨγ δ. 8 ΠΥ 
ἴα (ο εοἴὔοοῦ γον βαϊναίϊΐοῃ. Α8 ὑμ6 πνδχπὶπα 
δραϊηδί Δροδίδθυ ΤΌΣΙΩ8 ἐπ 6 πορδί να 8146 οὗἁ δὲ 
Ἐρ 816, 8ο {18 ὀχ ογίβϑιίϊοῃ ἰο σο;Β᾽ Βύθμου σομϑίϊ- 
ἰυΐο8 ἰζ8 Ῥοβὶίϊγα β'ἀθ. ΕΣ {ῃ6 τψοτὰ 18 ΤΏΟΥΘ 
οἸοασῖν ἀοῆηθρα ἰπ νυ. 18, 2] 88 6 ἀοβροὶ. ΤΟΥ 
τηυδὺ ὈΘΟΟΙΊΘ ἀΟ678 οὗ {8.6 δΒδῖὴη8 ἴῺ τοδρϑοὺ οὗὨ 18 
οΥρϑΐο ἀπηὶγ: (818 οδῃποὺ 6 ἀοπα ΌΥ͂ Ἰδοϊδι οἀ 
δοίδ, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ὈΥ ΟὯ6 ΖΘΠΘΓΒ) δοὶ οὗ Ῥσϑοί 68) 
116. ΟΝ οἱ. ἰν. 11; Βοιι. ἰϊ. 18, ΤῸ ποιητής, 
ὙΠῸ 88 ΒΌΘΙ 18 1ἴῃ6 Το] ἀκροατῆς, 8 σοπίχαδίοα 
μΪ ἢ (86 μόνον ἀκροατής. Το [88 ἰμΠΘΟΟΥΔΟΥῪ ἱπ 1.8 
Ῥτδοὶ!οδὶ ἀἰγθοίϊ ου (8.6 ἀκροατής 88 δι ἰδ ἱπευ8ὴ- 
οἰθηί, τ ῆ]9 {86 ατδοῖὶς βοβοοϊ υπὰογειοοά Ὁ 
ἀκροατῆς ΡΕΤ δὲ ἃ ῬτΑΙΒΟΎΟΣΙ ΠΥ ΒοΔΤοσ. ΟΥἮἁ Μαίι. 
ΥἹἱ. 21: Ι χὶ. 28; ὅ1:ο. χὶϊ!. 17. 



ΟΗΑΡ, 1. 1θ.27. δῦ 

Α6 ἴποδο ὙΠῸ Θδῆδσθ ᾿μθηλποῖνθ8.---8[5.090 
υ. 26; 6Ὁο]. ἰἱ. 4: 64]. νἱ. 8; 1 7:ο. ἱ. 8; παρα- 
λογίζεσθαι----ἰο γοοκοι Ὀθγοπὰ ἰδ χαϑτῖ,, (0 γθαβοι 
ἔ8]96}γ, ἰο 186 [Δ]15ο]68,----ἰη 1ἴἴ8 ῬΣδοίϊοα] ΘΠ ΠΟΥ 
θεσοπιο8 ἀοοοϊνίης, ομοαίλης δπὰ δμβηδγίηρ ὉΥ 
Δ] δοῖ.5. Τὺ ἐδ6 “ΠΘΆΓΟΣ ΟὨἸΥ ̓ ἀθοοῖνοβ δπὰ 
ΘΏΒΠΔΙΟΒ Εἰ πη561, ΗσυὶδποΥ γοΐοσϑ παραλογιζομένοι 
(0 γίνεσθε ἴῃ ορροϑβί(οη 0 ἀΘΌδο᾽ δηα βομπδοῖζοη- 
ὈΌΓΖΘΣ Ὑπὸ οοπποοὶ Σὺ Ἡ{1ΠῚ ἀκροαταί; Ὀὰὺ ἰδ6 
ἰδέίοσ ἃγὸ τἰχαῦ, θθσϑιιδοὸ ἰδ ἱπλαρῖ ΠΑΡῪ τηογὶὺ οὗ 
λεατῖπ 18 ἰλ0 ΓΆ]Π1δὸν ἩΒΘΓΘΌΥ {ΒΥ ἀθορὶνο {μοθι- 
δεῖτοϑ διὰ (8 ῬΓΟΡΘΓΙΥ͂ ΘΏΒΠΔΤΘ {ὑπ ΘΙΆΒΟΙΪΥΘΒ. 
κε. 28. ΕῸσ [ὕθ6δ1186] ξ Δν ἰ8 ἃ ΒΘΆΣΟΊ. 

--ΔΒειλοπδίχδίίου οὗὐὗἨ (86 ρῥγοοϑάϊηρ ΟΥ̓ πι68}8 οἵ 
ἃ δ. 1}116, ἩὙὮΙΘΉ 15 ποΐ, ΠΟΨΘΥΘΥ, 8 ἸΔΟΥῸ ἤραΓΟ. 

[6 ᾿ὲ)ε6 ἴο.---Ἴ πὸ οὗτος οι ρΒδἰ1608}}γ γϑρθαϊθα. 
Α τῷ δ}.--- ΤΏ Σὸ τοδί Ὀ6 βοῦιθ ζοοα ΣΟδ80Ὲ [ὉΣ 

(80 τοοῦστθποοῦ οὗ πὸ βροοϊᾶο πιαη (βθχυ8}) δὰ 
δοὺ ΟὨΪΥ͂ οὗὅὨ τη8ῃ ἐπ ΖΘΏΘΓΔΙ. ΗΌΒΟΥ οὐσιῦ ποί 
ἰο δύο ἀσβραίομοα 858 σμγίουφ 6 Θχροβίίιοι [οὗ 
Ῥωι9--Μ.} ““οἱγὶ οὐί(εγ ἰαπέμπι δοΐοπέ δρεςσωία ἴπ- 
ἐμετὶ" [{πειμέϊοὐτὶ αμζδηα 68ὲ σιεγίοδό 86 αὐ δρεομΐεπι 
εοπφοηετε.---Μ.1. Τὸ οχροβίίλοα οὗ μ6 ποσὰ 
ἀνήρ ἰ6 σοῃποοιοὰ πὶ ἐμαὶ οὗ κατανοεῖν ὙἘϊΟῺ 
διοογάΐϊηρ ἰο ΒοΒΟΙἾ]]1οσ, Ῥοιύ πὰ 8]. 18 Β6Γ.Θ 
υδοὰ ἴῃ {86 ΒοσΟ. ΔΔΥΥ 8686 Οὗ Παϑ(γ ΟὈΒΟΥ νοι, 
δυϊ 15 ἀἰδρυϊοαὰ ὮΥ Ὑ ἰΘΒΙ ΚΟΥ δπὰ Ηυΐμοῦ. ΝΟΥ 
ὧς ἰ8 οοσσϑοῖ ἐμαὶ ἰὰ Τ1υϊο χὶὶ. 24, 27; Αδίβ υἱῖ. 
81, 82; χὶ. 6, ἐμε ποτὰ ἀοποίθβ δἰνθηϊλνο δοπίθιη- 
Ρἰδιΐοπ οὐ δομῃβιἀδσαίίΐοη. Ῥσϊυῖν ἱὺ βρη ῆθθ 
ΒἰπΙΡῚγ, ἰο ΟὌϑθοσγο, ροσγοοῖγθ, σοπὐθηρἶδίθ, ὉΠαοΣ- 
δἰδηά, δηὰ 17.18.9 ὀχργϑββίοῃ 'β ὁρροβϑά, δ8 8 {89 
6886 ΒΕΓ, ὈΥ ἰδ ΣΠΟΓΘ ᾿τπηροτίδην οοπίοιαρ] αἰ 
παρακύπτειν, διὰ τὸ ΒαΥΘ ἰπ παγγδίϊνο ἴογηι [86 
διαἰοιηοηΐ, ἐμαὶ {πὰ ἸΏδῃ οὐβοσυθὰ μἰπιβο), σοηὶ 
ΔΑΥ δηὶ Του 1} Τογροί οἷο., ἰ0 ΤΘθΓΘΠΟΟ 18 
ΟΩΪΥ ἰοὸ 8 δΒοιμοῦαὶ ἱἰπηρογίοοί, τηομιθπία ῖϊγ- 
ϑυδιοϊοὶ 86} -οοη οι] δίϊηρ, δυσὶ 858 ὈΘΙΌΣΘ [δ6 
ΤΑΪΓΙῸΡ 18 ΣΘΙΒΘΡ ῬΘΟΌΪΔΡ ἰο τωδῃ ἰπδῃ [0 ὙΟΙΏ81. 
ἴς 8 ΟΣ Ο ΤΟΣ ὑο0 ὉΘ ὈΟΤΩΘ ἴῃ τηἰπᾶ {μα ἰδ 4688 
[0 ϑδν (6 νοτὰ,᾽ δηὰ ““ἴο σοῃίοι ]δὶθ Ομ θΒ6] 7 
ἷπι 8 ΙΕΙΓΤῸΡ " ἀο ποὶ ΘΧΘΟ  οοἰποῖάθ; ἱὐ 8 ΟὨΪΥῪ 
ἷκ ἐν πιοπχθηῦ οὗ ἃ Κπον]θᾶσα οὗ ομϑϑβοὶ, οὗ δῃ 
ἱποϊρ πὲ γαροπίδμοο ὑμδὺ {π0 ποτὰ, τ ΒΙοἢ 2967 86 
Βονουοσ 18 8 ταῖσττον ἰπσγουρῆοαί, ὈθΘοπιο8 οἴ οἱθηὶ 
88 ἃ ΠΙΙΤΤΟΥ. ΤΏ ὀομπίοπαπος ΟΥ πρόσωπον, 8]- 
ἰβοῦρὰ ἰὶ πορὰ ποὶ ἀθποὶθ ἐμ9 ψ8ο]9 ἥρυγο (80 
Ῥοῖξ δπὰ 3 ἰςπθοϊθη ὈΌΓ 67), 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ 
οοηδποά ἰο {πὸ ἔλοθ (580 Η αἰ 67); ἐμ δααϊ(ίοι 
τῆς γενέσεως ΤΠ ΘΥΒ {π0 ΟΓὰ ΙΏΟΥΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂Θ. 
Γένεσις ἀδπμοίοδ δοοοτάϊης ἰο ἮΤ᾿ΟΒΙ ΚΟΥ δπα Ηυ- 
ἴ8ῸΣ ΟΠΪῪ ἐδθ ΒΡΏΘΣΘ οὗ βοῃυβαουβ ρογοορίϊοῃ 88 
ἀϊδιϊπρυϊδηοα ἔγοπι (π6 οἰ ἶο8] βρῆβογθ, (86 ἴδο60, 
ΒΝ 85 8 ἸηΏ8ὴ [88 ὈΥ πδίυχδὶ Ὀἱγί!. Ἰμαὶ 18, 
ὅδιποδ '5 αζδίῃ τηδάθ ἰ0ὸ τϑιιϊϊηὰ Ηἷ8 τϑδάθυβ ἰδὲ 
διὸ ΟὨΥ τοΐθσβ ἰο ἃ ἔρυτο. 9 Θομβίἀθσ δυο ἢ 8 
Ἰηίοτροδοὰ οχρ]δπαίΐοη οὐὁἩ ὑμὸ ἄρυγο μοὺθ 8130 
δοί ΟὨΪΥ δυρογβυουβ Ὀυΐ ἱπαρρτορνγίδίθ ἰο βγυι- 
δο]ὶς8] ἀϊοίίοα. Εν τμδὶ 18 (86 σϑὰὶ τυθϑηΐηρ 
οἴ τροχὸς τῆς γενέσεως οἈ. 111. 6 Ασοοοτάϊηρς ἰο 
ΗἩΠεδίη ΟΣ, ἰο ὍΘ διτο, ““{Π0 ὙΠ 66] τϑυοϊγίηρ ἔσζοτω 
8 ΤΔὴ᾿8 Ὀἰτι ἢ: Ὀυὺ ὑμαὺ σου]ὰ Ὀ6 δι υπ᾿ πἰ6}1}- 
Εἰθὶο ὀχργοβδίου δπὰ ἰμθ δχροβίϊϊοι οὗἨ ατοίϊαϑ 
δηὰ 4]. “σμγδιι8 παίγ 6 ᾽) 68 ΣΩΟΥΘ ἴῃ 18 ΤΔΥΟΌΓΡ. 
ον Ἰ1ἴ8 15 δ'δο ἃ ζϑῃθδὶβ πε πίθον ἄθργοο, δηὰ 
ἰδο δυοιυδίϊηρ πρόσωπον ἰβ 78ὲ [μ6 δἰρῃδίατο οὗ 
ἴδ δίδροϑβ δηὰ βίδ[ 68 ἐβσουχὶι νυ ΐ ον [818 σοηθϑὶβ 
τὰη9. Τ818 του] 4180 680] ὺ8 ἰο χ {Π0 γοΐου- 
δθ09 οἵὗἨ αὑτοῦ μογο ἴο γένεσις (ΗΠ αἰ 67), 88 ορροδβοὰ 
ἰ0 118 τεΐοσεμοθ (0 6 βΌΠΟΓαὶ ἰάθα ( ̓Θϑπρ6 7). 

ΤῈ6 9078, 85 9ονιβ- ΟΥἰβιΐδηβ, [Ὁ ἃ Ὑ8]1]9 
αἰαὶ πθα 56}-Κπον]θαρο, ἴῃ (δὲ (Π6Υ βὰν [ΚΗΘΥ,, 
τοσορηϊἶζοά---Μ,} ὑπθιιβοῖνοδ ἰὼ (ἢ 6 ΣΙΤΤῸΣ οὗ [89 
(ο9Ρ6] δοοοταϊπης ἰο ἐμοῖσ πδίϊοῃ 8] δὰ ἱπαϊνυλαιαὶ 
οουγβο οὗ ἀογνοϊορταθῃΐ, δα ὑμ8 ὑΠῸῪ 88} 4180 
89 πιασΐαδ οὗἁ [186 ἀονϑὶοριαθηὺ πὰ ΔΡΡΘΑΥΒΏΟΘ, 
Βθποθ ἰδ6 4]]υβίοη ἴο (818 οἱγουτηδβίδποο (7 017) 
τηῦδὺ ποῦ “Ὅ6 χοϊοοίθα πὶ ΗΠΪΒΟΣ. [πῃ 8 ΤΏΟΣῸ 
ἀπαῦέν Β0Ώ86, πρόσωπον 6ἰ0., ὁΔἢ ποὶΐῃοσ ἀθποίθ 

6 Βδίυγαὶ σογσγυρίΐοι οὗ τὰ8ῃ »67 δ6 (Ῥοίΐ), ΠΟΥ 
(89 1ά64] ἕοσια οὗ τ} 9 πον τηδὰ (Ἡ ̓ Θβὶ ρου). ΤῸ 
ϑῖον δ (89 ἄρυχο ἐἰβο]ζ (τὶν Ἠμαΐμ6γ) ψου]α Ὧθ 
ἰδηίδιποιπὺ ἰο τιδκίηρς 0 ἤἄρυγχο υὑππηιοδηΐηζ. 
Βιυὺὶ ἐξ ΡΥ βίση 68 [δ ᾿ταδρο οὗ [Π0 ᾿ΠῊ ΟΣ Τπδ π᾿ Β 
ΒΡΡΌΘΘΙΔΩΘΘ 88 ἰο [118 δἰηἴα] δοπαϊίλοι τποαϊδοα 
ΠΟῪ {1118 ὙΔΥ, ΠΟῪ ἰμαὺ ὙΔΥ ὉΥ͂ δὶ8 δοίιδ)] ο0ῃ- 
ἀμποί. Οη ὑμ6 ΙΐΤΟΣ8 οὗ (16 δῃοϊθηΐϑ 800 (80 
γοϑροοίγο δυίλοϊο ἴῃ ΠΟΥ. 
ΕΒ. 24. ΕΟοΣ ἘΘ ΟὈδοινθᾶ δὲπηλπο]ΐ.---ΤῊῈ6 

ὨΒΥΤΒΟΪΥΘ ΓὈΓΠὶ ΓΟΡΓΟΒΟΩΐΔ 848 ἴῃ Υ. 11, δὴ ἱποὶ- 
ἀοπὶ αυΐοκὶγ δοσοιρ] θμοὰ ἰπ ὑμ6 χαρὶ ἃ β6068- 
βίοῃ οὗ (89 Ἠοοιΐης βίδρϑϑ οὗ 1(5 Ὀγὶοῦ ἀυγαίΐου. 
ΤῺ εὐθέως ἐπελάθετο 18 [86 τιοβὺ ἱπιρογίδηϊ ροϊηΐ, 
88 ΗΠυΐμοῦ σϑιλδυῖβ, Ὀυὺ ΘΟ βοραγαὶθ βίδρϑ [85 
8 τηθοϑδηΐηρς οὗ ἰἰΒ οὐ. ΤῈ βίδρο οὗ 8β6]-κηον- 
Ἰοάμο ἱπ ἐδ ταΐσγου οὗ 86 πογὰ, Ὀο] ονυίης μθ87- 
ἴηρ, 15 10] οοὰ ΌὉΥ Βρϑοὰυν ἀοραγίΐηρς, ἴμ9 αυοσί- 
ἱπαᾷ οὗ δ τπυϊὰ ἤγοιῃ ἐμ οὈ͵θοίλνθ 71]π0858 δὰ 
ἄορι οὗἉ [0 ποσὰ (ποὺ ΟὨΪΥ ἔγοτα τὺ δὰ Ὀθ6 Πα 
μοδτὰ βυ ) οἰ γον, 88 ΗΠ ὐπὸ. ὀχρ]δίἢ8); μ6 ἀθ- 
νῬᾶσχίΐμρ 18 δἰἱοπα θα ὃν (πο (ογροίἐηρ οΥ̓ ὑμ0 τη 1Ὁ- 
ΧΟΧοΐτηδ 6, ὦ. 6..) (89 1088 οὗ 586}-Ἰκηο τ ]οὰρθ 60η- 
βοΐουδ οὗ ἐπ ποδοδβὶυ οὗ βαϊναίΐου τ οὶ που]ὰ 
δαγο ἱπρο]]οὰ {μ9 πιδὴ ἰο [6 Θομβθαῦθηθο οὗ 
Ομ τἰβιϊδῃ τοπουδίΐοι οὗ ᾿ἴο. ΤῊ6 1088 δοογυϊης 
ἔχοι δ ἃ ὁΟΌΧΕ6, 8 Τοξοχσοα ἰο ὈΥ ὅ81168 ἱπ ν. 
26, Ὀυῤ φδρϑοίϑ!ν ἴῃ οἷ. σ.0 [ς1πὸ Ῥογίϑοι 
ἀπελήλυθεν εἰαπάϊηρ Ὀοίνγοθι (Δ 6 Αογδὲδ κατενόη- 
σεν δῃὰ ἐπελάθετο ἰΒ Βιχὶκὶηρ δα ἱτηρογίβ ὑπαὶ {δ 9 
ἀερανίϊπσ ἀθηοίοθβ ἃ ροστηδηθηῦ πορ]θοὺ δπὰ ἀΐβυι89 
οὗ [8μ}8 τηΐττοσ.--Μ. ]. 

Τὴε τοαὶ ἄοεν ο7 ἰδλ6 τοογἃ ασοοτάδις ἰο Αἷδ τπιαγὰξ 
0 αἰειἑποιίοπ : ἐδ δοῖησ αδδοτγδοά ἐπ ὁ6 οοπέσπρία- 
ἰΐοπ 9. ἰλ6 7τεο-ππαζιίηφ ὡοτὰ, λίδ οοπδίαπον, ἐδδ 
ὀϊοεεαάμε88. 

γὲεβ. 2ὅ. Βαϊ δὸ το Ὀθοδσὴθ δβοσρϑᾶ. 
--Το Ρυγο δι 6518 οὗὨ {89 ἔοσιηον ἄρυγο. Βυ- 
(8ογ: “παρακύψας ΘΟΥΤΟΒρΡοπ8Β ὙΠ} κατενόησεν, 
παραμείνας πὶϊὰ ἀπελήλυθεν, Θπὰ οὐκ ἀκροατὴς 
ἐπιλησμονῆς «ἰΓ8 ἐπελάθετο." 180 Ῥαγίϊοί Ὁ]98 
Βαγθ ἐμὸ οἴἶδοὶ οὗ βἰχοηριμβοῃίηρ ἐμ6 αἰγσοδὰγ 
Βίχοης Ἔχ ρτοββίοῃϑ, ΘΒρ6 0181} 1 ὑλ9 Αογὶβέ, τ 8 1]9 
ἔθ κοι ἰοροίμοῦ ὑπο γ ἱμαϊοδίθ: γενόμενος, ἱμαὺ ἰΐ 18 
ΟὨΪΥ ὈΥ ΘΟμΒΙΔΏΟΥ͂ ἱδμαὺ 8 τῆϑῃ ὈΘΟΟΙΩ6Β ὃ Γ08] 06} 
οὗ ἰδ ποτά. Τἱβ Ῥϑ5β8δ69 τηυδί ποὺ Ὀ6 οοῃδίγυοα 
88 1 76τη68 δηθὰ ἰο αἰδβυϊηρυ δ ἐμο ἀοΐηῃρ οὗ 
[Π6 νγογὰ 88 βοπῃηοί πη ρ Βορασγϑίο ἤγοπι ὑπ6 Ἰοοϊκίηρ 
ἰπίο δῃηὰ δϊάϊηρ ἰὰ ἰ. 1.0 παρακύψας διὰ 
παραμείνας, 88 Βοἢ, 18 ποιητὴς ἔργου γενόμενος. 
ΤῊΐΒ 88 8δῃ ἱπηρογίϑην Ὀθασῖης οἢ ἰδ6 γἱσηῦ ὑἢ- 
ἀογβίδπαϊηρ οὗ 0 Ῥαββᾶβᾷθ δῃᾷ 18 8130 ΥΘΓῪ --- 
Ῥϑυϊμο. Οὐομπβίϑηί Ἰοοϊκπς ἰμΐο ἰμ6 ποσὰ οὗἉὨ 88]- 
γαίϊΐοι ὉΥ ἔαὶ ἴ8 Ῥυϑδιὶ ἈΘΏΕΥ ἐλ ἀοΐπρ, νυ Β 16} 8 
Το] ονγοὰ ὈΥ ουϊναγὰ Ῥ»τοοῦ. Τλ8 σΟὨΒ ΓΟ Ο 0. 
{ποτ ίογο πλιιδὲ ποὺ Ὀ0 Δ] ογοαὰ ὈΥ σοβοϊνίηρ γενός 
μενος ἱαίο γίνεται (Ῥοί(), ΟΥ ὉΥ Βαγίηρ σἱ ἢ 16- 
βίη ρον (δ. γὐρδς ϑϑυῖηρ δηα ΔρΡΡσορτίδιης Ἰοδ 8 
ἰο ἀοΐπρ δπὰ ((βογθὈγ) ἴο {86 Ὀ]Θββθάῃθ88β οὗ ἀο- 
ἱηχζ. Εγνϑη Ηαυίΐον, το τοὐοοίβ Ἧ ἰϑδίπ σον Β 6Χ- 
Ῥοδίϊίοη, ἀο68 ποὺ βιτἰ οὐ δάμοτο ἰο {86 1} ΘΠΟΥΚΥ͂ 

[2 



66 ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ 5.ΜΕῈΕ5." 

οὗ (9 ἰάα6δ, ἴῸΓ ΒΘ Β8γ8 ἐμαί [86 ἀοΐηῃρ οὗ (6 ἴα 
ἰδ ὑὴ6 ΠοΟΟΒΑΥΥ ΟΟΠΒΟαῦΘη66 οὗ ῬΘΙΒΟΥΘΥῚ 
Ἰοοϊείϊης ἰπίο ὑπ βϑιρδ; δ᾽ βουρ Ῥτοταΐ ΠΟΘ 
ταυδβί Ὧ6 κἰνοῃ ἰο {μ6 ἔδοὶ ἐμαὶ ἢ6 ΘΠ δυδοίου ῖσοδ 
ἀπ6 Θομβθαῦθῃοθ 88 πϑοόϑδατῳ.---Παρακύπτειν ἰοὸ 
δίοον δβίάθ, ἰ0ο βίοορ οὐδὺ 8 ὑδϑίης ἰῇ ογάὰθχ (0 6Χ- 
Διρΐη8 ἰξ Ο]0Β80}Υ (υκο χχίν, 12; ὅπο. χχ. ὅ, 11; 
1 Ῥοί. ἱ. 12); ἰο δίς ἰπΐο ᾿ξ, ἰο Ὀ6 Δοθοσθοὰ ἰῃ ἐϊ8 
σοπίθαρἰδίοη. ΘΒ ΘΟΙ ΘΙ ὈΌΡΡΟΥ ὑδίη 8: ΡῸΣ- 
88 σά ἱπιασίπεηι δρεοιμὲ λυπιὶ αμὲ πιεηδῆ5 ἱπιροδίιὶ 
αὐαρίαίωπι. Βαὶ {μὶβ 18 ποὺ [80 πηοβὲ δι ΑΥ 
ἰο Ἰοοῖς ἰπϊο ἃ ΤΟΣ. ΤῊΘ σοιπδὶ πίῃ, ΟΣ βου υ 
 ἱϊ, Υ ἰοδίη ζοὺ ΟΧΡ 818 88 ΔρΡρσορυϊδίϊης. Βαυΐί 
ἦι ἰδ ̓ αδὺ {μ6 τοιηδὶ πίπρ' πὶ ὑπΠ6 γἱοϊἀἰῃ σ᾽ ΟΠ 686] ἰο 
ἢμ:ο οὈ͵δοὺ ὈΥ ΘΟ ΘΙ Ρ]δίλπς ἱΐ, ΒΟΥΘΌΥ {86 8Ρ- 
Ῥγορυϊδίίηρ οὗἉ ἰὲ ἰ5 οἴοοίοα, [06 οΥ̓͂ (η6 Ὀεϑὲ 
᾿ΠΠυπίγαϊλομβ οὗἩ Π6 ἴΌΥ66 οὗ παρακύψας ἰδ σίγθῃ ὉΥ 
Οοϊονίάρο, Αἰάϑ ἰο Κεϊεοίίοπ, Ὁ. 1δ, ποίε: “1ι βἰὶς- 
πἶδοδ 16 ἱπουγγαίϊοι ΟΣ Ὀοπάϊης οὗἩ 186 Ὀοαγ ἴῃ 
(89 δοὶ οὗ ἑἰοοζέπισ ἀοιοπ ἱπίο; 85, ἔοτ ᾿παδίβηοο, ἴῃ 
(6 Θη ΘΑ ΥΟΌΓΡ ἰο Β66 89 τοῆοοίοα ᾿σχηδρα οὗ ἃ βίδν 
ἷῃ ἰδ Ῥδῖοῦ δἱ (86 Ὀοίίοιῃ οΥ͂ ἃ ννὲ}}. Α τηοτϑ 
ΒΟΡΡΥ δηὰ ἴοσγοῖθ]6 ννοσγὰ οουϊὰ ποὺ ἤδυθ Ὀθθῃ 
ομόοβθη ἰ0 ΘΧΡΓΘ85 (89 πδίυγο δῃὰ υ]ἰτπηδὲθ οὈ͵θοὶ 
οὗ χσοδοοιίου δῃὰ ἰ0 ΘὨΪΌΓΟΘ {10 πΘΟΘΒΒΙΙΥ οὗ ἱἰ, ἰπ 
ογάοσ ἰο ἀΐϊϑοουθς 89 ᾿ἰνίης ἔοαπίαϊπ δηὰ βρυίηρ- 
μοδὰ οἵ (86 ουϊάθῃοο οὔ πὸ Ο τ βυϊδη ζαὶ (ἢ ἰὰ 186 
Ὀ6Ι ον ΟΣ Ὠἰπ)86]17, διὰ δὲ (Π8 δϑγθ ἰΐπιθ ἰο ροϊπὶ 
ουὲ ἰδ δοδί δῃαὰ γεορὶου ὙΒΟΥΟ Δ]0η6 ἰΐ ἰβ ἐἰο Ὀ6 
ἵουμὰ. Ουαπέμηε διπειδ δοῖπδ. Τμδὶ ψῃϊσἢ ῃν 9 
δηὰ νἱϊΐπ ΟἸΤΒΟΙΥΟΒ, τ ίοἢ 18 στο ὑδδὴ ΟἿΓ.- 
δοῖνοθ, διὰ γοί {86 στοιυπά οὗ πῃδίουοσ ἰβ σοοὰ 
δηὰ ροσιδηθμῃὺ ἐμογοϑίῃ, ἰδ {ἢ 9 δυθϑίδποθ δηὰ ἴδ 
οὗ 4}} οἶμον Κπον]οᾶρο."--Μ.]. 
Σῖο [86 οοτρ)θϑιὶϑᾶ 1δνν.---Ἦοό ἰγαμδ]δὶθ 

οοτηρίεἰδαὰ Ὀοοδυδο οὗ [86 τοὶ στ δαὐροίἑ το τέλειος, 
ὙΠΟ ΠΟΥ δρδὶῃ ΤΏ ΚΟ8 Ῥτοϊηϊηθηΐ ἰδο Ν͵, Τ', 
ϑοιβρ]εἰΐοι οὗ ἐμο 0. Τ. (οἵ. (89 τέλειος δηὰ (ἢ9 
ἔργον τέλειον γ. 4, διὰ (86 ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα, 
γ. 7; (6 βϑγιθου οὁΝ ἴ80 Μοππί, (1:6 πληροῦν ΜεαίίΝ. 
ἐϊ., οἰ6.). [1ὖ 8 ποῖ ἐπδγοίοτθ ἐπ ζές παίωγαί 
(βομ 0 }658), ΟΥ ἰῃ βΘΟΠΘΣΔΙ {86 λόγος ἀληθείας, ἰῃ- 
ΒΒ Θἢ 88 ἰΐ 8 (80 Ση68}8 οὗἩ τοροπογδίΐοη δηὰ {ῃ9 
ΠΟΣῚ οὗἩ ὑμ6 ΠΟ Ἰἰΐο (ἩΙοβίη χουν, Ησυΐδοῦ: {86 
ΠΟΡΊΩ οὗὨ {86 πον 1176}, ΟΣ οὐ (6 ὁπ6 μδηὰ (μ6 Ο. 
Τ. ἸΔῪ 85 δἰ πα ρὶν ροσίθοι, οσ ὁ ὑμ6 οἶμον {86 6 ο8- 
Ῥο] 'π 8 βϑῆθσϑ)ὶ β0η86 ; Ὀαΐ ἰὐ ἰδ (μ6 ΘΟΒρο] δ6οῃ- 
οοἷγοά 85 ἐπαὺ Θοτηρ]ο οι οὗὨ 1.6 ἴατν τ Εἰ Οἢ ἐγϑῃ8- 
ἴογβ 89 ουὐναγά, Θηδίανϊπρ ἰατν ᾿ἰπίο ἃ ὩΘ 
Ῥυϊποΐρὶο οἵ 118 δοπιτηππἰοδίϊηρ 1.861 ἴο [ἢ 6 ΠΟΥ 
ΤΩ8} δη ἃ ΔΌΒΟΪἰΟΙΥ ᾿ἰθοταιίης δα. Απὰ ἠυβὶ ι8 
86 ΟΧΡΥΘΒΒΙοΠ8 οὗἠἨ Ῥδι)}: 9 ἰανγ οὗ (6 ϑρίτιϊ 
(Βοπι. Ὑἱ!, 2), (86 Ἰατν οὗἩ ζαΐιι (Βοια. εἰ}. 27), 
ΔΙ ΎΘΥΒ ΟΟΠἰΔΙπ δὴ ΟΧΥΙΠΟΓΟΏ Δ᾽ αἀΐης ἰο {16 
ΒΙΚΠΟΥ ὉΠΙΓΥ ΟΥ̓ {Π6 Δη{1 6518: ἰατν δηὰ βρίτίϊ, 
οἰο., 80 1 τ 186 ἴῃ [6 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ οὗὁἩ Φαπιθα: (6 
Ῥογίθοῦ Ἰδνν, (8) 1δν οὗ ἰθοΓΙγ, ΑἸ μου ἢ δὴ ἰμΐ- 
ἰδίΐοῃ οὗ Ῥϑυϊηθ τποὰθ8 οὗἩ δχργοϑβίοῃ ἰβ ουἱ οὔ 
{16 αυθβίϊοη (ΚΘ Γ). Ὅλο Ἰδνν 5 ἰδτν ζηδὰ8 τη ἢ 
δοτυϑηΐθ (Βα υ 68); ἷἰπ ἰἰ8 Ν,. Τ΄, οοπιρ]οί οι ἱΐ 
ΤΑΔΪΚοΒ 1Π6 πὲ γθθ. [1 ἐδ ΒΆΠηΘ 86:86 ἰΐ 18 6180 
6868 {π6 νόμος βασιλεκός ΜὨϊοὰ ἰδ ζ]6]16ἃ Ὁγ 
Ἰοτο (6Ἀι. 11. 8), διὰ δραΐῃ ἰδ Ἰὰν οὗ Πἰθονίν (ν. 
12). Τὴ Ῥδββδρεβ οἵ (0 ΟἸὰ Τ᾿οβίαπιοπς, το ἃ 
ΒΡΘδΔΚ οὗ {86 »ἼΟΙΥ οὗ [9 11 θα χΧΧχ !, 2, 8), 
ΟΥ οὗἩἨ 18 βιυθοίμοθβ (ῬΒ. χὶχ. 8), ἀθῃοὶθ {πὸ ρῃγο- 
ῬΒοί 64) ἰγδη βίο ἔγομι [6 Κ᾽ παί [168] δδπάροϊης 
ἰο ἐμ8θ Εὐδηροὶ σαὶ, τ ἰ οἢ γγ8 ἀθοϊ 6] Υ ἑογοἰο]ὰ 
ὉΥ (δο ῥγορμοίβ (76Γ. χχχὶ. 88). ΤΏ οδο γῆ αἷ- 
ἐσϊραΐϊο ἰο ὅαπιθ8 δῃ ΕὈΪοαἶ6 α]ουϊ βοδίλοι οὐ {89 

αν, ρυΐ ἷπι Ὀδοὶς ὈΘμἶπαὰ ΦοΓ μι δ Ὦἢ ΟΣ ΤϑΙ ΟΣ 
ΤΟΙΏΊΟΥΘ ἷπὶ ουϑῃ ουἱὐ οὗ {π6 Ο]ἀ Τ᾿ εβίδιηθηί. Βυὶΐ 
δϑιη68 μδὰ δρθϑοΐδὶ ΥΘΒΟῺ5 1ῸΓ ΟΑἸ]ς (6 ΟΘοδρεῖ 
8 Ἰὰγ οὗἨἁ (1 θοταιΐηρ) ΠΙΡΟΡΓΕΥ ἱπδβιλιοῖ 88 ἢ 15 
Ῥοορῖίθ οτο ἰδπιρίθα ἰο Β66ΙΚς ἴπ ποῖν Ο. Τ.. σοα] 
ΟΣ 086 Δ Π6 σροδῃδ οὗ οὨἰ]ϊδδβίϊοο- ον ὶυ- 
ΕἸΟΒΑΤΥ͂ Ἰἰοταίΐοα (οἵ. ὅπο. Υἱϊί. 82, οἰθ.). ΤῈ 
αοπροὶ 18 ἸΏΟΥΘΟΥΟΣ ἃ ἴδν ΟΥ̓ ἸΙΟΣΊΥ ἴπ {μδὶ 1ἰ 85- 
βογίβ, Δ] οὴρς τ} (π6 ΟἸ τ δια π᾿ Β Π ὈΟτίυ οὗ ἔδιι, 
80 ΠΙΌΟΓΙΥ οὗὨ οοπβοΐοποθ οὗ {086 οὗ ἃ ἀἰ δογοηὶ 
ταϊπὰ δὰ ἰὴ ἐπ18 ΌΤΙ, 8180 ὈΓΘΘ 8 ἐμὸ ζει(ογ8 οἱ 
ἴανδί! οὐβι. 
Νοῖ δ ἴϑᾶσοσ ὑπηῖο ἵοσβουῖ 8 .--- ΥΟΡΟΙΙΥ 

ἃ ἈΘΆΣΟΣ οὗ ἤογροιϊξι 688 (ἐπελησμονῆς, ἅπαξ λεγ. 
ἴῃ {86 Ν. Τ.}, ΒΙίζΟΠΡΟΣ ἴδῃ 6 ἐουοί Ὁ} ἈΦΆΤΟΥ. 
Τὴὸ δῃι ἢ οδϑὶθ ποιητὴς ἔργου Ὀτὶηχ5 ουαἱ (ἢ Ἰάθα 
1π80 Τογροι Ὁ] 688 γα 8, 85 1ὑὺ σΟΓΟ, ἰμ6 οὈ͵εοὶ οἵ 
μοδυίης (“ἐπ γαηι οδἰἑοίοπεηι᾽). ΤΠ Ἔχργοδ- 
δου) “ἀροῦν οὗὨ ἰῃ8 τοῦ (465 [0]]ονγ8 ἔσο (80 
σοηδίΣυοίΐοη 88 δβίιδι θὰ μ τ ΒΝ, ὀδηδοῖ ΒΙΌΣ ΒΟΓῸ 
ἃ ῬΟΥΪΟ- Δ  Υ  Υ̓ βοραγαϊεα ἔγομ, ΟΥ ΟἿΪΥ Οἱ ΑΥΥ͂ 
ἀϊβιϊηρσυϊομοα ἴσοι ἴδ ἢ, θυ 11 ἀδποίοβ {ἢ 6 ΡεΣ- 
ΒΟΥΘΓΘΔΠΟΘ οὗ 80 1176 οὗἨ ἔδ᾽ ἢ, τ δῖοι οὐίηρ ἰο 8 
ΟΏΘΏΘΒΒ ΟὗὨ ΘΠΘΓΡΘῪ ἰοδὰβ οὗἩ [18 ΟὟ δοοοχὰ ἰ0 8 
σοῃδί βίοι Ἔχ ΒΙ ὈΣ θα οὗὁὨ οογγοβροπάϊηρ ουϊπασγὰ 
ἀεοά8. 
ΤῊΘ ΒΒ: 9 688}} Ὀ6 Ὀ]θ55οᾶ .--- 8.60 (86 Ὀθα ἷ- 

ἰυᾶε ν. 12. 
1 Ὠἰα ἀοίΐῃβ,---(ποίησις ἴὰ (80 Ν, Τ, ἅπαξ λε- 

γόμ., ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ, Ὀ681465 ΒΟΥΘ, ἰῃ Κ''τ. χὶχ. 20), 
ποὺ ἴῃ δ18 ἀθϑὰ. [Ι͂θ 86 ονϑνρ αἰ] σϑηΐ (ΘΠ οἶθηι) 
ΘΏΘΥΩῪ ἬΒΙΟΝ 18 ἴπ6 508} οὗἁ ἱ8 ἀοθ8. βομμθοκ- 
ΘΩΌΌΣΚΟΥ: “μὸ ἕρεα αοἴΐϊο εἰς δεαίε(ειιαο."---ΤΊ 
δίτίυϊηις Βρὶ τὶ 04] 11{6-τὴοἱἱ0ῃ) ΟΡ ἴ86 ἀοΐῃρς ὈδΟΟΙη68 
8 7εεἰυε Βρὶ τὶ 8] 1176-ἰηο(ίοη, ρογίθοὶ ογ. Τ}18 
[δοίυ 8] Ὀθοουιΐης Ὀϊοπβοὰ 1168 δοοοσαϊῃπρς ἰο οἷτ- 
ουπιδίδησ68 ἰῃ οοηΐοδβδίοῃ, δπὰ οι. χ. 9, 10 οχ- 
115 8 προ δδηὶγ τ (μἷδ Ραβδαρο. [ἱ 19 
οί ΟΡΊΌΥ ἰΠαὶ Ῥϑι] αἷ8δο ἱῃ ἰδδὶ Ῥϑββαρὸ γ88 
Ῥαυυϊσυ]α τ} τούοσσίηρ ἰοὸ δον 8} ΟὨσίϑιΐαπα δηὰ 
ἐμαὶ Φδιηθβ δῦουο 8}} {πίπρϑ ἴθ] δηχίουβ ἐμαὶ [89 

2.5 βΒῃουϊὰ δοπΐοδϑ Ομ τὶδὶ δά ἰδπδὲ (πὸ 76 νὶδὰ 
ΟἈγ βίη β βου τᾶ κο {0}} πὰ ΘΟἸΩΣΩΟῺ Ο81180 
ψῖτὰ {πον αοθῃ 1116 Ὀτοί ΓΘ. 

Ταῖδε απὰ ἔσειε τεϊσίοιδ δεγυΐοε οΥ Ζεαῖ 707 τε σίου 
απὰ ἰλε σίοτῳ οΥ Οοά. νυ. 26, 27. 

ψεκ. 26. Ζζ ΔῺΥ τάδ ἔδποῖθῖδ Ὠ1:π|56]1.-- 
Δοκεῖν ἀοηοίοβ ΓΙ ΙΔ Υ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ 10} Τοίοι- 

Θ60 (0 ΒΡΡΕΔΓΔΏΘΘ δυὰ πἰϊπθυῦ ΔῊΥ ΒίρθοΣ 

στουπὰ οΥ̓́ φοΥγίδ ΠΥ (Μδίί. χχὶν. 44; Βεποθ 1 
ὅσσ. υἱΐ. 40, δὴ Ἴεχρσζοβϑίοη οὗ πιο θβίυ), Β6η66 δ 
οοτάϊης ἰο (80 οοπποοίΐομ 680 ἴ0 πηι ρῖπθ ἜΥΓΤῸ- 

πΘΟυΒΙΥ (ΜΙ δίῃ. νἱ, 7) ΟΥ 88 Βεσρο ἴο Ὀ6 βρ᾽γῖίυ- 

8}1γ οοποοί(64, [ἡ, 6., (Ὡ6 ταδὰ {μ᾽ η 8, ἤδη οΐθβ (μὲ 
8 ὦ τοὶ κίουϑ.---Μ.]. ; 
Το Ὀ6 ἃ σοϊἱ βίου τ 88} .---Θρῆσκος 8 ῬΘΟΌΪΙΓ 

ἰο Φδεβ. ΤῈ βθη86 οὗ ἰδ δα᾽θοϊΐνο 18 οἱδαν 

ἴγοιηῃ Αοίβ χχυΐ. ὅ δῃὰ ΟοἹ. ἰϊ. 18. Φ ἅπι68 888 οστη 
86 8 ͵ οοίνθ ἴῃ 8 ᾿ηδϑίοΥ] ΤΩΔΏΠΟΥ : 006 ἯΒῸ 

Ῥυπηο8. ἰτηβοὶῦ (866 Κ8 μἷ8 Ὀοΐϊπρ ἴῃ} ΟΝ 18. Ῥτο- 
ἰοηἀοὰ βογυίηρ οἵ αοά. Τμὸ ψοτὰ δον ΑἸ ΜΙ ἱπι- 

ΡΙ168 86 Ἔχ αἰ δἰ τοι οὗ ἃ Ῥγθδυσηϑα εὐσέβεια ἴῃ ἐχ- 
[6ΓΏΔΙ δοῖβ οἵ τοὶ ρίουβ ποσβμὶρ (Ηυ1867), ποί 

δχοϊ δυο ΒΟΎΟΥΟΣ ἱπ {86 ουἰναγὰ ΟὈΞΘΓΎΔΙΟΘ 

οὗὨἨ τοϊϊαίοα, θὰΐ ἱπ (86 Ῥθσιμδηθηὶ βο] ἴθ "- ΟΥ̓ 

Κηϊρι  Βοσυίοθ ΤῸ. (μ6 ρίονυ οὗἩ αοὰ. 80 (δὸ 
Φ ον Βυρροβϑᾶ (δὲ [86 7 ψ τὸ {δὲ βεσυδηίβ οὗ αοὐ 

διροης (δ6 πδίΐουβ (οι. ἰϊ, 17), 8ο ἀϊὰ (Βς Μο- 
Βδτητηθάδηβ δὰ στυβαάογβ δὲ ἃ Ἰαίον ρετίοα δπά 

Β0 {80 Φοδβυϊίβ ΒΌρροβθ δον. Βαὺ δἱ (δαὶ {ἰπὴ0 (89 

- 



ΟΗΑΡ. 1. 19.--27. 

Φον 8} ΟΕ τ δ ΐδη, οοποοϊοα οὔ πον αοα-βοχνίης, 
ἴδ ΥΑΓΙΟῸΒ ὙΑΥΘ δορασγαίθα ὑμοιωβοῖῦοϑ ἔγοπι ἴῃ- 
ἰἐγοουγδο τὶ Οθπὶ1]6 Ομν δι δὴβ δὰ ἴῃ ΡΥΘρδ- 
τον ἴ0. (80 Δ 58} τᾶν, ἐπ 9 605 δι ρροβοά ὑΠ 07 
ΜΟΓΘ ΤΙ ΚΙΠΡ ΤΟΔΥ Γ(ὉΣ “(π6 σίοτν οὗὁἨ ἀοἀ.᾽" 
ογα 8 πὸ ὁπ ποσὰ ἰπ Ἐπρὶϊδ τ ῖοἢ μὶνθ8 

186 ὀχδοὶ τϑδηΐϊης οὗ ϑρῆσκος ἀπὰ ϑρησκεία. Τ6 
ποτὰβ γεξισίοια δὰ τοξίσίοπ δἰ ὁπ 6 ἰἴπη9 γγογθ υδοᾶ 
ἴῃ ἴ Θ6 86 οὗ ουὐὐαγαὰ σοΥΘλο Δ] ΤΟΥ ΒΡ. ΔῈ 
ΘΧΔΙΏΡ]Θ ἤγοπι ΜΙ ΟΠ δηα ἀποί μον ἔγοιῃ {Π6 Ηοτοὶϊ- 
1168 ΠΙΔῪ ῬΤΟΥ͂Θ ΒΟΥΥΙΟΟΘΌΪΟ, ϑόοιηθ οὗ (0 δα 6 
ἰάοϊοῖνο8 ΜΊΪ ΟΣ σμασδούθυῖσοθ 88 Ὀθὶη 

“ἐδἀοτπηοα 
ΗΔ καγ σοϊἐσίοης ἴα}} οὗ Ρορ δῃὰ ρο]ὰ." 

Ῥαν. 1κοδί. 6]. 

Ἶχηλσοθ ὑποὰ [0Υ᾽ Ὡ0 γεϊσίο, ΟΥ ΒΡονγβιΣ οπ 
ῬΔΙΠΟΥ, ὯΔ Ἰηθ8ὴ ΟὗὁἨ ΠΟΠΘ ὙΟΣΒΕΙΡΡΟα, ΔῸΣ ἴῃ 
ἀδηροῦ ἰοὸ ὍΘ ὙΟΥΒΕΪΡΡρΟὰ οὗ ΔΗΥ, ΤΩΔΥῪ ὉΘ δ8υΐ- 
ἴεγοι." Ποταϊΐν αἀσαϊποὶ Ῥεγὶΐ οΥΓ ]άοϊαίγψ. 8.60 
Ττεηοῖ, ϑ'γποπνπιηδ οΥ (δε Ν. Τ΄, ». 288. ΑΙ »γοροἊ 
οἵ ἐμὶβ θρησκεία, Οοϊοτϊάκοε (Αὲ10Δ6 ἰο Πεβεοίίοη, Ῥ. 
14) Βδ8 (80 Ὀδδα ἃ] τ πιτ κα: “16 ουὐϊπχατὰ 
ΒΟΓΥΪΟΘ οὗἨὨ δηοϊθηὶ το ρίοη, 16 Υἱ (68, σΟΥΘΤΟἾ 68 
Δη4 φΟΓΘΙΩΟὨἶἷΔ] γοϑίτηθηίβ οὗὨἨ {ῃ6 ο]ὰ αν, μδὰ 
ἹΠΟΡΑΙΙΥ [ῸὉΓ πο} δυϊδβίϑποθ ἘΒΟΥ στοτθ ἰδ6 
Ἰεϊίον, οὗ νι ἰ οἷν ποσ] Ὑ γ1ἃ8 ἐπ πρὶ τὶ : (ἢ 6 θη- 
ἵξιια, οὐὗὁἨὨ τ ἢ ἸποΓ ΑἸ γλδ ἔπ6 τηοδηΐηρ. Βαυὶΐ 
ἸΒΟΓΆΪΙΥ 1.56] 18 {η0 ΒΟΙΎΪΟΟ δηἀ δογϑιηομὶδ) 
(ἐμέ ἐχίετίοτ, θρησκεία) οὔ ἰλ0 ΟἿ γ᾿ Βἰΐδη τοὶ οι. 
Τὴο βοβοιηδ οὗὅὨἨ ἐγ δηὰ ρσγδοὸθ πὲ ὈΘΟΉΙῚΘ 
(ἐγένετο) ἱΒνουρἢ 72 68508 ΟἈτὶβί, 6 ζαϊ ἐμαί 
Ἰοοκθ ἀπ ἱπίο ὑμ6 ροτῆθος ἴδ οὗἁἨ ἸΙθοτ γ, δ88 
τὴν ον δὲ γαγπιεηιί: τὰϑ ὙΥῪ τοῦδε ἐδ γίσλίδοιιδη688.᾽ 

Νοὶ Ὀστ]πρ μ15 ἔσο βτο.---Νοὶ ἐχοηιρῖὶ σαιεδα 
(Βοβθιαπι}}6 τ): ΠΟΙ παιδὶ γὸ τ ἢ [ἢ}6 τη δ)οτ ἐγ 
οἵ σοτατηοηΐδίουβ γοβοὶνθ ὑπ 6 Ῥαυ οἶΡ]6 ἱπίο ““8]- 
ἰδοῦ ῃ,"" 88 ΗσΒΟΥ υἱρθιγ τολδυκϑ, δἀάϊηρ: 
ἀλιλ68 ὙΔΗ5 ἴ0 ΘΘΏΒΌΓΘ ὑπ 080 ἐ0 ΜΓ ΒοτΩ 264] ἴῃ 
ἰδἸ Κίς τῦὰϑ ἃ βίη οὗἩ ϑρησκεία.᾽" Τμδι 'δ: 886 
Μὶο ὉΥ ἐμοῖς ἤδπδὶ 1681 564] τυϑηΐθα ἰ0 τα Κο ρσοοά 
ἰδεῖν ῥτοιθηβίοηϑ οὗ Ὀϑίης ἰμ6 ἐγ βοϊ ἀΐθυ8 οὔ 
θοἱ, Χαλιναγωγεῖν, ἂπὶ ὀχργοβϑίου ἤοιι πᾶ ΟΗΪΥ ἱπ 
Ῥτοΐδλῃθ δυϊμοῦϑ οὗὨ ἰμ 6 Ἰαίϑυ ρουϊοὰ [88 Ὀθθῃ δᾶ- 
ἀρὰ Ὁγ 75π|68 (0 ἐδ:6 ἑππὰ οὗἩ Ν. Τ΄ Ἰδησύδρα (οὗ, 
Αείβ, 11, 2. 
Βαϊ ἄθοοίνίπρ δία Βθϑατί.-- Απατᾷν καρδίαν 

αὐτοῦ 18 ποί ΘΧΔΟΙΥ ΒΥΠΟΙΥΠΙΟῚ8Β Μἰ παραλογί- 
ζεσϑαι ἑαυτόν (αὐ 867), θὰὶ ἀδποῖοβ [πὸ Β8τλθ δοὲ 
οἵ 561 [-ἀοσορεΐοη ἰπ ἃ τυ οἢ εἰσ Ὁ ἄθρτοθ. ΕἼΟΤα 
ἴδ ἱππατὰ βε] }-ἀϑοοῖν οὐ ἐπ ἐβουρη 8 ρτοίγα ο8 
4155 268] δπὰ ὑμ18 "85 {86 οἴοοϊ ἐμαὶ {86 ζϑα]οὶ 
ΘΟ οἰ ἀροοῖνοϑ ἷ8 μβοατὶ ὈΥῪ 7Ἀ]86 80]1-6χ- 
εἰἰθπιθη (δολαιεπιοεπέ δὰ ὈδΔὰ σοπβθα 6068). 
Τδο ὕδηδέϊο, ὈΥ ζα]δοὸ Ὄχαρρογβίϊομβ ου υδγάϊῦ, 
δἰ ἰδδί πα κοβ Ηἰπιβοῖῦ ᾿π ΤΔΡαΪγ 8. ἴα86 ἀπὰ δδὰ 
Θδδτβοίον. 
ἘϊΪαε τοι! βίου (1π 9 βθῃβθ δ8 ἀθῆπϑα δθουο, 

δίϑσραὶ ἴον (8.6 ἐπιδ σΊ ΠΑΥῪ ο80186 οὕ 6οἀ) 15 νίῃ.-- 
ἴδε δΙΙπάϊηρς οἴοοίθ οΥἉ ᾿ιἷθ ΠΣ πάϊης ραϑβίοη γί ο]ὰ 
80 ἔτιϊί οὗ Ὁ] οβϑίηρ ἰο Εἰ π|56}}7 δηὰ οἴποσβ δὰ 

385 88 [0}1165 (Ομίχοίέδπιδ ἴῃ ἃ. εἰκῆ οΣ 8.}]6) ὕσοπι 
ΙΜΟΣΥ ἰηἴο (μ6 Ἰυαἀ σταθηί. 
Υεβ, 27. Ἐοι σίου ρΡασθ απᾶ πηρτοίδηϑθᾶ. 

τοῖο ἵν δ )ϑοινοβ ΓΘ ποί βι υἹ ΟὐἿΥ ΒΥ ΠΟΠΎΙΩΟΙΙ8 
(Τποῖ]9, ΗΓΒ 6Υ), πὸΣ ἄο {6 7 Βί παρ ἀοποῖθ ἐμ 
ἐσα ΓΑδὶ οἵ 186 οαὐνατά δηὰ {89 ἰηνχαγὰ (16 5ϊη- 
Εν δῃὰ 8]. ΤῊ δχργοθβίου “2 μγδ᾽᾽ Τϑαιΐγθβ 
(λο Ο τί βίδα τοδ!ϊχαϊίοι οὗ [86 Βγταρο]οαὶ, ἐμ6ο- 

ΕΥ̓ 

ορϑίΐϊοδὶ ΡΟΣ; {86 βθϑαυοὶ βονβ ἐμαὶ ἰδ 8. ἰὸ 
ΘΧΒΣΌΙ (8617 ἴῃ ἐπ ῥΐουδβ 1178 οὗ πιοτοῖ] Ἰογο. 
Τη9 ΟΧΡΤοθδίο “ὠπργ απο" (6 ΒΌΡΡΙΥ {μπὶ8 
γτοπάονϊης ἴθ ΟΥΔΟΡ ἴ0 ΟἾΥΘ ΙΏΟΓΘ τηὰγκοα [ὉΣ66 
ἰο 158 116 ΓᾺ] ταοδοΐπσ; {π6 αἰ γθηοο ὈΘΙ 60 ἢ 
ἀμίαντος δια ἀσπιλος 8180 πιυδὶ Ὀ6 Ὀγχουχμὺ οαὐ ἱπ 
{ῃ9 ἜΗΝ ΒΕΙΌΗ) ΤΘΑΌΪΡΟΒ ἴῃ ἰδ Β8Π16 Β0η86 Γ68] 
Ῥτοβοσυδίΐοη οὗ ΡΟΣ δηὰ ρῬυγίἔγησ. ΤΒῸ 16- 
881 ὅν Ὀδοδῖηθ ὑπο ]θδὰ ὈΥ πδίυσαὶ δὰ ραρδῃ 
ἈΠΟΙΪΘΔΠΏΘΒ8685, ἰῃ6 ΟἸΓΙβιῖδη τηυδϑί Κορ δΐτ- 
8017 οἸὁ8Δ δῃᾷ οἴθ8 86 ἢ τ5617 ἔγοτα του] ἀ]γ-ταὶπᾶ- 
θάποβϑ δπὰ συδῖῃ ΟΡ ΑΙΥ ἀοίηχβ, ϑυσι 8 Ὁϊ- 
Υἷπθ ΒΟΥΥϊσο, ὑποχοογο, ἀδηοίο8 Πόσο ἰδ9 ἰχὰθ 
16 δὰ ψοσῖκ ἴὸν ἐμ6 ρίουυ οὗἩ 6οά.--- 

Βοίοσθ [89 Θοᾶ εηἃ Ε'ΔΊΒΟΘε:..--ΤῊ}8. αχαΐη 
ἴαγβ δίσοβϑϑ οἢ {86 ΟἸ  ἰβίίδη οοποορίΐοι οὗ (οα, 
88 ἴῃ ΥΥ. ὅ, 17 δὰ παρὰ τῷ ϑεῷ τοίογβ ποῖ ΟΠΪΥ͂ 
ἴο 89 Ὀίνῖπο ἡυὰριαοαὶ (ΗΠ αὐ) Ὁ το 660Ρ6- 
οἰδιην ἰο ἐδο δὐὐλιυθ οὐὗἨ [89 βοσυδηΐὶ Ὀθοσο 189 
ἴδοθ δηῃὰ τηουΐῃ οὗὨ {89 οοτητηαπάϊΐπρ Κοστὰ. (Ηυ- 
86} ΥἹ ΒΟΥ ΟΌΒΘΥΥΘΒ ΘΟ: σΟΤ τς καὶ πατρί “Οοἀ 
ἴῃ υἱγίαο οὗ Ηΐβ ἸΙοΥθ Δ ΟΕΪΥ οοπδίἀϑν ρῶγε ὑπαὶ 
τοὶ ίουβ δβδουυὶοθ πιϊοῖ ἰδ ὑῃ6 ΟΧρυθββίοι οὗ 
Ἰονρ.᾽" [Οπιγυβοβίοιῃ πῃ Οὐαίέπα 88 γ8: οὐκ εἶπεν 
ἐὰν τε, ὅμοιοι ἐστὲ τῷ πατρὶ ὑμῶν, οὐδὲν γὰρ 
τούτων παρὰ ϑεὸν οὐδὲ ἐργνάζεταί τι τούτων ὁ ϑεός" 
ἀλλὰ τί; γίνεσϑε οἰκτέρμονες ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς" τοῦτο ϑεοῦ ἔργον" ἐὰν οὖν τοῦτο μὴ 
ἔχῃς, τί ἔχεις; ἔλεον ϑέλω, φησί, καὶ οὐ ϑυσίαν.---- 
Μ 
Το ὍΘ οδιϑῦιϊ οὗ [86 οὔρδῃδ δῃᾶ υνὶ- 

ἅοννε.---Ὑὸ ἰγδηβὶαΐο ἐμὰ Ὀδσδυ86 τ Ὀσίηρδ ουΐ 
{86 δι {}ι6818 ἐο δὲ σαγε μὲ 07 τυοοτίαϊν αϑ΄αϊτα, σ ἰο ἢ 
δδῖλθβ 85 ἀουι 1685 ὈΘέΌΣΟ ιἷ8 ταὶπ 5 Θγ6, ᾿ὑΚθ 
Ῥοίον ἴῃ πἷ8 ἀλλοτριοεπίσκοπος, 1 Ῥεῖ. ἰν. 16. ΑἹ- 
ὑπβουρὰ ἐπ γοΓῸ 18 ΣΘΑΙ ΘΠΟΪΥ ΔΡΡ θὰ ἰο νἱβι ἰὴ 
(π0 ἀϊδἰνοβδοὰ (Ηαΐμοσ: Μαίδ. χχυ. 86, 48; 76 Γ. 
ΧΧΙΪ. 2 οἱο.), ἰἃὲ 85 4]80 ἰῃ ἰδπὲβΒ ἴΌχτα ἃ ΟΡ 
τηθληΐης (ΤᾺ 6116: ἰμ6 δρεοίθδ »γὸ φεπεγθ). ΤἘΘ 
ΟΣ Β6η860: ἰο 6 οΔΥΟΐΏ] οὗ (0 ΘΔ 76 ἴῸΤ, ἰο Ῥγο- 
ἰθσὲ 056, ἰ8 αἰ τοοῦγ Ὀτουρῶΐ ουοὐ ἷπ Αοίδ. χυ. 14; 
Ηδ5. ἰϊ. Θ δῃάὰ οἰϑονμογο; ῬΥ]Ὸ 68}18 ἐπίσκεψις 
»τουϊάεπίία. ““Τ.6 ὀρφανοί δτ6 πϑιηθὰ βγβὺ 85 
πο86 ἰῃ παπῦ οὔ ]Ρ, 885 ἴῃ οι. χ. 18; 92οὉ 
αχὶχ. 12, 18 εοἰο.᾽ ΗΠ μοσ. Τΐθ Ὀἰνίηθ Βοσυΐοθ 
ΒΏΒΥΟΘΥΒ ἰο ὑμ6 {Δ μοσῃοοά οὗ αοα; ἰποβὸ Ὑψ0 
δῆζαρο ἴῃ ᾿ ἀο Ηἰΐδ νοῦὶς ἰὰ ἰόν δῃηα σΟμ 55: 0ῃ, 
δοοδιιθο Ηθ 18 ὁ Εδίμον οὗἁἨ 8 ογὔρῆδῃβ δῃά ἃ 
δυᾶρο (8 Ῥτοίθοίον οὗ ἐμ στρ 8 εν 6 τίου, 
Ῥβ. ᾿ἰχνυι)ξἝἝδι. 6 διὰ οἶος ραβϑαζϑθβ. ΝΟΥ͂ δοοοζάϊηρς 
ἰο ἐμ Ὀοοῖϊς οὗ Τοῦ 10 ψγ͵8 (μ9 ἰάθα] οὗἁὨ 86 ὕστιθ 
Ιβυδοϊίο ἴο ρτοίθοὺ ἐμὴ αἰβϑίγοββοα διροὴρ (89 
οδρίΐνϑβ οὗ 818 Ῥ600]6 δηὰ Τοῦὶϊ 1. 6, 7 γὸ γϑαὰ 
μδὺ 1ύ γγᾶὰβ δὴ ἱπίοοτα ρασὶ οὔ (86 το] χίουβ 86᾽- 
γἱὶοο οὗ ΤΟΌΪυ ἐμαὶ ΟΥ̓ ἰπἰγὰ Ὑ0Ὰ 7 8 γᾶγθ (ἢ 9 
ἀϊππὸ ἰο ὑπ βἰγδῆρουβ, [6 νιάονγϑ δπὰ {δμ6 ἔδ- 
{Π017}]6585. ἴπ {818 ἸΩΔΠΏΘΥ ὑπ 0 [5Γ86]110 ΟΥ̓ {86 
Νὸν Τοβίδιηθηΐ γ88 64116ὰ ἀροῖ ἰο 6} ἢΐβδ ῬΟΟΡ 
ῬΘΟΡ]6 ϑβρϑοΐδν (86 ἀἰδίγοβϑοα ἰπ (ΠΟΙΣ δῇ] οἰϊοη. 
Το βἰδίο οἵ δῇήϊιοιϊ οι 'ἱπ 115 Θομογϑὺθ ζου στη 18 πιοϑί 
ΤνΘαΌ ΘΕ ΙΥ δπὰ τηοϑὺ ἐουσ ἱ ρΡῚ ΧὨ ὈΙ(6α ἴῃ [ἢ 9 
ἀϊβίγοβϑ οὗ υἱάονβ δὰ οσρθδηβ. [ἢ {818 ἀϊτοσίϊοι 
ἯΘ ΤῊΒΥ δΥθ ἰο βοοὶς {80 86η860 ΟΥ̓ ΚοΘΡΙης ὁη6- 
8617 υπβροί θα ἔγοιῃ (6 τοῦ] ; δηὰ (818 ῬΡΓΟΌΔΟΪ 
οχρ δἰ 5 ἐμ 6 δαυπμαοίοῃ οὔ ἐμὸ ἔσσο βϑηίθῃσοδ ἰῷ 
Ηυϊμου). ΤΉΘΥ δγὸ ποὺ βέσι οἵ] οοδτγαϊπαίο, Ὁ 
ἐμ βοσομπᾶ ἰβ 8. ΣΟΥ σΒΘ ΟΥ {Π6 ΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ ὑῃ9 
βγβί, ἰΐβ ρᾳγο δηι μο518. Ποηοο ἄσπιλον σΟΙΏ085 
ΘΙ ΡΒ διϊοαἢΥ ἤγθί. Οἵ, 1 Ῥοί. ἱ, 19; 2 Ῥοί, 1}. 
14, Το οχργϑβϑίοῃ οὐριιῦ ΣΟΙ ἴο Ὀ6 γΤοβοϊνϑὰ 



θ8 

ἰαΐο ἔτγο ἰάθαν, βσϑιν, ἰο 90} ΟΠ 686}7 ἔγομι {πὸ 
ῬΟΙ]Α, ΒΘΟΟΠΑΙΪΥ (0 ΚοΟΡ οποβοὶῦ υϑροι ρα ἔγομι 
186 ψον]ὰ, ὑμδὺ ἰδ, οι ἰδέ τὩογϊὰ 16 οοπποοίοα 
ὙΓῸ (86 ὑνχο ΟἸΘπθ 8 οὗἨ (ῃ0 δϑθῃηίθῃσθ: ἰὸ Κϑορ 
ΟΠΘΒΟ]Γ ππϑροϊίοα, Τδο οἰ ῖοδ] 1468 οὗ κόσμος 18 
ΘΥΘΣΥ ΒΘΓΘ (δ 6 ΡΟΓΒΟΏΔΙ ἰοἰΔ) ἐγ οὗ 116 σοπγοσίοα 
1ηΐο [|0 Τχῃ ΡΟΥΒΟΏΑΙ, ἱ. 6, τηϑηκἰ πὰ δ8ὲο ἐὲ8 Πρ ΟαΥ 
Ὀῖωαβ. Ὑπὸ Ῥϑου]δυ υ οΥ̓ ὑμ18 1406 ἴῃ 7 81068 
ΘΟΣΙΩΘΒ ΟἿ ΙΏΟΓΘ ΟἸΘΕΆΣΥ ἴῃ οἢ. ἰγ. 4. αὶ ιθὰ- 
ὑποηΐβαι 88 ἰο ἐμ8 ΨΖ69 07, ἔ0 δηΐ 6818 οὗ {6 
ΒΟΙΥ Ῥθορὶθ, ἰο ψΒΐομ ἰδ τϊρσαΐ δροβίδιλσθ ὉΥ 
Βρ γιίυ8] ἰαοἸδίγυ, ϑυσ ἢ} ψγ͵ὰ8 ἰο {6 δροβίο]Ἱοαὶ 
πιϊηα, ἱπ6 ἁπροάϊγ ἀοίης οὗἩ ἐδ πον], τ θέον 
Ταδῃ ϑβίορα ἴῃ Δυάαϊβίϊσ ΥὙἱβί ΠΥ 688 ΟΥ ἴῃ 8 
Βοαίμ θη ἤοστη. Οδουτηθπίυ δ᾽ 8 ἰὰθ8 οὗἩ ἰδ δημώδης 
καὶ συρφετὸς ὄχλος, ὁ κατὰ τὰς ἐπιϑυμίας τῆς ἀπάτης 
αὑτοὺ φθειρόμενος ψὰΒ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΥ ποὶ ἔδν ἔγοιι 
πμ6 ᾿δᾶρθ οὔ ἰμ6 οχοϊἐθὰ δοπάϊίοη οὗ [86 ψοσγ]ά, 
γ 016} 865 Ποδίΐηρ Ὀοοτο (88 ΑΡοβί]θ᾽ Β ἱπιδιρὶπδ- 
ἰΐοα; Ὀυΐ ὑπ Φιἀαἰδιῖο ὄχλος δββυπιθα ἃ ῬΡγουΔΟΣ 
8ηἃ ΤΟΥ ΒΡῚ 118] ΒΕΔΡ6.. Τι 8 βρϑοὶϊῆσ γοίογοποο, 
οὗ σουγβθ ἀο08 πο οχοϊυθ ἐλ 9 σογΘ βΘΏΘΓΩΙ. 
[Αἀ!ογὰ: “Τὰς τολοῖς φατγίλίψ ογεαίίοη, Βοραταιοα 
ἴτοιαῃ ἀοα δπὰ Ἰγίηρ ἱπ (86 βίη, ψ}ΐο}, τ Ἀθί μῈ Ὁ 
δομβί ἀογϑὰ 88 σοῃϑίβίϊης ἴῃ {88 ἸὩ0 ὙΠῸ ΒΟΤῪΘ 
ΐ, ΟΥ 86 οπἰϊσοιηοηΐβ τι ἰοῖι ἀΐ μο]ἀβ οαὐν ἰο ουὶ] 
Ἰαδὺ (ἐπεϑυμία) ἰ8 ἰο ΟἈ τ βελαπ8 8 δουσοθ οὗ οοῃ- 
ἐπ] ἀ6 8] Θποηὶ.᾽"---Μ.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, ΤῈΘ ΡΟΣ οὗὨ [118 ἸοΓ Δ] ὑθδοιὶπρ οὗ ὅδ πιθ8 
8180 18 Θοποϊυβῖνο ὕγοπι τυ δὺ 6 ΒΥ 8 σοποοτηΐηρ 
ὠταίλ. Φατιθ8 ᾿β ἔν ἔγομι μοϊαΐϊπρ ἃ αυϊοι διὶο 
ΟΥ ϑϑοϑίϊσο- τὶ γογίϑιϊσ υἱογ πο αἰά ΔΡΡσουθ 
οὗ 811 ϑῆροσ δοβοϊυίο Υ, 88 ὉΠΟῪ οὗἁὨ ἸὩ8 ΟΥ 
86 ΟἈ τ βίδα. Ηθ γϑοορῃΐσοβ ψῖτἢ ΟἸγὶϑὶ (Μαίί. 
ν. 22; Μασκ. 111. δ) δῃὰ Ῥδὺ] (ΕρἈ. ἱν. 26) Ἰδνν- 
ἴω] δΔΏΡΟΥ 88 Ορροβθὰ ἰο υὑμπ]ανγ}]. ΑΒ ἴῃ {δ9 
0889 οὗ ὑπ6 Μαδίοσ, 80 8180 ἐπ ἰμδὶ οὐἉ 186 ἀἰδοὶρ]ο 
ΔΏΖΟΥ δΒου]ὰ Ὀ6 Π6 οχίγοπιθ ροϊπέ οὗ {9 β6πιο, 
ψὶτ τ δἰ οι Ιου βίσῖκοβ. Βιιϊὶ δὶ βου ρὴ ΔΏΖΟΣ ἰδ 
Εις ἊΡ ἰο ἃ σογίδϊ πῃ ἀοςγοθ, ἰὐ ἰΒ πουθγίο- 
6885 γοϑίγι οἰθὰ τὶς πη ἄχοα ἰἰτεΐ8 Ὁ. ἐπ 6 Ἰ᾿μλ ἐπ ρ 
ἀϊχϑούζοῃ βραδὺς εἰς ὀργήν. Οπμό 48 ΟὨΪΥ ἰο Ἰοοὶς 
δὺ ἰχ ἀθρ] ΟΣ Ὁ]6 ταϊβοίϑῦ ἐμαί δῪ Ὀ6 ρχγοἀυσοά 
ὉΥ͂ ὀχοθββίυθ ΒΏΚΟΥ ἴῃ ΟΥον ΓᾺΠΥ ἰοὸ ὑυδιλγ (6 
ὨΘΟΘΒΒΙΥ δηὰ ψἰϑάοια οὐ {πὶβ ρσγϑοορί. Ῥρου- 
Ἰασὶν Ομ γιβείδη 18 ὑπο ἐγίρίες οὐὲοίωπι, νυ Ἀ] 6 ἢ ἐν. 
19 18 οΘογοιμδη θα ἴῃ 80 Ὀγίοῦ δηὰ οἱ ἃ τιδῆηογ. 
ΤῊΘ Ἔχ ἰδ (οῺ οὗἩἨ βυιοὶ ἃ ἔγϑιηθ οὗ τηἱπὰ αὔόογάβ 
Ῥχσοοῦ ἰμαὺ 6 τοζϑῃθγδίίοῃ βρόκθϑῃ οὗ ἰπ υ, 18 ἴα 
8. ΤΟΔ] ἰγ. ΤῊΘ ὨΔίαΓΔΙ τηδη 18 (8:9 ΥΘΥΥ Ορροβί(ο: 
Βο ἷ8 β]ονν (9 ᾿θαγ, β. Ὁ ἰ0Ὸ βροδὶς δῃηὰ βλέ ἰο 
ττϑίμ. [0 18 δ'80 ποθ ΟΥ̓ ὑμδὲὶ υ. 19 οου- 
ἰδ ῬΤΟΡΟΥΪΥ {μ6 ἐεχί, (Δ 6 οχροδί(ο δηὰ ἀϑνυθ- 
Ἰορπιθῃί οὗ τ 16 ἢ δγὸ ἰγοαί θα οὗἩ ἱῃ ἐμ σοπιδί μον 
οὗ μὸ Ερ᾽βι]θ. ΤλῸ οσδοσίδίϊου ἰοὸ Ὧθ δισῦ 10 
ἤεαγ ἰ8 δχρουπαρὰ ἔγομι Υ. 21---οἷ. 1ἰ. 26 τ ῖϊὰ 
Ββὶ πη Δ ΘΟ Β ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ἰ0 8 γα {{0] μϑατίπρ ; (19 
δΔαγηοηἰτῖοι ἰο Ὧδ δίοισ 0 ἐρδαΐ 18 δα ρ δἰ α}}Υ 
Ὁγροα 1 6ἢ. 111. ἀπὰ ἐμδύ ἰο Ὀθ Β]ΟῪ ἰὸ Ὑσϑίὰ ἴῃ 
6}. ἶν. δῃὰ τ. 

2. Ββϑοδι8θ οα ἐμ [8γϑο] 16 βίδηἀροϊηὺ πο ͵.8ι}- 
βοδίϊοι Ὀοΐοσο ἀοἀ τγᾶϑ ροββί ὉΪ9 νι μοαΐ (86 ἔ0]- 
Δ] ης οὗ (9 ἴανν, ἐμ σπἱοῦ ἀθιμδπᾷ οὐ σαὶ οὶ ἰδ 
ἔουε, ΜἈΪῸ ταὶ 18. 86 ὙΘΥΥ Οχρυθδβδίου οὗἁ (86 
ἵποδὺ υπονια]οὰ δοζήδηπεδδ, ἰπγὸ Δ.Θ ΠΟ 14688 
ἸΏΟΣΘ ἀθοϊ ἀΘα]γ Ορροβϑὰ ἰοὸ ὁῃὸ δῃούμον (δὴ ὀργὴ 
ἀνδρός δῃὰ δικαιοσύνη ϑεοῦ. 

ΤΗῈΕ ΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΦΑΜΕΒ. 

8. ΒδΙονηοθδ οὗ μθαχίηρ τδδ, 1 σου] σθοσα, δὴ 
ΟΥ̓] ποὺ ῬοουϊίὰΣ ἰο (Π6 ἔἢχγβί τϑδάθσβ οὐ {δῖ 
Ερίβι19, θυ 6180 δοϊαϊηο ἰ0 ΟἴΒΟΥΒ, δῃὰ ρμαγχίίου- 
ἸΑΥΙῪ ἰο Φονίδῃ ΟἈγίβιδηβ. Οὲ. ΗθὉ. ν. 11; χ᾿ 
20. Τ8ο ϑιαρδδιὶο υγρίηρ οὗ [89 ΟΡ οδβῖϊο ἀπ ΔΙ Υ 
Ϊἴ8 ὑβογοῦοσο ποὺ βυρογἥμσουθΒ. Ἦρχο αἷδὸ ἰδθ 
ὙΟΣΑΒ οὗ 9812) 68 Θοο (89 τοτγὰβ οὗ Οἰσχὶθί. 1κὸ 
χὶ. 28;. Μαίῶ. νἱΐ. 24--27; χΙΙ, 28. 

4, Βοδὶ ἐπιορατὰ ἈραΣὶπρ 18 ΘΥΟΣ ἰ0 Σεσοῖγο ΒΗΘ 
(6 ποτὰ, ἱτωρ] δηθὰ δηὰ δ᾽γοδαγ οχίδηϊ τὶ πη 
08 88 (6 δορὰ οὗ τοροπογϑίϊου, τ ΒΘ ἢ ἴἢ δὴ ἰποχ- 
Βδυβιῖϊ Ὁ}6 ΓΙ ΟΉ 688 οἵ ΤΌΓΙΩΒ 18 οὐοῦ ὈσουρσὨὶ Βοπιθ 
ἰο 08 8ἃ8 8 ΠΟῪ ΜοΙὰ οὗἩ 116. αὶ που]ὰ ἐδθ 
ῬΤοδομΒοά πνογὰ δΎ81] Ὁ}]1688 ἐΐ μὰ δἰ ἀἄδη ροϊπίβ 
ΟΥ̓͂ οοπίδοί ἰῃ {Π6 μοαγίβ δηα σοῃβοΐθ 668 οὗ ΟΠ Γὶ8- 
υἱδηβὴ οἵ 1 Τ11688. ', 6. ΤῺ ἔογροί] ἈΘΑΓΟΓ, 
ὙΠ ομι ὅδιη68 ἀοβουὶθοβ 'ἢ γν. 22-24 Γ]Υ ΘΟΥΤΟ- 
ΒΡοπαβ ψὶῖ ἢ (86 Βοσομα 61888 οὗ τπθῃ ἀθρὶοἰοα Ὁ 
οὺν οσὰ ἰπ ἰλ6 Ἀδϑυϑθϊο οὗ ὑ89 βοτγοσς (Μδι(Ἀ. 
χὶ, 20, 21). 

ὅ. Φδιηθβ᾽ υἱόν οὗ ἐδ δοπηθοίϊοι οὗ ζἤδί ἢ δυὰ 
ρασίης 18 ἰάθηίϊο 81 ἱτ (δαὶ οὗὨἩ Ῥδὺ]. Βοπι. 
Σ. 14-17. 

θ. ΤῊΘ τοργοβοηίδίίοῃ οὗ (86 6 ΟΡ 6] 88 ἐλε ρεῖ- 
“ες ἰαιο ΟἹ ἐἰδεγίψ ἴθ ἃ8 ΘοΥΤοοί 88 ἰὕ ἰ8 ἰτχηρογίδμπί. 
Ῥϑυ, ψῖ0ὸ σομίγαβίθ σΘΏΘΣΑΙΥ 86 ἰδ δπὰ ἰδ9 
αοδροῖ, δοϊζη ον ]θᾶρο8 ἃ ’ὰνν οὗ (Π6 Βρὶτὶ οἵὗἁ 1} 
ἦπ Ομ γβὶ Ψ 6808, οι. Υἱῖδ. 2.. Τ 8 αν 8 ρέγ- 
“οὶ Ὀθοδῦδο ἰὑ Ῥγοδθηίδ αὐ οὔδθ (86 σαηὐϑὲὶ ρΡοσίοθοί 
δηὰ τηοϑὲ ἡια!οίοιιβ ἀἰἱγθοίουυ οὗ {δμο 11ΐο οὗ ὃ6- 
Ἰίουοσδ; 10 18 (86 ἐαιο ο7) ἰϊδεγίψ Ὄθοδιδο {πὸ [81{8- 
ἴα] ῥγαδοίΐσα οὗ 10 1688 τηθὴ ἰο ὑΣ6, ΤΙ ΟΓΔ] ἸΣ θΟΥΙΥ͂. 
Ηογο ἐἰδ9 δαυίηρς 185 (ὉΠ}Ὺ να]ϊὰ ἐέσωπι δεγυὶ δυπιιδ 
ἐδὲ ἰϊδετὶ ε846 ροδεήηια. Οἷ, ὅπο. τἱῖ!, 86; Με. 
γ. 17-20. 

7. Οδγο σπυδί 6 δὰ ἐμδὺ 7 δτὴδ8 Ὀ6 ποὲ τη δ8η- 
ἀογβίοοά ἴῃ ἰμι6 ἀθδβοσὶ ρίΐοι οὗ ἰμθ ρυσζο δῃὰ υἢ- 
βροἰ θὰ το] κου βοσυΐοο (νυ. 28), 88 ἰΓ {μ680 ποσὰβ 
οομπίδὶ πο δὴ οχδοὶ ἀθδηιϊίοῃ οὗ (0 ἱπποῦ βἰἀθ 
οὔ ἴσο τοὶ κίουββοσυὶοο ἢ ΚΟΏΘΣΔ]. ΑῺΥ ΟὯΘ δολθ- 
ψ μα ΡΒ ]ΔΏ χορ 6 8}}Ὺ ἱποὶὶποὰ δηὰ δ {80 Β8πι8 
(τη Κϑορίηρς δἰ τοὶ οαὐν ΑΚ ὶν ἔγοα ἔσο ποσὶ ἀ- 
Ἰγ οοπίδιιληδίϊοι ἱ8 ὁπ ὑμδὶ δοοουπὺ ἐδ: ἔγοπι Ὀθ- 
ἵπῷ οἰ] 64 ἐο 887 ἰδαΐ ἐπ δο ἀοΐῃρ μα 18 Ῥσϑοίΐδ- 
ἱηρ (86 ρᾶυγθ διὰ ππβροϊ θὰ χεϊϊχίουβ βοσυΐοο ἱπ 
ἐπ: 8680 οὗ 7ὕ83π|056δ.0ὡ. [Ιῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο Ὀσχουθῃΐ ΔΗΥ͂ 
ῬοΟδδΙὉ]6 χα βαρρτ μθηβίουῃ οὐὗἁὨ 18 Ἰδησυδρο τ 
δανϑ ἰο ποίΐοο (παὺ ἢθ γοίουβ ποὶ ἱμαϑβη 1 0}γ ἰ0 
ἐλε Ὀἱϊνίηο βογυΐσθ, θαὺ ἰο α Ῥῦγθ δηὰ υπϑροἰι θὰ 
βοσυΐσα (ϑρησκεία “ἰϊπουΐ {86 Ασίῖ016) δπὰ δἰβίθδ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἷπ ἃ ΖΘΏΘΣΆΙ] ᾺΥ Ἡδὶ 18 ΔΌΟΥΘ 8}1 ἰμῖπρ8 
6Β56 118] ἰο (86 Ὀδΐτς δηὰ οσδον οὗ δ ῥγδοίϊοαὶ 
τοὶ σίουθηθδβ ἴῃ 1ΐ8 οαὐπγαταὰ τηδηϊοδίδίοη. “18 
1 οὔϑ δα αϊἱοιοα ἐο ἀγίηὶς γοΓο ἰο Ὀοδϑβὶ οὗ πἷ8 πιο Γ- 
ΔΙ δὰ ασθ ἰο 6 ἰο]ὰ ἱπ ΣΘΡΙῪ ὑμδὶ δ τιογαὶ 
Ἰ8Ὲ ἀο068 ποὺ κοὶ ἀγυηῖς, ἰΐ νου]ὰ ποὶ Ὀ6 {8:6 Ἰδὺ- 
(678 ῬΌΓΡΟΒΟ ἰο ΓΟρτοδβοῃὶ ὑἱμουΘΌΥ {86 δβυπι-ἰοἰαὶ 
οὗ ἃ Ομσ  βεῖδῃη δοπυδγβδίϊοη.᾽" Ολγῳδοδίομα. ΤἼΠ6 
στοαί δὰ ρεϊποὶραὶ δοπάϊιϊοι ἰβ ἰδίζθῃ ἔοσ ργδηὶοα, 
Υἱζ. : τϑροηίδῃοθ δηᾶ δι μἢ ; Ὀοβῖ 695, (818 ὀχ μογί8- 
(ἰοῃ ἰ8 6'8ο δά ἀγοββοὰ ἐοὸ Ο ιν βιῖθηβ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ σθ- 
ξομοχαίο, νυ. 18, Ψ81168 ἰηδὶϑἰ8 ὍΡΟΣ ἐμ ἀυ Υ ΜῸ 
ΟΥΘ ἰο ΟΣ πεισλδουσ, Ὑὸ ἰ8 Β6Γ6 γοργοδοιϊοα Ὁ 
πο Β μα ΟΥ̓ΡΆΔΏΒ 88 ἰδιο86 τηοβὲ ἰπ δαὶ οὗ 
μ6ρ, δῇά Ὡροὰ ὑμὸ ἀυϊΐ88β νγὸ ΟὟ ἰο ομγϑείυεϑ 
ὉΥ ἰδ6 ρῥγχϑδοίϊδσο οὗ βοϊί-ἀϑῃΐδὶ απὰ νυἱρίϊδῃοθ. 
ΤΏο89 ὕνγγο Ροϊμὶβ γουθα] δ [86 β81:290 ἰἴτηθ {πὸ σὰ 
αἀϊδροκίϊ(ίοι ἰοτατὰ αοὰ. Βεβίὰ6β ὕδπι8β ἀ068 ποὶ 
ΒΥ ὑμαΐ ἐμθ υϑ ὙΠῸ ΒΡΡΙΐ68 Εἰ τη861} ἰο {86 ἀΐδ- 
οΒασᾷθ οὗἩ [8686 ἀπίΐο8 58.811 Ὀ6 Ὀϊοδβοὰ ὃν 15 δ. 
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ἀοῖας Ὀαὶ ἐμαῦ ΒΘ 58}4}} ᾶυθ ουθῃ ΒοΓθ ἃ ἰββίθ οὗἁ 
1168 ὑκ ἐμ 15 ὶ5 ἀοὶπρ (ἐν τῇ ποιήσει) 80 {μαὶ 818 
ἀοΐπξ 85 δι σι ἰ5 ἴο εἶπα μ6 πἰσῆοβὲ Ὁ1188. ν. 66 γ- 
Ἰδο}: “1π ἰμἷβ ἀοΐηρ οὗ (πΠ6 1δ'ν 6 Μ}1}1 ζοοὶ αἷπη- 
8610 ἰγὰ]γ Ὀϊ655οα, 88 ἢ 6 τη ϑὺ Ὀθ0 δϑθοπιθα Ὀ]6886α. 
Τὸ [014] 116 σοπιϑηθπηθηί8 οὗ ὅοα, ὁ ῬΓΟΖΓΘ58 
ἷδ ΠΟΙ 088, 15 ΔῊ ογογ- σγονίηρ ΘὨἸογηχθηϊ οἵ 
δ] οΒδοά 685, στϑηϊθαὰ ἸογΘ δηά ΙΠΟΓΘ ἰο {886 Ὁθ- 
Ἰοτοῦ δηὰ (ὴ6 {αἰ 7] Δἰσοδαν μότῸ οὐ Θδυί.᾽" 

8. Ἤϊάονβ δηἃ ΟΥ̓ΡΙΔῺΒ 80 ΒΙΡΏΪΥ ἕδανουγοὰ 
οὐ ὈΥ͂ (6 Μοϑαίο ἰδὰν (Εχσ. χχὶϊ. 22--24 δῃὰ 6]86- 
ὙἘ6ΓΘ), ΓΘ 8180 ΘΙ Ρἢ80168}}γ ργοϊθοίοα Ὀγ ΟὨ γἶ8- 
ιἰδὴ πιογα]ϊ ὶγ. Τὴ6 αἰ θόγθηοο Ὀοίνγοοι ἰμ6 ΡΒ ὶ- 
ἸΔΙΒΓΟΡΥ͂ οὗ ἰπ6 ΟΒΌ ΣΟΙ δα ἰδμδὲ οὗ 8 πλθγο δὺ- 
ἸΏΔΗ 8Π|. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟσΤΊΟΑΙ,. 

Ομ γίδιϊδη8 δῦ οα]οὰ δοπϑίδαυ Υ ἴὸ δάορὲ (ἢ 8 
ῬΥαγοῦ οὗ ανϊά, 58. οχὶὶϊ. 8.-- -ἴ 18. ἱτηροβ810]9 
ἰδὲ (16 Ὀϊ ΩΡ τοοὶ οὗ τγδῖὶῃ οδϑὰ ρῬγοάπσορ {89 
βισοοὶ Γγυϊῖ οὗ Υἱ κῃ ΘΟ 5} 683.--- ὈῚ ΌΣΘποΘ ὈΘί 66 ἢ 
δοὶγ δηὰ ὑπ ΒΟΥ ΔΉ ΚΟΣ.---Ἶγα ζωγοῦ ὀτευϊδ.--- 9 
6δ0565 δηὰ οχου868 οὗ ὑπὸ Τγοᾳφασηΐ ἀπ 688 οὗ 
μοασίηρ.--- Το ἀονοϊοριμοηὶ οὗ βρί ἰδ] 119 ΟΥΟΣ 
οοπάἀϊομοα ὉΥ 186 υ8ο οὗἁ (8) ΤΩ68}8 οὗ Κ,Γδο9.--- 
ἴδο ῥτοδοβίηρ οὗ ἰΐὸ αἀο8ρο6ὶ 8 δοπϑίδηϊ ναϊουϊης 
οἵ ι86 βοϑὰ οὗ γορϑηογαίϊου δ᾽σοδαγ ρἱαηἰθά πῃ 8. 
--Ν δῖ τὸ δυο ἰο ἸΔῪΥ͂ αϑἱάθ δῃὰ ψ πὶ γὁ Παγὲ 
ἰο Ὀτὶπρ Ὑἱ τ 8 ἰπ ΟΥΟΡ ἰ0 βοσυὸ αοα ἴῃ ρῃ]ῖς 
ὦ. 6. ἸΙ8Κ ἃ Ρρυδὶὶο ργοΐδβϑίου οὗ σϑὶ βίο Ὠ).--- 

Υ ΒΟΔΥΘΥΒ Ῥυῦ Υἱβοόσοῦβ ἀθιηδηβ οα ἰδθ 
ῬΓΈΔΟΒΟΥ Ὀπΐ ΒΔΙΟΙῪ ΔΏΥ ΟἹ ὑμποιμϑοῖγοβ; ἰὑ Ουρι 
ἰο 06 ἐμ ΤΕ ΎΘΥΒ6.---ΤἼ]ΠῸ 6 ἸηΘΘΟΙΚΏ 685 ἰὼ 86 ΠΘΆΡ- 
ἴῃς οὗἩἨ 6 πογά.--- 8 0506] ἃ ροτοσ οὗ ἀαοὰ 
Ὀπίο βαϊυδίϊΐου οἷο. ΒΒ σι, ὶ. 10.---ΤΠ 0 βο] -ἀθοθρ- 
ἔοι οὔ (6 ΘΑσῸν οὗ ἐμ ψγογὰ Ὑἢο Ὀθσοῖθ8 ποὶ 
ἃ ἀοας, οὗ. ῬΥΟΥ. χυὶ. 25: 1 Οογ. 1. 18.---Τ το 0 
οἷδοδοδ Ὀΐ τῶϑῃ: 1, [086 ὙΠΟ ΠΟΙ ΒΟΥ ΒΘΔΡ ΠΟΥ 
ἀοίδο ποτὰ; 2, ὑοβ Ὑῆὸ ἈΘΑΥ ἰ Ὀπὶ ἀο 1 ποῖ; 
ἃ, ἰδο60 τὸ ὈΟΪῈ δδαν δηὰ ἀο ἰϊ.---νοῃ Ηογοὰ 
δοδσὰ σοῦ {86 Βαρίϊδι μἰδγ δηὰ ἴον ιἷ8. 88 Κθ 
ἀϊὰ πιδὴγ (ἴτιρα, Ὀυὶ πού 016 ομϑ ἰπὶορ ποοαζα], 
Μαρκ νἱ. 20.-- -ὸ ποτὰ οἵ ἀοἂ ἃ Ὀτὶχὐ ΤΟΤΤΟΥ 
ἩΔ1Ο Ὁ πιυδὲὶ Ὀ6 αἰϊοϑης γον Ἰοοϊεοὰ ἰηίο, που]Ἱὰ ττὸ 
δἰϊδίη ἰσὰθ δο -κπον]θοάχο. Τδ6 (ΧῸ0 ἈΘΒΣΟΣ οὗ 
ἴΔο Θο8ρ6] Ἰοοῖκ8 88 σδυ ἕ]γ ἰπίο 8.10 ΤΑΙΣΤΟΥ 88 
ἀο (86 Δ ροῖδ ἱπίο {πο ρΊδη οὗ βαϊναίίοι, 1 Ῥοί, ἱ. 
12. -ΤῊο ἀοϑροὶ 1, 8 αν; 2,8 ροχΐοοι ἸαῪ; 8,8 
Ῥαγίοοὶ ἰὼν οἵὨ Ἰἱθοτίγ.--- πὸ Ὀ]οΒβοά 658 οὗὨ (μ6 
ἐοεν οὔθ ποσὰ, Ρβ. οσίχ. 1 οἱο.---η δοβοίυ θ 
ἰβοοιρδι ὉΠ} οΥ̓ ἰδθ βοσυΐοθ οὗὨ βἷῃ8 οὗ ἐδ 
ἰοᾶξυο τὴ ὁ ἱσιν στ σίου 1176.---ΤῊο ΟΠ τ  βιΐδη 
19 ἃ βογυΐοϑ οὗ 10γ6.---ΟἹ}ὺν ἐμαὶ Ὀἰνὶπηθ βουυΐθθ 
ἷφ (86 ἔσο, μῖο 18 4 Ὠἰϊνίηθ βουυΐθθ ὈΘΙΌΤΘ 
“βοἃ δηὰ (6 δίδου," 1 ὅδ. χυὶϊ. 7.--- ΤῈ} 6 
Ῥγδοίΐοο οὗ 19 ἀυίΐ66 οὗἩ ἴογο χυυϑὲ Ὀ6 Ἰοηθὰ τῦῖςἢ 
οομδοϊθϊϊουβ τοδί] 689 οὗἨ ΟὈΓΒΘΪΥΘΒ.--- 9 
ΟἸσδι δ Β τοϊδίίοιῃ ἰο πὸ ποιὰ: 1. ἰο 18 ἀΪ8- 
ἰγεῖβοὶ οπϑδ; 2, ἰο ἰἰ8 ἰοπιρίβι!015.-- «Το ὕγυϊ ΟΥ̓ 
ἩξΒιθουδηθ65 ἷἰΒ 8 ἰγθο οἵ Ἰϊ6, Ῥχον. χὶ. 80.---ΗοὙ 
οἰ οφυθηι}γ 76 πι68 ̓ 88 Τϑοοτοιη απ ἀοα ἷ8 ἰηδίσυο- 
08 ὁομοοσζηΐηρ δοἷνγθ 996 Δ. οὗ ἀοἄ ὈΥ δἷβ οὟῃ 
ὈΧΔΙΩΡΪ6.---ᾷ(Υν. 19-27). Α ἀϊγοοίίοῃ [Ὁ δηᾶ 
ΦΟΪΟΚΥ οὔ (πο χίρὶι βοδυίπρ οὗ μ6 αο5ρο61. 76 πι08 
ὮΓΕΘ 18 1, ἰο ἀογνουὶ ποαγίηρ (νν. 19, 20), 2, 
10 πῆϑὲῖκ τοοαΐγτηρς (Υ. 21), 8, ἰο δοίϊνο ῥσδοίΐοθ 
(νυν. 22-24), δὰ 4, ἰο οομβίδηὺ δοδγοίηρ οὗἩ [96 
ποσὰ ( νυν. 25--27).---ἰᾷνν. 26-27) 1,  μδὺ οῃθ θῃ- 
ἦσο (τ. 26), 2, δυοΐάδ (ν. 26), δηὰ 8, ῥγδοίϊ805 ἴῃ 
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{ῃ6 ὙΔΥ οὗἁ δοίϊνο ρου. -- -σαθ ΟἸ γε αηλίγ ἐμ 9 
ταοϑὺ ργϑοιΐθδὶ τηδίίουν πῃ {μ6 τοχ]ὰ. 

ΞΤΑΒΚΕ:---ΒοΘνΟΥΒ ΓΘ ΙΔΟΥΘ ΘΑΡῸΣ ἰο ΘΓ 
ὑδὴ (ο ἰθϑοῖ, [Ὁ ἴῃ0 οδ86 οὗ τοζοηθγαίϊ οι 
ΤΏ Δ Κ68 85 Γ68] ΒΟΆΓΟΥΒ Οὗ (16 νογὰ. ὅπο. Υἱἕξ!, 47. 
ΕῦΌΤΗῈΒ :- -ΒΙοβϑοα 18 ὑπ 6 Ἰηδὴ ὙΠ036 τοῦ 18 

ἴῃ ἷθ Βοαγὶ δὰ σχᾷοβο ποαγὺ 18 ποῦ ἴῃ ἷ8 τποαΐϊἢ; 
6 οὔθ 18 νι ϊβάοιῃ, {86 Οἰ ΒΥ ζ0]]}γ. 

ΠΤΑΒΚΕ:--Ηο 80 δ] οὴς 10} ΟΥΟΙ 8155 ἀο68 
ποῖ ΟΥ̓́ΘΣΟΟΙΠΘ 1118 ΟΔΓΠᾺ] ἈΏΖΟΥ, οδπηοῦ Θη(ΟΥ ἱπίο 
(6 Είπρσαοπι οὗ αοά, 0.4]. ν. 20, 2]1.---ϑ΄ὶηβ ἃγθ 
αἶδο ἴῃ ὈΘΙΐίθγοῦθ, ΠΟ τιιϑὲ ΠΟΥ δηἀ ΙΠ0Υ0 
οἴθδηβα ἰμοιηβοῖνοβ ἔγοτα ἰδοῖω, ΗΘΌὉ. χὶϊ. 1. 

ΟΥΕΒΧΝΕῚ:,:--- Ηο ΟΣΪΥ Ἰονοβ ὑμ6 τνοσὰ οὗ αοἂ ἱἰπ 
ἐγαΐῃ, γ͵πὴ0 ῬΟΥΪΟΣΙΏ5 ὁ ὈΥ ἴογνο, 1 5ηο. ν. 8. 

Ταναιῖ ΟΡ:--ὸ ἀροοῖνο οἰἤουβθ 18 Ὀαὰ, ἰὸ ἀ6- 
οαἷγο ΟΠ 6860] ψοΟΣδο, δα (Π6 Ἰδἰίον 18 ΤογῸ σΟΙ- 
τἸλοὴ ἴδῃ ἰδ ἢγβί, σου. χχῖγυ. 8. 

Κ'ΤΑΒΚΕ :--Τ 6 νογὰ οὗἩἨ αοἀ 18 'Θγὸ σοτηρατοα 
ὙΠ} 8. ΤΑΙΤΤΟΥ ποὺ ΟΠ]Υ οἱ δοοσουηίΐ οὗὨ 1(8 ἰη ΓΙ 510 
ὈΣὶ αι 688 δη ἃ ρυγὶ ἐγ, θὰ οἰ ον Ὀθοδιι86 οὗ 118 
080 δηὰ ὈοηοΩΐ. ΕῸΣ 1 ποῖ ΟὨΪΥ ΒΟΥ 8 (80- 
οονΐηνς ἰο {μ6 14} [μ6 ἀοίοϑί8 19 δῃὰ βία] ΤΌΣ 
οὗἨΘΌΡ Βου]8 ψ ϊο ἢ τὴῷ ἀοεῖνο ἔγουι ὑμ6 τί Αὐδπὶ 
διὰ Ὑδοσχοΐη 8185, 6 ΓΘΒΟΙΔὮ 6 ϑιαίδη, Ὀὰὶ ἱΐ 
ΒΟΥ͂Β 8 8160 (δοοογάϊη ἰοὸ ὑῃ6 Αο8ρ6}) {86 
Ὀοδυΐοοιβ, σ]ουίουβ δη ἸΟΥΘΙῪΥ͂ ἴοσια Ὑ μϊο 'γθ 
ΤΔΥ τϑοοῖγο ἤγοσῃ Ογὶϑὶ, {ἰπ6 βοοομα Αάδῃ, δπὰ 
ΗΪΐδ8 ϑρινγιν ὈΥ πιθ888 οὗ (6 ποῪ Ὀἰγ δηὰ νου οἷα 
γὸ6 ΓΟΒΘΙΠΌΪ6 Η πη]. 

φυξ5.Ν Εὶ,:--- Ηα ἰμδὲ ἀοοίὰ ποὲ νυ δὺ δ Βοαγ ἢ, 
Του χοϊζοι ἢ τόσο ὑμδῃ 6 μοαγοί ἢ δηα ἈΪ8 Ἰδοῦ 
επὰ ψἢ}} Ὀ6 τοῦδ (8η ἐμ6 Ὀορὶπηΐης, 2 Ροί. 11. 
20, 22. .----ΒΙοβϑοα 15 (ἢ τη ὙΠῸ ΣΘΟΘΙΥ͂ΘΒ 18 ΟἾὟΏ 
ἀοϑ  ΠΠἸΟΩΥ δραϊηδβὺ Ὠἰπιβο} ἢ. 1 Οον. χὶ. 81. 

ΞΤΑΒΚΕ:-- ρον ποὺ, Ὀο] ον σΒ, 17 γοὺ 6987 {86 
αοδρΡ61 ο]]6 ἃ ἃ ἰδῖν δπὰ ἱπδὶ 1ὑ θῃΐθγβ 88 πη] 08 
δηἀ Τη0γ0 ἰηίο Βθασίβ οὗ ῬΟΟΥ βίου 1 Πἰσἢὺ- 
ἷπρς δηὰ ἱμβυπάον (μη (Π9 οἷά Ἰανγ οὗ δϑηβὶ ; 
ἔον ἱἰ, 15 6 ἰἸδνν οὗ ἸΙδοσίγ. ϑβθο 6 ΠΙΡΟΥΥ πίοι 
ἐθ ἸΟΣΘ τ] 019 ὑμ8η 4}1 ὑγοδβυγθδ, ΤΠΟΣΘ ἢ1688- 
δε (88 118 ἐϊ50 1} δῃὰ τάοσο ρῬγϑοΐουβ (ἢ 8 4]} [1Π90 
κοοάβ οὗ ἐπ που]ὰ ; ποὴθ πο δῦ 1ὑ 18 ΟΣ ἢ 
Ὀὰΐ ἐμο89 ὙΠῸ Βαῦο ἰοβὺ ἰΐ δηὰ ἰδοδθ ῇῆο ΠδΥθ 
ἰϊ, δι ουρὰ ὑπο δβίθοαν ἰξ τηοσὺ δῖαν, γοῖ ἀὸ 
(ΠΟΥ͂ ποὺ οϑίθοπι 1ὑ δοοοσάϊηρ ἴο ἰἰ8 τα]αθ, 6]. ν. 
1-18.---Ἰ ο80 ἐραϊν ϑοῦυοβ αοἀ ἰπ ἐμα βρὶ σὶΐ, μἷ8 
ἰοηρῦθ 8180 5 σογογῃϑαᾶ ὉΥ ἐμο ϑρίτὶὶ οὗ αἀοά, ῬΒ8. 
Χχχὶχ. 2.--Μϑὴ ὙΒΟ086 τοῦτ 8 [0}} οὗ (89 
Ρταΐδθο οὗ ἐπ ἰγυτἢ δηὰ τὸ ἀγὸ ὑγουὰ οὗ ἰΒοὶν Ὀὶ- 
Υἱἶπο ΒΟΣΥΪΟΘ 8ΓῸ ἐμ ὶν ΟὟ οσϑὶ ἀθο νοῦ δηὰ 80- 
ἄμοοτθ, Βοαι. ἰἱ. 28.--- ΜΆ ῊΥ δ βοσυΐο 5 υγχο}}- Ὁ1088- 
ἵπῷ ἰο αοἀ πρῖσι ἰ5 ἀοθρίβοὰ δηὰ ουϑὰ σγοδϑοίϑα 
ὉΥ πιθ, Αοίβ ΧΧΙΥ. 14. 
ΟΠΑΜΕΒ:--- ἢ ἀο γ8 δη ἃ ΟΥ̓ΡΏΒΗΒ 8.0 ρυΪν]Ποροὰ 

ἱπάϊν 15 Ὀοΐογο 6οἀ.---Ηα ἰπδὺ ΚΘΘΡΒ ἈΪπ)56] 
υπδροίοα Ὀοΐοτο [6 γον], ἀοο5 {86 ν}}} οὗὁἩἨ αοά 
δηὰ 18 στοαῦϊγ Ὀ]6 586, 2 ον. τῇ. 17, 18. 

γνυν. 106-21, Τρίδιϊε ὅν ἰδὲ 4ἰλ δυπάαμ αἴέν 
Ἑαφείεν (Οδπίδίἰο). 

 π ὕἸῚΉΊΉΞΕ:---Βοοδῦυδο (80 Ερίδι]6 οὗ 9απ|68 οἷ. ἱ. 
8.85 Ὀ66ῃ τοϑδὰ ἤγοπι οὗ οἱὰ οὐ {8 ϑυηάδγ, Ὀδΐῃ 
8140 ποοὰ ἴον» ἱπβίγαοίλοι δηα ὀχμογίδιϊοη, τγγὸ τὶ 
Α80 τοίδίη ἱξ ὕοὸυ ὑβοβὸ ἢὸ του] δδΥθ δὲ 60η- 
ὑἰϊπ θὰ πα ΒΑ βοιηοὶ εἷπρ Θομοογἴης ἰϊ, 1οδύ 1 Ὁ9 
ἐβουρδῦ νψ͵ὸ τδηϊθα ἰο χοὐοοὶ ἰἱΐ, δ᾽ ἰδοῦσι ἐδο 
Ἐρΐβι1]9 888 ποΐ Ὀθ6ὴ ττὶζίθη ὉΥ 85 Αροβί]θ ΠΟΡ 
ἀοθδ βοὺ ἔογι αὶ ΘΥυΥ ΘΓ [86 ΤΠΔΏΠΟΥ 8:πα Βίϑτωρ 
οὗ δροϑβίο δαὶ ὑθϑοιῖ πῃ ΠΟΡ αὐτο ΘΟὨ ΌΤΙΏΒΌ]6 ἰοὸ 
Ῥῦχο ἀοοϊσϊῃο. ἸὙμπογοίοσο 2αϊηθθ οοποϊυάοθδ. 
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“,6ῖ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ τηΔῃ ὈῸ ΒΥ ἰο ΠΟΘΙ, ΒΙ ΟὟ ἴο δρϑδῖ, 
ΒΙΟὟ ἴὸ τγϑί.᾽ ἸΤμαὶ ἰδ: ὕο ἰδυραί, δΔἀτλοηἰ δ δὰ 
ὉΥ αοὐ᾽β ποτὰ, σϑργονυϑά᾽ αδπὰ οοτϊιΐοτίοα, ὃὈ6 
ΒῊ ἔν ̓πὶ {11686 (Βἰηρδ; δαὶ Ὀ6 ποὶ δυσηῦ ἴῃ Βρϑθοῖ, 
ἀμ τι Σπυρ, ΘΌΓΒΙΗΡ δα τα] πῷ αραϊηϑὶ αοἀ 
δὰ πιῶ. ἩΟΥΘΟΌΥ͂ 6 ἀο68 ποῖ ἴοσϊὰ τ18 8] 
δροδκίης, Γορτουΐῃς δὰ θοίηρς ΔΏΡΤΥ, 1 (86 σοπ- 
ταδηαιηρηὶ οὗ ἀοα ΟΥ ὩΘΟΘΒΒΙΪΥ Γοα 6 8 ΒΟ ἴ0 
ἀο, θαι (πὲ νῦν Ὁ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ 8}4}} ποὶ ΓΒ} Ϊ δηὰ 
ὙΘΒΘΙΘΠΙΥ ΘΏραρο ἴῃ ἱΐ, δ πουρσὰὶ γ͵ὸ Ὀ6 ἱγτὶ- 
ἰδιοὰ ἱμογοίο---ὴὰ ἐπ Σαίμοῦ θασκοη ἰο δὰ 
βιοῦν 8 ἰο Ὀ6 ἰλυχὺ ὈΥ {86 ψογὰ , τ 16} 15 [6 
ἰγὰο δπά σϑαὰὶ νοσγὰ, νδὶοὴ γ͵ὸ Βηουϊὰ ΘοΥῸΓ Ἰαὶ 
ἔονοση δπὰ ᾿ἰϑδὰ υ8, δῃηὰ ἔγοπι ψ ῃΐοι δου ον 
ὙὨΔΙΒΟΘΥ͂ΟΥ ΜΘ ΒΥ, ὈΪδπιθ δηα γοῦυκο. Ηθμσο 1 
18 ϑα14ἃ βοοῦ δίϊνοσ γαγὰβ ἰο γϑοϑῖνο {89 ποτὰ ψὶ ἢ 
ΤΆ ΘΟ κη688, ὑπαὶ τ ΠΙΔΥῪ ποί Ὀ6 ΒΏΡΤΥ ΕΓ ἰὺ ΓΟΡΓΟΥΘ 
8. ΟΣ ἸΠΌΣΤΊῸΥ 1 τὸ 8.06 ἰ0 ΒΌΒΥ βοιη ον δὶ 0} ἰἰ, 

Ηκυβνεῆ:---  ἸΚαυύνοποαβ [86 τηϑτὶς οὗ ἃ ψοδ 
τὰ. “Ὅτ νοτγὰ οὗ αοά [86 Ὀοδὶ Ὀγϊάϊο ἴον {16 
πονετγημθηὶ οὗ (Π6 ἰοησιθ δηὰ {πὸ αοδεἪοοί: 0}8.--- 
Νονοῦ δοὺ ψ ἈΠῸ ποὺ δὶ δΏρτΥ.---(νν. ἽΠΠΠ}) 
Το ΟΡ  βυϊδη᾿ Β Ὀο] οὗ ἴῃ {πὸ Ῥγϑδιάϊης σοη ΣΟ 
οὗ 8ὴ 4]1-σοοὰ αἀοά. 1. Ναΐαγο δηὰ ὑϑδβοῃ, 2. 
ἘΠ οίΒ οὗ (Δ18 Ὀδ] 1 6ζ.---Θο 1 -ἀϑοοὶῦ ἐπ {10 ΒΟΥΥΪΟΘ 
οὗ ἀοά. ᾿ 

ῬΟΒύΒΒΖΚΥ:--ΟΥἴ ἀπ ροῦΥ δρον. 1. δαὶ ἴδ 
δηρογ, 2. μδί 4068 Δηροεῦ ἢ 8. Ηον ἰδ ΔΉ ῈΡ 
δοπαιογοά 

Οουάαβὺ :---Οοπ οι] δἰζομ8 οἢ ἰμ6 Ῥγοοΐουβ αἱ δἕ 
οὗ {πὸ (ΛοΒρο]. 

ΚΑΡΡΡΕ:--- ἡ Βοσοίο γ͵ὸ αγὸ ᾿τ }6 116 Ὦγ {86 8ΔὉ- 
δοϊΪυίθ ρογίθοϊίοη οὗ αοά. 
ῬΑΙΜΕΒ:-- Ἀοοἂὐ ποτκδ: 1, ὑμοῖν ἰηπτασὰ οτἱ σίῃ 

(νυν. 16--18), 2, ὑμοῖν οαὐϊναγα ΤΌΣ τ: 19.-21). 
βΟΌΟΗΟΝ :---δοοῖνο (80 ψογὰ ἀδίϊγ. 
ΜΊΑΝΟΤ:--Ἶὐ αὶ 6 ΤΏΘΥ δχροοὶ ἔγοτχι αοᾶ: 1, 

ἩΠαὶ Ηο ρἶγοδ (νυ. 10-18), 2, γπδὺ Ηθ σπου 8 
(νν. 19-21). 
ΟΝ ΗΛΒΙΕΒ8Β :--- ἾΠ10 ψΑΙΚΒ ἴῃ 86 Υἱσαΐ ΜΔΥ 

ἰο 1μ6 οπὰ οὗ Ἰιἴδ ἢ 
ΑἙΚΝΟΤ :--ζ Βὸ βἰη5 οὗ ἰδ ἰοῃ ριιο. 
ΠΈΠΒΕΒΟΡΕ:-- 1 Κθ 88 8 ψάρου τυ ἴῃ ἵν ὸ 

γυΐβ, 6 85 ἃ τὰϑῃ δίδπ ἀβ ὁἢ {πνοὸ ἴορζ8 1688 Β6 
6 8 ΟΥΡὈΪθ, {1|ὸ δἂβ ἢ δοῃβίβίὶβ οὗ ἔχ ρματὶβ, Ὀοὰγ 
δῃὰ βομ], 80 ΟΠ γἰ δι ϑν 8180 ΤΌ Π8 ἴῃ ὑπὸ Ρδγίβ, 
ἴῃ ζαῖ ἢ δὰ τοῦθ. 1. αοἂ [9 ροοὰ ρσίνοβ οοὰ 
εἰἴι8, 2, δὰ ἐχρεοὶβ ροοὰ ἴο Ὀ6 τοϊυγποᾶ ἰο Ηΐτη, 

11800:--ΤῊο ἐοπαίδιη δηα 86 γϑβ86ὶ] οὗ 4]} 
ποοὰ μεἾΓ18.---ρυ ἢ ρ᾽ 5 {μγοοζο1] ἃ δά γο88 ἴ0 ὺ8 ἢ 6 
οἰἰϊάγοη οὗ Οο8.---ΤῊ.6. ΒΟ] 688 οὗἩ 6οὐ πὰ 18 ἰπ- 
σοιῃρδὶ ὉΠ ἰὴ τυ πα πδη δὶ η. 

Ευση8:--ΤΊο ποσὰ οὗ γα 88 ἰ8οὸ ρογίοοῦ οἰ 
οὗ αοά. 

γν, 22-27͵ Ἐρίδιϊς 700 διὰ ϑδυπάαν αὐἴενῦ Εαδίον 
(Βοξαίο). 

ἨΕΟΒΝΕΕ:---Οὐδοῦ Ἰανα Ὀϊπὰά δπὰ δτὸ οἴἴϊβηῃ 
Ὀυτάθηβοτηθ ἰο 8: δ0]}]ὰν οὗ αοα ἀθ] ἑν ΥΒ υ8 
ἥτουι ! 0 Ὀδη48 οὗ δβῖ:.--- 086, οἰ ποῦν 186 ἔγοθ 
ἔγοτῃ ζσΥο58 88, γοί βἷπ τΪ(ὰ ὑπὸ ἰοηραθ.---ϑο888- 
ὯΘΒ58. ἐπ Γὴ8 ΘΥ6η γοἰϊ κῖοπ ἱπίο 80 ἰπδίγυτϊησηΐ οἵ 
δβοὶ -βυδὴ οἰ οπον.--- ΑἹ] τοὶ σίου σαυδί Ὀ6. ΤΩΟΤᾺ].--- 
Ἧο βου] ἰδκθ ἴο ἐδ ποοοββίἐουβ ποὶ ΟὨΪΥῪ ΟἿΣ 

ΤΗ͂Ε ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ͂. 
φθεε ες, δι δλξευΣ εοτσος Ξ ΕΞΕ ΞΕ Ξ:  τἰς ἰὐϑει τδεξμε τος τ τος 0. Ὁ τ το Ὡς π᾿ 

εἰ Ὀπΐ ΟὈΣΒΘΙΥΘ8.---ΟΟτρδνγίβου οὗ ἰδ 6 ἰσὰο δηὰ 
ἔδ186 χο]ϊσίουβ βουυΐϊθα 88 ἰο 1, ἰμιϑὶσ πδίαγο, 2, 
ἰδ οῖν ἰπῆυθησο δηὰ 8, ἱποὶς χοϊδίϊοη ἰο 6οά.--- 
Οδυίίοι δραϊηβί (μ9 δῦιβο οὗ [86 ἀοοίγῖπο οἵ }υ5- 
εἰγίης ἴδιι. 

ῬΟΒΌΒΒΖΚΥ:---Βα ἄοοτβ οὗ (πὸ ποτὰ δηὰ ποὲ 
ΒΟΔΓΘΙΒ ΟὨΪΥ '-πΟῸ ὈΙΥΠ6 ΒΟΓΥΪΟΘ 18 ἃ ΒΌΣΓΟΠΔΟΣ 
ἰο αοἀά. 
ΙὉΗΕ:---Τοτο 8 πὸ ἄοοῦ Ὀυὲ 18 εδο ἃ σὰ 

ΒΘΑΓΟΓ. ΕἾγθὶ 6 ἈθδσΟΡ, ἴῃ 8. ἀοοσ; ἱἰχθθ 
ΒΘΟΓΟΙΒ, ἰσχὰθ ἀοογϑ. 
ΜΑΝΟΕ:-Ἰ ἢ (λὸ πογὰ βοΐζθβ ποὺ ἐμ γ 8617, 1ἰ πὴ} 

86 8 θυτάθδῃ ἴο {Πγ Βοδά, 
ΞΤΙΕΒ: νυ. 27.--- Ηὸ σοΐοσβ 1685 ἰοὸ (6 ποῦκ 

1.861} (88 ἰο {86 ἀϊδροπὶ (ἴοη ἀπά ἱτρυ]δ6 οὗὨ Βεατὶ 
ὙΙΘΩ Στ ρ618 υ8 ἰο ἰ6 ἀἰπιγοββοὰ ἴῃ ἐμοῖσ δϑῆ]ϊο- 
[ἴοὩ. Ἠθποθ Β6 Βδγ8 ποίμίηρ οὗἩ οὖν ζοοάΐημ, 
οἸου ἰῷ δὰ ὑσουϊάϊηρ [ῸΣ σϊ ον δθνὰ ΟΣ δῃ8, 
Ὀὰυὺ Βὸ δρθοΐδθβ οὔΐν υἱβι(ΐηρς ὑἤθτὰ ἴῃ ἐμοῖχ δῇ ὶς- 
οι, ργοἰθοίης {μ6πὶ, δϑδί βίϊηρ ὑπ θαι δὰ σδτγ- 
ἴῃς ἰο (θαι ἐΠ6 Ὀοδὺ οὗὁἨὨ ΟὟΥΓ Ῥοββοβϑβίοῃβ, ἰσθ 
οοπδβοϊδίίοη. 9 υπαογδίδηά, ᾿ξ ἴθ ἴο θ6 Βοροά, 
ΒΟΥ πομ {18 τοαυΐγοθ, πο (μ6 ἀσὶγ οὗ ἴοτθ 
αγίνοβ 18 δου ΒΕ ἰπΐο ἰμ6 νου] ὰ δηα διοης 
ἴδ, δηἃ μον ἰΐ 18 ἱποοιηρδί 16 τ ἢ ΡΒ δ. βδὶ0 
ΟΣ Ρἱεἰἰϑέϊο βοραγδίθῃηθβδβ δηἃ τηοὶ δ ΒΟ] ἰδ σὶ- 
Ὧ688.-- Ηον {μπ6 μοασίπρς οὗ ἰδ0 τοχὰ 18 ἰο ὈΘοΟχηθ 
ΒΑΥΪΩΣ ΟΥ̓Κ. 

ΨοΝ ΚΑΡυε:---ἼΠπο 15 Ὀ]6ββθὰ ἴῃ Β18 ἀοίῃρ 
ΕἸΟΒΕΥ:---Ἤον αἰ ΘΓ ΘΠ ΟὨΥ δίϊδηβ 86 (80 

ΤΑΪΤΤΟΥ Οὗ 86 Ὀἱνίπο οτγὰ! 
ϑΟΗ ΜΙ :--Τ 6 δροίμοχζμι οὗ τιβάοση ΘΟΠΟΘΘΤΏ- 

ηρ Ββο᾽-υἱχίϊδποο: 1. ΜΠΣΓΟΡ αὶ σαὶ δηὰ 860 (8 γ- 
86 17; 2. 366 δείχιξλ δῃαὰ ΚΟΥ {πΠγ86]ῦ: 8. πον 
(7561) δσί ψιιὶ δηὰ {μπῖπκκ {866 Β18}1}; 4. 0 
(81 Π}Κ8 τὰ (8617) 85:)8}} ἴβ τνΐβο ἴῃ 8]]. 

ἨΞΒΒΕΒΩΕΒ:--Τ}}9 Κοορίης οὗὁἨ οἀ᾽ δ ποχὰ 
ΤΩΔΙκ68 ῦ ΟὟΣΒ ὑπίο εδἰ γυδίΐοη. 

Οουλδυ:---Οαυίίοι δρξαϊηϑὶ 56] {-ἀοοοὶὲ ἰῃ ΟἸ τἰδ- 
εἱδηϊίγ. ᾿ 

ΒΟΌΟΘΗΟΝ :---Βὸ ἄοογβ οὗ ἐμ ποσὰ. 
ὙἩΓΕΒΤΕΈΆΜΑΙΕΕ:--- Τὴ 6 ΒΑΙΏΘ. 
ὦ. ΒΑΟΒΙΝ:- ΑΙ Ὅσο ]θηΐ ΒΟΓΙΏΟΣ ΟΣ Ὑ.ὔ 2, 

Θπ  Ἰοὰ: δὼ ἰα πιαπίδτε αἱ δίιμαάϊεν ἰα εἰσίοι, 
ϑογ. Τόμ. ἰΥ. Ρ. 1-48. 

118σ0:--ΟΥὐῇ ἰσὰθ το] χίοῃ.---Βθ ἄοοσα οἵὗὅὨἨ ἰδ 
ΟΣ δηά ποὶ ΒΟΒΥΟΥΒ οηἷγ. 1. Ἡγλεη νγϑ 8841} Ὀ6 
1 Ὁ διὰ 2, Ἡγλεγεῦν ἰβ ἰἴὺ βοὴ ἱμαΐ νν 81 ἰΐ.--- 
ΟΥ̓ ἰδ πδίυσϑ οὗ ἔσθ το] σίοι. 

ΓΕῈΡΡΕΒΗΟΒΕ :-- Τὸ τἱροῦ Βαασίηρ οὗ {86 ποτΙὰ. 
ΝΈΙΜΙΝΟ :---Ἶ 6 5Π8}} θ6 ποὺ ΟἿΪΥ ἈΘΑΓΟΙΒ οὗ (ἢ 

σπορὰ, Ὀὰὶ ἀΟΘΟΥΒ 6180 [1 8 γβγτθ Ἡ ΒΙΘ.. δ σαν 
ἀφβοσυοθ σοργοαμποιϊ ο.---Μ.1. 

ΤῊ 5 βοοίϊ ο 18 ΔΙΆΟΒΑΥῪ 80 ζ1]] οὐὗὁἨ Βοσῃὶ] οι ςοδὶ 
τηδίίον (δὲ ἱπβέοδα οὗ βι ρρ  γἱὰνς δἀαϊιΐοπαὶ ΟΠ 68, 
Ι τ ον {86 σοδάον ἰὸ (6 πεῖσ τηδίίοσ σίνθη ὑπὰθν 
“Ἐχοροῖϊο8) δηὰ ΟΥἰἐἰς 8] ̓" δπὰ ἰο (116 [0] πὶ 
βίβπαδσά τόσῖβ. το Ὑ}} ΖΓ Ϊδ δἷγη υἱνὰ 
τ Οἢ ἐμαὺ 18 Θχοο Ἰοὺ δπὰ {01} οὗ ἱμβουρδί. 

Οπἱ νοσϑο 22. Τὴ βοσιθοῃ οὗ ΒΡ. ΑΝΌΒΕΎΒ, Υ. 
Ῥ. 196; δ͵80 ΒΡ. ΒΑΝΡΕΙΕΒΟΝ, 1Π|. ». 866. 

Οπ γοσβα 26. Βρ. Βυτι, ΕΒ 8 βοσπιοιι ΓΥ.: ὕ8, 
ΒΑΒΕΟΥ͂, όσα. ΧΙΠ]., Υο]. 1. Ρ. 283.---Μ.]. 



ΟΗ͂ΑΡ, 1. 1.18. Τὶι 

Υ. ΤΗΙΒῸ ΑἸΜΟΝΙΤΙΟΝ ΜΠΤῊΗ ΒΕΡΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΝ ΤΉΙΕΡ 
ΕΟΒΜ ΟΕ ΤΕΜΡΤΑΤΊΟΝ. ἘΒΙΟΝΊΤΕ ΟΟΝΌΟΟΊ. 

ΟΑΥΤΊΟΝ ΑΟΑΙΝΒΤ ΥΥΡΑΙΒΤῚΟ ῬΑΒΤΙΑΙΙΤΥ͂, ΑΟΑΙΝΒΤ ΡΑΨΟΥΈΕΈΙΝΟ ΤῊΝ ΒΙΟΗ (ΤῊΕΒ 
ΟΘΑΙΖΙΝῈ ΟΠΒΙΒΤΊΑΝῚ ΑΝῸ ΡΕΡΒΕΟΙΑΤΙΝῈ ΤῊΝ ΡΟΟΒ (ἸΤἸῊΒ ΘΟΕΝΤΊΠΕ ΟΠΒ18- 
ΤΙΑΝῚ ΙΝ ΤΗΕΙΒ σΗΠΒΚΟΗ-ΠΕΕ. ΟΟΝΒΙΒΤΕΝΤ ῬΒΟΟΕΒ ΟΕ ΒΑΙΤΗ ὈΕΜΑΝΡΕΡ ΙΝ 
ΤΗΕ ΟΒΚ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΒΑΟΤΗΒΕΙΥ ΚΟΥΕ ΑΝῸ ΙΝ Τ8ΠῈ ΑΟΚΝΟΥΓΕΌΘΟΙΝΕΟ ΟΝ 
ὙΝΙΤῪ ΟΡ ΒΑΙΤΗ͂ ΙΝ ΤΗΕ ΒΑΙΤΗ-Ν ΚΕ ΟΡ ΑΒΕΛΗ͂ΔΛΜ ΤΗΕ ῬΑΤΕΒΙΑΒΟΗ͂ ΑΝΡ 
ΙΝ ΤΗΕΒ ΕΒΑΙΤΗ-- ΟῪἈΚ ΟΕ ΒΑΗ͂ΑΒ, ΤΗΒΞ ΟΕΝΤΙΓΕ ΗΑΒΙΟΤ. ῬΕΑΡ ΑΝΡ ΠΙΥΙΝΕ 
ΕΛΔΙΤΗ. ᾿ 

ΟΠΒΑΡΤΕῈΒ [ἴ᾿ 

ΜΥ Ῥτοίγθη, ἤδγο ποὺ ὑδο δι οὗ οὐ μογτὰ “9 6βὺ8 ΟἸ γβῦ, ἐλ Πονα οὗ ρΊοτγ, τιν 
2 τοδρθοῦ οὗἁἨ ρϑιβοῦβ. Εν 1 ὑμογθ δοιὴθ αθΐο ΥΟὺΣ Δ5Βθι} ] γὶ ἃ τηδη ὙΠὺ ἢ ἃ ρο]ά τἱηρ,Ἶ 
ὃ ἴῃ ΒΟΟΑΙΪΥ͂ Δρρᾶγοὶ, δηἃ ὑβθγθ Θαῃ10 ἴὰ 4180 ἃ ῬΟΟΥ τηδὴ ἴῃ σν1]6 τα ηθηῦ: Δπάὰ γθ μανοῦ 

τοδροοί (0 Πἴπὶ ὑμαῦ ϑαγοὺ {86 Κ,ΆΥ οἰουίηρ, δηὰ Βαύ ὑπίο Ὠϊη," δ᾽ῦ ὑποὰ ΒΘΓΘ ἴῃ ἃ 
βοοὰ ρμἷδοθ; δῃα βΒΆ4Υ ἴ0 ὑπ ροοῦ, δίαηα ὑμβοὰ ὑθμογθ, οὐ δὶξ μϑγϑῦ ὉΠΟΥ ΤΥ ἔοοίϑίοο] : 

4 ΔΑτὸ γὸ ηοὺ ἐμ ρδγίΐαὶ ἴῃ. ὙοΌγβ γ68, δηὰ δῇ Ὀδοοθ πάσα οὗ οὐι! ὑἐπουσμ δῦ 
δ Ηρατκθη, ΠΥ Ροϊονθὰ Ὀγοίμγοη, δίῃ ποὺ ἀἀοα οἰοβθῃ ὑπ ροοῦ οὗἉ 0818 που]ά,1 σἱσ ἢ ἰὴ 
ἔα, δὰ δ οῖτγβ. οὗ ἐ᾿ιὸ Κἰησάοαιδ νι αϊοῖν ἢθ μα Ῥτοιἶβοα ἴο ὕπθαι ὑπαὺ ἰοτα δα ῦ 

ὃ Βαύ γὸ πανο ἀδβρίδοα ὑ86 ροοῦ. 0 ποὺ Τ]οἢ πη ΟΡΡΥΘ88 γοῦ, δηαὰ ΤΑ γουῦ ὈΘίΌΓΘ 
 τῃ)6 )υδσιηθῃῦ 5687 ὸ πού (6 Υ Ὀἰαβρῆθιαθ ὑμαὺ που Ὡδηθ ὈΥ̓͂ [89 τ οἢ γ6 
8 816 6416 4 ἢ Τῇ γο [18] ὑπι6 τόγαὶ ἰδτ δοοογάϊπρ' ἰο {π6 ϑοτιρίατο, Το 58.8]0 ἰονθ ὑὮῪ 
9 ΠοΙρ  ΟῸΓ 85 ὑμσβαὶ, γο ἀ0 τὸ}}: Βαῦ 1 γο πᾶν τοβροοὺῦ ὕρ ῬβθΥΒΟΏΒ, γ80 δοσωπιὶῦ Βἱῃ, 

10 διὰ ἀγθ σοηνίησϑα οὗ ὑμ6 ἸΑΥ 88 ὑγδΆΒΡΎΘΒΒΟΙΒ. ΕῸΓΣ ὙΓ ΏΟΞΟΘΥΟΡ 5818}}}5 ϑοὸρ ὑπ στο] 
11 ἰατσ, δηὰ γοῦ οἴἶδβηά ἴῃ οὔθ ροίΐπέ, ἢΘ 18 σα γ οὗ 41. Εογῦ 6 ὑπμαῦ βαϊά, )ο ποῦ σομγπιὲ 

Δα οτν, ̓ " Βαϊ α͵]8ο, [)ὸ ποὺ Κὶ}}. Νον 1 ὕῆοα δομητηϊῦ πὸ δα] τ, γοῦ 1 ἔποαὺ Κ1}}, 
12 τὰοα δῷ θδδοιηδ ἃ ὑγδηβοτοβθου Οὗ ὑπ ἴα. 8.0 Βρϑδξκ γ6, δῃὰ βὸ ἀο, 88 ΠΥ ὑμιδὺ 888}} 
18 ΡῈ )υάαοά Ὀγ ὑπ6 ἰὰτ οὗ ᾿ἰδογίγ. ΕῸΓ Ἀ6 8..8}} πᾶνα ᾿υἀσιμοηὺ πὶ μοαῦ τηθγου,"" {μὲ 
14. Δ} βηθυγοα ὯῸ πιθσοΥ; δηα᾿ δ ΤΩΘΓΟΥ͂ το]οϊόθῦ ἀραϊηδὺ ᾿ιαἀσχαθηῖ. Ὑ͵μαὺ αοίΐ, ἐξ 

Ρτοῦυ, 1" τὴν Ὀτοίῆγθη, ὑβοὰ ζῇ ἃ πῆᾶῃ 517 ἢ6 Βα ἔΑΙἢ, απ ἤάνο ποῦ σουκβὺ οδῃ 
15 ἴδ: βανα εἰ "ἼΓ ἃ Ὀγουδιοῦ ΟΥ 5βἰϑίυ. θ6 πακϑᾶ, δηὰ ἀθβειιαύο᾽δ οὐ ἀδι}γ ἔοοά, 
16 Απά οὔθ οὗ γοῳῷ Βδὺ ππίο ὕπο, Παρατὶ ἴῃ ρ686δ, Ὀ0 γὲ ψαγιηθα δηά 8]]6ἃ; πούπ!ἢ- 

βίδηάϊησ γὸὺ ρον ὕβοιῃ ἢοῦ ὕδοβθ ὑδβίηρβ ψΠὶοΝ ἃγθ ἡΘΘα ἃ] ἐὸ (86 ὈοαΥ; πῇδμδῦ 
11 ἀοιὰλ ἱξ φγυοῆεϊ νθα 80 ἕαϊθι, ἡ 15 16 Βα ποὺ ποῦκϑ, ἰ5 ἀοδά, Ὀϑίῃρ 8]10η8. 
18 Υϑα, ἃ πιδῃ ΙΩΔΥ͂ 84Υ, Του Βαϑὺ [ΔΙ Πἢ, δηὰ 1 ἴᾶνο που: ΒΗΘΤ τὴ6 ὑμγ ἤ10}} τίου 
19 ἐγ} ποῦκβ, δῃ 1 ψ}} βῃϑνν ὑμ6 60 ΤΥ ΓΑ} ὈΥ̓͂ τγ ποῦκθ. Του θ6] ον θυ ἐμδὺ 
20 {μ6γθ 18 οὐδ αοἂ: ἐΐοι ἀοοϑὺ τ6}}: ὑῃ6 ἀθυ}}8 α8ὸ Ὀοϊΐθυα, δπὰ ἐσθ]. Βαΐ σιϊῦ 
δὶ (δοὰ Κπον, Ο ναΐῃ πδη, ὑπαὺ ἢ πίυποὰΐ ποτ ἰΒ ἀοαα 5 ΥΥα8 ηοὺ Αγϑμαπι οὔτ 
ὦ) ἔΔΟΠΟΡ 7πϑι|8ε ἃ Ὀγ ποτκϑ, πβθὴ Β6 οἤογοὰ [βᾶδλο δῖ8 ϑοὴ ἀροῦ {Π6 αἰίαυ  ὅϑϑοβύ ἰδοὺ 
28 μον ἔδυ πτουσὰέ πὶ υ ἢ ΗΒ πτουῖκϑ, θὰ ΒΥ πουῖςϑ τγγὰβ ἔα ἢ τηδάθ ρογίθοῦ Απὰ (ἢθ 

ϑοτιρίατο γγχὰ8 1816 ἃ τ ΐο ἢ Βαϊ ἢ, Αταμαπι θα] ονοά (οἀ, δηὰ ὃ νγχὰβ ἱπιραϊοα παΐο 
1 Μιΐπι ἔοτ τὶ συ θοῦϑη658: δηὰ ΒΘ νγχὰϑ οδ)] δὰ {π6 Ετὶθπὰ οὗ ἀοά. Ὑ8 β6ο {θη ΠΟῪ ὑμαῦ 
δῷ ὈΥ πΟΥΪΒ ἃ τηδῃ 18 ̓ αϑϊ 86, δὰ ποὺ Ὀγ ἔαϊυ οἷν. [ἸΚονγῖβο 8180 τὰ ποὺ ΒδμδῸ (86 

διασ]οῦ 7506 ὉΥ ποτῖϑ, ἤθη βιιθ δᾶ τϑοοῖνθα {ἢ} ΤηθββθΘΏρΌ ΓΒ, δηὰ Βεαά βοηὐ ἐΐδηι 
δὴ Ὲ) ΑΝ ὙΑ ϑ Αγ ΕῸΓ 88 10 ὈοὰΥ πιρμουῦ ἐλ Βριτιὼ '8 ἀθδα, Βο 1 που που ΚΒ 

18 ἀδδα 8150. 

γατο]. Ιδτχο: ΜΥ Ὀγοίγοι, ἀο ποῖ ργδοϊίβο [86 ΚΑΙ ἢ [ἢ ον Ἰοτὰ «“9}66π6. ἔδο Ομ τὶϑὲ οὗἩ αἴοτγ [{ἢ ΜἩοδαῖδῃ ἴῃ ΝΣ 
ΠΟΥ ἸΝΩ͂Ν δῦοτο Ζπάἀλίδεϊς οχροοίδί 08) τ] ΓΟΒΡΘΟΊ Πρ οὗ Ρογβομ [ρογβοῦδὶ οοῃδίοζαϊίομδ, ραστδ- 

οα. ι 
[πὴ τς Βοῖα ποῖ γ0 ἔδο (ΔῈ... . [(ἢ6 Ἰοτα] οὔ ΚΙΟΣΥ ἰῃ ΤΕΒΡΟΘΕΙ͂ΒΕ οἵ ρογβοῃβ.--Μ}} 

. Ο. δίπ. δὶ. ᾿δοιηδημ [ΑἸζοσὰ--Μ01, δὰ ππρογίδπξ ναί 
τίου, βδῃονίηρ ἐἰμαῖ τη τοίογθησϑθ [8 ποῖ ἴο μασι ουἷδι βυπδροζαθα. 

[3 Ἕ νυσοδακτύλιο ς--χοἰἀοη-τ προὰ.--Δῖ.) 
Ἧξο: Εοτ ἸΓ ἴδοτο δὰ οηἰοτοᾶ ἰηἴ0 γοΟῸΓ ΘΟΙΏΤΩΟΏ ΔΕΒΟΙΏΙν (συνα Ὑ ΟὟ ἡ) ἃ πιδὴ τὶ ὶῃ α κοϊὰ δηροιῖ- 

ἴῃ ἃ οἴδδῃ δροημάἀϊὰά χαγπγηϑηΐ, Ὀυϊ ἴΠότοὸ πο 8160 δη ἴογϑα ἃ ῬΟΟΣ δὴ ἴῃ δη πηοΐοδα κασιηθηξ. 
[7 ̓ τ {{{ππότὸ οοπιο ἰαἰο ὙΟῊΣ Ρἰλοο οἵ ΘροΘ Ὁ] 8 το8 ΠῚ κοϊάθη τίηρα, οἱο.---Μ.) 

ωτοϑ., ὃ ἐσιβλέψητε δὲ. Β.0. Ε. ΤΙδοποπάον [ΑἸζοχά!, ἰδ Ἰλοσο οχρχοδδίνο ἔθ καὶ ἐπιβλέψητε Α.6. 
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ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΕῈ ΟΕΝΕΙΚΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ͂. 

4Τθο οπιίπδίοη οἵ αὐτῷ Α. Β.0. ΒΙπαί(. Κοορα τ. οχργοδείοη τοῦθ ΚΟΏΘΣΔΙ δηὰ κἰγνοα ἐξ τῆογο ἀοκτηδίίοδὶ 
οο]ουγίης [188 ἡΐα Το βο εἰοα, Βοο. Κ. 1,. ας. δπὰ 8].--Μ. ᾿ 

δ ὦ δε ἰηδοτίο ἰη 6.5 6. Κα, [6 οἴ ἐθὰ Ὀγ Α. Β. 6.5.--ἘΠο εὐάϊτίοη οἵ τῶν ποδῶν ἴῃ Α. Ψυϊκ. [5γε.--Μ]. 
ΤῊ ὈΠΊΔΗ δ: ΒΟΘΠ8 ἴο Ὁ6 οχοκοίίοαϊ δηὰ ἐπύϑηδίνο, θα ὃ τὰδὺ μδΥθ Ὀθ66η ἀγορρϑὰ οὐἱηξ ἴο ἃ πιοδογδτίοη ἰἢ 
ΦΧρτγοβϑίοῃ. 

ἴδηρῳ: Αὐὰ γὸ πότ Ἰοοκίπα ρου [τηδἀ9 ἃ Ἰοοϊκεΐηρ, ΠΡ. Δ ἀϑπιοησίγδίίου οἵ] Ὠΐτὰ το πογὸ [86 οΟ6.} Βρ] οὐ ἃ 
τταϑηΐ δῃὰ βῃοιιϊὰ βὰν [0 μἰπλ} [[ὨοᾺ], δὲξ ἑοῦ ὨθΘγΘ οἱ ἔδ9 ὑὕοδὲ ρποθ, Ὀπὶ δου]ὰ δαὺ ἴο [86 ροοσ, 

ΠῚ] ἰσθθρ βίδπαϊηρ ὮΘ ΓΘ ίομ ἴδιο κέδιμαΐ πᾷς ΡΪΔ06)], ΟΥ δἰΐ [πθΓ76] πποτ [ἀοντι 81} ΤΥ ἰοοΐδιοοϊ. 
Ῥοῖδο ἀ. θ καὶ οιἷἠίτίοα Ὀοίογο οὐ ΌὉΥ Α. Β. Ο. Βίπαϊς, ὨΙΑΥ βατὸ Ὀθ65 οὐ͵οοῖϊοα ἴὸ ἰπ ἴμ9 δροάοβὶβ 86 ἃ βίγίκίηρ ἴὍγ, 

ἀρὰ τ " 78 ποῖ ἐμοῃ δβοραγϑῖο [ἀἰν[ 49] διπιοης ΟὈγδοῖγοθ, διὰ ὕϑοοιλθ ἡ ρ68 δοοογαϊηρ ἴο ουὐἱὶ οοποίἀθι» 
τίοιϑ 

ΓΗ ἃ γο ποὲ ἀϊδέξη στ ἢ ([νἱάοπ|517γ} ἀπιοῦρ οὔτδοῖτοι οἵο.-- Μ.] : 
Ψεταοῦ. ἸΈθΟ. τοδί τοῦ κόσμου τούτου; ([Αέ ΚΙ. τοῦ κόσμον --Μ.|};} τῷ κόσμῳ 1.48. 0.5 ΔΙ. 

Ψοῖθο δ. [ῬοΥ ὑμῶν Α. 8΄πει!, τ ὑμᾶας.--Μ.] 
μὸν ἡ Ε : [Βκ81] ἰδ ἰδ ποὲ 189 τίσι ὙΠῸ ΟΡΡγοθδ γου ἢ [16 ἰδ ποὶ πὶ (ΠΟΥ, πο ἄγδᾷ γοῦ ἴο ἐπο ὁοαστίο οὗ 

αρτηθηϊ 
[16 ἴξ ποῖ πον τμδὲ ἄτας γου ἰηΐο οουτγὶβ οἵ ̓ πδεῖοο---. 

ΨῬοῖθοῖ. [Δῃρο: ᾿ξ ἱξ ποῖ }.8ὲ ΠΟΥ το ὈΪ]αδΡρηθηιθ ἐμαὶ ἰδἰγ [αἰ ΟΥἹ00}8] πδτη 5, Ὡ]ΟᾺ μα Ὅθθσι ταδάθ ἴο γοόοτι ἃ δὺτ- 
ὩΔΙΏΘ ᾿ ν 

[...«. μδὲ ρΙοτίουβ Ὠδπ|6, ψὩΐοἢ Ῥγὰ8 ἰπυοϊκθὰ οὐϑὺ γοτι ἐπέρα 
ογαο8. δῶρο: 1{ἰπάοορά γα Γι18] [ςοπιρ]οῖο πηάθτ ἴῃ9 Νοῦν Τοπίδπχϑη] [86 ΚΟΥ] ἰανν [{πὸ ἴδνν οὗ 89 ΚΙ, ὅο1}] δὸ- 
. σοτγά πα ἴο [86 Βετίριυγο, Του βμδ!ὲ Ἰονθ ΤΠ πο ΒΟΌΣ δ5 ἐπγϑοὶϊΐ, γο δοῖ ὈεδυΣ Ὁ} [οοὨΟγσωδὺϊο ἰοὸ 

ἐμὸ Ὀυϑαϊ τι! δ π)6 οὐ ΟἸγἶδὲ δα Ο σγἰϑε δ ῃ8]. 
[Π{Ξμοόνοσ, γο 118] οἵο.---Ἀ.} 

ΨόοτΒ9 9. ΓΑΌΒΟ: Βαὶ ἰζγ9 ρῥγβοιίβο γοσρϑοῖ οὗ ῬΡΟΥβΟἢ δ, γ9 Ῥγϑοῖ86 βίη, οοηγίοίϑα ὈΥ ἐπ [Ὑ6 Ὁ} Ιατν 88 ἰΓβυσζγοϑϑδοσα. 
Βυῖ Γγ6 γοβρϑοῖ ρϑγβοῦδ, γ6 τογὶς βἷη, Ὀοΐης οσοηνίοἰοὰ ὈΥ͂ {πΠ0 ἴδνν δ Ἰσαηθρτοδιογα.--Μ, 

ὕοτδο 10, 1 τη ρή σῃ, δηὰ πταίσῃ, ἴθ πηοϑὲ δα ξοηίίς τοδάΐησα. 80[Α. Β. Ο. διηα[1.--- Ὁ 1δλοβιδπη, Το οηάοτί, 
ἴῦκο: ον Ὑδποϑυδτοῦ δοιὰ οὔβοστο .. .. ἰη ομοὶ [οοπιμδηάτδθῃ) ἔἰυ βάπιο μαὶδ ὑγθοοϊαθ χη ΠΥ οἵ 

4}. 
[ον Ἧ ΠΟΘΟΘΥ͂ΘΥ 88}8}} δατο κορὶ οἵο.--Μ'ο 

ὝΟΓδΟ 11. 11 Α.. Β. Ο. 8ίη. Βανο ἰδ) Ῥτοθοηῖ μοιχεύεις, φονεύεις. 
Ὕοτδ9 12. [. .. 885 ἴΠο086 δυο ἴο "5 ἡυἀκοά ὈΥ ἴδ ἰδν οὔ Πθοτ γ.---Μ.} 
ον 13.152 ἀνέλεος ποῖ ἀνέίλεως, ἰδ ἴϊο ἔγὰθ σοδΐηα. 80 Α. Β. Ὁ. [ΚῬ. ΑἸέογά---Μ.] [1δοῖὶ.., Τίβϑο;ῦ. ΟἹ ἐδο ἴοσιω, 

{8917 ηὰ ναγία(ίοηδ οἵ βροϑ! ἶηρς ἐξ 600 ΗΠ μοῦ. 
Ἰδκ αὶ ὑυοΐογο κατάκαυχ, ἰουπα ΟὨΪΥ ἰπ πὐἰππδοῦ]ο οοὐᾶ; ὃὲ ΔΙ͂ΟΓΡ κατακ ανχ, 8 ὉΓΟΌΔΌΙΪΥ αἴφὸ 

Δ αἰ] 8ε} 6 ἰηδογίίοι ; ἐδ τατίδιίοωσ κατακανχάσθω ἴῃ Α. [ὕυ]κ.;--χασθε 0.55 ΜΙ1:- τ-χᾶτα δΙΘ 
ΒΈΡΕΠΠΌΕΙ οὔἴοτιδ ἴο σοηάθγ 1:9 ἔθχῖ ΙΏΟΣΘ ΟαδΥ.--ἔλεος ἱποίοδα οὗ ἔλεον Βῃυρρογίοα ἢΥ Α. Β. 
ΤΙδοοηά, [ΑἸΤοτὰ.---Μ.] 

1δηρο: Εὸγ ἴδ πάφτηθηΐ ἰδ τιοτοῖθ8α ἴο Ὠΐπι το ἀϊὰ ποί ῥγδοϊΐθο ἸὭΘΓΟΥ, δ δ ΠΊΘΓΟΥ Ὀοδδίος ἢ [ἐσ υπρἢ» 
ἘΝῚ ὦ κυρ 180 υἀππιδης [ἴπὰὺ6 Ομ νίδιξαι ΤΊΘΓΟΥ {ὙΠ ΡΒΔΏΤΙΥ ΘΧΟΟ 8 (δ πὰ ρίης ᾿οκζαΙ δεῖ. αρίσὶξ οἵ 
υὐἀλίθπ. 

ΟῚ ἀρ τυ ὙΠ 097 τὰ ὁγοἑ] 6858 ἴο Εἰπὶ 0 Ὑτοῦρξ ποῖ Ἰϑγογ. ΜογΟΥ Ὀοδοίοίι [στ πρ Θὲ] ΟΥΟΣ 
πὐκιηθος.-- Μ'. 

ῬοΙΒ914, Τί τὸ ὄφελος, ἸΝδοδρηά. (Ο]]ονίης ἐ86 τη ͵ον ν οὗ Οοὰά. 1Δομβπιδηη: τί ὄφελος, 8.0 δἷδο ἴῃ υ. 16. 
Ἰλῆξο: . .., [πδδ[ ῥγοδὲ ἀοίλ 1 ὑτί πᾳ] ἐἴ ΔῊΥ πδὴ ἬΟΓΘ ἴο ΒΥ ἐμαῖ δ6 Βεῖ 16 1{π|| Ὀπὲ πϑτθ [0 δαγὸ 20 

ὙΓΟΣΚΒ. Ἑαΐτ [{π δΌς ἢ ἃ 0856] δι ΓΟ Ὺ οδπηοί δϑαῦο δὲπι 
“6... 08ῃ δῖ8 (Δἰἰἢ [ἡ πέστι ςἾΪ Βαγὸ ἔπι 1. ἘΜ. 

Ψοτδο δ. Πῦ ἐὰν δὲ [πο πιοεῖ δΔυϊμοηίξίς φᾷ: οἷμίξ ὃ ἃ Β. Βίηα]1.--Μ0] 
Ἰδηκο: Βα [6 Ὀγοίδμογ οἵ δβίδίον οτο παϊοὰ βδηὰ ὕδσο διὰ Θοδε πίο οὗ ἀαὲΐν ἰοοά. 

ΨοΙ6 16. 16 ὦ 5: ἘΝ ΜΟῚ ι μος μ ενοι ἰδ Α. α. ἱμδοδμδηη, 6 Ὀπὶροτίδπξ 6 ἴο βοῆφο. δίῃ. [Β. Ὁ. Κὶ. ὅγσ. Τιϑομβοιπὰ, 
ογὰ.---Μ.} ομἶ ἰ{. 

Τδορθ: Απαὰ οὔθ οἵ γου 5μοιι ἃ δϑαγ ἐοὸ ἐμμθπι : Ὠορδγὲ ἴῃ Ῥϑδοθϑ, Ὁ6 γὸ Ὑδιιηθᾶ δηὰ ἢ) δὰ, πὲ γ9 τ ΤῸ οὶ (0 
εἶτο ἴο ποῖ ἴοδο {ΠΧ πα ΒΙΟὮ Αγ ποο Ὁ] ἴο πὸ ὈΟΑΥ͂, Ἡμπδὶ νου] 18 ργοδι 

ΓΑὨἃ βοπλδ ὁΠ0 ἴγοπι δπιοηρ γοὰ ΒΩΥ ἴο ἰδοπὶ . .. .. Ὀαξ γ0 αἰγὸ ἔπθτα ποῖ {πὸ ποοοδβδγίϑε οὗ ἔπ Ὀοάγ, 
ΜΠ [6 ἔδο ὑγοδίῖῦ---Μ' ὴ 

ΨεΙηΘ1. 1 ἔχῃ ὄργα [Α.8Β.6. Κι. Τἰδοποιᾶ, Α 11..--Μ.], 16 τὴ τηοαδὲ δυϊιϑη το δὰ τηοαὲ δι ρΒδῖῖς χοδάϊηκ. 
1 Δηκο: ἔο αἶδο ἴδ ἢ, δ 69 ποῖ τ οΥῖεβ, 15 ἀϑϑὴ (Ὁ 1861. 
[80 αἶδο 18:18. 116 μα ποὶ πσογα, [8 ἀοθά [ἢ ἐϊδοι(καϑ' ἑαντήν.--Μι] 

οΣΒ018. Ἰδχωρὶς Α. Β. Ο. βίη. ᾿Δοδηιδημ, Τἰδεβολά. [ἐκ δα. Κὶ. 1,.--Μ. 
Ἴθ σον αἴἷϊο᾽ ἔργων οιμρφΝἐθὰ . Α. Β. [Τἰδοοπά. ΑἸογὰ.-- Μ.) - 
δῦ μου δον ἔργων Μδηϊπς ἷπ ναϊκ. ὅγτ. Β. Ὁ. Ιὲ δϑοσηβ τὸ δαυο οτ χίπδιϑα ἴω 89 ραγα!]ϑ] στὰ οἵ ἐμίθ 

δοῃΐοπο6 Ἡ1Γ( 1.9 ΟὯ6 Ῥγδοοάϊης ᾿ξ δοοογάϊηρ ἴο ἐϊδ τα ϊϑοιθα γοοσίηρδ. 
81: Β. Ο. ον μον εἷος πίστιν [ΑἉ. Καὶ 1,.. ἰηβογὶ |1.--Μ. 
ϑῃθο: Βυῖ θοτὴθ ὁπ6 Ὑ{11 ΒΩΥ [0 8 τηδὴ οὗὨ βυο ΓΔ]: ἔΠοὰ μαδὲ ἔα ἢ δηὰ 1 παῦο ᾿οσῖτθ : βιμοὺν πὴ ΤΥ 

1 ΜΠ] δον [ὯὮ 66 ΣΩῪ ΓΑΙ οὐϊ οὗ [Ὁ] 1.6 ἸτοΥΪκα. 1 τϑϊποῦ! ἢμΠ9 πόσο [λοιῖο οαπδί ἐλοι ἀο {47}, Δ 
[ΝΑΥ, Βοπιϑ ὁπ ἘΠ δα .ὺ . . . . ΒΏΟΥ 1[η6 ἘὮΥ (Δ πίίβοαϊς [ἀραὶ ἔσο) [9 τογκδ, δηὰ 1 Μ{ΠΠ1 πον {90 

ΤΩΥ ῬΆΓᾺ ὉΥ [οἱ οὗ ἐ κΊ ΤΥ ΜΟΓΚΒ.---Μ.] 
Ὕοτθο 19. 22 Ἡϊδογθηὶ γοδΐηρ, θο. τὲ ἢ α. θεοὺς εἷς ἐστι; Α. Β[ηκὶ. Ιδοδβιηδηη, εἷς ἐστιν ὁ θεός; Β. ΤΊθο ἢ» 

οπὰ. [ΑἸΙοτὰ]: εἷς ὁ θεός ἐστιν. Τῆο δἰγζοηκοδῖὲ οἴ ΡΒ δδὶϑ οὗ Α ἰδ 8150 ἐδ πιοϑδὲ ργοῦβδὈϊ!θ. 
ΙΔῦκχο: Ἰπου Ὀσ᾽ίονοδι [ἐδ6 αγέϊοϊε Ο7 ἰλε ἴαιυ απα 47) ἀοοένί4] ἰδὲ ἀοἀ 16 οὨ6: [μαὲ ἴμοιι ἀοθδὲ ττὸ 1 ἐμποτοίη; 

1ὴη9 οΥἹ]] εὐ [ὦ οἰ Δῖδο Ὀοϊίονο μα δπὰ δυηυάδάον. 
Ὕορο 20. Ξ νεκρά Α. 0.556. Καὶ [θ6. γος. Οορί.--Μ.1, ορροβοὰ Ὁ ἀργή ἴῃ Β. 6.5 οἵο.: (86 Ἰαῖῖοτ τλοτο ῬτΟΌΔΌΪΘ 

(δοδ. δηὰ ἘἸδομβοπά. τἀ ἀεν 10) θδοϑυθο {ἢ} ΤΌΓΙΔΘΣ Β66Ππ|8 ἴ0 δύῦθ Ὀ66} οοοδυϊοηοδα Ὀγ Υ. 17. 
δῆκο: Βυὶ πὶ (ποὺ Κπον [{,Ο ΘΙΩΡΙΥ τηδῃ] (πδὶ (ἢ ψ ποὺ Ἡοτῖκα [8 π861988 [πο οί θη: 
[.... ἔπδι διέ τί ποῦῦ [ἀρᾶγὶ ἔγοι] (16 ΟΣ [8 τπιδ66 88 ̓νωρϑίυτῃ ΑἸογα]-Μ. 

ὝοΙΒΟ 2. Ιδῦρβο:. ... 7πδ 1894 [ρτογνοὰ σ κὨ θΟ08) Ὁ ὝΟΣΚΕ [οαὲ οὗ τΟΓΚ8) ὙΒθὴ [9 οὔοτγοα [δ886, ΐδ ΒΟο;), ΟἹ 11:9 
ΔΙΌΚν οΥἩἨ Βορογίδοο [ὅ 6}. χχὶ! 7 

[... θη Βὸ οἥθτοάἂ [δλ80, ΗΪ6 Βοῦ, ὁπ ἐδ ΔΙίΔτ.-- 1. 
ψοτεο 22. [Ἡ συνέργει Α. Βιἰπείί.--Μ.] 

: Ὦβου δϑοδὲ ᾿μαὶ δἷ6 {ἢ θτῶϑ ὁποσαχοί 8}}Υ οἰ πο τ Ἠἰ6 ΟΣ Κ6 [πδα τηδη [οοἰθὰ 828 οδο τί ἢ 9 
ΜΌΓΪΚ4] δηα ἐπ (δ | {ἢ} ττϑϑ σοπ ] οἷσι ὈΥ ΤΟΥ ΚΒ ζω οὔ ὙΟΓΪΚΒ]. 

[Τῆου δοοδὲ ἐμδὲ ἴδε" ττῶβ ππογϊκίης ἰορϑίμος πίῖὰ εἷ5 οσκο δηὰ (μδὲ Ὁ. [ἐκ] ποσί ἴδ! τ τηδᾶο οοξὰ- 
ῬΙοῖο. 

Ψονθο 3, Ι͂ΙΔηρο: Απά (ἢ 4180 πῶ 7018110ἅ.. .. Σἰρέοουδηθδε [ἢ δ Βοδ ου ῬΣΌΡον 668. χτ. 6.] 
Ὕοτοο 24.  τοίννν ὙΒηΓῈπρ ἴῃ Α. Β. 6, Βίη. [ΤΊ 0. Α11.---Μ.] οἵο. 

ιδΏρο: Υ εκο0 [1πογοίογο] δὲ ὈΥ [οἂἱ οΥ] τοΥκα πιδὴ ἰδ ̓ 6{{8οἃ [ρτογοᾶ τς  ΘΟΌΒ 85 τη 82] οὗο. 
Ὑορο2δ. κατασκόπους, Ὁ. 6. ποοιπδ ἴο ὈθΘ ἰδίκθη ἕγοτι Ηοῦ. χὶ. 81. 

ἸΔΏκο:. . ... δηΐ κοῃΐ ἔθη ΤΟΥ ὈΥ ΔΏΟΓΒΟΥ ἯΔΥ. 
Ψόοσϑο 26.{(Π χωρὶς ἔργων. Β. Βἰπεαϊ!.--Μ.} 

1δῆκο: Ἐος δ ἴμο Ὀοὰγ Ἡϊ που σρὶσ οἷο. 



ΒΑΡ. Π. 1-18. ͵ ΤῈ 

8 1. ΟΠΑΡΤΕΒ 1. 1--18. 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΘΑ Ι. 

ΑΜΑΙΥ͂ΒΙΒ: Οδαυϊΐοη δραΐϊηβὺ ραν] 1γ 15. 86 
Ομ τ βιίδη Ομ τ ΟἈ- ἴθ, ἐμδὲ 18 ἀραὶϊηθὲ ὑπ ΕὈ]οη- 
ἰισίπα ργοΐθσθποθ οὐ ἐβὸ δονσίϑῃ Ομ τὶ βιϊδη δπὰ 
ρυδίπᾳ Ὀ8οκΚ οὗ ἐμ9 αθπ 116 Ομ νἰβϑίΐδη, ἴπ σου πθο- 
(ἴοα τ ἐμ ἀθιιδπὰ οὗὨἨ (μ6 ῥσχοοῦ οὗ ζδὶ(Β ἴῃ (Ἀ9 
ἐχἰδιιοη οὗὁἨ ὈΣΟΥΒΟΥΥ 1ΟΥ9.---υϑδάϊπρ Ροϊηίθ: 
Βοίογθῃσο ἰο ἐδ δοοϊϊίλοη οὗ τοϑρϑοὶ οὗ Ῥϑυβοῦ8 
Ὁγ [86 ΟΒ ἰδὲ οὗ σίοτγ.---ΕὈΙοπΘ οοπαάποί ἴῃ ἃ Ρ8- 
ΤΌ], τυ. 1--4.---ἢ ἴδγθηοο ἰο (86 δι οὗὨἩ (8 6 ῬΟῸΤ 
(Ἰὰ ἃ δυταθο}164] 8686) 88 γ76}} 88 10 ἐμ9 υπροϊἱοῦ 
οὔ δ τοὶ (οἵ, Μία, χχὶὶ, 1--10), νυ. ὅ--Ἴ.-ἰτορ 
δάοἴ"γ οὗ ἔπ δ οὐ (δ ΤᾺ] ΔΙ οὗ μὸ στ 016 
ἷδνν ἴῃ [16 ΤΟΥ͂Δ] σοιμμηδηάιποπὶ οὗὨ ἰουθ, 88 Ὑ76}] 
88 (6 ἀδιη πα 9 ἰγαπδργοβϑίοη οὗ ὑπθ ὙΠ0]6 ἸΔῪ 
ἴῃ αἰηπὶπρ αρζαϊηϑὺ [μι8 δοπιταδηἀπηοηῖ, νυ. 8-18.--Ὁ 
Ἰμοίτσαυο ΠΠἴὲ οΥ̓͂ αὶ} οὐ αὶ τι ουϊποϑά Ὀγ (86 ΤΟΣΟΥ͂ 
ΟΥ̓ ὈτΟΙ ΒΟΥ ἸοΥο δηὰ ἀρϑὰ ζαϊν ἰ1Ἰυϑίταιοα ὈΥ͂ 
μβοατί]οβ8 ἀοπιθδπουν, τυ. 14-]17.---ΤὩο Ῥτοοῦ οὗ 
ἴδ! Ὁγ ἐδ 9 το ΚΒ οὐἉἨ ζδι (ἢ ον ἐδ 6 Ὀδι ον 8 }.8- 
{ἰβοδίϊοη Ὀοίοτθ {16 δοπβοϊουβποββ οὗ ἰδ 9 ΟΒαΓΟΣ ; 
τν, 18, 19.-- -ΤῊθ. ὑνὸ δχϑδιλρ]θθ οὗἩ ἰμὸ ρῥχοοῦ οἵ 
(ΔἸ ὈΥ που ΐκ8 88 ἃ ζθΏΘΓΑ) Θχϑταρ]οὸ οὗ (δ πηϊγ 
μ 189 ᾿ἰνίηρ δὶ οὗ 7 ονγβ διὰ αϑηί}68, ΥΥ. 20-- 

 αμδοη, ἀσαΐπεί Ῥατγιαϊεν ἐπ Ολτίδίίαη, Ολωγοῆ- 
ἄγε, ἰλαὶ ἐξ ασαϊπδέ Εδίοπειἐζίησ ἀεπιοαποιτ. ΖΤλὲ 
Ῥαταὐΐε οΓ δυοὴ ἀδπιδαποιγ. συν. 1--4. 

Υεβ. 1. ΜψΡΥ Ὀσοίδσϑα, ἄο ποῖ Ρσβοῖίδο.--- 
Το Αρο8}19 ἀ098 ποΐ, ἃ3 18 ΖΘΊΘΓΔΙΥ Βυρροβοὰ, 
8885 ἴγοτῃ ἐμ: ἀοσίγῖηο οὗ οἰδυ ἰο0 ἃ Ραγ συ 
Εχδιηρ]8 οἵ ομασὶγ. [Ὁ μἷ8 τοσθ 80, {8.8 ΘΧΔΙΏΡΪΘ 
που! 9 111-80 η, ἴὉΥ τοϑρϑοῖ οὐἨ ρϑύβοῃβ ἀ068 
πο Υἱο]βί9 ῬυΪ ΥἾγ {μ6 ἀυΐγ οὗὨ σμανῖγ Ὀαΐ (ἢ 9 
ἰὰν οἵ ᾿υϑίϊοσο δηθὰ θαυμα! ῖγ. Ηρ τϑίμοῦ Ρδ 8808 
ΟὉ [0 8 ΠΟῪ ἤοτιῃ οὗ (86 ἰοτηρίαίϊοὩ. 

Ταϊθ οἴἶδβο 8 ποὺ (85 ΘΟ ΘΟ ΘΠ ὈΌΡΡΟΣ δπὰ 
Κατα ἰδζο 1{) Ἰπίογτορϑεῖνο, ποὺ θθολαϑο ἴμ6 ἔβοί 
ἴῃ 4αθϑι1σὰ δ Ὀογοηὰ 4}1 ἀουδέ (ΗΠ 6Γ), [ὉΤ 
ἐδι6 Ἰαίογγοχαίγο ἔοσιη ννουϊὰ ΘΧΡΓΘΒΒ 818 ἸΏΟΤΘ 
ἀεβη!οἸγ (18 1 ποί 8ο (μὲ γο, οἰ6.), Ὀὰὺ Ὀθοδαδθ 
ἴδο ἴοττη οὗ Δ τδτηΐης Ἔχοχία  οη. ΤΠΔ}κ65 1 ᾿πι- 
Ῥοταίίνο. Τ8ο ἰηἰογτοχδιῖνο σοπδίσγυοίϊοη 18 ἰὰ- 
διθτλϊς5] Ὁ]6 ποὶ ΟὨ]Ὺ Ὀθσδϑιιθο οὗ [86 ΔΩΔΙΟΡΎ ἴῃ 98. 
1. 16 δαὶ 418ο οἡὐ δοοουπὶ οὗἩ {86 ῬΑΥΓΔΌΪΘ τυ αἰ σἢ 
ΒΈΟΝΒ (6 ἵΌττα ΟΥ̓ {86 ἐθτιριαἰζοη ἰοὸ θὰ ΒΟΥ 
ἯΟΓΟ ΟΧρΟΒΟα. 
Ῥο ποί »γαρίζδ6: ---- ἔγειν ἀφαοίοα ποὶ ΟὨΪΥ, 

μἀρ ποὲὶ Βοϊά γοὰν ἴδῃ 868 1 10 τοῦθ βαῦ ἀρ 
ἐπ βρβμεῤ ον οίῳ Ἢ (Βυ 8 9}); 5}}1 1088, ““ἀο ποὲ 
ἀοίεἰη γοὺν ἔδὶ (ἢ ̓’ (κατέχετε ατοίϊ 8), Ὀὰὺ 5}1}} 
ΒΟΠρΟΡ “ἀο ποὲ Ὠοϊὰ, ΘΟ ΘΥΙΒἢ ἰὸ ἴῃ ἰἢΐ8 Ζογα.᾽; 
ἴδο (δ! οὗ ζαπιδϊοίϑηι 18. ποί ΟὨΙΥ͂ δ] ]1οὰ τῖτα 
Ῥετιοαίατίδταβ θαὶ ἐμ ματεϊουϊατίβϑιιβ οοπϑεϊεαὶθ 
Ἰὼ το αἴοῦγ. Τὸ ΡΊυταὶ προσωποληψίαι Ῥοϊηὺδ 
ἰο (88 Ἔτσ τοι γπίπρ δπὰ ἀἰγογβι θὰ ΟΟΘΌΤΣΘΕΘΘΒ 
οἴ ἰδῖ9 κι πὰ. 
Ἐθο 11 ἢ οὧὖτ Τοσχᾶ ὅθδυσ, [89 ΟὨτί δι. 

-ὐδετοπε οοπϑισυοιίοηδ: 1. ΤῊ 6 (Δ 11} ἰπ οὰν Τογάὰ 
οἵ εἰονγ, 7658 Ονἶϑέ (46 οἰίο, Ὗ ἰοβίπον, ἀπ 
Αἰ. ; τοίόγοποο (0 1 Οον. ἰϊ. 8). Τὶιῖβ οοπβίγυο- 
[108 15 ἰηδάΔ παι 561}]6 οα δοσουπηὶ οὗ [86 ροϑί λοι οὗ 
τῆς ὁόξης. 2, δόξα ἰακοη ἴῃ ἃ ἀἰ ογοηΐ 80η89 ἔγοτα 
118 οτϊμα ΓΥ δἰ χη Βοαίΐοπ--ορί ποι (Οαδἰνίη: (Β6 
Κυοπ]οὰρο οἵὗὁἩ Ομτίδὶ οὐδουτοά ὉΥ (μ6 τϑβρϑοὺ 
Ῥοϊὰ ν τ 66}:}). ΒΟΥ ἐπδπιῖββ1}]9, Ὀθοδαδθ 

(ἷ5 πιοάθ οὗὨ ὀχργοββίοι “σοῦ]Ἱὰ Ὁ0 πιοϑὲ ΤΟΣ Δ ΣΙ - 
8.019 δηὰ Ὀθόδυβθ {86 ἴαϊει οὗἁἨ Οσῖϑί 1.86} οου]ὰ 
ποῖ Ὀ6 ἐδυ8 ἀϊϑῆσυγοα. 8. τοῦ κυρίου οἴο. αθῃὶ- 
ἰἶνγθ οὗὁἩ ὑδ9 δβυδ]οοῖ: ἐπθ ζαϊ 8, ἀογίνοα ἴτγοτη ΟἿΣ 
Τογὰ 2οδὺ8 ΟἸ γί, οὐ ἐδ δ ,͵ΟΣΥ (Βυϊον). 
4. Βρηροὶ: τῆς δόξης ἰΒ ἴῃ δρροβιίοι ἰο ΟΒτίδβί 
μὲ ἴρεε Ολγίδίμδ αἰἱοαίιγ ἡ δόξα. Οἰοτία, Τκα Ἰἰἱ. 
82: ἘΡΆΏ. ἱ. 17 οἷο. ΟἈΒνίδβὲ, 86 μΟΥΥ ποὶ βυΐ- 
βοϊοπογ ἀονοϊοροά, δουρὶ ὑμο 1άθα ὑμδὺ Ομ τὶδὲ 
18 {Π6 Βομϑοβίηδα που]ὰ οὐμοσννὶβθ Ὀ6 αὐἰ}0 δυϊύ- 
8010ϑ.0 ὅ. Τδυγοηίίυ8 υπΐῖθ8 δόξης ὙΠῸ} Χριστοῦ, 
Ολτίδίιι σἰοντία, Ὀὰὺ Ηαΐμον οὈ͵θοίβ ἐμαί ἐμ18 60" 
βἰγιιοίΐοη ου]ὰ γοαυΐγο 89 Ατίϊοϊθ Ὀϑίοσθ Χρεσ- 
τοῦ. ΤῊΪΒ ψουϊὰ ΒΟΎΘΥΘΙ ΟΟΟΘΒΙου 8 ΟΙΤῸΣ 88 
ἰξ ἃ ἐποῦοϊα Ομγὶδὺ γον 6 σοποο δ Ὁ]6. [ἢ ΟΘΥΏΔΏ 
ὨΟΝΘΥΟΡ ὁ δᾶγο ἰο ΘΙΏΡδ8126 ἐμ6 Αγ ϊοϊθ, 88 
ἔα 88 ἰΐ 15 ἰῃ τῆς δόξης. ΤῊΘ Β6186 18 Ρ]Δΐπ : {αὶ (ἢ 
ἴῃ 86 Ομ τἰβὲ οὗὨ σίου 18 ἱπσοσαρδί 9 τὴ οβίϊ- 
τοϑέϊηρς ῬΘΥΒΟΙΒ ΒΟΟΣ Πρ 0 ΘΕΡΙΆ] ΤοΒροΟοίθ. 
596 (86 διηδιοζουβ ἰάθα 2 Οοζ. υ. 16 δῃὰ Ερβ. 
ἰϊ. 16,17. ΘΟ γτὶβὺ ἰπ υἱγίυθ οὗ Η 8 ὀχαϊίαιϊοῃ μ88 
8130 δοαυΐϊτοά {Π0 κυριότης οὗ 9 ἀπροϊονίης 
7268. 860 Μαείίῃ. χχυὶ. 64; Βοι. ἰχ. ὅ. [Βαἱ 
οὗ ἐμ ψΠ0]0 ἰδ Βαϑιὴβ Ὀθδί, Ὀθσδαδο 1ύ 18 ἐπ ἰοδϑβὲ 
ζογοοᾶ οοπαδίχυοίίζοι, 0 ΦΖΟΥΘΣ τῆς δόξης ὉΥ κυ- 
ρίου, 866 1 Ὅος. ἱϊ. 8.---Μ.] 

γΕΕ. 2. ΕἘῸΣ [{ ἴμθ10 Βαᾶἃ Θθῃηϊθτθᾶ; γάρ 
αἰνοβ ἐμ γϑᾶβϑοι ποί οὗ ἐμ6 ψλο]6 οχμοσίδίϊ οη 88 
Βασι, αὶ οὗὨ ἰπ τοΐθσϑποο (οοπηθοίθα τ ϊίλ 11) 0 
ἐὴθ ζίουυ οὗ Ομτὶδί, ναῖον ᾿αΐμοσ μ88 τηδὰθ ῥχο- 
ταϊηθηΐ ἰπ ἷβ ἔγοο ὑγδῃδ᾽αίϊοπ ; ὸ ποὶ ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐμαὶ ἔαϊ ἢ ἴπ σοθαβ ΟἸγιδί, οὐῦ Τογὰ οὗἁ ρΊΟΥΥ, 
Βυονβθ σοβροοὺ οὐ Ῥθύβοῦβ. 186 οοπδίγυ οί οι 
πο τάδ κοα 86. δηϊθοοάθμξ οὀχίοπα ἰο ἐμ οπά 
οὗ νυν. 4 δηᾶ ἐμιθῃ τρδῖκοβ (86 οομδβοαυθαεύ Ὀορίἢ 
(ΜΊοΒΔ 6118, Πϑγᾶάθσ οἱθ.) 88 Ὀθθῃ 50} βοὺ 8149 
ὉΥ Ηυΐϊμον; τ. 4 ἰ8 ἐμ οοπβθαυθηί, Τμδ σϑἕοσ- 
6Π660 οὗἉ {δ 0] ον; οχϊιον δίϊοῃ ἴο ταϊβοομᾶάσος 
ἷπ τοΥΒὶρ 88 Ἰοἃ ἰο {86 ορ᾽ πίοι ἰδαὺ Φδτηθ8 ἰδ 
ῬΥΪπια νυ γ δἀ ἀγοβδίηρ ἐλ 6 σμυσοΒ- γάρ (ατο- 
ἐἰπ8 οἰ). Ἧο πδΥο δγθδὰυ βϑιόπτῃ ἐμαὶ ἐπὶ8 
Υἷονγ ΟΥ̓Σ δῷφαϊηϑὺ (6 σγδηᾶ ργορ οὐ ΐοο-Βυτη ο]}- 
68] οχργοϑϑίοη οἵ ἐδ Αροβί]ϑ ἰβ ἱπδάθαυδίθ Τὴθ 
τοϊβοοηδυσί ἰο τος 9108 ΤοΙΟΓΒ 18 80 βΘΠΟΥΔΙ 
δηᾶ ἰπιρογίδαίς 859 ἰ0 ῥσχϑοϊυάθ ὑπ 1ἰέθτα] δ006ρ- 
ἰαἰΐοη οΥ νι μδὺ 2011οὁν8. [ἢ (86 ὅτϑὺ ρ͵809 ἱξ 6Δ- 
μοὶ ὈΘ δϑϑυπηοᾶ ἐμαὶ Βυσἢ 8 ΖΥΪΘΥΘΏΟΘ 88 ἰμδί οὗ 
αϑεϊηΐης δὰ ρ͵δσθθ ἰὸ [89 Ῥοοὺῦ δὰ βργϑδὰ 
[σουρσῆουΐ {π6 δηξίτο 9 σίϑ Ομ Ἰβιϊδη ἀΐθρογ- 
βἷοῃ δὰ ἴῃ ἐμ δϑοοηᾶ, ἐΐ 8 ουύθῖ ΤΠΟΤΘ ἱπηργοῦὺ- 
8019 ὑπδὲ αἴθε Βῃουϊά δνο γϑοοὶγοα σ6]180]9 ἴπ- 
ξοτιπδιϊοα σομσογηίηρ 6 ἀἰβουάοῦ 80 ὈΠΊΨΘΥΒΑΙΥ 
ΡῬγουαϊθηί. 89 ἐάν α͵80 δα 9 Αογὶδὺ ληᾶϊοαίθ 
ἃ Ττοϊδιϊοι Ὑὶοἢ πα8 Ὀθοοὴθ ἰδίογίοθὶ δηὰ 18 
811} ἢ ΘοῦγΒο οὗ ἀουθὶ ΟΡ πιθῃί. 
πο γοῦν ΘΟ ΠΟ. -ΘΘΒΘΙΠΌΪΥ.---ΒοΒηθ0}- 

ΘΠΌΌΠΓΖΟΣ δπα 4]. ἰἰοσρτοὶ ὑμ6 σον 8 ΒΥπδρο- 
ζαο, πίθον, {86 ΡὉ]466 οὗἩὨ ὑπὸ ΟΠ γἰ βύλδ ἈΒΒΟΙΌΪΥ, 
ἂς ηοινο, τὶ ἢ τοΐογθηοο ἰο ΗΘὉ. χ.ο2ὅ, {0 Στο- 
Ἰιχίουβ 98ϑιι ἷγ. Βαὶ {πὸ Ανιοῖο ἱμαϊοδὶοβ ἐδ δὲ 
ἐδ) οπό βυπδρογαθ οΥ̓́ΪΒ6 οηἰἶγο 90 718} ΟΠ βίΐδη 
αἱδροτγβίου ἰβ τηϑϑδῃΐ, ὑμπαὺ 15 ὑπο το] σ᾽ οΌΒ σοΙ- 
ΤΩ ΕἸΥ ΒΥ] 64}}γΥ ἀοθονί θα ὈΥ (80 πϑηιθ οὗ 
80 Φεν βῃ Ρ͵δο66 οὗ σου ἷρ. ΤῈ ΒΥΙΩΌΟ] ἰδ ἐμθ- 
ἸΔΟΤΟ ΔΡΡτοργίαίϊο ἰὰ ἱμαὶ 1ὑ ομδυδοίθυϊζθθ ἐδ 9 
Τδταὶϊγ - ὈΪ88 ἰο ἀπῖοι ἰπ Ζπδαΐδη. ΤῸ ΥΟοΣΘΏΟΘ 
ἰο οἷν} 7 αϊοῖα!} Δαϑϑι Ὁ]165, τ οὶ Ηδγον δηὰ 
8]. δηὰ μογο, 18 δ ἰοχοίμοῦ υπξουπαὰοα. 70 δτθ 
δπαἀθαγουγοὰ ἰο Ὀτΐης οὐ πῃ 86 ἐγδηβίδιΐοι ἐδ 9 
απὶιϊης οἸθηλθηὺ οὗ ΟἸγἰθι ἰδ. 



4 ΤῊΕ ΕΡΙΗΤΙΒ ΟΕΝΕΈΒΑΙ, ΟΕ 5.ΜΕΞ. 

1 τ8919 Βεἃ ϑηϊθτεθᾶ ἃ πᾶς .---Τὴ9 Αονγἶϑὶ 
ποὺ ΟἿΪΥ δἰ ὰβ ἐπ ἐπιδρί ηδίΐϊο ὉΥ 18 νἱοἰυγοδαιθ 
ἴοτοθ Ὀυὶ πα ϊοσαίοθ τῃ 6 Ὠἱδίοχ 64] ζδρὶ ὑπδὶ Ὀ6]16- 
ὙΟΥΒ ὙΠΕῃ Δυάδὶϑιΐο Ῥγοίθηβίουβ δὰ δἰγοδὰγ 
θηϊογοὰ ἰδ6 ΟΒυ τ ἢ. ᾿ 
ὙΠ ἃ ρμοϊᾶ ηβοι-τίηρ.--Τ)Ὡο Θμαυδοίον 

οὗ 86 ῬΑΥΘΌ]68 (6 ποϑίϊηρ δὰ ὀοηδυγχίηρ ὁ (89 
016 βδηὰ (6 ἔαοίϊουδ οοηπάποι οὗὁὨ ἰδ9 29 ΒΒ 
Ομ νἰβϊδηϑ ἰονδγὰβ (6 Φυάεαίΐξοσϑ ῬΓΟΡΟΥ δπὰ οἢ 
6 οἶμον ἰονσὰβ ὑ89 Οὐδ 6 ΟἸΥἰϑιΐϊβηβ, σοι 68 
οὧα ἰπ {86 πιοϑὲ ἀφοϊάθὰ τῆϑῆηοσ. Αοοογάϊηρ ἰο 
ἩΠΘϑίηΚΟΡ δὰ ΗΟ ΟΡ ἰοχὶ ρσῖνοδ ΟὨΪΥ 88 
ΘΧΘΙΏΡ]6 ἑπδίαν ογεπέιε ἴῸΣ {16 γορτγοβοηίδίου οὗ 
ἐμπαὺ βἰη ἴα] προσωποληψέα, τ 116 τῆν οἹάον οοτι- 
τηϑηΐδίουθ 806 ἰῃ ἰΐ ΟἿΪΥ ὁ ἤχυγο οὗ ἰδ ῥτοΐοσ- 
ΘΠ6090 Οὗ [89 ΣΟΙ ἰ0 (86 ῬΟΟΣ, δηὰ {8689 δ.Ὸ (Π6 
ΘΟΙΏΠΟ Υἱοῦγα. ΤΏ080 Υἱοννθ μκὶγθ ΟἿΪΥ εἶδ ἰὸ 
μὸ ᾳυθδίϊοῃ ΘΙ ΒΟΣ ὑμ6 τοὶ πὰ (ῃ6 ῬΟΟΣ 8.6 
ἰο 6 σοπδί ἀΘΓθαὰ τοῦ Ὑ8 οὗ [86 ΟὨ τ δίῃ δοαι- 
ΤΩ ΟΉ ΘΔ] (ἢ (ΚΉΔΡΡ, ΤΠοΐ]9, ἀο ἢ οἰ.6), ΟΥ υπθθ- 
᾿ονοσΒ ΟΥ λοερίίες (Ροίί, ογη, β'οΘΟΚΘΌΡΟυΓ- 
Κ607). ὙΙΘϑί σου, ἰῃ Βυρροτὶ οὗἁἉ [10 ΓΌΣΙΙΘΥ Υἱθῦν, 
ΔΊ 65 (Βδὲ {86 Ερ᾽8.}6 Ὀοίηρς δά ἀγοϑβοὰ ἰο Ο"γὶ8- 
ἰΐαη τούσδ, (Π6 Ορργοβδίνο ἀἱβραυ θα Ὀθί γθ0 
γἱοῦ δηἀ ροοῦ βου] ὃ ἐδκϑῃ 688 ᾿ιγοσοησγοζα- 
ἄομδὶ (οἈ, ἷν. 1; γυ. 18---1δ; νυ. 1); ΗἨυΐδοσ, πῃ 
ΒΌΡΡοτί οὗ ἱμὸ Ἰαίζον, ἰμδὲ ὑπο στο δγὸ αϊθίϊη- 
κυϊδιιθα ἔγομι ὑμ6 ὈΣΘΙΒΤΘῺ οἱο.; Ἦ οἶββ (ει δελε 
Ζεϊιδολγῦε Μὸν Ολνγιβι βοῆς ἩΡίἐδοηδολαῦι, 1884, Νο. 
δ1) τρλκοβ {89 Υἱοἢ ἃ ποῃ- Ο ν᾽ βιίδη, (86 ῬΟΟΣ 8 
Ομν βδη. βου σῖον 18 δἰἰομοῖθοΣ ὙΤΟΩΖ ἴῃ 
τοδκίης ἴῃ Το} [86 Οδπ 119 ΟΝ τ βιΐϊδη δὰ [86 
ῬΟΟΥ ἰμ6 29, ἴον 1ὺ που]ά {0]] ον ἔγοπι ἐδὶ5 ἐμδὶ 
189 ον δα ΟΠ τί δ ΐδηβ ἀἰὰ ὀχαῖθὶί ραγδ! γ ἰο- 
Ὑπϑγὰ8 (86 ἀοηίἷο ΟὨ τ βίλδμβ. Βυΐ δ 18 οἡ (86 
τἰ κυ ἰγϑοὶς ἴῃ ἰδὲ ἢ6 8608 ἴῃ ὑμ6 Ερ᾽βι)6 ἃ γ8- 
Βοοίΐοπ οὗ (9 οἰγτουπιδίδηοθδ οὗ ἰμ6 ἰϊπιθΘ. ΝΟΥ͂ 
Ὅὸ 0] α ὑπαὶ (μ6 στἰοῦ ἤογο δηὰ ἐβγουσςδουὶ {86 
Ερίβι]6 ἰ8 ποὺ 1688 Βγτ 0}168] ὑμδὴ {86 τἱ᾽ ον ἰῃ 
189 αοΒροὶ (Μαίι, χὶχ. 24 οἱ.) δῃᾷ 7ι8ὲ 8ὸ {δ 
Ῥοογυ. Βυὶ ἰδο αἰὐγί δαΐοθ8 οὗὁἨ {1 γτίσὰ ἱπαϊσαίθ 
ἩΒοτοοῦ δ0 ἰδ ρῥυουὰ. Ηθ 18 ἴῃ ἰμο ὃγϑί 0]806 8 
χρυσοδακτύλος ((λ6 ποτὰ ἅπαξ λεγ.).0 Τμδὶ Υἱηρ8 
αὶ ἐμ δηοἰοηΐθ, ΘΒΡ6οἾ8}}} διθοης [86 6 78 (48 8 
βἱσηοὶ- τη) ογο ΕΙΘΦΕΙΥ οδιθθιμοα 18 ουὐἱα θη 
ἔγοτι θη. χὶὶ. 42. ἘΒίδοΣ 111. 10; Υἱἢ!. 2; [μυ]κ6 
χν. 22, Βϑοοίγθα 88 ἃ ρί ἐξ 0 ἀθηοίθθ ὑμ6 ᾿ΣΘγο- 
“Καϊϊνο οὗ Γοργοβοηί της ὑδ6 ἀοποῦ; ἴῃ {16 ῬΑΣΘΌΪΟ 
οἴ (π9 ῥγοάϊ 8) ἀουι}685 ὑμδ6 τοϑίογδιϊοη ἰὸ {16 
8114] δἰδίθ. Βυΐ (16 τωϑδὴ σι ἰδ 9 κο]ὰ της ὁδ- 
ποὺ Ὀ6 ΒᾺΥ ΟΥΒΟΓ ἰδῆ (86 Ζυάδϊὶεί ῥυἱάϊηρ  ἷπι- 
1801 ἴῃ διὰ Ὀοδβίξωρς οἵ ἷ8 ϑουθπδηί- τὶ ῦ δπὰ 
ΒοηΒ.1 (Ὑτίοι ἰο {86 παι ὉΪ9 γ88 ἰπάἀθοα ἃ τοσὶ- 
8010 σοϊά-τἴης 866 Βοπι. ἴχ.), 88 ἃ χρυσοδακτύλιος, 
α σοϊαά- ἤηφετ-τιπσ-ιοξαγεν ὃν Ῥγοϊεδεῖοπ.0 Ἠα ἰδ ἴωτ- 
ὑπὸν ἀοδβοσί θα ὮΥ ωδαγίπσ ἃ Βριϑηϊὰ ρσασιηθοὶ 
(λαμπρός) ΜΙ Ἀ1ΟᾺ δοοοτάϊης ἰο ΗοΥ. χυ. ὁ ἰηνοῖνθβ 
ἴπ δε ϊου αν ὑπὸ ἰάθα οὗ ρυγιν δηὰ οοῃποοιοά 
ἜΒογον ἢ ἀοποίθβ {16 76 18} ῬΓΟΙΘΠδ[0η8 (0 ρΡυ- 
ΤΥ δρὰ ΒΟ μο88 ΟΥ ΦΙΟΥΥ. [πὶ 1ἰω0 ἸΠΔΏΠΟΡ 
16 χαγιηθηὶ οὗἩ ἰι6 ροοσ, ἱμδὺ ἰθ, οὔ (86 ἀϑπὶ]α 
ΑἸ τ βιϊδη, 18 ποὺ βίαϊποὰ ἰπ {89 ΟΥΓΔΙΠΔΥΥ 6086 
αὶ ἔσοσι 8 τοὶ κἰουβ ροϊηΐ οὗ τυἱονν, 85 18 ρσγονϑὰ 
Ὁ. ἰ9 ῥυπαρός Ζ6οἈ. 1. 8, 4. ἴῃ ΒΥ. χχὶϊ. 1} 
«8180 1ὲ ἀοποίθα {89 ορροεῖίο οὗ {1:9 Ηο]γν ἴῃ ἃ δγι- 
ῬοΓ 168] δοῆ8θ6. Αοοογάϊηρ ἰο (86 96 }18}} Θοῃθ6Ρ- 
ϊου οὗὨ ρυγι (λ6 αομι 6 ΟὨ τ ϑιδπ 5 δὰ οπίογοα 
ἀπὸ ΟΠ ΤΟ ἰπ δυο ἃ ρασιμθηῦ; θα ἐμαὶ “8Ππ|08 
δοῦν  ρίδηἀίηρ δοοοσὰβ ἰο ἐμ θη (0 τοἀάϊηρ- 
πατιωθηὶ 8 οὐἱαθηὶ ἔζομι Υ. 2856.Ὀ Βδρμοὶυ8 ὁἢ 

φ 

λαμπρός, ““πωϊΐωπι οογίωπε οοἴογεπι αδεϊαγαί, εοὦ 
δρίεπαϊάμηι, οἰαγαπι, πίε, δες τωδτωπι εἰς, δέν 
αἰ σεπεγί8.᾽" 

γεβ. 8. Διἃᾶ γ9 910 Ἰοοϊκίῃξ ὕροε.-- 
᾿Επιβλέπειν ἰδ οταρδαίΐο (οί). ὕρομ ἐδὸ ὁ 
φορῶν τὴν ἐσθῆτα, αΑ͵50 ὙΘΡῪ δἰσεϊβοδοηί, 6 πὰο 
10έα78 ἰλσί αὐλὰ οδευΐθβ Εἰ πιθοὶ ῦ ἰπ ποδτίηρ ἰἰ, 
Ιπϑιϑδὰ οὗ Ὄχροσιϑηοΐηρ ἀϊδαιδὶ δὲ {π6 βροοίδοϊο 
οὗ τνϑδηϊίυ, τι ὶο Β΄ τη ϑη  οϑὶ}] Ἰοοΐβ οὐὲ οἵ ἐμαὶ 
Ῥτουὰ ἄγοββ, ὑμΠῸὸὺῪ βυδον ὑποφθοῖγοδ ἰοὸ 6 ἀ6- 
οοἰγθα ὉΥ ἐμαὶ οἰϊείον, τῖὶσ ἢ ἰὰ ἐμ οῖν οβιϊπιδίο 
βου] ἃ μδύθ ὕὈϑθῃ Ὑδ]υ01688, απὰ ἰο ὉΘ δ'γοὰ ὈῪ 
(86 Βδυ ΠΥ ο᾽δίπιβ ἰο ἰ, Τμΐ8 τἰο τπϑῃ ἰδ ἤγαὶ 
Ἰοοκρὰ δἰ, σοπίοηρ]αίοα ἐπ δϑιοαὶβτηθηὶ, ἴθ θα 
ΘΟΙΡ]οηἰοα, μ9 4180 δίδπὰβ γί: τοθϑην 1 ]6 
{π0 ογθ ἰβ ἀὐοσίϑα ἤγοϊη. ἐδ 8 ῬΟῸΣ σωδῃ, ἯΔΟῸ ἰδ 
[Υ ΒΘΥΙΏΟΓΟ ἀδδβρδίομθα ἰὴ ἃ πΌσσΥ. “ΤῈ ἀἰ- 
ἴογθῃοο οὗ βρϑϑοὰὶβ ἰο ἰδ οὯὩθ δηὰ ἰὸ {86 οἴῸΡ 
ΒΙΣΓΟΏΘΙΥ ΤῊΏΔΡΚΒ [η6 σοηῃϊγδδί; ἰμΠ6} δῖὸ ἤχει αἀἷδ- 
ἐπ χυϊδῃθα ὮὉΥ σύ---σύ, 6): κάθου δῃὰ στῆθι, ὧδε 
δηὰ ἐκεῖ, καλῶς δῃὰ ὑπὸ τὸ ὑπόδιόν μου τὸ Οργο- 
βἰ (68 μετ: ΤῸ φδααϊίΐοπ “ΟΣ δἰἷζ μοῦ 
6 γο, οἱο,᾽᾽ δ δον ϊηρ Ηἶτη ἰο Ὀ6 δΒραἰοα, 8 ἰπ- 
ἰθηἀοὰ ἰο προ γ ἐμ Βδγάμϑαδα οὗ (89 πονγὰ 
ἜκΘοΡ δβίδιπάϊηρ ὑπ6γ6,᾽᾽ Ὀυῦ ὈΘΟΟΙΠΘΒ 8 {γί μοῦ 
δυτ)αιοα, “810 ΒοσΘ ὑπᾶὰθυ ΣΩῪ Τοοίδίοοϊ." 
Ταῖΐδ σηθϑ 8 ΟΟΥΔΙΠΪΥ “ΟὟ αἱ ΤΩΥ͂ Τοοίδίοο)." 
Ὀυὺ ἰδ ἜΧΡΥΘΒΒΙΟΏ ἱπυοΐνθ8 σομ οιηρὶ; 88 ἷΐ »γῈ ΤῸ 
ὉΠΘΡ ΟἿΘ᾽5 ἔθροὶ. Νοὶ οἡ {μ6 1οοϊβίοοὶ. 780 
δυάαϊὶδὶ οἰ οΣ νδηϊθα ἰο δοκῃον)οᾶκο ἰδ Θ᾽ οἢ- 
ε1160 ΟΠ γ᾿ βιυΐδἢ ΤΠΘΥΘΙῪ 85 λόδρεε ἴθ ἐπ ΟΒυγοὶι, ΟΣ 
ἴο δοποθάθ ἰο δἷμπι δ τηοϑδὲ δ ἱμέοσίου υἱρδξ οἵὗἉ 
ΘΟ! Ὠΐοη. ΑΒ {80 χτοθαΐϊηρ ἐπί [(0Γ ὑπό ΒΕ 
--Μ.] ἱπάϊοαίθβ ἃ ὑβπά μοῦ ἰο δοίη {πὸ Βδιϑὶ- 
688 οὗ 8 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΝ, 8. ΒΤ Δ Ρ ὑΘΠἀΘΏΟΥ͂ ΣΩΔΥ 
Ὧδγα οἵα ἰοά τῶν ποδῶν Ὀδΐοτο μου. 

γεε. 4. ἱᾶ γὸ ποῖ [δ βθρραζϑῖθ διβοῃξ 
γουσδοὶνθα.---ΤῊ6 οομμπθηΐ8 05 ἰδ }8 Ὀϑδβδρὸ 
δῖ ψ]ὰθ δραγί. ὅοπιθ ρἰοδὰ οὐ 88 ἃ ἀδοϊδγαίίϊοῃ, 
ΟἾΒΟΥΒ 88 8 αὐυδϑίϊοη. 1. ΤοΒο ψῆο ἰδία ἴδ ἀδ- 
οἰαταίοτιῳ : (6, ῬΑΥΠΥ γὰ του]ὰ οὶ να ἀϊδβπ- 
Ζυϊδηοα (δοοοταάϊης ἰο βουπὰ ᾿Ἰυάρταρη!) διβοπᾷ 
ΟΌΓΣΒΟΙΥΘΟδ, ΡΑΣΟΥ γὺ πνουἹὰ πᾶνὸ Ἰυάροα εἴα 
δ ΟΥ̓] ΔΉΠΟΥ οὗ (δἰ ηἸείης (α,Δδἢ οὗ) ; οΥ, “ἰδ 
γδ ὅγἴ6 Ὡοΐ ΔΏΥ ΙΟΏΡΟΣ ἀἰϊδιϊ κο ῃ θἃ διηβοῦς γουτ- 
ΒΘΙΥΘΒ, ἵ. 6., ΠΟαΪΥ δηὰ υὑπροῦγ" (Ο6667); οἵ» 
ΦΠ 0 γ8 ὮδΥθΘ ποί ΣῪ )γυάροα διμοης γοὺγ- 
Βοῖνοβ᾽᾿ (Οδουπιοηΐιδ, ΒΘηρΟ])}; οΟΥ, “{πδῃ γ6 
αν ποί γοὺ Ἰυάροα γουγδοῖνοδ᾽ (Η εἰβϑῃ); ““ποὲ 
ψοιγδεῖυοα Ὀυὶ γοῦν μαγπιθηίβ᾽" (ΟΔδ᾽οἰΔη). Βυί 
(86 σοπδὶγαοίϊοι ἰ5 ἀοοἰ θα] γ᾽ ἴῃ ἔδυουγ οἱ {86 ἰπ- 
ἱοστορδίάνο ἴοττα, Ῥδυ ΟΌΙΔΥΥ (Π6 Ὠγροιδοίοδὶ 
ἴοτπι δπὰ {80 ὈτοΟΥΣὶγ οὗ ἰὴ οοπβοαιυιθπῖ, ἢθῃοθ 
2, ἑἐπίεγγοφαίσεῖψ : α. διακρίνεσθαιξεξῖο ἀουδὶ ἱπ (86 
Β6Ώ86 οὗ δΒαυΐηρς ΒΟΓΤΌΡΙΟΒ ΟΘΟΠΘΟΥΠΐΩρ ὁ ἰδϊηᾷ. 
ΕΥ̓ δὰ 8Ὸὸ βογῦρ]θβ, οίο. 1 (Τ6119). ὁ. (0 
ἀουδὲ ἰπ ἰ86 1168} δθὴ86: ““ὮΔΥΘ γ60 ποῖ ὈΘΟΟΙΏΘ 
ἀοιθύοσβ ἰπ γοῦν 1108 7 ΟΥ δἰ τ] Δ Ρὶγ (ἀ9 ἤοί(θ, 
ὙΙοϑίη μον, ΗἨυ μογ); 6. ὑ80 Ὑϑυσεείο “μά: ἀ0 
γ9 (θ ποὺ ᾿υάχθο διβοηᾷ, γοῦγβοὶυοα ἢ (Λυρυθ- 
ι})}; οΥ 80 γεγὺ ρμαξεῖνε: “0 γὺ ποὲ οομάθιπ 
γουγβοῖυοδῖ (Ραγδοὺβ). ἀ. [0 πιὸ αἱ ἴογοποθ; 
ἀἰά γ9 ποὶ τῶδκο ἀἰδογθηοθβ (ἰῃ α Ὀδὰ 5680) 
ΔΙΠΟΏ ὙΟΌΓΒΘΙΥΟΒ Ὁ (ἀγτοιίυ8, Κπδρρ δηά δ].). 
ΤΙΐδ ἰπίογργοίδιίοι Ῥ88868. ἰπίο0 6. ἰο δορϑγωϑίβ, (0 
αἰνίάθ ἰῃ α Ῥαβεὶνθ οὐ. Μίάα]θ βεῆβθ. Βυΐ ἰδθ 
Μιάά]α βϑῆβθ 1165 Ὠθασγοϑὶ: ἀο γὁ8 οὶ βϑρδϑδίθ, 
αἀἰνίἀο γουγβοῖνθβ ἰῃ ΟΥ διηοβ γουγβοῖνοβῖ (86ι- 
Ἰογῦ, Θοῦβον, ϑοληθο ΘΠ ΌΓρ6 0). 6 Βοϊὰ “ἢ 

βομθο ΚΟ ΌαΣΚοΣ ἐμδὺ (86 θοχίπηΐορ οὗ ἀΐβδθῃ- 
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βἷοα ἰπ ἐἰδὸ ΟἸΌΤΟ. ὈΥΪΙΔΙΪΥ͂ ἰδ ῖκοβ υἶβο ἴῃ ὑπὸ 
Ἰαϊη 8 οὗ ἰο86 ἔδοίϊουβ ΟἨ γίβίίδηῃβ. ΤΉΘΥ ΔΥῸ 
αἰ90 δἱ 86} 18πὶ ἰῃ: {ΠΟΥ ΒΘΙΥΘΒ, Ἡ 1 σὮ ΒΟ ἰδ 8]- 
(δου ἰὸ Ὀοσὶηθ τὶ ἀοαδέϊηρς (6}. ἱ. 6) τηθδῈ8 
Ἰογ ἰἰθη ἀουδείηρ, 88 18 (6 6880 πῃ ΟὟΥ ἐπι 
αἴ 8086. ΘΟΠ δ: 0081] σϑα]οὶβ [00 7688] 08.415 
γεγιδίπϊης (0 ἃ σοηΐεβδίον, 80 1πῈ ἀθγίϑη 8]- 
ποσὶ 88 ἔ 6 ΒΥΠΟΏΥΠΙΘ οὗ ἀθηοτηϊπδίϊοη---Μ.7ὔ, τ ἢο 
δυπροιὰ ἴΠ0 οοπταυπίοι οὗὐἠἨ {μ6 Ιογ 8 ΒΌΡΡΟΥ 
πὶ! οἶμον Ενδηρο!ῖ68}8 τ} 116 (ΠΘΥ͂ δ. ὙΠΠ[ΕΣ 
οἰποτνίβο ἰο ποϊὰ ἔγδιθυ πῷ} ἰηίθγοουσβο τ ἰΐὰ 
ἰδοπι. Οτϑδιὶπρς ἀϊβϑϑη βίοι γϑϑσίβ οὐ ἐ}10 Σ68]οἱβ 
{μϑθϑογοθ 850 ἐδπαὺ ἱπον Ὀοοοπιο αἀἰνἱ ἀθὰ ἴῃ ἐλ 6 ηι- 
ϑεῖτοβ. ἸοθῖηροΥ δπὰ ΒΟΥ 8}10ρ6 ἴῃ ΤΔΥΟΌΓ 
οὗ ἰδοὶγ οχροβίτοη ἐμαὶ διακρίνεσθαε ἴῃ 6 ΝΟῊῪ 
Τεδίδιηθηὶ ΟΟΠΘΙΒΆΓΥ δἰ χηἶῆοθβ ἰο ἀουδί, ψ ΐ ἢ 
ἴξ ἀ068 'π ΤΏΔΩΥ Ῥϑ58θᾶροβ. Βυΐ (89 Μία αΪ6 οὗ οὔν 
γοῦῦ ΟΟΟΌΓΣΒ ἱπ ΟΌΓ 860η86 ἴῃ Ψυὰ9 ὅ, 22 δηὰ ἐἰδ6 
ἐγδπϑϊιου ἔγοπι ἐμ Αοἰΐνο (Αοίβ χνυ. 9) ἰὸ {δ9 
Μίαἀ]6 ἸΑΥ͂ αὐ ΘΔ Ρ. καί ᾿Ἰπίθη8᾽ 868 ἰῃ9 40.68- 
ἴσου, ἯΤΟ ὃδνο οηἀοδνυουτοα ἴῃ οὐ ὑγδηβίδίΐου ἰὸ 
Ὀγίπς ουἱ {89 Ῥδγοποιηδβὶδ οὗ κριταί δηὰ διακρίθητε 
[πα ἀοταδη: ζεγδολέεάοπ δὰ ϑολιίεαετίολίογ.---Μ.]. 
τοῖα ἔμ8 ΟΥ̓] δοδίϑπι ἰπ [86 ϑασὶ βργίηρϑθ οὐἹὶ 

ἡαάγσίανς ἴπ (μ6 ᾿ἰἴθ. ΒΙΟΒον : αν (δοοοτάϊης 
(0) οΥὐἱἱ δοπδίἀογδιϊουβ (τ οὐ 768), ποὺ (89 οἱ], 
εἰ. Ἰπδὶ ἱβ, δοοογαάϊηρ ἴὸ {80 τηοῦγοβ οὗ πὸ- 
(ἰοηΔ] Ῥγοίθγθησοθθ, οἰδὶ π8 δπὰ ργουάΐοοθ, ουὐ- 

. πατὰ ροβίϊίοι, οἷο. 
Κείεγεποα ἰο ἐδ 7αϊ οὗ ἰλ6 »Ροον ἴπ α δυπιδοίϊοαϊ 

ϑλ16 α8 τροἰΐ ας (ο ἰλ6 ζαϊ ἡ, ὁ ἰδὲ δἰοΐ νυ. δ--Ἴ. 
γεε. ὅ. Τιϊδίθ), ν Ὀθὶονοᾶ ὈΣΘΙὮΙΘΩ.--- 

Τθο μαϊπία] δαγποβίηθ88 οὗ 89 ΑΡΟβί]16᾽Β πιϊπὰ ἴῃ 
γον οἵ {πὸ ἀδηρογουβ δγτωρίοιῃβ ἢθ δὰ ἀθ- 
φοτὶ θεὰ Ἰηλν ὍὈ6 Βοοθὴ ἴῃ μἷὶβ δηϊμλαιθα ὀχβογίδ- 
βίου, 8 Ἰένοὶν δαάγϑβϑβ (866 οἷν. ἱ. 16) δπηὰ δἷ8 
φαοειὶοη8. 
Ὠιἃ ποῖ Θοᾶ οδοοῦθ ἴδ9 ροοσ 2--.αὐὐ. 1 

ον. χὶὶ. 264. Ηυΐϊποῦ: “ῬΟΟΥ ἰο (6 πον] ̓" 
[θοτηι. ὧν (6 νον] ὰ.---Μ.. ὙΠ Ιοϑ ΟΡ: ὁ ΡΟΟΥ 
88 τοξζεαγὰβ {Π60 ποΟΥ]α.᾽" [Ι͂ἢ (86 ᾿Ἰαἰο Ὁ 8Β0}}86 Γ6- 
[ετϑθῆθθ ΠιΔΥ ὉΘ τηδἀθ ἰο {86 ΔΔΙορουΒ τᾷ πνεύματι 
Νεῖὴ. γυν. 8. Βαυὺὶ ἐμαὶ σοπαϊ(ϊοῃ οὗἩ ΡΟΥΘΓΙΥ 88 ἴὸ 
(86 ϑρίτίι, δἰ πα δ ηΘΟΙ ΒΥ ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ 8 ἰοηρίηρ 
ἴον (6 ϑρίγίι. Βυΐ δυσὶ δὴ οἱδιιθηὶ του]ὰ Ὁ6 
ουἱ οἵ ρΡ'δοο Βοσο, ἤ6ῃσ6 [89 Β0Ώ86 “ὁἰ0 (Πο τον] ̓̓  
ἷφ τοῦ Δρργοργίαίθ. 8686 ῬΟΥΒΟΠΒ ΨΒΟΠΔ γοὰ 
611} ΡοΟΥ, Ὀθόδυ50 ἔΠ6Υ ΔΓῸ ἀθηι}]6 ΟἿ  βι 88, 
δῖ6 ΓΑΙ ΒΟΥ ῬΟΟΡ 0 {89 ποτὶ βοσογάϊηρ ἰο ἰδμοὶν 
Τοϊδιίοα ἰο ἰπ6 πτουϊὰ ; Ὀαΐ ἰο γοὺὰ πον οὐχῶν ἰο 
δ γίοι, δοοῖηρ [Π6Υ δτὸ στἱσὰ ἴὰ δι ἢ. 86 ἔδοὶ 
ἰδδὶ (πὸ Εθοπὶίοβ δἴογννγβ οα]]οὰ {πο πιϑοῖνοβ 
ῬΟῸΣ 85 τοραγὰθ {Π18 ψοῦϊα, Ργοβθηΐβ ἢῸ ΟὈδί80]9 
ἰο (μἷ5 οχροβίιΐοη. - ΤῊ δῶσ ἰοψφωεπαϊ Ὅτ 8 
ἀουθι]οβα ταῖν Ἰοτιηοὰ δον ἰῃ9 μαίίθτη οὗ 
δεπος (Π8ῃ υἱό6 ὑόγδα, πιϑὺ 88 ὑπο Οποβίΐοβ ἀϊὰ 
ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ ὈΟΥΤΟῪ ΤΙΔΏΥ οἵ (λ Ὁ ΟΧΡΥΘΘΒΙΟῊ 8 ἔγοῖῃ 
Ῥμυϊ, ηοέ Ῥδὺϊ ἵἕγοια βοῶ. [Βυΐῤ ἐμ 8686 
ῬΟΟΥ 848 γοζαγὰβ ὑπο ποῦ] ̓̓  ἰβ δἴζδν 4}} δἱ Ἰϑϑδὶ 
85 ζοο 86 ἐμαὶ οἰ γθ ὈΥ Πδηχθ: ἰὺ 18 σΟΠΏΘΥΔΙ, 
ΔῈ ἰοτὸ 6 πὸ γϑϑδοῦ ὙΠΥ ΘΥθ ἢ [ΔΉ 50᾽8 ἰῃἴ6Γ- 
Ῥτείδιου πιδὺ ποὶ Ὀ6 ἱποϊυἀοα ἴῃ 1: (πὸ Ὀαειΐνγθ 
οὗ τείεσθιςθ 66 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ΒΏΟΝΒ ὑμαὺ {π|686 Ῥ6Γ- 
8008 ὙΕΓῈ ὈΟῸΓ ὙΪΠῸῺ τοίογθησο 9 ἐμ6 Μοῦ] ΟὉ- 
λεεἰ νεῖν οὐ δ Ὁ) ΘΟ Ὑ6}} οὐ θοίἢ.---Μ.]. 
ΠΟ ἴῃ δίς. ---Νοὺ τἱοὰ ἰὼ {π9 Ῥοββϑβδῖοῃ 

οἵ πιυοῖ δῖ [πίολὲ τοολ δὲ Οαἰαυδοη. αἘπΜ.--- 
Μ Βαϊ ΓΠ6Υ διὸ τοι ἰη υἱγίαθ οὐὁὨ ἱμοὶν ζδί τα. 
8.1] (πὸ δίγϑββ 1165 ποί ΟὨἹῪ ὁ ἴΠ 6 ββποσαὶ Ὀοΐῃρ 
τίσι, ἰλ6 τοϑυὶὶ οὗ [119 σοῆθγαὶ οοηαϊιίοι οὗὨ Ὀ6- 

ἸΙονίηρ, Ὀυΐ 8180 οἢ ἐδ ραγίϊσυϊδι Τα ΒΌΣο οἴ 
ἐπ91 δοῖὶπς τἱοὶι 88 οοπίσδϑίϑα τῖΐμ ἐδπο 78186 
Ὀοΐηρς τοι οὗ ἐμ9 Φυάδ)᾽)ϑίβ.ι ἢγο αἀγὲ τίολ ἐπ 
“αι. Βαϊδον: Πλουσίους ἐν πίστει ποῖ 'π ΔρρὈο- 
βίο ὙΣΟΣ τοὺς πτωχούς (ταδί, Βαυτηραγίθῃ, 
οἰ6.}, θαϊ ὑμθ δοτιρ]οπιθηΐὶ οὗἁ ἐξελέξατο, βιϑίϊηρ 
Ἡπογοίο αοα ἀϊὰ ομοοϑὸ ἐμθ Ῥόοὸῦ (Βθζα, Ἧ οἱ, 
ὙΠ ΙοδίηκοΡ, οἰθ.). Βυὶὲ ἰακίηρ Φδ8π)68᾽ ομοοβίηρ 
88 ΘΧΒΟΙΪΥ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟΌΒ ἱὺὰ Ῥϑυ} Β γ)ἷο σΟΏ ΒΊΟΥ 
ἰο ὃ6 ποὺ φγούθη. Ηρσο ὑπὸ τνογὰ ουἱ θην βὶρς- 
πἰδοβ σϑίθπον οδ᾽] πα, τὶν χοΐοσθησο ἰο οἰ ἷο68] 
ξοοὰ Ὀοδανυΐουσ ἰο ὑμ9 Ὀὶνῖπο τγϑυοϊαίΐου. Τδαῖ 
δ: “186 ἄθοσγοθ (πο γ0 ἀοβη  ο}Υ {μ6 6] οἰ 91) οὗ 
αοὰ ἰ8 Βογο υἱϑιγϑα (Ἰηἀϊ]οαἰοα) ἐῃ τοδρϑοὺ οὗ ἔθτω- 
ῬΟΓΆ] πιδηϊοβίδίϊοη." ὙΠ ΘΒ ΏροΣσ. 511} δὴ 68- 
Βθη (161 οἸουαθηὺ οὗἩὨ 0 ἰάθα οὗὨ οἱϑοίΐοη ἰ8 μοϊὰ 
ἴωβδὶ. ΤῊΘ ὭΘΆΓΟΙ ἀοδηϊίίοπ οὗ ὑπο δ] ϑοίΐοι 1165 
ἷπ καὶ κληρονόμους 86. εἶναι. ἸΤπδαὺ ἰθ: Ὠϊὰ πο 
αο οἴοοβθ {π680 ῬΟῸΣ ϑδοοογάϊηρς ἰο {πὸ πον]ὰ 
(ἔγοτα δυλοπρ 89 αθη 1168) γὸ ῬΥΟΥ͂Θ ἐμ ῃηΒ6 1 768 
υἱοὶ ἰη ζαϊτι, (δὶ ΠΟΥ 8180 ἸηδῪ ὯὈΘ Βοὶγ8 οὗἩ ἰδ9 
κηράοπι Οἷ, Αοἰδ χυ. 14, οἱα.; ΕρΆἈ. ἱ1.---1 8 ἴὸ 
ὈΘ ὈΟΓΏΘ ἴῃ πὐἰηἃ ὑμαὺ ΟὨ]Υ ἐπθ ΡΟΟῸΡ ἰο 6 πνου]ὰ 
ὍΘ 8180 (6 “ΤἰΟἢ ᾽ δοῦςς ἰδ6 7968. Βυΐί 
δῖα σμδγδοίου ϑίϊο 88 ποὺ δπουσ ἤογΘ, ψ 119 
ἐδ δογγϑαοίζοη “ῬΟΟΤ ἰο {89 γον], γἰσὰ ἰπ {δ 1. 
γὙὁ8 ΒΒ] οἰ ΘΓ ἀοἤπὶϊθ. Φδιη 95 ὑμουθίοσθ ΠΟΘ. 
αἱύογβ (Π 6 βδῖὴθ ἰάθ8, οἡ τ 1ο ἢ Ῥ48] ἰα᾽ ἃ ῬΘου Δ Ρ 
ΒίΓΟΒΒ. 85 (06 σμαγδοίογ ἰϑιϊο οὐὗἩ 18 ϑυδῃροὶ σαι οι, 
ΕρΉ. 111. 8-6, οἱο.---κληρονόμους δτο, ρμοϊπὲθ ποὶ ἐο 
0 Κίηράοτα 88 ἔσίαγο (80 Ηαΐμογ), θυὺ 88 καὶ 
κληρονόμους ἴἰο ἐδ6 Ἰοἰπύ ραν λοϊραιίοι ἴῃ {π6 ἰσὰθ 
υἱοθεσία οὗ 86 96 }ν8.--- 

ἙΓοΐτβ οὗ 89 εἰσ ἄοχῃ .--- Ἴἴ ἰδ (80 κί ηρσάοσπι 
οὗ αοά, ἔθ γ98] ἱμβοΟΓΔΟΥ σοιμρ]οίοα ἰπ ἰμ6 ΝΟΥ 
Τοβίαιηθη, ὈτΓοργϑβδίης ἰΟ Υἀβ ὁβοϊιδίο]ορὶο8) 
σοι ] οΐοη, ποὺ ὑμ6 Ἰαι6 Γ᾽ ΟὨΪΥ, 88 Ἠ αὐμὸῦ τδἷῃ- 
ἰδΐῃβ. ὅδιηθθδ βδρδγδίοβ ἔσοπιη {πὶδ Κη χάοσῃ 
ἩΠΘίΘΥΘΙ 8 Ῥαγ σα Δ Υν δον 8}, ἀσθουϊοίης ἰΐ 88 
ἐλε Κἰηράοπι, ὑπαὶ ρθουν Κίπρχάομα πιο αοἂ 
888 Ῥγθραγϑά ἴον ὑ8ο8θ το ἴουο Ηΐπι. Τὴ ΟοΙὰ- 
πιο οοπδίγιοιΐοη σἰνθ8 ἃ Ργοροβι(ΐοη ποὺ ᾿ἰταϊ θὰ 
ἸΚς 1 σον. ἱ. 26-28, δηά ποὶ βυδιοϊ ον ῬγοΥθα 
ὉΥ Μαι. χῖσ. 28,20; υἱζ. : “" σβοβθῃ {86 ΡΟΟΥ ἴὰ 
ἐπιῖ8 Βθ6η89 ἐμαί 086 τομι αοα αἰὰ οἴοοβο Ὀ6- 
Ἰοὴς ἰὸ ἐλὲΣ οδίθβοσυ, ὙΜῚ16 ἐμοβο Ὀο]ομ σης ἰο 
86 σαίο ΚΟΥ οὗ ὑπο τοῦ δνο πού ὈΘΘῺ οἰ Ο56}.᾽ 
(Ηατλθν). [Ιὑ δ τη ργϑοιϊ δ Ὁ]6 ἰο ἐδῖκο {μ6 ὁ0Π6 
οσχργϑϑβίου ᾿ἰζουδγ, ὑμ6 οὐδόν Ἀσυναιἑ γον. 

γεκε. ὁ. Βαὶ γο ἀϊσβοπουσθᾶ ἴ86 ΡοοσΣ 
(τλ8}].---ὐὲ ἀοποίοθ (}} 0 δη.1{8 6818 οὗὨ ϑεός, ἠτιμά- 
σατε (ἢ δι  ἐ ο818 οὗ ἐξελέξατο, ἃ8 ἨαΐδοΥ τἰ Ὁ 
ΟΌΒοσΥοΒ. 8511}} ὑπὸ Αογὶβυ 18 πιδοὰ, οὶ ΟὨ]Ὺ Ὀ6- 
δϑΔ.86 ΓΘίογοηαθ ἰβ8 πιδάθ ἴο γν. 2 δηῃὰ 8, δπὰ Ὀ6- 
σϑυ89 86 6886 8 σΘΠΘΡΑΙ, Ὀαὺ 18 Εἰϑίον!σ6) ΌΓ60 
ῬΡοϊηΐβ ἰο ἃ ἰβϑίουϊ δὶ ἔδοί, ἰη σι ϑοὶ Φυάαϊτὶης 
7 ον 5} ΟὨγἰβυϊδηθ ἤδυθ ΔΙσΟΘ αν ἰθθη ρατὺ νὶ ἢ 
(0 7ονγβ, ΥἷζΖ. : ἰὴ αἰδιιοπουγίης οὗἨ {μὸ αθμῃ{1}6 
ΟὨνἰϑυϊδη8. 

Βυῖϊ ἰα 10 ποῖ 189 ΣΟ 7--- 686 σἰ ἢ, Ὑ8Ὸ 
δὲ υἱοΐεποο ἰοισαγαβ ἰδεπιδοίυεα, ἱ. 6. (λ 9 Ομ τ θ δ η8, 
(οἵ. {19 οχρυθββίομβ Μαί, χχ. 28). 7μο χοΐοσ- 
ΘΠ 66 Π6ΓΘ δ ποὺ ΔῺΥ ΠΟΤ ἰο ἐδ ΣἹσὶ ἢ ΩΘΏΘΓΑΙ 
{8ῃ Ὀοΐοσο ἴἰο {80 ῬΟΟΥ 0 δοοοχάϊηρ ἰο ἤυ- 
(860). 16 Ῥορυΐδοθ ἰοοὶς 88 τι υοῖἢ ρατί ἴῃ ἰδ 
Ῥογβοσαϊίου οὗ ἔμ 6 ΟἿ γἼβιΐδ 5 88 ἐμβὸ ὩΟὈ]ἰγ, {δ 
ἕοστοοῦ ἱπάθοὰ ΨΥ σοπδβρίουουβ ἴῃ ἰι, Νονον- 
{86 1088 ἰὺ ψὰ8 πὶ ὑδ6 Φυάαὶδὶβ ψὰο ἐβποϊοα 
{πϑηγβοῖγοδ ὑμϑοσγαι ον τσ, ὑπαὶ 186 ᾿π ρ0]808 
ἰο ἐμ ροχϑοουΐΐοι οἵ (86 ΟἈ τὶ διλδῃ5 ἀἱὰ ἐμθη 8ι}}} 
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οΥὐἰκίηδίθ. 80 ἐ. σφ. ἰλ9 ὅτγαξ ρογβεσυίίου οὗἨ (86 
ΑΡοβί]οβ, ὑ89 οχϑουίίου οὗ βίθριϑι. καὶ αὑτοί, ἰὶ 
ὧδ υδὲ ὑπογ. ΑἹΊ βυτηρδιϊσίης οὗἁὨ Οχὶδιΐδη υ]- 
ἐγαβ ἢ Φυδαϊσιὶο Φὁ9γν8 σοπίδὶποὰ [ἢ 9 σόγτὼ οὗἨ 
Μϑδηΐ οὗ μοὶ -γοβρϑοί, ΔΒ ἷβ ἐδ9 σϑϑθ που δΥϑ 
1} 4}} συταραιἰσίης οὗἩἨ ἰδ9 ΘΥ δ 6}168] ὉΪγ88 
ψὶῖὰ [89 υ] Γδπιο Δηδί8 δπὰ ἰμαὶ οὗὁὨ γμἱο βίδα 
ὉΠῚΣὰ8 τὶν ὑπ 6 οομήοββί δ δὶθ. [8 ἰὑ ποὶ δὲ 
{ΠῸ} ὙΠῸ Θχοοιηῃσαῖθ γοῦ ἢ 009 ταϊμὺ Δ81Κ ἴῃ 
186 ΙΔὑἴϑὺ 8868. 

γεε. 7. 16 1 ποῖ πεῖ ἴ89ν Ὑσ8οὸ Ὁ]86- 
ῬΆδταΘ ἴΒδὲ ἐαὶτ π61562--- ΔΥοΌΥΙρ ὑπ ο80 ΤἹΘ ΣᾺ 
ΟΠ 65 ψΟῦ]ά ἱμγογα μοὶ ΟἹΪΥ τνϑηὶ οὗὨ Βε] -σχοϑρϑοί 
Ῥυΐ οΥθ ἃ Ῥασχιϊοϊραίϊΐου ἴῃ ἰδ6 συ οὗ ὑποῖς 
ὈΙΔΒΡ ΒΘ Ου8 σδοπάιιοὐύ ἱπ τοβρϑοὶ οὗ [86 ἴδ᾽» Ὠδτηθ. 
Τοῖϑ ὈΪΔΕΡΒοτηΐηρ οδηποί Ὀ6 ἰδκοὴ χυταί γον 
85 17 0 αἰά ἀοποίθ 1π80}} Βοαροὰ οἱ (μδί ζδὶγν 
ὭΒΙΠη6 ὈΥ (80 ΟΥ]] τοῦδ οὗὐἨ ἱμὸ ΟἸΥἸβεϊδη σῖσἢ 
ΤΩΘῺ ὑδμοσηβοῖνοβ, 38 Ηυΐποῦ Υἱα ΠΥ ΟΌΒΟΡΥΘΒ ἴῃ 
γτοδυϊδιίϊοι οὗ ἐδ τί ονγβ ΟΥ̓ ΒΟΥΟΓΆ] οομιπηθηΐαίο 8 
ἐπῶν οὗ ὙΥῚοβῖηρ ον, 086 οἰἰαί 008, ἐ. φ. {6 1. 11}. 

: δὶ ὑμᾶς τὸ ὄνομα μον βλασφημεῖται διὰ δἰπιῖ αν 
ΟὯ68, ἀο ποὶ ῥγουθ ἰμδΐ βλασφημεῖν Ἀ88 1ἴΠ6 αἱγοοὶ 
τηθδηΐης “0 ἀἰ ΒΟ Ποῦ ᾽᾽), ΒΟΡ ΟδῺ [86 ΓοΟΐοΣΘΠ 66 
Ἀθ (δΔοοοτάϊηρς ἰο Η6Π5167) (0 ἐμ6 Ομ γἰβύΐδη πϑπιο, 
ον ὑμδί 18 }υδὲ (89 ἰὙΔΏΒΙΟΥ οὗἁὨ ἐδαὺ πϑιο (0 ἔθ. ; 
{Π6 πϑὴθ οὗἩ ἰδ ῬΟΟΥ 18 αδἰἑοχϑίμον ουἱ οὗ (86 
αὐοβίΐοη. [( 18 ΟὨΪΥ (86 παῖῃθ οὗ Ολγίδὲ ἰο Ὑβὶοἢ 
ΤΟΙΌΡΘΙΟΘ 18 τηδάθ, ἩΒΟΙΠΟΥ ὈΟΙΙΘΥΟΤΒ ὝΟΣΘ 8]- 
Τοδὰν οδ]ϑὰ χριστιανοί (Ἡ ΠΪΟΒ 88 {86 6886, ἰπ 
Ῥασγὶ αὖ Ἰοαβί, Αοὶβ χὶ. 20), οὐ ποίὲ. 78:9 πδιὴθ οἵ 
Ομ σἰδὶ νγ88 ἰσαμδύίοστϑα ἰοὸ θὰ 88 8 ΒΌΣΠδΙΘ ἀ6- 
ποίην δ ποθ ὑοῦ ῬΘΟΌ ΠΥΙΥ δηᾶ ἰοὸ ΒΟ 
ἔδμογ Ὀοϊοηροὰ. [Τ|ῸΥ ψΟΓγῸ Οὐγίδί᾽ χριστοῦ, 1 
Οοσ. 1. 28.---"Μ.1. ΤῸ οχρσαβδίοι 8 ζοττηϑὰ 

δίτου (λ0 Ηεῦγον πιοὰο] “2}) δ 2 ΣΟ οαι, 

χΧχΥϊἱ. 10: 2 ΟἌτοη. τυἱὶ. 14; οἵ 16. ἷν. 1; αϑθῃ. 
ΧΙ νι. 16 δὰ Αοίβ χυ. 14,117). [ἡ υἱσίυθ οἵ ἐπ 
ἴαοὺ (Παὺ οὔθ {Π6 πϑιὴθ οὗ βου 28 ο8]168 
ΟΥ̓́ΘΣ [8186], ἴεαγδ 6} ψγδβ ἀδβουί 6 ἃ {86 Ῥ60}]96 οἴ 
ΦοΒουδᾺ; ἷἰπ Εἶϊκθ υβῆηϑν ΟἿ ϑ 85 Δ.Θ ΠΟῪ [6 
ΟὨ σι ϑάδη Ῥβορὶθ (ἐπ 6 Ῥϑορὶο οὗ ΠΡΠΕΡ ἢ ἴῃ 
Υἱτίυο οὗ (6 πϑηθ οὗ Ογὶδὶ. ΗΠΪ8 πδπιθ 18 οὶ] οὰ 
ζαϊν, ἴῃ ορροβίϊίου ἰο (86 πη Ὀ]ΪΔΘΡμθτϊηρ; 
ἦι 18 (86 ἴαὶσ, {16 φ]ογίουβ πδπθ κοτ᾽ ἐξοχήν; (6 
πδῖὴθ οὗ ὑμο Κογὰ οὗὨ ΟἼΟΥ (ὁ. ἰΐ. 1), ἰὰ τ ΒΙΘᾺ 
ἐβ 81} βαϊναίίοῃ (Αοίϑ ὶν. 1; Ῥμ11, 11. 10, 1 οδῖη- 
861). Ὑ8ὸ Ομ τι βυϊδ σἱσὰ τῆθὰ οουἹὰ ποὶ ΔΗΥ͂ 
ΤΟΥ͂Θ Ὀ6 ΣΟΡΓΟΔΟΒΘα τὴ ἢ (86 δἰ οΥὨ ὈΪΔΒΡΒϑιαΐης 
180 πδιὰθ οὗ Ογἰδὲ (βλασφημεῖν δἸτγγδγβ ἀθποίθβ 
δυυδῖνο ἰαησιασα, Ἠ 167), ἔμπα {86 ποη-ΟἸΥἷἶ8- 
ἰἷδλῃ συἱομ τῆθῆ ἴῃ ρΟΏΘΓΆΙ (86 ὨΔΠΊ68 ΘΥῸ ἢ Οὗ 
ῬΙϊδἰο, Θ41}1ο0, Αρτίρρα, Εδβίιῃβ δηὰ 8]. ἸΏΔΥ 6 ΥῸ 
Ἠ6 08]164 ἰο τιΐῃα})}; {0 ΤΟρΡτΤΟΘοῖ δι εα 50]6}Υ, 
1 (λδ9 Φυάαϊδίβ σοσὸ ἰμθ υἱοῦ ἰὴ ἃ δρυχαινο 
80:80; ἰο ἐμοπι ἰΐ γα ὙΒΟΙΊΥ ΔΡΡ᾿]Ο8Ό]6. 

7τως βαεϊξῳ οΥὙ ἐλ6 ἴαιο οὐ ἰλε Λιϊπιηρ οΥὙ ἰδὲ 
«οὐλοῖς ἴαιο ἴπ ἰδὲ τοψαῖ οοπιπιαπάπιοπέ 977 ἴουε, α8 
40εἰ αε ἰλε ἀαπιπαδὶ6 ἰγαπερτεδοίοπ ο7Γ ἐλ τολοῖο 
ἕαιν πῃ εἰππίησ ασαΐηδέ ἰλὶα οοπιπιαπάπιεπί, Υν. 8--18. 

γεκε. 8. 12, ἰηδοθαᾶ, γ9 2.18] ἴ86 τσογαὶ 
ἴανν.---ὸ οοπηθοίΐοι, ὈΥ ὑμ6 ἰπίγοἀαοίϊοι οὗ 
μέντοι, ἴα ἀΠΠουϊῖ, Ὀὰ  ΟὨἸΥ, 17 ἀουίβ γοπηδὶ ΔΒ 
ἴο τυὶιιδὺ ρυοθάθθ. Φαδτλθβ δὰ }υδὺ ΠΟῪ σορτουθά 
δἷβ ΥΘδΟΣΒ 0. Ὀοΐηρς Ῥαγίΐ8] ἰὸ Φυἀαϊδίβ, ὑσουὰ 
οὔ πὸ 1δν πὰ ἑδπογίηρ ὑποηλβοῖνοθ σοι, ἑ. 6. 
Ὀθόδυδο ὑπ 00 ἐμ Β6 1 798 Ὑ6ΤῸ ποὺ ἴγοο ἔγοϊα 16,8] 
ομϑϑι ἀθᾶποθθ. ΤῊ ῬΤΟρΡΤΟ88 οὗ {80 ἱπουρμὶ ΓὉΠ]Ὺ 
Δοοογὰβ ὑἐποσο ον: “ἼΤῊΘ ὙΠ0]10 δΟΙΒἐΒίο ΠΟΥ οὗ 

ἰσὰθ ΠαθΙΣγ ἰο ὑδ6 ἰδνν, ἐο θῸ δυχο, γο οὔὐρκδὲ ἴ0 
ΘΧΑΣΟΣ , δοσοχάϊης ἰο ἰμ6 σοιππβδηῃθσοθηΐ, ἰμαὰ 
Β}.8}0 Ἰογθ, ϑίο.; Ὀΐ ΥγΟΙΣ ραχί δ} ϊογ ἴα 8 Ὀσοδ οὶ οὗ 
189 Ἰανν.᾽" Αοσοτάϊπρ ἰο ΗΌΥΟΥ πα ΏΔΗΥ οἰ μο σα 
(ΟαἸνίη, ΤΉ 6116 οὐο.) Φ8πλθ8 'Ἰνδηίβ ἰὸ ταϑοὶ ἐμ ὃ χ- 
686 οὗὨ 8 γοδάοσϑ ἰμδί ἱμποὶν γοβροοὶ οὔ ἰλ6 χίϑὴ 
Ἧ828 ὑπὸ ουἱχοίΐηῃρ οὗἩ Ἰογὸ; Ὀυΐ ΒυΓΟΙΥ πὸ 26} 
σου]ὰ Βαγο ἐβουκλΐ οὗ Σοργοβοπίϊης προσωποληψία 
88 Ιοσο. ΑἸΔΒουρὰ πὶ {ῖ8 6886 μέντοι 1Β τομβοχοῖ 
εδογίαὶπὶν (ὑπάοοά, ἀοτταδα ἡ εἰἐοἢ) 1.0 Β6η89 ἷ8 ἀ11{- 
ἤουοηῖ: ἐσέ (βοβὨΘΟΙΘΏΌΓΡΡΟΣ) δὰ ψοέ (ἀθ 
Ἦοί6) 8.Ὸ 880 βοὶ δϑδίὰθ ὈΥῪ ΟἿΣ οχρ᾽δυδέϊου. 
ΓΙ σΆΘΥΟΣ ῬΑσί1 616 00 σι οΒ6ῃ, μέντοι 18 ΟἸ ΩΣ 
αὐυοτεαίίνε.---Μ.. 

ΤῺΏΘ ΣΟΥ 8] ἰᾶνν.--- Το αν ἀθποίοθ ὮΘΣῸ ποὲ 
ἃ δΒἰηρὶθ ΘΟΙΩΙΙΔΗατηοεὺ (85 ἤμελλεν τοϑὶτίβῖτδ 
ΓΚ) τοΐουθηθο ἰοὸ Φ6Γ. χχσχὶ. 88, ΗδθΡ. νυἱἱὶ. 10; 
χ. 16), ἴον ἐπ οοτιμιδηιτηθηὶ οἰϊοα ἐτητυοα Δ ο }Ὺ 
ΔΥΪΟΓΎΒΤΝ ΘΙΒΌΤΘΟΟΒ 86 ΜΠ0]16 180 88 6ο0π- 
Ῥὶοὐοὰ πῃ ἰμ9 Νοὸνν Ταίδιιοηΐ. [0 ἴδ γογαΐ Ὡοΐ ΟὨΪΥ 
Ῥοσδυβο ἰΐ 18 ΒΌΡΓΟΙΩΘ δηα ἰδ πιοδὺ Ἔσοο]]οεὶ 
(80 Ὑ ΙΟΒί πον τὶν} σοΐογθηοο ἰοὸ ῬΆ1]1ο, Ρ]δὶο διὰ 
ΑἾ80 ΤῈ 110, ΒΘ ΘΟ ΡΌΓΚΖΟΣ δῃὰ 4].). ΑἸ ποῦ 
ΘΟ σὶδϑί, μ᾽ δοίης Ηΐμπ861} ου ἴδ 6 6 τ ]δὴ δἰδπα-Ροϊηί 
681185 10 ἥγϑδὲ διὰ σγεαί, ἰτατηοα δ θ}]γ δἴϊδσπσασὰακ 
Ηθ ἀοβουῖθοβ ἱὲ δβ αὐΐ-ἐπιδγαοίπσ δὰ ρμγίπμεϊριαὶ 
(Μαίί. χχὶϊ. 89), διὰ ἐμὲβ Νὸν Τοβίδιαομί οοπ- 
οορίΐοῃ οὗ ἐἰ ἰΒ ἡουπὰ 8160 ἱπ Ῥδ], Βοτὰ. χὶἹὶ. 8-10; 
Θα]. ν.14. Νον ἐ ὑπ18 »γϑιοίριαΐ [{. 6. οὐ αἰῃαὶ, 
ἴπ 1018], δ] ὁτηθπίδσυ--- ΝΜ. παίυγο οἱ ἱμρ ἴὰν διὰ 
{18 115. οπεέπεϑε, Ματῖκ χὶΐ. 82, ἃγὸ ᾿ἰπίοστοα ἔσγοσῃ 
(86 Ομϑῆοδα οὗ Θοά, (9 Οἶνον οὗ (0 [8δ'ν, {89 
ἜΧρ᾽ δηδίϊου ὑπδὶ 10 18 681104 ΤοΟγΔ] Ὀδοδυδο ἐλ Ῥσο- 
οοϑάβ ἥγοιη αοὰ ἰἰ8 ΑῸἙΒΟΥ, 18 ποὶ 80 ἔδυ-οϊοοβοὰ 
(Βαρβα)ίυβ, Ἦ οἰδί εἰ δπὰ 4].), 88 ΤΥ ̓θδῖῃ κοΣ ΒῸΡ- 
Ῥοδθβ, Ο Βα 8 ἐμαὶ {818 8 ἔστι ἴῃ σεδϑρϑοῖ οὗ 
(86 σῆο]9 Ἰᾶὰνν ; Ὀυὺ 8 οὐ᾽οοίζοη ᾿ΔΟΚ8 γμοΐτιξ, 
πα ΒΩ ΟὮ 88 ἐδ οἱϊοαὰ ὀοϊρσοδπάτχηθσι 18 ΣΘΑ]]ῪΥ͂ 
80 τοῖο ἰδ; Ὀαὶ ἰὶ Ἰοδὰβ ἰο ἰμ9 ὀχροβι ώοῃ ἐμδὲ 
{6 “ἐΤΟΥΔ] σοτοση απ απηεί 8 (μ9 δοτοχαδηἀχιοηΐ 
οὗ ΟἈ τὶ ἰ᾽ (ατοίίυ8). [8 ΔρΡΡΙγίηρς ἴο Κίηρβ 88 
Ὑ76}1 858 ἴο οἴου τθὰ (Μ10}46}18) 1ὲ8Β Ὀοΐηρ 8 υὐὰ 
φτεσία (ΑἸ γ1}), δγὸ Ὄχρ διδίϊουβ Ἡμϊοὰ ἀο ποὶ 
ΤΌΔῸ8 80 υμπάδιμοηίδὶ ἰά66:; 1.186 νιαχίησ κὶπρα 
(ΤΒοπιδδ) ἰβ 1688 τοηοίθ; Ῥυὺ ἰΐ 18 ῬΓΟΌΔΟΌΙΪΥ 
6811. ἃ ΒΟΓΘ ἰῃθ 187 ΤΟΥΔῚ δπὰ ἰδ Ἰὰν οὗ ἐπ 
κίηράοια, Ὀοσδθβ6 οὗὨ [19 δυΐμοσῖ ιν οὗὨ τοὶ θα 
δοᾶ ἰδ σοπίχαδὲ Ὀοίνγθθι Υἱοὶ δπὰ ῬΟῸΣ τοδὶ 
σοταρ οὐ οὶ νϑρΐθῃ ὈΘίΟσΘ ἰμ6 δυϊ ΟΣ Υ̓ οὗὐἨ 186 
κἰπρ. Βοίοσο Ομ σὶθιὶ, {80 Τογὰ οὗὨ ΟἼΟΥ, Ὑῖὸ 
888 ΘοΙΡτοΒοπάοὰ 8]} αν 5 ἰπ (818 ὁη9 ἰδνν, ἐδπὸ 
τὶ οἢ ὅτ ἸΟῪ δπὰ ἴδ Ῥοον σοὶ (6Ἀ. ἰἱ. 1; 1. 9 οἴο.) 
ΜΝεραιίυνεῖν, [6 ἸΔῚῊῪ δοτηρ]εἰθα πὶ πο Νὸν Τοβὶδ- 
τηθπΐ ἰβ 6 Ῥσϊποῖρ]ο οἵ ροχἕθοί ΠΠθοσίν (Αοἱδ ὶ. 868), 
Ῥοεϊυεῖν ἰὲ ἰΒ 8. ΤΟΥΔῚ ὑσὶ μοῖρ]9 ὀχδοίϊηρ ῬΡὲσ- 
ζεοὶ ονοάΐοηοο ἐο ἰμ6 Γοσὰ, Ηθη00 γὙ0 ΒΕΑΥ͂Θ ΒΟΣΘ 
ΠΟΘ ΤΏΟΤΟ {86 ψοτὰ τελεῖν ΘΟΒΖΟΤΈΩΔΌΪΥ ἰοὸ ἐδ6 
ῬΓΘΥΪΟυΒΙΥ γεροδίθα δ᾽] δίομβ ἰο ἰδ0 ον Τοδβίβ- 
ταθῃί τέλος. [Βυὶ ΜΨὮΥ ποῖ ἴἰδκθ νόμον βασιλεκόν 
ἷπ ἰἰ6 ρῥ]αΐῃ δπὰ οὈνϊουβ 86η86, (Π6 ΔῊ γοψαΐ, 
“{89 ἴᾶνν τ ῖ ΟἈ 18 {11 λίησ οὗ 81}18})728ὲ᾽ (ΑἸέοσα) ἢ 
ΤῊ δ τοπάοσίηρ (τὶς τϑίθγομοθ ἰο Βοσα. χῖ!. 10) 
βυΐϊϊ8δ {86 σοπίοχί γ76]].---Ν. 7---κ«ατὰ τὴν γραφῆν 
ΤΟΙΌΤΒ ποὶ ΟἿΪΥ (0 τελεῖτα Ὀυὺ ἰο 189 τῖο]0 δει- 
ἐθῆσο νόμον βασιλικόν τελεῖτε ἴοτ {πΠ6 νόμος Εχ. χχ. 
ἴῃ ἰἰϑ Εἰ ΚΘ ΤΟΥ͂Δ] ἔογπι 18 δ τον ἰσϑοϑα Βοίοσο- 
μδηᾷ, 1,6ν. χὶχ. 18, τ 116 ἐμαὶ ἀἰδουγδῖνο ΤΌστω οὗ 
ἐμ6 Ἰὰνν ἰ8 γοΐοσχζοα ἰο {890 τοϊπἰδίχϑίξοι οὗ δ ᾳ 618 
(6 4]. 111. 19). 

ὍὯο ἄο νγ9]]. (αὅττηδη : “γε αοἰ δεαυιδμ,,)} 
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«--ὈᾺδῚ 16:: ΘΟΒΙΟΣΈΒΔΌΪΥ ἰο ὑπὸ Ὀθδαϊ Ὁ} Πδγλ0, 
νυ οὶ (Π086 πὸ ὈΪΔϑρθθηθ. ΟΠΥἰβυϊ δ] ν Ὀθδ8- 
{{π|, δηϑυγοσίησ ἰό ἰδὸ δβρὶνϊίυαὶ Ὀδδα ΟΥ ἰδθ 
ἰοῦ οὗ (86 πδηιθ οὕ Οεγὶϑί. Ἡυὐμο γ᾽ Β ΤΘΙΠΔΥΪς 
ἐδ Βεσο βοτηϑίίπρ 8 ἰο Ρ6 οοποοάθα, ποὶ πνὶϊμουΐ 
ἴΣΟΔΥ, ἰο 186 Ορροδοηίβ, 1165 ουϊδὶἀθ οὗ ἐμ οοπίοχί. 
γερ. 9θ. Βαϊ ἐξ γὸ ζσϑδρϑοῖ ὑὈΘΊΒΟΏ8.-- 

προσωποληπτεῖν ἰ5 ἅπαξ λὲγ. ἀπ δΔτ ΓΔ ὈΪΥ ΟΟ500 
ὉΥ ὅδινθ5 ἰ0 ἀοηοίθ δπἀδὶσίηρ ΟἈΡβιἰδηϊγ. ΒΥ 
βιο ἢ οοδάποὶ ἐμπο Υ δυρροδα ἴο δυοϊά δἰ, δυὺ ΒΘ 
(6115 ἰμϑπὶ: ὉΥ͂ ἐπ }]8 ὙΘΣῪ ὑπο γ8 81:6 σου κίης 
βἷη (ἐργάζεσθαι 18 Θιξοπος ἰμδῃ ποιεῖν, Μαίίμ. Υἱΐ. 
28, οἰο.). 
ἐπ ς οὐοα ὉΥ ἴδο ᾶνΥ'.-- Το ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ 

'οσὸ 15 σοσίδιγ ἰο ἰδ6 βροοϊδο Ῥχολβιὶ ἰίζοη οὗ 
ῬΓΟΒΟΡΟΙΘΡΒΥ͂ [τοϑρϑοί οὗ Ῥϑυβοη8--- ΝΜ. θϑαὺ. χυΐ. 
19 διὰ εἰπιϊ αν ᾿πιογάϊοιοηβ (Β αὐμὸν ἀθηΐθ8 11), 
ἰβδλϑυυδὶ 88 ἐξ Του υδίθβ ἐ86 Θομμπλδηαπιθῃί οὗ 
ἴονο Ἰἱλογ δ} διὰ δ (6 βϑῖῶθ ὑΐπιθ ἷπ ἰδ ᾿ἰραὶ 
οὔ ἰὲ δοατϊγθ8 ἃ ἸΏΟΥΘ ΖΘΏΘΙΑΙ Β80η86; ἰδιδί 8, 10 
ον οἵ Ιοτὸ πῃ 18 ΟὨΘΏΘΒΒ, 85 δρρὶ θὰ ἰο {89 αι109- 
ἴοι υὑπὰον Ὡοίΐοθ, ΓΌΠ8 ἱπίο 80 ΘΧΡΓΘΒΒ ὈΓΟΙι)- 
Ὀἱξίοη οὗ Ῥγοβοροϊθρϑῦ. ΤῈ0 ΥΟΥῪ ΔῊ ὑμογα ΟΣ Το 
ὁ8 ψε ον ἰμδ6 7υάδίῖθι Ρ]υπιῈ8 ᾿ἰπη50]7, σοπν]οίβ 
εἶτι 828 8 ἐγδαηθατγοσθοσ. 1πῸ οἰοίοθ οὗ {μ0 πογὰ 
καραβάτης ἈΔ8 ΠΟΧΙΟ, 88 ἴῃ Βοιη. ἱϊ. 26, δηα 1ἰἶϊκθ 
καράβασις οἷν. γ. 14, 86 ῬΘΟΌΪΙΔΥ Θμλρμαϑβ; ἰδὸ 
δυάαϊοιϊοο- ΕὈϊοπίία ἰγδηβζγοβδίοη οὐ [86 ΔῈ 88 
οϑιαρ εἰοὰ ἴῃ (86 Νον Τοβίδιμθοὶ 18, 88 1 ΟΓΘ, 8 
βοοοῃὰ (411, ΟἿ 6]. 1ϊ. 18. ᾿ 

γεμ. 10. Ε᾽οσ τ οδοόοθυοσ 5841} Βανο Ἰσορὶ 
ἴ)6 τοϊο ᾿δνν.--- Πγροιμοίλσδὶ οὁ8859, ραΐ 80 88 
ἰο ΔΡΡΙῚΥ δὲ οὔσο ἰο ἐμ 7ϑντίβῃ βίδηά-ροϊηῦ ἰῃ 18 
[}}] οοπβδοαιυθησο δηὰ ἰὸ ἐμ Ομ ν βίη, νι ποαὺί 
θείης διωδίσυουβ, Ὀθοδυδο ὑμ6 7.}} ΘΟμΒΘαΌΘΠΟΘ 
οἵ Ταἀδίδται Ἰοδὰδ ἰο Ομ εἰδιϊδηϊ γ. Τθ πηϊίοστι 
βοϊἀδυὶεγ οὗἉ ἐμ6 ἰδνν 18 4180 δοϊζη ον] θα ροα Ὀγ (μ6 
δενθ: ϑῆοθ ΒαΌΝὶ Φοπδίδδη δβαγβϑ; “φμοά δὲ 

αὶ οπππία, ἀππι Ὁέγοὸ οπιϊέίαί, οπιπέμηι ἐδ εἴπισι- 
ἴοτιμῃ τειι8.,) ἐν ἐνέ 'ἴΒ ἴ0 6 Δ ,Κοι γθοδΌΪν (0 
6 ρεοοοάϊησ. Νοὶ ἰδ6 οπ6 ἀοβηΐΐθ οομμμδαπά- 
ποηΐ οὗ Ἰογο (Οοσυμμοηΐαδ, ὅθτα]6}), Ὑ σὰ θτα- 
ὑτδοθα ἐδ 9 916 Ὀμΐ ΔΩΥ οὔθ ΡῬοϊηΐ οὗ {0 1αν. 
ϑίμςϑ νόμοι ἰδ ΤΑΥΘΙΥ υδοὰ ἰο ἀθῃοίθ ἰμ6 Μοβαῖο 
φοπιιδιυταθηΐβ 0ὁπ6 τοἰχαῦ 96] ἱπο]ϊ θὰ ἰο ἰδ ῖκθ 
ἐνί δ ὁ ἀσαίοῦ {τῖ ΘΟ ΒΟ ΚΘΗ ΡΟΣ ΟΣ δηὰ ΚαΓΠ), 
δαὶ εἰποο ἰδ ζ0Ἰ] οί πάντων, δοοογάϊηρ (0 
Βαιμον δοὰ 4]., γοπάϑγβ ἰδ δομβίσιοίϊοι αἰ βου], 
ἷξ ἰδ Ὀοϊέοῦ ἰο δδυτὰθ “διηὸβ οηἰοτίηρ ἰαἰο [89 
δον Δ τηοὰθ οὗ Υἱοῦ ὙΙΘῚ 86 Ῥοϊοαηίϊαίο5 ἴῃ 
Βαγίηρ ἰπδὶ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ΒΟρασαὶθ ἐντολῆ 88 8.80 {π6 
[ὉΠ ἴοτοο οὗ ἃ νόμος. Ἡἰοδίη ΟΣ 568 ὑπαὶ 98 168 
δκοα (0. τηοδὲ δυο γ8. 016 ο486 τ ΟΥΘΥ ἴο Τη8 |Κ0 
ἰδδ εἰδίοιαθηὶ 86 δουΥποΐῃρς 85 Ῥοββὶ016θ. Βυΐ 
δαιιεα ᾽ἴ5 Βαραϊγ πΣἸἰπρ ἰο γί 6] {πὲ8 πιοϑὺ ἔϑυουγ- 
δδϊο 6886 ἰοὸ ἰὴ τοδάδσ, Τ86 ροϊπίὶ ἰο Ὀθ πιδάθ 
ἴδ [86 ἀοιποποίγαίἑοη οὗ ἐμ6 ΔΟΌβοϊαΐθ ἱπυἱο Δ Ὁ} 1 γ 
οἵ ἰδ Ιαν. Τμο πταίειν τιδῦὺ ὍΘ υπαἀογϑίοοα ἃ8 
νοὶ] οὗ ἃ δἰ ρὶ οὔθ 88 οὗ 8 ργοββ οῇθϑῃοθ, {86 
ἀρεϊδταιίου μοϊάϊης κοοὰ ἱπ οἰ θὲ σ486:; Ὀαΐ ἐδμ9 
ϑυπίεχὶ βθοῖηβ ἰο γϑαυίΐγο ἴῃ 6 Ἰαἰύον σοῃϑίγαοίϊοη 
ΜΔ ἴ5 αἷδοὸ δυουτοὰ ὮὉΥ {μ6 Ῥτοροβίιζοῃ ἐν, 
ἩἨΒοδοονος οὔθ ἱπ οὁΠ6 ροΐπέ 80 88 ἰο ζ4]], 18 
ῬΓΕδπΙ ΠΟΒΕΥ͂ 8 ΓΕ ΤΌΒΒΟΥ οὗ 41}} Ἰανϑ, ἱ. 6., 6 
ἷν δὴ δροδίαιο, 115 ΒΘΏ86 Τ0]1ΟΒ ΤᾺΟΓΘ ᾿ΟἸΘΑΥΥ 
ἔγοαι ἰὴ6 δεαῖιοῖ. ΞΟ δὴ οηὴ6 18 ἔνοχος, ἵ. 6., 
δεϊά ἔαδέ ἱπ συ [Θ΄ τπι. δυτοϑὶθα.--- Μ.} ΤῸΓ 8818- 
[τοίου Ὁγ ἐπ6 δΒυδοτνίης οὗ ρυηϊβτηθηί. ΕΔΟΝ 
ΒΕΡΑΓΆΘ ἰδῪ ὈΘΟΟΙΏΘΒ 65 ἴὑ 670 8 προ τΠῸ 
δετοξίδ ἰεἰ τ. 

γΕΒ. 11. Ε᾽οΣ Ἐξοὸ στο δΒεδὶᾶ.-- - Το υηἱὲγ οὗ 
8}1 Θοσητδηἀιηθῃ 8 1168 ΡΥ ΩΔΥΪΥ ἰπ [89 ὉΠῚῪ οὗ 
86 δναίνοσ, Μασ χὶϊ. 82, Τ 8 ἐπ }}168 οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ 6 Οπο διε οὐὁἨ 411 σοϊτητωδηατθηΐθ 80- 
οογάϊηρς ἰο 10} 8}} ΘΟμισ δ ἀπχοπίβ τὸ ἱποϊυ θα 
η 6Δ0} βορδιδίθ δοιηηδηθτηθηΐ δηὰ (89 074 Β6ΏΒ6: 
186 τοαυϊγοιμηοηΐ οὗἨὨ ἸοΥὸ δπὰ ἰδ 076 ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒ6. 
ΤΏου 5841} ποῖ οοτσηϊδ δἄμ]ξοτν .---1}- 

βογοηῦ οχρ δηδίϊομβ μϑΎθ Ὀ66Π αἰγοη οὗἉ (ἢ9 56]66- 
ἰΐοη οὗἨἉ 1686 ὕτγο δοιτηδηδιηθηΐθ, Βδυϊηραγίθη : 
Βοοδυδο ὑδμοῖν ὑΥδΏΒ δῖοι τ71Αβ Ῥυ ΠῚ δ 64 τ 
ἀοδία; ὙΠ ΙΟβί πα χοσ : Ὀθοϑῦδο ἰὴ9 ΣΟδάΘΣΒ 8.6 π0- 
ὙΠΟΣΘ σμαγρβοα γι μοιχεύειν (800 ἔῸΥ ἐμι0 ΘΟΠΙΣΑΥΥ͂ 
οἷι. ἰν.), ὙΒΘΟΡΘΆΒ μὴ φονεύσῃς 88 (16 σοχιμμδηά- 
τλϑηΐ Οὗ ἸΟΥο 88 18 Κογθ1, Ὀοσδδθ {Π|666 το {80 
ἢγχϑὶ ἀυϊὶ98 υπάον (πο δ οὗ Ἰουὸ ἴο ο6᾽8 ποῖμῇ- 
ὈΟΌΣ, ΗονΘΥΟΣ γγο ΒΑΥ͂Θ ΒΘΥΘ ΟΠ6Θ ΙΏ0Υ70 ἰ0 08]} 
αἰϊοηύζοι ἰοὸ ὑμ6 ΒΥ ὉΟ]1081] ομδσϑοίος οὗ {δπΐ8 
Ερίβι1]|ὁθ. Το ἰδὸ ᾿βγδοϊϊέθ ἐμ Ῥχοβλοίζίου οἴ 
Δαυ ΟΡ ὙγΑβ δὲ ὁπ06 ὑπ ῬχΟΒ  Ὀἱ(ΐοι οὗ γο σίουθ 
δΡροβίβϑυ ἴο Βοδύ ΘὨἶβηα (Ὁ 16 ἢ ῬΓΟΌΘΔΌΙΥ δοοουμίδ 
ον 86 ὑΣϑδηβροβίουβ Μδυς σ. 19, οἱα. οὗ τ 10} 
Ηυΐμ ον τῆ). 95. τι θη(10}), δηὰ ἐπ6 Ῥστοβι οἱ οι οὗ 
ΤΟΡΟΥ δ 0Π06 ἐπὶ οὗ ἸΟΥΘ] 688η088 [οοἰποα ἔτοιϊα 
ἐμὸ αονῶδη ζοδἰοεισκεῖξ, ἴον τϑοὺ οὗ ἃ ουγτομπῦ 
Ἐπα 68} θαυϊνα)]θηύ---Μ.] ἰονγϑι 8. ΟΣ ποὶ  ΡΟΌΓ. 
ΤῊΘ δ0ὴ80 ἰβογ  οΓ9 18 ῬΓΟΌΔΌΪΝ 88 0Ὸ]]ΟὙ͵78 : (9 
βῶη αοἀ ἰο ὙΒΟΒΘ Θοτμτηδηιηθῃὶ γοιι ΔΡΡΘΔΙ ἱπ 
ΥΟῸΡ ἔϑασ οὗ ἰπίοσιοὶ πρὶ ηρς τὶ οδι μθηΐβιλ, 88 
Ῥτολὶ θα τηυγάον, οὗὁἨ τ ῖσμ γοῦ ΤΩΔΥῪ ὈΘΟΟΙΩΘ 
καυλὸν ὉΥ γοὺ Βαίσοα οὗ ἤθη. 9 ῃδΥθ πὸ ἀουδί 
[Πδὺ 4180 1 52ο. 111. 16 γο ῖοτβ ὈΣΊ τ ΥΙΪΥ ἰο ΕὈϊοπὶΐθ 
οοπᾶαοί ἰοτγαγάβ ΟΠ ἰβίΐδη 8] ουϑαῖρ (6Ἀ. 1]. 19). 
Το σοπηθοίΐζου οὗ ἐδο χοχὰβ τί Μαίίῃ. γν. 17- 
19 18 ο108τ. 

ψεΒ. 12. 8ο δρϑαϊὶς γὸ δῃηἃ βὸο ἅο γ9.-- 
ΑΡρὶἱοδύϊομ ἄσατῃ ἔγοια ψδὺ Β88 βροηθ Ὀθδίοχθ, 
αϊ ποῖ 8 ὩΘΥ δοοίΐϊου (βθ19 0). ΗυΐμοΥ γϑηὶθ 
ἰο δσοππθοῖ οὕτως ψὶϊῃ τὰῶϑδὶ ζΟ0]]ονγα, δοΐ πὴ} 
γδὺ 888 σοῃ9 Ὀθίοστο. Βαυὺΐ (ἢ ἀο}}}6 οὕτως ἃ8 
Ὑ76}1 δα ὑμ6 δηὐθροβι(ΐοι οὗ λαλεῖτε ΤΟΥ͂Θ Σ᾽ ΒΓ Ο ΑἿΥ͂ 
ἴο τμδὺ 88 βοῦθ Ὀοίοσθι 7186 σϑϑᾶάθ 18 οὗ [δ9 
Ἐρίϑι19 δτὸ οσιδγρϑὰ ποὺ ΟἿΪΥ δῖον ὑπ 9 ἸΒΏΠΟΡ 
οὗ Ἰασταθα ἰο ἡ ρο δοσοχάϊηρ 0 [89 δα ὶ- ἰδὲ 
οοποορίΐοι οὗὨ ἐμ ἴατν, π ἰοι δὰ θθθη Ἰδἰὰ ἀν, 
Ὀαΐ 4180 ἰο δβϑβοσχί ἐὺ ἰῃ ὑμποὶν σϑϑρϑοίΐγθ ΒΡΒΟΥΘΒ 
88 ὙΓΏη68865 ΟΥ̓ (80 ἰγυΐῃ (866 φο. ἰδ). Τδυν 
[Π6} τοῦθ γϑὲ ἰ0 Βροδῖκ δηὰ ἰο ἐδ ἷν αὐ ὑμθῃ 
οὗ σουγϑοὸ 8180 ἰο δοὶ δοοογαϊ συ. 
45 ἴξοβθ εὐοπὶ ἴο Ὀ6 ᾿πᾶροᾶ ὈΥ ἴδ6 ἰᾶτν 

οἵ ᾿οσῖν.--- Τΐδ 16. ποΐ (6 ὀχρ]ϊοδίϊοα δυὺ {89 
γϑϑδοὴ οὗ ὑἰπ9 ρυϑοοάϊπρ ὀχμογίαιοη. Τὸ ατ1.θ8- 
(ἷοπ σοιμθ8 ἋΡ ὙΨΕΥ͂ ΒΟΤΘ δραΐῃ 98πι08 6818 {116 
Νον Τοδίδιαθηΐ ὑπ αν οὗἁὨ ᾿ἰθοσὺν 88 ἴῃ ὁἈ. ἱ. 2ὅ 
δηὰ ποὶ, 88 δῦουϑ, 86 ΤΟΥ] απ Τ6 ἸΔῈ οὗ 
ἸΙΒΟΥΟ 8 [9 Νοὸν Τοβίδιηθῃῦ Ῥυΐϊποῖρ]ο οὗ (89 
ΠΟῪ 1176 πὶ ὑπ6 6Ο8Ρ6] οὗ ΟἸΥἶδί, τ ῖοι ἔγοοθ ἃ 
ἤγοια {πὸ σοδίραὶ πὶ οὐ (86 αν. Οοπϑοίουβ ἰδπδί 
δοοογάϊηρ ἰο ὑποῖν ΤΑΣ ΠΥ] ΟΥ αηδαὶ 7} οοπά ποὺ 
πὶϊ τούθγθῃοα ἰο {μ15 αν ᾿ΠΘΥ το ἰο Ὀ6 ἡυσροὰ, 
ἰτὰθ σον 5} ΟΕ δι 8}5 ἀπ ὰ [βγϑο] 168 πλυδὲ ΘΠ 66 ᾽- 
ΤᾺ ὑοαυ γ ἀραϊηδὲ 9 υἀαῖδπι δπα 18 Ἰορα θη) 
δα χα ῖοῖῦ ΟὨτἰβἰΐϑη 9016] Ο ΒΡ. [1 18 ἰσὰθ ὑμαὺ 
{1118 νόμος, 85 Βι οἢ, δα τ Ἰοαδὲ ἃ ὨΟΠ -ΟὈΒΟΥΎΒΏ6Θ 
οὗ ἐῃ18 οὐ {παΐ οΘοτηπμδηἀπηοπί (ΗΠ ἢ 60), Ὀαὺ (815 18 
ΒΔΡαΪγ {πΠ6 ΤΟΔΒΟῚ ΜΨἘΥ ἰὐ '8 641104 νόμος ἐλευθερίας. 
γε. 18. ΕἿΣ ἴδ9 ἡπᾶρτηθηϊ 15 [Ὑ51}}} Ὀ9]7 

ἸΆΘΤΙΟΣ 688. --- ηπιεγοί εἶ ἴθ ἱπαάοαιθδίθ. ΟΥ̓́. 
Μαίίῃ. νυ. 6; οἷ. χυἹἱδ, 28; χχυ. δῦ, ΤῈ} βαυϊης 
8. ὈΥΠΙΏΔΡΙΪ ἰχὰθ ΟὈΘΟΟΥΟΙΥ. 180 ἡπαριιοπὲ 



8 ΤΗΕ ἘΡΙΠΤΙΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΑΜΕΗ͂. 

Ὑ}}}} Ὅ6 τἰχίαϊν δηΐοτοθα δοοοσαϊΐπα ἰο {80 ΙοΥθ 
ἀϊδρίαγοά ἱπ ΟὟΓ ᾿ἐΐο ὮΥ͂ ΤΊΘΓΟΥ ΒΒΟῚ ἰο (Π 6 ῬΟΟΥ, 
ἐμ βυ δοσης δα ὑπ ἀθαρίβοα. Βαυΐὲ [Π9 δβαγίῃρ 
0148 δἷδο ροοὰ δυδ᾽οοϊ γογ. Α Βασγά, τσοὶ 988 
Δ ΤΟδΔΟίδ ὉΥ͂ ἷὶ8 οσοπάποϊ Ὁροὴ ἷβ ΟὟ 60Η- 
Βοϊουβη 688: 6 τ ,Κ66. ΗἰτηΒ6]7 ἃ πεγὰ βοϊ-ον- 
ΤΩΘΏΪΟΥ, Ἦ8Ὸ σδηποῖ Ὀυΐ Β60 (80 ἡυάριηθηί ἰπ 8}} ἷ8 
ΘΧΡΘΥΪΘΠ66 δηἀ 8 ΤΥ }1]688 70.ἅ1618] ἄθογθα ἱῃ 8]} 
)υαρτιηθρηί. 

ἽὝοΥΟΥ Ὀοδδίϑι ἢ ονὸσ ἐπᾶριηθηϊξῖ.---Τ 0 
δδουπαοίοῃ ἱπίϑηδὶβο8 ἐπ 9 δη ποθ ἷβ. ὥ͵ηο6 κατα- 

᾿ καυχᾶσθαι σὶϊὰ ὑπὸ αϑηϊ ἶνο ἀοηοίοα δοαείέπ οπό- 
4εἰ ασαϊπδί ΟΥ̓ οὐεέν (866 οι. χὶ. 8; 7588. 11]. 14), 
ἔλεος τασδὶ πού Ὅ0 σομῃρ!οἰθα ὈΥ θεοῦ (80 Οαϊνίῃ, 
Βοημο] δηά 4].), Ποὺ ᾿ἱπίογργοίθα 85 {86 ἰγΐαπι- 
Ῥμδπὶ σα] δίΐου τὴ} ΒΘ Ὦ ΤΩΘΓΟΥ ὉΥ ἴθ ΔΒΒῺΣ- 
8Π066 οὗ ζ0ὺΧ806 σοηγουπάδ ( ρείδ (0 δλαπιε) [Δ 6 ἰΘΥΤΟΤΒ 
οὗ 16 ἡυάρταθηΐ (80 Ἢ ἸΘδί σου), ΟΥ ἰΥΘΏΒΙΟΥΤΩΝ 
ὑπ οπὶ ἱπίο Β᾽ 58 οὗ γοἀοιηρίΐοῃ, 88 ΒγΥ5 ον 1 οτὰ 
(μυκο χχί. 88); Ὀυὶ ἴὑ σαί οσ δἰ στ δο8 (Π6 γί απὶ- 
Ῥμδηὶ δδβῦγϑηοθ ἘΠ ὙΠΟ Β (86 ουδηροὶ πα 
ἹΏΘΡΟΥ οὗ ὈΘΙΘΎΘΙΒ, ΘΒΡΘΟἾ Δ} ἰδ δί οὗὨ 8 ὕδιηββ, 8 
Ῥοίοῦ ΟΥ ἃ δὶ οὐ ἰμὸ ἀπ. 116 του]ὰ ὀχοοὶ]οὰ (ἢ 9 
ὁπάρίηρ βρὶ εἰς οὗ ἰμ9 7υ Δ αἰϑὶδ, (μ 6 ΘΙ ΟΣ] ΘΟ ΟΒΡ 6] 
οχοο] θὰ ἰμ9 σἸοοτν Ταϊτημᾶ, (λ 6 ΟΠ υΣ ἢ οὗἨὨ ὑμ9 
νουϊὰ {ὰ6 βυπδρόρυθ οὗὨ ἰμ0 7618} αυδτίου δηὰ 
189 ὀνδῃροὶἑσδὶ οοπήδβδίοη ἰδ ἱπαυϊδί(ἰοη οΥ̓͂ [89 
ΜΙαα]ο Αγξθα, ἰο ΒΔ} ποίμίηρ οὗ ἰὴ6 ἰγίυπιρἢ οὗἁ 
Ομνϊβυδῃ ΡΒ ΔΕ ΠΥΟΡΥ ΟΥ̓́ΣΣ τπιοάοτη ρδγίϊου δγ- 
ἔβτη 

᾿ΘΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Ακεαϊηβὲ {π9 χοηυΐϊηθηθθδ οὗ (δ Εγίβι 6 οὗ 
ὅδιιοβ ἴμθγο 8 ῬΡΥΟΌΔΌΪ ποὺ ταϊβθὰ δὴ οδ͵θοίΐ ἢ 
ΒΡΡΔΓΘΏΪΓΥ ΙΠΟΥΘ πδί ὑπ8ὴ ἱμδὶ 86 ῬΟΥΒΟῚ οὗ 
Ομσῖβι 8 1θ68 Ῥγοταϊῃθηὶ ἰῃ ἰΐ ἐμδὴ ἴῃ οἶμον ΕΡ18- 
168 δὰ μδὺ (86 Δα ΟΡ ΟσοιἾ68 8 ΘΟ Ῥαγι γ6}γ 
Ιονοῦ ΟἸυϊδιοϊοσίσαὶ βιθπροίπέ ἔμαπ (86 τηοδί 
ἴδτοουβ Αροβϑίὶϊθβ. [0 οογίδί ΠΥ ἀοοβ ποί σοπίδϊὶῃ 
πο ΤἹΟΒῚΥ ἀονθὶοροὰ ΟὨγἰβί ὁ! οΧῪ τ ΐο ἢ οἤδγδο- 
ἰουῖζθβ ἐπ9 τυ ηχθ οὗἨ Ῥδὺϊ δηὰ Ζοῦη. ΤῈ6 
ΟΒΥἸ βίο] ΟΖῪ οὗὨ 9.810 68 ἰῃ ζοηθσδὶ 18 οἢ ἃ Ἰϑυοὶ τὶ 
ἐμαὶ οἵὗἨ δἰδ' ὈγοίμοΣ 540 δπα ποί οββϑη }γ ἀΐΐ-. 
[οχϑηΐ ὕγομα ὑπαὶ οὗ [8:6 βυπορὶϊ981 ἀοβροὶβ. ΤῈ6 
ταὶπα οὗὁἨ Φαπηοθ ἰ5 σίου Ῥσγδοὶ 681 δπὰ οἱ ἷςὶ] 
ἰδδὴὰ ἀοριπδίϊοαὶ δηὰ βροου]αίϊνο. Ενθῃ ἴῃ χο- 
Βροοὶ οὗ ᾿πδίσυὶ ἰηἴο (ὴ6 παδίυσθ οὗἨ Ο γὶβὲ {Π 6 Γ6 
848 ΔΙΠΟῺρ ΑΡοβίοἑ 98] δι μοσ8 ἀου 1688 ἃ ἀΐνον- 
Βὶγ οὗ ρἰδια, οὔ. 1 σον. χὶϊ. 7, 1 ἰβ 6180 ὙΘΥῪ 
ῬΤΟΡΔΌ]8 ὑμπδὲ Φατηθ8 ἴῃ 8 τυιϊβάοσῃ 88 ἃ ἰθδοθμοΥ 
ἀϑοιμοὰ ᾿ξ τηογο ἡυαἀϊοΐουβ ἰο ΤΌΪΟΓ ἐπ τοδάθυβ 
ἭΟΙΩ ᾽θ Δααἀτοβεθα, πογ0 ἰο (ἢ! 6 ἸΠΟΥΆ] ῬΤΟΟΘρί8 
οὗ 80 οβρϑὶ ὑμδῃ Ομ οΗ͂γ ἰο {86 ῬΟΥΒΟῚ οὗὨ {π6 
Βεάροιαθσ, Οἡ ἐμι18 δοσοιπὶ {Π6 ΘΟΙΠΡΒΥΔΕΥ ΘΙ 
0 ῬΆΒΒΑρΡῸ5 ἴῃ ὙΠΟ 6 Βρθα 5 οὐ Ηΐπὶ τῖϊνὰ 
ἀφοϊβίοη, 88 6. φ. ἴῃ 6Ἀ. ἱϊ. 1, ἀσβοῦν ἐδ 6 τοαῖον 
δἰἰϑῃίίου. Ομ (88 βθη86 οὗἉὨ (86 Υϑιηδυκ 8 Ὁ]6 6 Χ- 
Ῥγοβδίου τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης 
860 Ὁη0 6 Εἰχεσείίοαϊ απὰ Οτἰ σαὶ. ΤΉ βἰῃρ]ὸ 
Ῥδββδρθ ῬΓΟΥ͂ΘΒ ΘΟΠΟ] ΙΒ ΥΟΙΥῪ ΠΟ ΤᾺΓ 7 81η68 88 
ἔγοιῃ σοποονίηρ ΟΠ τὺ (88 ΒΟΙη6 τηδι πίδἰ ἢ) δοοογὰ.. 
ἵπρ ἰο 89 οἷα- ΕἸ ὈἸομἑ6 ΠΏΛΟΥ ἰ0 Βᾶνα ὈΘΘὴ 8 
ψιλὸς ἄνθρωπος. οδονι θη, Εἰ τΒ6 1} 88. ἐ6 δ8ὲ7- 
υαπί (Ὀοπάπηδπη) οὗ 76818 ΘΟ γἶδι (οἷ. ἱ. 1) βῆῃοτγβ 
ΤΩ ἰβέ  ΚΘΌΪΥ ΒΟΥ ΓᾺΓ Π6 ΡΪ]4668 (6 Μαβίου ΔΌΟΥΘ 
ΒἰτηΒ6]ῇ, πὰ ἀοβουϊ πη Η τὰ 88 κύριος τῆς δόξης, Ἦ6 
πο ΟΠΪΥ͂ δἰϊγι θαίοβ ἰο Ηἶτὰ ἃ ΓοΟγὰ] γδηκ Ὀαΐ, ἴῃ- 
Αἰ ΡΘΟΙΥ αὖ Ἰοδϑί, ἃ ἰρθος Ὀἰνίπθ ἡδίυτο ἤν 6 Χ- 
δἰἰεαὰ ΔΌοΥΘ 411] οσοαίῃυσοθ. Οἵ 8. οχ. 1; Ηδϑῦ. ἱ. 

18. ΝῸΟΣ τουδὶ γο ΟΥ̓ΟΤΪΟΟΙς 18 πιρηϊοπΐησ [89 
Ἰμοτὰ Φεϑὺ8 ΟἸγτῖδέ αὐ (Π 6 ὑσ Ὀορίπηΐϊης οὗ Ηἷκ 
ἘΡΐδβι16 ἴῃ ἱπισηϑαϊδία οοπποοίΐοη τὶ αοά Ηΐπι- 
86], δῃὰ Ὠἷβκ σοπβίδηϊ χοίογθῃοο ἰοὸ αοἂ 85 {86 
Ταίλεν ΒΆονΒ ποῖ ἐπα βίον 8δὲ ἴῃ ἀοΐηρς 80 Β6 
Βδὰ ὈΘΙΌΥΘ μἷβ πα πὰ᾽Β Ἔγ9 86 ΒἰκὮ ἀπᾶ ΠΟΙΥ Γα- 
Ἰαιΐου οὗἩ ἀαοἂ {μ6 Εδίμου ἰο (ἢ 6 ϑοπ. ΟΥ̓ δαυδὶ 
᾿προγίδηοθο ἴῃ αβιϊτηδιίηρ 86 ΟἸΥΙ ΒΟ] ΟΡ οὗ 
ΨΔΦαιηθδ 18 ἴῃ οἰγουτηδίηποθ οΥ͂ ἢΪ8. ὈΠΘαΌΪγΟΟΔΙΪΥ 
οἶς Οὐγίδι 80 Ζοτά, ἰμδὺ ἰβ ἐγαπδίοστίπρ ἴὸ 
Ηΐπι τὉ86 ΟἸἹὰ Τ᾿ οβδίδιηθηΐ πδπῖο οὗ αἀοα νἱτἢ τ ἢ 
ἢ 88 ἴτω αν ἔγοιη δ15 οαυ δὲ σα] οοά : οἈ. 
νυ. Τ, 8. β'οἢ δὴ δρρο)]αίΐου νγ88 ΟἿ]Ὺ ῬΟΒΒΙ 18 
οἱ {π6 σοηγνἱδίΐοη {μ8ι ΗΘ, ψ8ο ἰη ἰδ ΟἹὰ Τοβία.- 
τηθηΐ ἰ8. ἈΠΊΨΟΓΒΑΙΙΥ 64]]οἃ ὠελουαὶ (58 γ8), Β885 
χουθαὶ θα ΗΒ ζ ἴῃ ἐμ|6 Νονν Τοδίδιηθηί 85 Θοὰ 
{Ὸ Εδίμ6γ) απᾶὰ 88 Ομ γίβί, Οὐ ἩΣΟΒΙ ΠΡΟΣ 
ΟΙΒΙΠΘΏΪΔΤΥ Οἡ ὕδιη68, Ὁ. δ, δπὰ Ῥοσπ Υ Β 

Τπιιοϊεκιίιησεροδολίολίε ἀεγ Ολγιδιοϊοσίε, 2ὰ οα., 1., 
Ῥ. 98. 

2. Ἧο βῃουϊὰ τ ΒΟΪΥ ταϊβυπἀοτβία ἃ 9816 8᾽ 
Τοργοοῦῖ οὗ {86 βη οὗ ὕοβρϑοῦ οὗ ῬΌΥβοῸ"5, ΟΣΤΘ Ὑ76 
ἴο ἱπῖον ἔγοτῃ Ὁ ἐμδὶ Βὸ 88 δἰτηΐης δὶ {π6 δβίδΌ- 
ἸΙΒῃπηοοὺ οὗ ἃ Ῥογίδοί δαυδιγ ἴῃ ΑΙ 1176 ΟΣ 
ΘΥΘῚ ἴῃ ἢ} ΒΕΒΟΙὉΪ]168 οὗἩ {89 ΟΒΌγοΙ. αοά Ηξτὸ- 
Β601Ὁ βαῃσίϊουβ αἰ ογοησο οὗ ΓᾺΠΕ δηᾶ βίδίσξοσι, 
Ῥτονυ. χχὶϊ. 2; Μδαί(ῃ. χχνΐ. 11. Βαὶ 1 18 σοί ΓΒΤΎῪ 
ἴο 156 ν]}] οὗ 6οά, {7 τηϑὴ οὐοσβίορ {86 11πὸ οὗἩ ἀ6- 
τηδυοδιΐοη τ δῖ ἢ Ηθ ἴῃ τἱβάοση ἢ845 ἀσανντι, ἐΥῈὶ 
᾿ὺ ἱπίο 8} 1π|ΡΆ888010 συ ϊ δηὰ τὶ 86 οχ᾿ὶβίϊη 
αἸ ΓΘ 69 ΟΥ̓ΘΣΙΟΟΙΪς ἐἢ6 ἰρῆοῦ Ὀπὶγ. 7 87- 
ΤΏ ΡοΙηοηὺ ἐμοσοοσθ, Ψ ἢ]Ο ἢ. ΘΒ ΟΠ 1Ὼ ΤΌΤΤΩΘΥ 
{πη 8 ψγἃ88 80 ΓΡΘΑΌΘΏΓΥ ῬΓΘΟΥΔΙ πὶ ἴἢ ΔῚΣ ΟΥ̓ΔῚ- 
κ6 1168] ΘΒ ΣΟΙ, οὗ δϑδὶ Σηὶπρ; ΒΡ] οπαἀϊὰ δοδϑία οὗὅ 
ΠΟΏΟΌΓ ἰο ἐπ6 ἀἰδίϊη συ ϊβηοὰ δηὰ οὗ ρυ(ῃρ δ οἷς 
(ῃ6 ῬΟΟΥ 88 ΤΩ} ΔΒ ῬΟΒΒ10]6, του] ΒΓ Υ Ὀ6 
ΘΟὨΙΓΑΓΡΥ [0 (Π6 αρὶνὶς οὗὁἨ Φϑῖηθβ. [0 ἰδ ὁπ6 ἰδ᾽η 
ἴο Σοοοχηΐσο 8 Οἱ πο ΙῪ ἀρροϊπιοά ΑἸ όσοηοο, Ὀὰΐ 
ὧν 8 δῃοίθοῦ ἰ0 ΔΚ ΔΥΌΣΙΣΑΥΥ αἰδιϊηοίΐοη ἢ 86 
ῬΌΌΙΟ ΟΥΒΕΪΡ οὗ αοά. 

8. Φδῖηοβ δὶβο ἰθσθθα {86 ἀοοίχίο οὗὐἨ Θοα Β 
δἴϑυῃδὶ ο]θοίΐοι οὗὨ ζ͵’δο6 ἰττοεροοὶἧνα οὗ ΘΔ] ΟΥ̓ 
ῬΟΥΘΣῚΥ ΟΥ ΔΏΥ ουϊναγα ῬΧΟΣορ αν ο8 Πδίβοσανου. 
ΑἸΙΒου ἢ 1ὑ ἰδ ἔσθ ὑδαῦ ῬΟΥΟΣῚΥ }67 δὲ ἷ8Β 0 Τ6- 
σοτητη ΘΠ ἀδίΐου δηὰ τ 68} 1} 9Ὲῦ δὲ ὈΤΟΒΘΩΪΒ ΠΟ ἢ - 
ΒΌΡΘΡΒὮΙΘ οὈδίβοϊο (οἵ. Μδίιη. χίχ, 2δ, 26: πο. 
χὶχ, 88, 89), 0 ἰδ οα 186 οἶον Βδῃὰ ποὶ 1685 ἴἢ- 
ἀυὈ᾽ 80]6 (πὰ 4180 8 γϑα] οι ῬΘΏΒΘΙΪΟΣ ΓΤὉΣ 80 
ΤΏΔΩΥ ὑδίηρβ οὗ το {Π6 ῬΟΟΥ 816 ἀδργχίνοα ἱπ 
{818 τον α), ἐπὶ σοι ραυα νον ὈΥ ἔδυ ἰμ6 στοδὶ- 
δδϑὲ ὨΌΤΩΌΘΡ ΟΥ̓͂ ἰΠ0886 ἯὮΒΟ ΔΓ΄Θ ΥἹΟῚ ἴῃ ἴδ} δηὰ 
Ὠοΐτβ οὗὨἩἨὨ (μ6 Κίπράοτα ἃτ Τουπᾶ διό ἰμ9 
ΟΟΥ. : 

᾿ 4. ΤΙ 1ά68 οὗἩἁ ΟἈγΙβ δὴ ΟΕ ΤΟΙ 10 ἸΠΎΟΙΥ 65 
δτηοῶρ Οἶδε (ΠΣ η 58 (86 ποῃ-οχίβίθηθο οὗἩ ἰδῪ- 
ΒᾺΪ5 ΔΙΠΊΟῺ ὈΘΊΙΘΥΘΓΒ, ΟΥ δἰ Ἰθδβί {μ6 βϑί Πρ οὗ 
{πεῖν ἀἰδογοποθδ διηοηρ ἰμοιηβοῖνθα. Οἱ. 1 (ον. 
νἱ.1-4. Το σοδάϑσγβ οὗ (6 Εγἰϑ.]6 οὗ ΄ϑτχμθβ δἢ}- 
Ῥθῶνῦ ΒΟΤΘΥΟΡ ἰ0 δνο ὈΘΘῊ ΤῈΣ ἴγοιῃ σϑϑ] σὴν 
118 1468), δῃηὰ 85 8 ΤΌΪΟ 10 8 δὲ (η6 τ] ἢ τὯ0 
ἴῃ {818 χοϑροοὺ τηοβὲ Ορρσϑββεα {ποῖ ῬΟΟΣ Ὀγχοίἢ- 
το, ΤῊ 15 ἐποσοίουθ δὴ δά ἀ 1} 0}8] ΤΟΆΒΟΙ ΤῸΓΣ 
ποὺ Βῃον ης ἰΠ 61 ΒῊΥ͂ στοδίον ΒΟΠΟῸΡ ἰζδη ἐμδὶ 
ἰο ΜΆΘΟΙ (ΠΟΥ 6Υ6 ἸορἹ ἰτλδίοὶ οη(ἰ]οὰ. 

δ. Ῥανϊὰ νγᾶβ Βο]ὰ συεοὦῶΘει οὗ Βανΐηρ οϑαβοὰ ἰδ 6 
ΘΠΘΙΏ165 οὗἩ αοἂ ἴο0 ὈΪΔΒΡΒ τα 6 ἢ ΘΟΠΒΟ]ΌΘΗΟΘ οὗ 
18 βῖη πὶ Βδίμϑηοῦδα δὰ ὕσιϑῃ, 2 ὅδηι. χ]ϊ. 
14. Ἐκᾳυδ}ν συ δΥΘ ἱῃ Φ 6 7η68᾽ Ογ68 μΒ080 ἯΠῸ 
ὈΥ ἐμοῖσ ορργοδβῖνο οοπάυποί σϑυδο (6 σοοάϊ 
Ὠδη6 οΟὗἩ ἰπὸ Τογὰ ἰοὸ Ὅθ ὈΪΙΔΒΡΒοΙηΘὰ ἰ0ο ἐδθ 
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Ολυτο, ἐμ6 πδιηθ ΔΘ. ἢ Βαρίϊδπι τγ88 ἱπυοϊοαὰ 
οτενΡ Ηἰβ ῬΡΘΟῦ]θ. Τΐβ 15 δρδαΐῃ δὴ ἱπαϊγϑοὶ 
γοού ἰμδὲ δ δδοσί 68 ἰὸ ἐμὸ οσὰ 76βϑιι8 ΟἸσίθι ἃ 
ΤΟΔῚ Ὀἱνίαο ἀἰχηῖιν.--- 

8. “10 αἰνίπρ οὗ 86 Ἰὰτν ου Μουπί 3] ηδὶ ἰοοῖς 
ΤΑΔΙΏΥ ὉΥ πο ὅοι οὗ (οα, γ8ο 88 ἰμ9 ἀπ οὶ 

οἵ (86 [ογὰ μδὰ 1οὰ {πο οὐ τοι οὗἨ [8χ86] ὑπγου ἢ 
ἰδὲ ὙΠῸ ΘΤΏΘΕ5 δηα 18 ὁ). ἐμαί δοοουπὺ 6110 ὈΥ 
ἰδο Ῥσορβοὶδ Κὶηρ οὗ ἴδγϑθ] (901. χχῖϊ. ὅ, 6; 
Ναπιὺ. χχὶν. 17; 926Γ. χχσχ. 21: 9πο. ὶ. 49: Βον. 
χτὶ!. 14; χὶχ. 16), διὰ Κίῃηρ οἵ 4}}] Κίηρϑ; βθῆ66 
ἰ8ὸ ποσὰβ γοψαξ ἰαιτο τοῖον Ῥδυι συ ] Δ ῚῪ τὸ ΟἸνἰδί, 
ψ.0 ἰῃ ΗἾΒ ΒγΪ 08 διὰ ΒΟΣΙΩΏΟΏΒ αἰὰ 50 Βίσου ΣΙ 
ἱπου!οδίο ἰδ ἀν οὗἩ Ἰοτὸ (Μδιι. χχὶ!. 88, 39; 
ὅπο. χΥ. 12, 17; 1 710. 11. δ; ἵν. 20, 21). Το 
Ἰοτο οποϑϑὶ, ἰδὲ ἰδ ἰῃ Ἃα νν»ϑ]]-οτἀου θα ΤΠΔΏΏΘΥ, 8 
ποίη 6156 ἰπδὴ ἰδ κίηρ σΔγ0 οὗ οὁ1)6᾽8 ἰθΙΠΡΟΓΩΪΙ, 
κρὶγἰ 4] δηὰ δἰθσμδὶ 0 ]}δγῸ, 80 ἰπδὶ ΟΠ 6᾽8 βρὶ- 
τὐίθ6] ΘΙ ΆΓΘ ἸΏΔΥ 8160 Ῥχοτηοὶθ Ομ Β ̓θΠΡΟΓΆ] 
ῬΓΟΒροσιγ. Ταΐὶθ ἷἰθ ἄοπθ, ἰἦ τοι ἃΥὸ ἰγυγ ἴ86 
δουδίβ οὔ Θοα, Ὀο]ογτο οὐ Πϊΐπ ἀπά Ἰονο Ηϊσ. 
Κὸν πβόγο {118 Ἰουθ οὗ ομϑβο ἢ ̓8 νν 6}}.ογά γα, ἰὶ 
Δ 4150 ἃ Σ0}6 οὗ ἃ πν͵ο]]-ογάογθα ἰουθ οὗ ΟὉπθ᾽ Β 
Βο ΟΣ ; δε Μίδί. υἱὶ, 12. βίασκο. 

1. “Α βἷῃημὶο βίῃ δγοίϊηϑί ἢ.) δοϊηχηδηἀτηθπΐ οὗ 
θοά (ἰδοῦ κι ἢ πδνθ Καρί Δ}} οὐβοσ8) σοῃμ ἀθιη 8 
180 δ διὰ Ὀμτγάθηβ ἷτη τὶ [86 οὐγϑο. [1 
ἶξ 18. ῬΓΘΒΌΣΩΡΙ Ο05 δηὰ ἱπίθηιὶοη δὶ, ἰξ ἀοΡΥ το 8 
πὸ οὗ δρ᾽ εἰ] 116, ἀοδίΓΟγΒ ΓΔ: 1}, οἰο., 88 ἰπ 86 
8280 οὗ Θενϊὰ ΌΥ δ) ΣΎ, ἐπ ἐμαὶ οὗ Ῥοΐοσ ὉΥ 
ἀεδίδὶ δὰ ἰπ ὑμδὶ οὗ Αάβϑιι ὈΥ̓͂ οαἰϊης (80 ζογ ἱὰ- 
ἀεδῃ ταὶ. [ΙΓ ἐξ 18 οοταηπιϊἑοαὰ ἱμσουρὰ ἐμ τιν 
διὰ μδαδίο, βίῃ 85 δίῃ ΟδΥΣο86 τὶν ἰἰ86} (ἢ 6 
τεθο ΟΥ̓ ἀδιμ Δ ΌΪΘ 068, δἰ μουρσ Ῥγοβοσυὶπς 
Ετλοο δηὰ ζογχίγοηϑδ Ῥγουθηΐ 18 ὁχοουϊΐοη. 109 
ἴον ἷβ, 88 ἰὰ ΟΥΘ, 8 ζδυτθαΐ, τ Πΐσ ἢ 18 ἰοτῃ δἰΐο- 
ξαΒεσ, δου γοὺ ΟΗἿἹῪ ἰδ κὸ ΔΎΥΔΥ 8 Ρΐδδο 
ἰδεγοοῖ; 1ὺ ἰΒ |Κὸ ΒΑΥΤΙΒΟΠΥ͂ ἴῃ τηυδῖα ὙΒΙΟΝ 18 
τοῦ ΒρΡοΙΙοα 1 ΟΠἸΥ ὁ1η6 γοΐοθϑ 18 ουΐ οὗ ἰμ6.᾽" 

6. 
8. “ἸΥ δ πιβὴ ἰγδηβρβτοαθ ΟΥ̓ 016 ΘΟΙΩΙηΔη- 

ταθηὶ δηὰ, ἢ ἰὰ ΤΟΓΘ ῬΟΒ51Ό0]10, Βῃου]ὰ Κορ 8}1} ἰδ 
οἴδαν δοιιιηαῃἀπιοηὶβ οὗἨ ἁ ἰμ6 1ανν, δ ψου]ὰ 8βὲ}}} 
νθ χυΠγ οὗ ἰμ6 το] αν, Ὀόσαυδο ΒΘ 88 οἵ- 
ἴοπλοα {0 ααῦθ αοα ὙΠῸ ᾳαγοὸ 86 ὙΒοΐο ἰδ δηὰ 
ἰβδὶβι 5 ἘΡΟῚ 118 Ὀδίπρα Καορῦ ποὺ δοοογάϊηρ ἰ0 6ῃ6 
οορμηδηατηοηΐ ΟὨΪγ, Ὀὰὺ ὙΠΟ δοοογαϊπρ ἰο 84]} 
18 Ῥατίβ; ΜΏΘΏΟΘ ΘΟΥΘΡΥ͂ 8 ΒΥ ΒΌΠΠΟΔΗ(Υ 
ποῦ ἐμδὲὶ ὑἐμογὸ 8 ποῖ 8}γΥ βίῃρὶθ βὶῃ βὸ ἰσϊ βίη 
διά Ὀδὰ 828 ποί ἴο ὮὈΘ ἸἰΔὉΪ6 ἰὸ ἀδηηηδίΐου, δἰ μο6 
ἃἾ50 {1:8 τηοδὶ ὑσὶ ν]8] οὔδθησοο δρδίῃηδβὶ (9 ἸΔῪ ἰδ 8 
᾿πβηδγοβδίο οὗἠ ἰῃθ ψῈ01]6 ἰδ. Βυΐ Θαοἀ ἔογ- 
Εἰς (86 φῬοηϊίομς οὐθὴ ἰδ ργοβδοδὶ ΟΘ ΠΟ 68 
ἴῃ (μοἷν Ἰυπιὶ βοδίζοι, 18 ἀοπθ ἴον ΟἸ γι᾿ Β Βα ῖκθ, 
λιαδὲ ἃ8 ἴῃ (ῃ9 0880 οὗ (Π6 οοπγοτγίοα ἐμοὶν ἀ6}}γ 
διὴ8 οὗἨ ἱπῆττηϊ, δου ἢ ἀδιοημδὉ]9 ἴῃ ἰδ 6 π- 
ϑεῖνοβ, ἴον ΟἿ γί 5 889 δῖὸ ποὺ ἐτωρυϊοα ὑπο 
ἀεπιπδιίοη.᾽ Βιδσῖίκο. 

9. Τ86 ἸΙΟΤᾺ] 118 οὗὨἨ ἐδ ΟΠ ΥΟΝ οὗὁἨ ΟΕ Υἶβὶ τνλα 
εἱ 41} υὑπιοβ ὀσροβεὰ ἴἸὸ {116 Ῥϑυἱ] οὗ ἰγὸ ὀρροδὶϊθ 
ΤΌΟΚΒ; ΙΓ] σἰ ζοΥυ85πὶ Οἢ (ἢ 6 0η6 δῃὰ δῃὰ δηίϊ- 
ΒΟ Δ Ἰδι τὰ παν δηΐβεη ὁ (86 οἴμοσ. ΤῈΘ 
ἀροιτίπο οἵ 7868 (τνν. 10-12) δοποθσηῖης ἐμ ἰπ- 
ἀν δῖ 8]6 υμἱίν οὗἩ 189 Ὀϊνίηθ 1δνν ᾽8 δαὶ ΓΔ ΌΪ]Υ 
δήἠδριεὰ ρον νυ. }}γ ἰο δουπίοτδοί Ὀοΐλ τηδ] ἀΐἶ68. 
ἴβ πὸ ουθῃΐ ἀοεβ δ [Ι͂δυοὺσ δϑοϑίϊοαὶ σἰβοσίβια 
ΒΊΟΝ. ΟἾΪΥ ἰ00 ΤΥΘΑ.ΘΠΕΥ ἀορεπογδίθβ ἰηίο βου]- 
ΠΩ, Τοσδήβω. ΤῊΘ ἰδ ΤῸ. ὙΠΟ μὸ 18 
ΣΕΔΙΟΌΒ, ἰβ 8 ἰδ οὗ ἰΐδεγίψ ἰὼ (16 Ἰοιϊοδὶ δοσαρίύ- 
Δὴ06 οὗ ἰῃ9 (ΘΓ, γ68 {1:0 ΘΙ ΓΘ δ. {6818 οὗ δυ- 

ὑμονῖν δηὰ ὩΣ ΟΣ γ 18 δοηνογιθα ὁπ πἷ8 βἰδπαροϊπξ 
ἱπίο 8 ΒΊχΒοΣ υπὶίγ. Το Ὀϊνὶηθ Δ ὈΥ ἼΟ ΤΠ 6Δ}8 
ΟΡΡΟΒ6Β ἴ86 ΟἿ ν᾽ βιΐδῃ 88 λείεγοπονιῃ, Ὀπὺ 17 ΒΘ δ 88 
'“τοσοϊγοα ἐὺ ἱβγουχῃ ἔδι ἢ δὰ Ἰοῦα ἰηΐο 8 ἰμτηοβὲ 
ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΒΒ, ἰὺ ὈΘΟΟΙΙ68 ἰ0 Πἶτῃ ἀ41}}} ΙΏοτῸ δηὰ 
ΤΆΟΥΘ δὴ αἰοποπιῳ [ δείεγοποπὶν ἸἰύθΥ Δ} 8 ΠΟΙΒΟΡ 
Ἰανν, ὑπο, ᾿ἰνὶπς δοοοσαϊηρς ἰὼ δῃηοίμοσ Δ; 
αμοποτην 1 τ ΠΙΥ ΟΠ 6 ̓8 ΟΥ̓ αν, ἰθθη, ᾿ἰνὶπς 
δοοογάϊης (0 ΟὯ6᾽5 ΟὟ Δ, 86]7- ΖΟΥΘΥΙ ΘΗ ΐϊ.-- 
Μ.]. Βαυὶ 1 οἡ [86 οἶὲσ μδῃὰ αἰ αὐ πα δ ἢ Ἶ8:ὴ 
ΔΥΓΙΥ͂ΘΒ ΟἸΪΥ ἰθὺ Βοοπ δὺ Ὀθίηρ σἰρίἃ πὶ Βοτῖῃθ 
Ῥοϊπίβ διὰ γἱοϊἀϊηρ δὰ Ἰθηΐθηΐ 1ἢ ΟἾ ΒΟΥ, ὅϑ1η 68 
βίϑι ἀβ ὉΡ ΣῈ ἱΠΟΧΟΥΘΌ]Ὸ βουσὶν δηὰ δατηϊηἷδ- 
(0 γ8 {86 υηὶγ οὗἩ {μ6 ὈΙΥὴ6 ἸΔῪ 88 ἱμπδὶ οὗ δὴ 1η- 
αἰν 81 Ὁ1]6 9016. Ἐνϑῃ ἐμ Ὀοδὶ ΟἸ γἱβίϊδη ἱπνο]- 
ἀπ ΔΥΣΥ 18 ΘΔΒῚΪΥ ἱπο]ϊηθαὰ ῬΒΔΥ ΒΔ ΟΔΠῪ ἰο ΟΥ̓́Θ. 
Ταΐθ ΒΟΙὴ6Θ δΟΙΙΠΙΘπἀτηθπίβ δηὰ ἰοὸ υὑπάογγαίο 
οἰμεσβ (οἵ. Μαίίδ. χχὶΐ. 86; χχἹϊ. 28). ΜδηΥ ἃ 
ΤΠ8}, 6. 5. ὙΠΟ ὙΟΙ]ἃ ἔϑασ δηὰ ἰγϑιμ]9 δὲ {86 
[δουρὶ οὗἨ ταυτόν που]Ἱὰ 1}{{}0 ποδὶ δὺθ πῃ Ὀ6ΔΓ- 
ἐπ [156 τ ΪΓΠῸΒΒ δρδίηδί ἢἷ8 πο σῃθουΣ. ΗδΘγΘ 
ΘΟΙ6Β πη ἰὴ δαἀτηοπὶίί οι, “ Ἦ ΒΟΒΟΘΥΘΥ Β}}8}} μδῪθΘ 
Κορί {89 8010 ἰδὶν γοὶ οἶεπὰ ἱπ ὁη6 ροϊηΐ, 88 
ΒασοῖΘ αὐ] οὗ 4)}." Τὶ 18 586] -οὐάοπὶ ὑμπδὺ 
ϑϑῖηθβ Βϑυὸ ἀ068 ποΐ Βρθϑὶς οὗ βῖπβ οὗ μαβίϑ, 'ἴρῃο- 
ΣΘΏΟΘ ΟΥ ἱπδγτοὶίγ Ὀυΐ οὗ ἱπιθηίομ δὶ, ῬΓοϑυΡ- 
ὑυχοὰβ ΟΣ Ρσὶ πο ] 6 ἐγ 881 0}8 (ἐΥ̓ΘΏΠΒΡΥΘΒΒῚ ἢ 
ΟΠ ῬΓΪΠΟΙΡΪ6) οὗἨἉ οὁηθ οὗ ἰμπ6 σογαηδηαγηθηίβ, 
Ἢ ΒΟΒΟΘΥΟΣ δ85 ὑμδ8 Ὀδοοτηθ ΚΌΣΥ, ᾿88 αἰβίαγοὰ 
{πιὸ ΒΑΣΤΛΟΩΥ οὗ ὑμ6 Ὀὶνὶμο αν. Οὗ δουγβθ ποῖ 
πῃ ὑ 8 Β06π86 ἱμαὺ ἃ τηυγ ΟΥ̓́ ἰδ ἐμ ΘΙΌΓΘ 8180 ἃ 
{1 οὗ, δὴ δ] ΟΤΟΥ οΥ 8 ἀοΐδσηον, Ὀυΐ Ὀδσδιιδο ἰδ6 
ἰγΒΏΒΘΎΘΒΒΟΥ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ 016 ΘοΙπτηδηἀτηδηΐ ἃϊΕρτ 068 
Ἰοῦθ, τυ οι 18 ἐδ 9 Κογ-ποίθ δῃὰ βυπι-ἰοίδ] οὗἉ 4}} 
[86 σομασηδηάτηθηίβ. ΤῈ}ὸ ἔδυουσίίο ποίξοῃ οἴ 
ΤΑΔΏΥ ῬΘΟΡΪ6 ἰδϑὲὶ {86 Ῥσγουΐποθ οὗὨ ᾿π0γ8]8 γϑοοβ- 
πἶζο08 ἃ ζΥθδίοΡ ΟΣ ἃ ΒΙ18|16Σ ΠΒΌΤΩΌΟΥ οὗ ααϊαρδοτα 
{ΒΥ οσο 18 ΠΟΓΘ ΘΙΏΡΒ8(164}}γ ἀεῃϊοα. ἢρο 80 
ΟὈδιπδίοῖν γα ΒΡ 8868 ΟἿ 6 ΘΟΙΒΙΩΒΏΘἀτηΘηϊ ὙΠ1Ὲ - 
ουὖἱ δοίυ δ}! ν υἱοϊαϊέης (86 οἱ Β, οσηϊίϑ ἀοἱ ἢ 80 
ΟὨΪΥ Ὀδοδυδο δύ ἰμδὶ ἰῃβίδην Β6 068 ποί ζ66] 
ἈἰΒο] ἰποϊ θὰ ἰο 8 ἀοβηὶία δοὶ οὗ ἀϊβοθθάϊΐεῃοθ. 
Ἐοὸγν ἀἱὰ Βο ἴθοϊ ἰΐ, Βὸ σουϊὰ ἀοιθ 1685 τὶ μα ΓΔ 
ὐτηβο } Υ τὶ! οαυδ)ὶ Βνν 1 ἾἾΠπ688 ἔσγοτα (Ππ6 γϑδιρδὶηΐ 
Οὗ ΔΏΥ ΟΣ σοι πδηἀτηθηί. Βιυὺ ὙΏΟΓΘΟ 18 ὑπ 6 
δῖ8 γτοβροοὺ οὗ (9 Ὀίνίμθ ἸΔῊῪ ἴῃ 1.8 ἰοἰδ) ἰγῦ 
ὙΒΙ ΘΒ ΘνΟΥ σοι δηἀὐτηθηΐ ὈΘ ἰΥΘηΒρΥ Ββθα, δυο ἢ 
ΥΔΏΒΩΤΘΒΒΙΟῚ ΔΙ ΔΥβ ΓΟΥΘΔ]Β δεϊδπεδα Ορροβίῃᾳς 
οΟὨ ῬΥΐποῖΡ]ο ἰδ 6 οἰἱοῦ σοαυϊτοιθηΐ οὗὨ ἑουε. 

10. ΤῊΘ μαββαβᾷο, “Μμϑυου Ὀοδδβίοι ἢ ΟΥ̓́ΘΣ 
(αραϊηδι) ἡ ρφηγοηὶ" (ν. 18) 18 ποῖ ΔΏΥ ΠΟΤ 180- 
Ἰαίοα τπδη ἰπδὶ ἰὑ οοπίσχδαϊοίβ {π6 οὐ η 6 1168] 
ἀοοίτϊῃθ οΥ̓͂ ἦγοθ στδοθ. [Ι͂ἢ {6 Ο]ὰ Τοβίδιηθηϊ 
αἶβο 6 ἰάθα 18 σοροδίθαϊυ Ἔχργοββοα ἰμπδὺ Ἰονθ 
8δηἀ ΠΙΟΧῸΥ ἀἰβδτια ἰο 8 οογίδίη ἄορτθα ἴμ6 Β6γ6- 
ΤΙ οὗἩ ἰμδὲ Ὀϊνῖπα ᾿υάρτηοηί. 8.66 6. σ., 18. 1. 
11,18; θαῃ. ἰν. 22. Φοόδῃ ἰΠ6 Βαρίϊδί ἀοβου θὰ 
δα ἱπδὶβίθα ὈΡΟῚ δοὶπ 8] Ἔχ ἢ Ὀἰ (1008 οὗὁὨ ἸΟΥ͂Θ 88. 
086 οὗ (Π9 ΤΥ ΚΒ οὗἩ 8 γσορϑηίδῃσο ΌὉΥ͂ Ἡ ΕΙΘὮ τηθιν 
ταῖσι θο ὕγοτῃ ὑἱμ6 συ (0 σουηθ, μΌΚο 11. 8-- 
11. Ουγ [οτὰ ἀρδβουῖϊθοα {π6 Ὁ] δεθάμ 688 οὗ ἰδθ' 
τσοὶ τα] (Μαΐιί, ν. 7) δπά βού ἔοσι ἰουθ 88 (δ9' 
βἰδπαητὰ ἴῃ {μ6 1688. Περαν τ Μαι. χσχν. 84-- 
40.0. ΤΙ ΐΒ 18 δἷβδο (86 βρίσγὶϊλ ἱπ ἩΔΙῸΝ Φδᾶχηθδ 
{πη πὰ Βρϑακβ δπὰ πὸ ισίμοσ ἱμυἰτυδίϊ οι. 19. 
ὨθΟαρα ἰο βιοῦν ἐμὲ ἢ Τοοσβ ἰ0 80 οἰμβεσ ΟἈΥΪ8-- 
Εἰδὴ ἸΠΘΤΟΥ ἔμδ ἰο ἐπαὺ Ἡ ΒΙοΝ ἷ8 {86 ὕγυὶϊ οὗ 
Ηὐνῖηρς ΚΑ (ἢ δπὰ ροπυΐπο σοπουδίϊοι οὗ {1:0 Βοδτσί.. 
Νοὺ ΟἿΪΥ 6, ψ8ο Ἰονρὰ τωυςῖ, πιᾶὺ {βοΣ 076 
ΠΟΡΘ ἴοσ ἔοτρίνθποββ Ὀυὶ 8150 9 ΒΟ δδὶκϑὰ [Ὁ 



ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΧΑΜΕΈΞ. 

ΤΑῸΘἾὮ ΟΡ ΚἰΎΘΠ 688, Ὑ1}1} πον αἶδο Ἰ1οῦϑ τηπο, πὰ 
ΣΩΔΥ͂ Ἰοοκ ἔογπνασγὰ ἰο ὑπὸ πα φταοηΐ πὶ ρστοδίθε 
ΘΙ Π688 Ὀθοδῦ80 ὑμἷδ Ἰοτὸ οὗὨ δὶ! ἢ δΒῈΡὉ 1165 ἰο 
ἶπι δηὰ ἰο οἰλοσβ ὑπϑαυΐνοοδὶ ὑγοοῦ ἰδαὺ Β6 88 
Ῥεαδϑοὰ ἤγοτη ἀθαίΐῃ ἀπίο 1196, Οὐ, 1 9ο. 11. 14, 

ἨΟΜΙΙΤΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το αἰογδοὰ ΟἈχὶδί, ὑἰ80 1οτὰ οὗ ἰλ9 Ομυτοῃ, 
ἐδο οὐ͵οοὶ οὗ δι}. Ψίησογο ζδὶ τ ΤΉΔΥῪ 58.1}} Ὀθ 
ΥΟΙΥ ἱπιρογίοοί. [βοτϑ δῃὰ ΧἈ10} τὸ πα 1880 1] 00] 
πηϊίοά, Ὀαὺ Ἰογο 18 ἸΚΤΘΟΟΠΟΣ14 016 τ ϊΓὰ Ῥδτ18] Γο- 
οοἰλη χβ οὗ ῬΡΘΣΥΒΟΏΒ.---Αργοοπιθηΐ οὗ Π9 ἸοΥ6 ἰπ- 

βἰδίϑα ὕρὸπ ὉΥ 96:08 δηᾶ ἰμπαὶ ἀοβοσι ροὰ Ὀγ 
Ῥδὰ], 1 ΟΟΓ. χὶϊὶ. τ Βὶ σὰ δα ῬΟΟΥ βου ἃ ΔΡΡΘΑΥ 
ἐπ ὑμ0 δουδβθ οὗὁὨ ῬΓΒΥ͂ΘΣ δὖ ὉΠΙΓῪ δος ἰδ οιυ- 
Β61γ68.---ΟὨ χ᾽ δίδπ ΠΙΟΡγ, θαυδιν δπὰ ἔγδιον- 
πἰΐγ.--- 1 πὸ οαἰρογὰβ οὗ ἰμ6 γϑνοϊαίΐοα ΟὨΪΥ 
οαχοδίυΓοΒ οὗ 8 ἀοδβροὶ πδίομοσά.---Ἴ 6 οοτα- 
ταυηΐοι οὗ βαϊπὶδ 18 ἀἰβαγδοθα ὈΥ Ἰουθ  ο58η 688 δηὰ 
ΔΥ-ΒΡ ΣΙ ,, -- ΠΟΥ 1688 υάρίπρς οὗἨ οἰμοῦβ 1}}- 

οταΐηρ 0 059 ὙΠῸ Μ01}} 6 υάχοὰ ἈΪπ|56]7.--- 
ΤῈ ῥγογοχδίυοβ οὗ ὑπὸ δ] ον Ροοῦ! 1, ΤΠ6Ὺ 
86 ἰῃ6 οἰθοί οὗ αοά: 2, {η|0Ὁὕ δ΄ῖθ υἱοῖβ! ἴῃ ζἔδι ἢ : 
8, ὑΠ6Υ 8.0 Βοὶγβ οὔ (89 ἰκίπαομι οὗἩὩ θαυθη ΤΟΣ 
αοὐ καα Ῥτοϊηϊβοὰ ἰο ὑμβοῖὰ ψῆο Ἰογθ Ηΐη..--- 9 
αοδροὶ ορροβοὰ οί ἰο τῃοῦοογϑου [(0οστηδῃ 
«Ῥγνοϊίείατίαί,᾽ ἃ ποτὰ ΔΙΎΔΥΒ υδοα ἴῃ ἃ ὈδΔὰ Β6η86; 
ἐπὶ ταυϑὲ 06 ΠΥ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴοτ. ἰλὰ9 ΒΥγΙ ἃ τηοθο- 
ΟΥΔΟΥ. -- Μ.] δπὰ ἀοδβροίΐβαι. --- [6 ὑπαὶ ὁ 
Ῥτοδββοὶμ ἐΠ|6 ΡΟΟΣ, ΤΟΡΣΟΔΟΙ ΘΙ μὶβ ΜδῖΚΟΥ, οἷο." 
Ῥγονυ. χὶν. 81. -ῬΟΥΟΣΥ οὐδ] 1 68}}} οοη8- 
ἀοχοὰ.---Ἰἴὸ 'θ, 1, 8 στοαὶ βίῃ, 2, 8 σγυϑαΐ βιιθιηθ, 3, 
8 στοαὶ Βδηι, ὑμαῦὺ (6 “ΟΟΟΪΥ πϑὰθ οὗ ΟἸ τὶδὶ, 
ὙΓΙΟῊ ὙΔῈΝ8 ἱπυοϊκοαὰ ΟΥ̓́ΘΡ υ8 ἰῃᾷ Βαρί ΐδηι, 8 ἀ185- 
Βοπουγοα [Ὸ0Χ ΟὟΥΓ βᾶῖκο; οὗ, οι. ἱἰϊ. 28, 24 -- 
Πότ ἐμ Τοσχοιηοδὺ σϑαυϊγοηηθηὺ τηδϑὰο ὈΥ ἐπ 
ΤΟΥ͂Δ] Ιὰνν οὗ Ομ νι βυϊδηλίν, πο. χὶϊὶ. 84, 88.---Τ ὁ 
ἑν οἷο απἱίγ οὐ ὑπ6 Ομ νἰβίλδῃ οοάθ οὗἉὨ ἸηοΓα] ἑν. 
.- ὙΠ ΒΟΒΟΥΘΥ 88}8}} δύο ἱκορύ ἐδ 9 τ80]9 Ἰδν, αὶ 
Βδγνα οὔοπάοϑα πῃ ὁη9 ροϊηϊ, οἰο.᾽᾽ Τἷδ δαγίηνσ ], 8 
ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ δίσδηρο 2, θαὺ που Β61988 ὈοΥ θυ Υ 
ἐσυθ διὰ ὑμοζοίοσο 8, οδ᾽ουϊαίθα ἰο 8ο] θη ηἶἷζο ΟἿΣ 
Σΐϊη δ ἰὼ ἐδ6 ἠυάρταθαΐ τ7ῦθ Ρ888 ΟἹ ΟὔΓΒΟΙΥΟΒ δη4 
ἰο ζοηὰου 8 οδιϑίι] ἴῃ ὑπαὶ το γὸ Ρ888 οἢ 
οἰλοτβ.---μὸ ΟΕ γι ϑιΐδη τυδὲ ποῦ ΘΠ 16 {86 
οοτημηαπάπιοηίϑ οὗὨ ἰμ0 βοοοῃᾷὰ ἰδ0]9 ἰοὸ ὈῸ 1658 
ΒΟΙΥ (μ8η ἰμο89 οὔ ἰμ6 ἤτϑι.---᾿Ἴἶ79 88}4}} Ὅ6 λιάρσοὰ 
ὈΥ (06 ἰδ οὗ {δεγίψ ; ἰδ6 ταϑδηΐηρ, ἐμ ἰσυϊὰ, 
ἐλ9 δβοϊϑληἱν δηὰ σομβοϊδίϊοη οὗὨ ἐμ18 ἐπουρῃί. --- 
Τη6 οοππορίΐοπ Ὀοίνοοῃ ζἔαϊίμ, ἴοντο, Ἰυαρταοηὶ 
δὰ δοαυϊιί)].---Τ 6 ὑβουρμί οὐὗἨ {πὸ ἱπιροπαάϊης 
ἡυαάρηιοηύ---Ἰ, τ πθγοὶῃ ἰὐ ΠΥ δάσια ὑπ 6 ΟμτἼ βίδα 
δὰ 2, τ μογοίη ἰὺ ΤΑΥ͂ δρϑὶῃ 68] Ὠἷδ ἴδ Υ8. 

Οη δε υλοὶς ρῬεγίοοροα, Υν. 1-18.---ΟΥὗ χοβροοί οὗ 
Ῥθύβοηβ. 1. ΤῊ ολαγαοίεν ἰὲ ἀϊθο]οΒ6β: ἰΐ τηδηϊ- 
ζοδἰ8 8617 α. διλοηρς ΟΝ ν ϑ(δπβ (Υ. 1), ὁ. ἱπ σ ὶὶ- 
ἴοι ἱπίθγοουσϑο (ΥΥ. 2, 8) δπὰ 6. ἐὺ ΒΡΤΙΏ 68 ὕγομ) 
ππρυτο Τουπάείλουβ (γ. 4). 2. Τὴ ὡγοηφ ἴΐ ἴπ- 
βιοίβ: α. οὐ 9 ῬοοΥ (Υ. δ), ὃ. ὁ5 {μ0 τοι (γν. 
6, 7), 6. οῃ. ΟΣΒΘΙΥΘΒ (ΥΥ. 8, 9).. ΤΏ ἡμάσπιεηι 1ὲ 
ἀοδβοσνοβ; (μὲ8 18 α. ΘΥΓῚ 16 (ν. 10), ὃ. }υϑὺ (νγ. 
11, 12), ο. ἱπουὶί8}]6 (τ. 18).-- 

ΒΤΑΒΚΕ:---Τὴο 5675 δὰ ὑπὸ τοχυϊαίΐου ἐπαὶ 
ὯΡ ()6 τοι δὰ ἰῃ6 ῬΟΟΣ Βδὰ ἃ ὁδϑ 80 Ὀθίοτο ἃ 
τε δυπαὶ, οί δά οἰἴ πον ἰο βδἰδηὰ οὐ ἰο Ὀ6 βοαίϑα, 
ΟΥΕΒΝΕΙ, :--- οὐ] 688 ἔου 8 πο λ0 ἀὐβον- 

ΘΠ06 οΥ̓ Ῥοϑίδ οὗ  Βοπουν Ὀαΐ ΒΙΠΠΡῚΥ αἰΒΑΡΡΥΟΥΘΒ 
ΟὗὨ [80 γίοἢ ΟὨΪΥ Ὀοΐπρ τοϑβροοίθὰ πᾶ {μ9 ῬΟῸΡ 
ἀρδρίβοα, 1 Οοσ. σχὶ. 22.---  ο5ὸ οα δοσουῃΐ οὗ 

δὲβ οοσσαρδίΐοη 885 ουὐ πα σαϊν [0 ΘΔ. 8 Υἱἱθ ζατ- 
ταθῃΐ, 1οὲ ἷτη 80 τὰ} 0}} {8.6 ΠΔΟΤΘ Ἴγοδ ἴπ6 Ὀοδαὶϊ - 
ἴι] καττηθοὶ οὗἩ ΟΊ 80᾽8 Υἱ σι θουδβη 688. [8. ἱκὶ, 10. 
ΞΤΑΒΕΕ:---Τ 9 ΤΠΔΒΒ68 ΔΙ ΎΘΥΒ ἸΟΟΪΘ ΙΠΟΣῈ δὲ 

ὑπο80 ΒΟ 8.6 βρη  ]γ δἰ νοὰ Ὀθϑέοτο ἢ ο νου] ὰ 
{μλ8ῃ δὲ {π989 ὙΠῸ δ.ὸ δΙΟΣΙΟΟΒΙΥ διισοὰ ὈοΐΌΣΘ 
Οσίδί. ' 
ΓΠΌΥΗΒΕ:-Τ πὸ Υἱοὰ ΘΕΪΟΥ στοδίοσ ὑσὶ] 98 

ἐδδπ οὐμοσ8 ἐπ (ηρ8 ἰθιοροτ), Ὀαΐ ποί ἴῃ (πη σ5 
Βρ' γἰ 4], μυΚο νἱ. 24. 

ἴάναῖι ΟΡ.:- ΒΘ ΥΘ 8.6 ΓΟ; ἰπ ἐμ νοῦ] 0 
8ΓΘ 8150 σίοῖ ἰῃ αοά, Ὀυὺ {π 676 8.6 8130 ῬΟῸΣ ἱπ 
(89 πψουϊὰ σῖο τὸ ᾿ἰκΟ 80 ῬΟΟΣΡ πῃ αοἂ διὰ 
{Π|680 8.6 Ιηοδύ ΙΙΒΟΥΘΌΪΘ [ὉΣ ἐἰχὴθ δηὰ ΖὉΣ οἱδν- 
εἰΐγν, α6π. χἰϊὶ, 2. 
ἨΚΡΙΝΟΞΆ :--- ὁ ὉΘ δ ὈΟΩΖΆΣ Ὀυΐ 8 ἴσο ΟΠ γβιΐδη 

18 ΠΟΤῈ ὑμ8η ὈδίΠρ᾽ ΘΙΈΡΟΙΟΥ ΟΥ Κίηρ τὶ πουῖ ἱξ. 
. ΟΒΑΝΕΕ:--- ΟῚ] ΡΟΥΘΥΥ Βμουϊὰ ποὶ ΕΥΠΔΘΡ 
δα ΡῬτοπλοῖθ οὔθ᾽ Β δα] γαύϊου ἴκο χυὶ. 22.--- 059 
ὙΠ0 ἀο ποὺ ΠΟΠΟΌΓΣ ΟἸσὶδί ἱπ ΗῚΒ ΘΙ ΌΘΓΒ 8.6 ποὲ 
ΟΡίΥ ἰο 6 Βοπουγοά ἐδοιηβοῖγοβ, υκο χ. 16; 
1 ββδιι. ἰἱ. 80. 
ΟΥΕΒΧΕΙ,:--- 6 Γ6 18 ποι ῖπρ στοδίοσ ἔμβδη [89 

Βδιὴ6 οὗ Ομγῖβί, θυ ποι ἰπρ ΙΔΟΤΘ ἰοὸ ὃ6 ἔοασϑὰ 
μ8ὴ ἰο ὮΘΆΓ 1ὑ ὩπποΥ ΒΥ. 

ΒΤΑΒΚΕ :--- Το ΣΟΥ] 18 οὗἁ ἸΟΥ̓Θ ΤΩΔΚΟ6Β 8]} (0 
Ὀ0 Κίηρθ, ὮΟ δ. ΠΟΎΘΥΘΣ ὑμθ Βυ76ο(8 οὗ [89 
Κίπρ οὗ Κίημδβ, 1 Ῥοί. ᾿ὶ. 9; Βου. χυἱἱὶ. 6. 
ΟΒΑΜΕΒ: - ΒΥ δοοιηΐηρ ὑγ8Ώ08 4180 (6 ΔῈ 

ΙΩΔῪ ὉΘ ὑγδηδρΥοβδΒοα, ΝΌΙΤΩΡ. χυ. 82, οἷο. 
Νονὰα ΒιΒ.,. ἴσυ8β.:-- Τὴ) ΔῊ οχδοίβ ροσζοσὲ 

ΟὈΘα] 669. 
ἨΒΡΙΝΟΕΒΕ:--ἼΪκ ὧ8 ἰμ9 ὈοιΐονοΣ Δ11815 4]}} 

186 σομηδηϊηθηίβ οὗἩἨ ἰῃ6 ἸΑΥ, 80 86 υηροάϊγ 
ΓΔΒ ΥΘά505 811 {16 σοτητηδηἀτησῃίβ, 1 90. ἐἰὶ, 
22.---ἰῦ ΔῺΥ ταάπ Ὑ}}1 ΔΙ]ΟΥ͂Σ ΟὨΪΥ ΟὯ6 δἷῃ ἴο μα ῦθ 
ἀοπιϊῃΐοη ΟΥ̓́ΟΣ ἷτα, μ6 ὀδιιῃοῦ ΓΘΟΘΐΥΘ ΤΟΥ ΘΠ 655 
οὗ βῖπβ, Ρβ. χχχιὶ. 2. 

ΚΞΤΑΒΚῈ :-ἰῦ 185. 88 σΌΪΡΘΌΪ6 ἰο Ὀ6 5β19πὶ τῆθπι 
ὁ οὐρὰῦ ἰο ΒρΡΘΔΙΚ 88 ἰ0 Βρϑαῖκ ψ θ ψ͵ὸ οὐρλιὶ ἴο 
δο 5ἰ]6πὶ, 18. ἵν]. 10. 
ΠΌΤΗΣΕ :-- Το Ὀϊγὶπθ δ 8 (8 6 ΟὨΪΥ τα] οἴ 

σοπασοῦ ἰῃ ὙΜΒΔίβοουου γ9 ἀ0 ἰῃ ΟΣ ΟΡ ἀοοῦ, 
Ῥα. οχὶσ 9, 1ὅ, 22. 

ΟΥΕΒΝΕΙ,:--Ἰὁ 0 πητηογοΐ αι, οβρϑοΐδ!ῦ ἰο- 
ναρὰβ (09 ἱπποσοηΐ δηα ὈΘ] θυ σα, 18. 8 βἰβη οὗ 
ΤᾺ Θἢ ὈΘΙ ἢ δ᾽ ΤΩΘΓΟΘΙΥῪ πδίυταὶ δα ΘΟΠΒΟΟΑΌΘΗΠΥ ΟΣ- 
Ῥοβοα ἰο {πὸ Ὑσδίἢ οὗἩ αοἀ, ΡΒ. χχχυὶ!. 26. 

ΓΟΎΤΗΒΕ: --- ΤΠ9. ὉΠ ΘΡΟΣ[ ψῷ}} Ὀ9Ὸ ἀδιηπϑὰ 
τὶ μου ΙΔΘΓΟΥ δὰ {Π 6 τη Σοὶ Ὁ] Ὑ}}} 6 βαγοϑὰ οΥ̓͂ 
ΤΩΘΓΟΥ͂, Φ6 Γ᾽. χυ. 6; Ηοδ. ἱ. 6. 

1ω1800 (γογ. 1--9):- --Ἴ ταῦ δὶ νὴ 15. τοσλοίθ ἔγοσα 
811 85 71 ρδυ δ} γ.---ἰ νυ. 10-18). ΟΥ̓́ ἀϊΐποδο- 
ἀΐθηοθ ἰο ἰδ9 Ὠὶ νὶπθ 1δν.---ΟἸΥἹ δ δε Υ δἰτὴβ δὲ 
θαμα]σίηρ {μ6 αἰ ΟΣ ΘΏ 668 ΔΙΏΟΙ β᾽ ΤΩ 6. 

ἈἨΕυΒΧΕΒ :---ΑἸ] Βδυρ ΟΠ 688 18 8 ἀθηΐαὶ οὗ ἴα δ. 
Ὁπομγίβίλαῃ ἀἰδέλη συ δΐπρ πού 60} 51 }8.---ὙΠαὶ 
8 σοῃίχδαϊοίίοι (0 806 ΟἸ Υἰδίΐδηβ αἰβοποὺν ἐδ 9 
Ῥοον σοι ἀοα ΒΟΠΟΌΓΒ.---Ἶ Βουὶ οϑἰθουιίηρ ἀπὰ 
Κοορίπα 811} (πὸ δοταταδηἀτηοηΐβ 4}1Κὸ ἴδ Κοορὶπρ 
οὗἉ (818 ΟΣ ἐμὲ 18 νοῦ 1688 ἐπὶ ἐλό εἰσλὲ οΓ Θοα.---- 
Τ|16 Ἀβϑυσϑησθ ὙἘΊΟΝ ἰοτὰ αἶνοδ πῃ ἐμ λυ ρνηηοπὶ, 
ον ΘΟἜΒΙΑΟΗ :--- 6 Αροβί]θ 081186 ΟἸ γἱβδὶ {89 

᾿οτὰ οὗ “ΊΟΥΥ ἰπ οΥοΣ ἰο βοῦν (86 ποιβῖηρτι 688 
οὗ δ] υδη αἰβιϊποιϊοηβ ἰπ ΗἾδ βἰσαὶ.---Τ 6 16 
οὗὨ ἸΙΌΟΣΕΥ ἢ 88 ἔγοοα τ ἔγομι ὑ89 ὈΟΠάΔΡΌ οὗἁ δίῃ, 
ΤΎΟΤ. ΤΠΘΥΟΘΠΔΤῪ ΜΟΥ - ΒΟ] 088; 17 Βου]ὰ ὁοοπ- 
Β᾽ ον ἐμογοοσο Ἡμδὺ 8, ἰϑβυ τ] ΟὨΥ͂ ἔπ γθ ̓π7}}} δυΐδθ 
διζαϊπϑ τ1.8 'π ὑπὸ ᾿υὰρτιηθῃὶ 1 τὸ ταϊζο οχοθρίλουϑ 
δπὰ ἀο ποὺ ΚΘθ6Ρ ἰΐ ἰπ νοϊαπίασυ δὰ ΟὨ]]α}1,κ6 ᾿ονο. 



ΟΗΑΡ, ΤΙ, 14-26. 81 

δεῖπδ:--- Το ΟΕ δεϊ δι οὗἩ ἰθ6 υἱοῦ 18 ΤΏΟ07Ὸ 
ἔτοφύθη!γ προυυΐπο δηθὰ ποὺ ῥσοοῦ ἰδδῃ ἐμαὶ 
οἵ ἐδ ροοτ.---͵Ἴἴ ὁ (ΔΊ 0} δοι(ΐῃρ ου ὁῃ ἃ }ΟΓΠΘΥ 
1δγβ ἀότ (6 ΘΟΠΙπιθ ἀπηοηὶδ ἰο Ὀ6 ΟὈὐθογυϑα ὈΥ͂ 
5 δὰ ἀυνίπα εἷθ δῦβϑῃσο, δηά ἰδ οὨἐ]ὰ το- 
ΒΟΣΥΘΘ 0590 ἰ0 ὈΘ ἐΣδιμαβυοδθοα ὈΥ ἰπι--ἀ8 798 δι116}} 
8 οἰ] ἈΡῬθδσ Ὀοίογο ἷβ βίον δηαὰ Βαὺ: Εδίδοσ 
[μῶν ουογοὰ (δ 66, πη 6 Οὗ) 6 ΘΟΙΩΣΔΠἀτηθηὶδ 
1 δνὸ νγὸ}] Κορὲ! ΕΥΘΥῪ δέῃ, ὑπ χοθοσυϑὰ δηὰ 
Τεξυδιηΐηρ, ΟΥΟΣΥ Θοηϊἑπυΐηρ ἰσδησρυθδβίοι οὗ ΟΠ} 6 
εὐπιιδηἀπιθιὶ αἴγοα ὈΥ̓͂ (6 θαϊὰθ αοα ο081}60}8 
Οὗ τἰκυιδουδηθαδθ ὈΘίοσο ὑμ9 Δ, 80 {πὶ 411 18 
οἷν πυτῦογ8 ἰάγη ἱπίο 80 ΤΏΔΌΥ Οἱ ΡΟΣ. 

ΝΕΛΔΕΌΒΕ:- Ὠ᾿γογϑι 68 δηὰ ᾿μϑαυ} {168 Τουπᾶ οα 
ΦΆ ἰδθ πδίυσαὶ τοϊδίϊουβ δ οὐδ σϑίϊ 5 οὗ 
βοοΐοίν "σοῦ ποὶ ἴο Ὀ0 δυχοχαιθα Ὀγ ΟἈ ΣΙ βϑυϊ εἰ Υ 
ναὶ τοπβάογοα 1668. ὈΌΣάΘΏΒΟΙΏΘ, ὑπ 6 7 ΘΥΘ ἰὼ ὃὈ6 
θα] σοὰ Ὁ ἰλ6 οουγοι Ὀοπὰ οὗ Ἰογθ βῃὰ ἰὸ 
ὈΘΟΟΙΩΘ Τυδέξοσς 70. {86 ΘΧΘΙοΐδ0 οὗ ἐμαὶ ΟἸ Υἰβιϊδῃ 
Ἰονο. 
ΥΕΠΌΚΝΒΑΝΟΣ :--- 6 ἀοΥἹ] 868 γν}} δασοοοάθα ἴῃ 

8 ἀσῦῦο ἰγίοϊς: 1. ἴῃ τοδκίηρς (δ 6 σοὶ ἐπ ηΚ ἐμδὶ 
ἴων ἰ5 (86 ἀἰδέθγθου οὗ 81} οῃλογταθηΐ δηὰ ρ]θ8- 
δυξα, 2. ἴὰ δΘορυϊποίπρ {86 ῬΟΟΙ ἰδδὺ ἔδὶδ ὈσΊηρΒ 
80 διοὶ 

6. Ν εύδὰ :- -Κὸ ἀο ποὲ 0811 8 ὩοῦΤΟ 8 ΜΘ 
800) ὈΘΟΔυθ6 ἷ9 ἰοοὶ ἢ 8.6 Ὑδιὶΐ6; 80 ΠΟΠΘ ΣΩΔῪ ὯΘ 
εΔ]1εὰ εἰ χμίθουδ, ὙΔΒῸ ΟὨΪΥ ΒΡ6δ Κα οὗ τίσλίεομαηδε 
οΡ οἰδβοσσίθο ρυὶδ ἱπίο Ῥγϑοίΐθθ δοῖὴθ οὐδοῦ ρασχὺ 
ἰβογοοῖ, αν βαγδ: “1 ΚΘΘΡ 8]} ἰῃ γ οοσιτηδηά- 
1Ιδοδίδ.᾽ 5 

ῬοΒυββειυ:--- Εἰ ἷπ 92 66ὺ5 ΟἸχὶδὲ ἰοϊογαίθθ 
ΒΟ Τοδροοί οὗ ΡΟΥΒΟΙ6.---ΤἸῈ 6 ΙΏΟΤΔῚ ΠΔΥΊΔΟΣΥ ἷἰπ 
180 Κιπηγάοτα οὗ ἀοἀ (νγν. 10-12).--]80 ἰακίηρ ἰῸ 
βουσί οἵ ΟὨ τ  διξβη ἸΏΘΤΟΥ (Υ. ὭΣ 
ΦΔΟΟΒΥ (Υ. 12) :--- ρϑδκιης δ βυ ̓οοϊοα ἰο 

ἰλ6 τονδὶ ἰδ οἵ ἴογ9.---ἰὐ διιοαπίδ ἰὸ ἐμ:6 ΒΑΠ16 
πβοίδερ οὐσ υιάρτηοσπὺ 6 Ὀσίροὰ ὮὉΥ Υἱοθο5 ἴῃ 
ἸΒΟΒΟΥ, ἴῃ ἐπίϑ!]οσὶ ΟΥὨ ΤΟΥ] ἰγν οἀυοαίξοῃι. 

γυν. 8-18---ογίοορο οὐ ἰμ9 2160 ϑυπάδγ δἵοσ 
Ττϊοῖὶγ ἱπ (86 αγδὰ ὈυοῦΥ οὗ Πθδ80 8δηα 6]86- 
ΒΒΟΓΟ. 
Βαυβ:---Γοτὸ δ8 ἰο ἰΐ8 δοίη δηὰ σψουκίηρ. 

πὰ Μύχπε:---οτὸ {86 Ὀοΐηρ οὗ ἰλ9 Οἰχὶδίδη 
8. 
Β. Κεονκπ :---ἴο Ομγ διίαη 6 αδἷα δηὰ δουπᾶ 

ἰο Κορ αἱξ 18:6 Θοιητιδπατηθδίδ οὗ ἰδ αοἀ.---ΟΥ̓ 
(δὸ τἱοῖ68 οὗἩ ΟἸσίδί δ ἸΟΥΘ. 

[7.1. δοοίαὶ ἀἰβίογθποαβ ἃτ9 δ᾽] οσϑὰ διηοῃρ ]. 
Ομ υϊδιδηβ, Βοπι. χὶϊὶ. 7; Ὀυὺ ἰηνιάϊουϑ αἰδίϊηο- 
088 δηὰ ραν} 7 ἰπ δρίγίμαΐ τοϑιίοτβ ΔΙῸ ἀΪ8- 
δονοὰ διὰ ποι σχίδιΐϊδ. [πὶ 6 τ86 οὗ ἰδθ 
βεοετβδιηθδίδ, ἔπ ῬΤΑΥ͂ΟΡ δὰ Ῥζδίδο, ἴῃ ὑμ6 μοδυΐηρ 
οἵ οὐ Β οτὰ ΟἸτίδι ἰδ ἃγο οἱ 8 ἰούοῖ. Ἐδο 
Ῥον-ϑγδίομι 18 ἘΠ ρτἱ πἰἶγο δὰ ὑποβσιδιΐδη. ΤΠ}6 
Ολατεὶ 18 (9 Ζογας ΠΟΌΒΘ, 88 18 ΠΔΤΩΘ πη} 168 
(᾿ριακόν), αῃιὰ ἐπ ἰμ9 ἱοτὰ δ μουδο {μ0 τίσ δά 
ῬΘῸΣ 8116 οὐχ ἰο Ὀ6 ῬτοΥἀοα ἡ ἢ Θ4 8] δοσοιι- 
ρὐδιίοη [ὉΓ ὙΟΥΒΙΐρ ὙΠΟ ΘΗ ἰηΥΪαΪΟΏΒ, 
ὉΒΟ τ δι δὴ δὰ πο σοίθυθῃσο ἰ0 ὑπο ῖν ρϑοῦ- 
ὨΪΣΤΎ ΔΌΣ Υ.---- Εοο] δἰ δαὶ 68] ρσγοίοσιηθηὶ οὗ Ῥ6Σ- 
δοδὶ σίοπάθ δα τοϊαίίσεδ, ΔΒ Βυσἢ, ἰβ ΒΠΟΙΒΟΥ 
ἴοττῃ οὗ τοσροοσίϊτισβ οὔ Ρ6ΓΒΟΠ8.---Μ. ]. 
ἨΟΒΡΟΒΉΎΟΕΤΗ :---Ο Ομ οι ρ᾽δῖ6 ἰμ6 Ζογαά ο σίοτν 

(1 ον. 1, 8), πο μυμι]οὰ Ηἰπιδο17, ἀπά ἰοοὶς [816 
ῬΟΟΣ τῇδη 8 ἡδίῃσο, δῃὰ ἰοϊποὰ 4}} ἴῃ Ἡϊ 86] 7, 
δικὶ ῬΤΟΙΩἾΒΟ5 ΧἸΟΣΎῪ ἰοὸ Βυταῖγ ([μκο χὶν. 11]; 
ὅκδ. ἴν. 10). ΤΗΐβ οομδϊοχδιΐοι 18 (86 φστουπά- 
ποτὰ οἵ (86 ΑΡΟΒι16᾽ 8 διυγηθί δηα ὀχποσγίδίϊοιι. 
Ἐχῖς ἰδ (6 σίογν πιο ΟὨσίδὶ Ηΐπβ01 οὔ στ ἰὸ 

γου---ποἱ ἐμὸ ναΐη σίογῳ οὗὨ ἰλὲδ τοογϊά, 6 ἢ γὸ 
ΒΘ6Κ ὉΥ Ῥγοΐοσυϊης ἰμ6 τοι ἰο {86 ῬΟΟΣ, δὰ ὉΥῪ 
ΒαΥυΐπρ πη ΘΠ᾽ Β »έ780η8 ἴῃ δ γδίϊ 0 ἴῸΣ ἐδ Β6 Κθ 
οὗ δανδπίαρο ἰοὸ γουγβοῖυοϑ (π40 16). 

[Ρ΄. 2. Ομγβίλδῃῃ ρ]δοϑδ οὗ τ ΌσΒΕΪΡ ἰσΣῸ9 πΥμ.8- 
Ἀφ συναγωγὴ δορὰ ἐπισυναγωγὴ ΗΘ. ΣΧ, 

ἰν 4, ἩΟΒΚΡΒΉΎΟΞΒΤΗ:-- 0 Υ9 ΔΙῸ ὑὍνὺ ἀἰδιϊποὺὶ 
τουμλάπ οὗ 6θη80γΧ6--- 

1. Τῆδὺ ὈΥ (818 Ῥαυ δ! ν ὑμ80. Ὀδοοτηθ 11Κθ 
αἰδρωξαπίδ ἴῃ ἃ Ἰδυσ-βυϊὶ (οἵ. 1 ΟοΥ, νἱ. 6), ἐπϑίϑαὰ 
ΟΥ̓͂ Ὀοΐης ὈΤΟίΒτοΣα: ὑμὲὶβ 18 189 ΤΟΌΘΚΟ πη ἐλ 
οἶδαδο. 

2. Τηδὶ ὑπὸν ἰδ οοπδίϊίυὐθ ἐπ οτηβοῖνοδ ἱπίο 
7υάσεε; (18 18 ἀονοϑὶοροα πῃ τὺ Γ0]]ΟἾ. 

Ὑ.7. Τὴ πϑδῖὴθ ἰῃνοϊοὰ οὐδ Ο ν᾽ βιΐδηδ ἰδ 
Βαρίΐβιι δὰ ἴῃ (89 Βοποαϊοϊΐουδ (Μαιἢ. χχυλι. 
29; Αοἰπ ἰχ. 14, 21; Βουι. σ. 12; 1 Οοσ. ἱ. 2; 1 
Ῥοί. ἡ. 17).-ἈἼπ (Β6 Φον δι βσυποροραο {Πδὺ σοῦ 
ἈΒΔΙΩῺΘ ὙῚΩἫ28 διαδρλεπιοά (1 ΟΟΓ. χὶϊ. 8); ἰπ ἰδ9 
Ομτβεϊδη βυποροχυο 1 88 ἑἐπυοζεά, ἐπίκλησις ἴῃ 
η6 Ἰαπρφύαρο οὗ ἰμο0 ΟμυτοῖβΒ ἀσποὶθβ ἐμ βδοὶ οὗ 
-μεῦνΣ δόμοι 800 Βίηρμδηι, ἰοοῖ, Αηί. 1δ, 

[Γ. 18. ΟἸἩΒΥΒΟΒΤΟΜ:--- ΜΌΟΓΟΥ 8 ἀρὰν ἰο 
αοά, διὰ ἱπιοσοοὰθβ ἤοὸχ ὑμ6 βίον, δηὰ Ὀσοθκθ 
818 οδαΐηβ, δηὰ αϊβαίραὶϊοβ ὑπ ἀδυκηοβα, δᾶ 
ἀυΘΠ 6868 {80 το οΥ̓͂ Β6}}, δηἃ ἀοδίγουβ (8 6 ὙΟΥΤΩ 
δη ἃ ΤοΒΟΊ 68 ὕγοιῃ ἐδ σΠ ΘΒ ηρ οὗ ἐθοὶ. Το ΒΟΡ 
(80 χαίο8 οὗ ὨΘδΎΘ ἢ Δ.Θ Οροποᾶ. 889 18 (89 αἴ 66} 
οὗ υἱγίποβ, δὰ τ δῖκοβ δὴ ᾿ἰκὸ ἰο αοά, ἔον ἱΐ ἰ8 
πτὶοι, ΒῸ γθ ΤΠ ΘΓΟΣ Ὁ] 88 ΥΟῸΣ Βα ΟΣ 80 18 ἴῃ 
ἈΘΑΥ͂ΘΙ ἰδ ογαϊ]. ΒΚΒ.6 Π88Β ΒΙΤΥ͂ΟΡ πη 58 1|1Κὸ 1Π6 
ἄογο, δηὰ δαί μοσβ οὗ ζο]ὰ, δῃ!ᾳᾷὰ βοδγβ αἱοῖϊ, δπὰ 
8 οοἰοὰ τιν ἀϊνίῃθ οἸΟΣΥ͂, διὰ βδίδπαβ ὮὉΥ ἐδ6 
ἰδγοῦο οὗ αοἀ ; ὙΒΘΩ Ἧ17 ἃ. ἢ ΔΉ ΟΣ οὗὨ Ὀσὲη 
σδοπαἀοιβηθά, 880 γΥἶδοδ υὉν δηὰ ἢ]. 88 ΧῸΧ 118, νη 
ΘΟΥΟΥΒ 08 ὙΠΕῈ ΠΟΥ ἀοίθηοθ δηα θη 7015 08 ἱη ΠΟΥ 
Ὑγΐηρθ. ὟΟοἀ ἸΟΥΘΒ ΤΠΘΓΙΟΥ͂ ΙΩ0ΓῸ ὑμδῃι 880Γ1806.᾽ 

[ΒΗΑΚΘΡΕΑΒΕ, Μοσοβδηὶ οὗ γαπίοο, Αοί ἰν. 
β66η9 1. 

ΤΊΘ ΠΑ] Υ̓ ΟΥἨὨ ἸΠΟΙΟΥ ἰδ ποὲ δίσαϊη ἃ; 
Τὰ ἀσορροίϊι, 85 ἐμ ροηὶ]θ γδὶῃ ἔγοτα ΒΘΘΥΘΩ 
ὕροι ἰμ6 Ρἷδοθ Ὀθῃθδίι: 1 18 ὑτσὶοθ Ὁ]688᾽ ἃ; 
Τι Ὀ]οϑβοῖ Εἶτα ἱμδὶ χίνοθ, δηὰ ἷτῃ ὑπδὺ ἰ6|.κ68: 

οἰ0.---Μ,]. 

ξ2. Οπαάρτεε 1]. 14-26. 

ἘΧΕΘΞΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γῆ ίτιιε ἰϊζε 97 7αλ ον ζαϊλ ουνιεεα ὃν (λ6 πιόῦον 
9.7) δνοίλεγῖν ἴουε απὰ ἀεαα ζαϊίλ ἐἰωμείταίεα ὃψ ἀδατί- 
ἰε8ε ἀδπιεαποιγ. Υ. 14-117. 
ψεπ.14. Ὁ Βαῖ ἄοῖλ 1 ὑΡσοβῖ, τῶν ὈσοῖΣΘΩ, 

1 ἃ τα ἯγσΘΙΘ ἴο Βα Υ͂ θῖο. Ὁ---(δηο8, δανυϊηρ 
᾿Π]υνιϊπαιοα οαὐπναγὰ ἸορΑ} Υ 85 Ἰδοκίηρ (μ6 ῥτίπ- 
οἷρ]θ οὗ Ἰονϑ, ποῦν ἰδ Κο98 ἰΐ Ρ 88 ουϊπδτγὰ ἔδὴ ἢ 

(Οιδιδισκεῖ!) Ἰδοκῖτις Ὀοία Ἰονθ δῃὰ [80 ΘΠΟΡΡΥ͂ 
οὗ ργϑοίϊ98] ἀθιπομπβιγδίλου (7Τλαίδειοεῖθ). ἘΔ 56- 
40}.8] διογβ τῆδὲ δθ ἸΩΘΔΏΒ ὮὈΥ ῬγδΟοΙΐ0Ά1] ἀὁ- 

ταοηδέχαίϊίοι ; ἰὺ 'ἴ86 (86 711 σοι πίοι ἩΪ(} Ὁθ- 

Ἰἰονίπρ Ὀτθίμσοη πὶ ἸοΥθ δηὰ 1116. Το ζο]]ον- 

ἱπρς βθοίίου (τυ. 14-26) Βυρροτίβ μἷβ ἀθιιδηὰ ὈΥ 

ΘΧΒΙΏ 168 ἥτοτα (86 ΟἹ Τεδβίδπιθηΐ, Ηδγὸ 1ὐ 18 (0 

6 χοιαθαιροσοὰ “ἴμδι τὶ ὅδλοθ πίστις 18 (9 



82 ΤΠῈ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΝ. 

ὨΘΟΘΒΒΔΤΎ ρστουπᾶ ὁΐ σωτηρία, ὙὨΪΟΝ 18 ονἱάθηί 
ἔτοιι οἷ. ἱ, 18-21, Ὀυὶ οὗ δουγβο ὑπαὶ πίστις ὙὨΙΟῊ 
ἷβ ποὺ πἰϊμουῦ τγοσκα. [π᾿ αἰδρυϊῃρ (Π6 ΓΟΥΠΙΘΥ 
ἀοϊυδβίοη, 78π|68 δάἀορίβ ἷβ Ομ δυϑοιθυ δι] 6 τη0ὰ0 
οὗἉ ἄχϑι βίδίϊηρ ἰπ οἷοδὺ δπὰ π0}}-ἀοὔποα ἰδηρυδρθ 
(86 δυπάδιηθηίαὶ ὑμπουκχμῦ οα ἰδ 8}} 1Π6 τοδί 
ἀοροηπὰβ δὰ μ6 ἀοϑβ ἰΐ Ὀγ {πὸ ἱπίτοἀποίλοη οὗ 
ὈγΙοΥ ἱπιογγοζαίίγο βοπίθηοοβ, Ιο τοὐθοὶ ὑπαὶ 
.186 ορἱπίοη." Ησυςον. 

Ἡγλαὶ ἀοίὴ ἱὲ γργοῆ3 ὙΤμο Αγ ϊοῖθ πα ῖκο8 ὄφελος 
Θρ δίς; τφὺ 18 ὑπ 80, ψΒδὺ ῥγοδί ἀο068 ἱΐ 
ὈγίηχΊ Τὶ 18, 8}} (86 ὈΪ βίῃ οὗ ἱμ6 ἱΠδοοχϑίϊο 
ζαὶν ἢ, ΟἹ Εἰτηϑίοῖυ 8180 ἰπ Φ6808 δ 6 Μοβείϑῃ, 
θα Ἰοδὲ ἰΥ ῖ8. δι ἀοο8 ποὶ Ἰοδὰ ἰο Υἱίδὶ ἔγυϊι. 
Τρδὺ ἔδὶὶ ἐϊ56}} 18 {6 ποὺ ἰσιθ: ἢ6Π6Θ: “ἼΡΑ 
ΜΑΝ ὙΕΒΒ ΤῸ ΒΑΥ͂, ΤΗΑΤ ΗΒ ΒΑΤΗ ΒΑΙΤΗ. λέγῃ 
ἦβ Θιωρμδίϊο, 80 8180 αδίδκοσ, βίΐϊον, 6 Ῥ οίίθ διὰ 
Δ᾽. ΑἸ Βοῦκὰ ἀο Τοἰΐθ᾽ Β σοπάουΐης “1Ρ Ὰ ΜΑΝ 
ῬΒΚΤΒΝΌΒ,᾽᾽ ὯΘ ΡῬΓΟΌΒΌΙΥ ἴἰοο βίγοῃρ, {ἢ} 9 8586 σι 08 
οὗ Ηυΐδον, ἰμδὺ (86 βοαῦοὶ ἀοο8 ποὶ χὶνθ ἰδ 116 
ἰο λέγειν, ἰ8Β ἱποογτοοί. ΤΗΐδ 18 οοΥ δ ]Υ ἀο0ῃ6 
οομ αἰ ο:8}}Υ ἰῃ νυν. 18 ΒΟ Σ6 ἰΐ 18 πιαἰ ἰδ δα ἐμαὶ 
ἐμ οχίβίθησο οὗὨ ζδι ἢ σαπηοὶ Ὀ6 φῬγονοὰ νυἱἰίδουΐ 
ΟΡ. ΟἾΪΥ ἰμὺ8 του ΤΏΔΥῪ ὉΘ δατηϊ 66, ἐμδὺ 
ϑδιηϑβ δ᾽] οβ (πὸ δὶ} 6 16 ΤΊΘΓΟΙΥ ουὐνγαγὰ 
διὰ ἰσχϑάϊοπαὶ] ἰο Ῥ888 88 ἃ Κίηα οὗ ἔδὶ (ἢ, ὁπ 
δοσουῃηί οὗ ἐἰ5 οὈ͵οοῦλνο ἰσαΐ μ6 σαηπού 68}} 1ἱ 
ἔβ180, Ὀπὶ ὁπ. δοοουπὺ οὗ [5 δυ)]οοίγο υπιγυῖ Π6 
6818 ἰὲ ἀϑαὰ δηὰ {16 οομιγϑϑί οἵ ἀθδὰα δηὰ Ἰἰνίηρ 
ΒΏΟΥΒ ἰμαὺ μὸ ἀϊδιίξηρσυΐθηο8 {810} ἔγοιῃ {811}, 
ΝΟ ἰδ δι πο μ6 08118 1ἰνησ ποοὰβ Π0 
ζαγίβον δορὶ θποῃὶ; ἰὲ ἀῶ ἃ ππὶξ δ8 ἰο 18 ἰνϊην 
ΘΠΘΙΩΥ, Ἡι6 ΤΠ6 ἴα 1} ψἱμουΐ τοῦθ, 808 
σπίης ἴο {86 ΔΌΒΘΩΟΘ οὗἩὨ ΜΟΣΚΒ ἐμ 9 ἀοτηοηβίγαί ὁ 
ΟὗἨ ΘΏΘΓΩΥ οὗ 1Ὼ106. Τῇ νγὸ βδῪ “0 ἀοδα ὈΟΑΥῪ 18 
τἰϊπουν 016 80},᾿ 10 ἄἀοοβ ποὺ [ΟἸ]ΟῪ ὑμδὲ τγο 
ἐδίπηκ δ]8ο: ““Ἴὴ9 ᾿ἱνίηρ ππδῃ οομδὶδβίβ οὗ ον 
διὰ δου]. Βοδ ΘΟ ΡΌΣΟΥ ὙΪΓΒ ΓΘΑΒΟῺ 8668 
δοιωϑίῖηρς δ᾽ χοϊ οδοὶ ἰῃ (116 ΔΌΒΘΩΟΘ οὗ ἐπ 6 ΑΚ ]οἷ9 
ψ πίστιν). ἨἩΙΒΟΣ τἰ ΒΟΥ δδβονὶδ ἰπαὶ πίστις 
Ο68 ποὲὶὲ ἀοῃοὶθ οῦὸ πυᾶά ποία ΟΥ φγοζεδϑῖο, 

Ὀασδῦβο (δῖ ἰᾶθα 18 1ἀδη 081 τὶ ἢ ΤΘᾺ] δι} ἐπ 
(89 ορὶπίουῃ οὗ {89 βρϑδίκεσ ; Ὀυΐ δ9 18 τοῦς ἷπ 
ΒΡΡροδίηρ ἰδδὶ πίστις ΔΙΤΔΥΒ ἀθηοίθδ ἐδ 581λ6 
ἐπῖης ἴῃ ὑπο ταϊμὰ οὗὨ Φδι98. ΕῸΡ βαγίηρ, ἰδ δὶ 
πίστις ἰὰ 0890 8 αἰ τοηὶ ΤΤΟΙΩ πίστις ἴῃ δηοίδοσ, 
διηουηΐδ ἰο ποίπίηρ δηὰ 10 8 8186 10 θέσι ὑπαὶ 
Παμοία οδπποί Ὀ6 ἀοπϊοὰ ογϑη ἰο ἀθαα ἔα! ἢ. ΡΥ 
6 ἰ8 ὑπὸ βυδ᾽οοὶ οὗ ὑδὶ8 ἔδι ἢ ὉΠ ΤΟΥΤΩΪΥ {π6 
δίψυχοςῖ [Τπὸ ἀἰδιϊποίϊοι ἰδ τηδη 1681} Βο 66 ἢ 
ἑλεογείϊο δεῖς ἀπδοδοιρδηϊθα ὈΥ̓͂ ὑμ6 Ῥγδοίϊοο οὗ 
ξοοὰ ψογκ δηὰ υἱίαὶ ζαϊ ἀοουπαάϊηρς ἰπ ροοὰ 
ὙΟΥΚΒ. Ἑδὶϊῃ 15 ἐδ ἱπταγὰ, του κΚ8 6 ουὐναγά, 
ΟΥΚΒ ἃγὸ ἰμ6 ουϊπνετὰ δἰ δὰ ρὶοᾶρο, ὑπ 
ἀοιηοπδίχα(ἰοη οὗ ζαϊ: ἢ πὶ πα. ΤῈ6 τηδῃ ἀγδιηδ- 
εἰσι Πν ἱπίγοαυδσοα ἴῃ (μο ἰοχὺ ἢ88 ζδί τ (Υ. 19), 
αὶ ὲδ δ: 18 ἰμοοτοίϊο Ὀ6]16ὅ. ὙΤΠΟΓΘ ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 
ὯΘ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙ ἐγ ΓῸΣ τηϑ κί; λέγῃ ΘΠ ρδἰΐο.---Μ, 1. 
Βαϊ σοῖο ἴο Βανθ πὸ ψοῦΐ--ΤῊλι ἷΒ, 

86 σου κα Βρϑοβ 8 }}} ὈΘ]οησίηρ ἰο δὰ ΟΠ ΑΥ86- 
ἰογϊβέϊο οὗ ἴα}. Τὺ 7868 ραν συ] ΑΥῪ ΥοουΒ 
ἴο ἐμ ψουῖβ οὗὁἨ ὈΤΟΙΒΟΥΪΥ Ἰουο, ἰ8 τηδηΐοδί ὕγοσα 
{16 δθαποὶ. 

ἘΔΙΛῚ ΒΌΣΟΙν οδημποῖ.---Τ 6 ΥΟΤΔΥἾ8]6 
ΘΒ δτδοίου οὗἉ [Π18 Ῥχοροβί(ἴοα 8438 οοηῃίχαβίθα τ] ἢ 
86 ἀοοίχίηο ἰπδὲ ζμ:1} ἀο68 βᾶγ 18 νου ϑν 
ξοίζθῃ οὐδοῦ. ὅϑοῖηθ δοϊῃχηθηίδίοῦβ ΘΙΏΡ Β48126 {Π6 
δνίΐοο ἡ Ὀδίοσο πίστις : ἐλαί ζαὶϊ!ἢ, ΒΌΘΝ 8 ἔαὶ! ἢ 
με “8468 1118, αυϑῖ γὸβ ΒΘΌΘΥΘ Α1ο1{18᾽"- 

.]1. ἴῃ τ ΡΙγ, ἮΘΟΣ δὰ ΗΠυΠΟΣ ΟΌΒΟΣΥΘ 

ὑπαὶ (η0 Ατίΐοϊο ἰ8 υδοᾶ, Ὀθοδυβο ἐβαρο ἰθ 8 Σϑ- 
διιπιρίΐοι οὗἨ ὑμ6 ῥγονυίουβ ἰάθδ, 88 οἷ". ἱ. 8 σὰ ἢ 
ΣΘΙΘΥΘΠΟΘ ἰο ὑπομονή, δπὰ 68. 1. 1ὅ ὙΠῈ τοΐθσ θσθ 
ἰο ἁμαρτία. Βαὶΐ ἐμ χοδυτηρίΐοι οὗ ἐμ Ῥστονίοιβ 
1498. 18 βυβοϊοηί ἰο δοῖ116 16 ροϊπύ ὑἐμδὲ {86 σο- 
ἔοσγθῃοθ ἴθ ΒΟΡΟ ἰ0 Βυ0}} 8 ζδ 1} ποῖ 885 πὸ 
ὙΟΥΚΒ. Τῇιο ἀοιηοηδίγαίγο ἐμ ΘΌΣΘ 18 ἢοὺ σδου- 
ἰαἰποὰ ἴπ ἡ οἷν, Ὀπΐ πὰ ἡ πίστις δηὰ ὁπ τασδὶ 
ἰγϑηδὶαὶθ, “ἐλεὲδ ἴδι ἢ ΒΌΓΟΙΥ οδηπο δᾶνο ξῖπι.᾽ ἢ 
Ηαυΐδοσν ὑμῖηκΚβ ἐμαὶ αὐτόν 8 οἸα ρμδίϊο, “ἴτη 0 
(8 οοπάυσίβ Ηἰτηβο], {61} οδησποὶ βάτο: Ὀπὲ 
{π|8 που]ὰ τβᾶκο ζαϊὶ δὴ δοβίσαοί ον] οι υϊὶγ. 
ΤῊΘ ΣΘίοσΘΠΟΟ ὑμβογοίοτο 18 Β᾽ ΡΥ ἰο ἐμ6 ΓΆΙ ἐπ 
αυρϑίίοι, δῃὰ {86 δχρίδπδίζοηβ οὗἩ Τ1|6 116 (ζ81590 
4118}, Ῥοίι (8118 ΟὨ]Υ) δηᾶὰ β᾽ τι δὺ Ομ68 ΔΥῸ 
δροχϑροίῖθ8]. ΗσίμοΣ πῃ Ηἷβ Θχρ)] οδίΐοη οὗ αὐτόν 
γόϊζυγπβ ἰο ἴπ6 ἀοδηϊίῖοπ “16 ζαὶ 8 τ Βῖο ἢ Β85 
ὯῸ ΨΟΥΚΒ,᾽ ὙΈΘΥΘΔΒ, ἴῃ ΟΥΘΥΡ ἰῸὸ Ὀ6 σοπδίϑίοπε, 
86 ουρδύ ἰο 8βᾶῃ, ““1δὸ Ἰηδὴ Ὑ8Ὸ δ88 20 Ὑγοσὶςβ.᾽᾽ 

ἔδανο Ὠἰτω.---σῶσαι γΥο]αΐθ8 ποὺ ἰο 80 αἰίαὶπ- 
τηθηΐ οὗἨ γεΐωγ8 ΒΑ] υδίΐου, 88 ΗυΐῸΣ ταδὶ πἰδίπδ, 
Ὀαΐ ἀφϑηοίοβ, δοοογαϊηρ ἰο ὑμ6 ἰάθε οὗἩ 1Π6 ΝΟΥ 
Τεδίβιηοηΐ σωτηρία ἴμ6 Ῥγοβοηΐ, ὑυ ποῖ᾽ 8] βαῖνα- 
(ἴοι οὗ 86 γοἀοιμρίζοι δ᾽γοδαν ὀχροσϊθμοθὰ δηὰᾶ 
Ῥϑδδδίπς ἰοῦ ἢ ΡΓΟΡΥΘΒΒΙΥ͂Θ βίδ 68 οὗ οΘοτορ  ϑέξοι 
ἰο υἱυἱπηαὶθ Βαϊ ναϊΐοῃ. 

ΨΕΒΒ. 16,16. Βαϊ 1ζα ὉΣΤΟΙ͂ΒΟΣ ΟΣ ἃ αἰΒβῖοτ. 
--ΟἼ͵Ἐ Βὸ 701] οἱ ΘΧΘΙΡ]6 ἴῃ (86 ορἱ ποι οὗ Ηυ- 
ἴδον (πὰ Υ ἰδ ρον) ὀχ ρ]δῖπβ ἴμὸ ρσοράϊηρ Ῥτο- 
Ῥοβίἐοι ὈΥ̓͂ ΧΡ] δἰπἰησ ὑπαὶ ΘΟΙΉ ΡΘΒΒΊΟ. 8150 Ὑυ ἢ - 
ουν ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΐπρ; ΟΣ ΚΒ ἰΒ ἀοδαὰ δηά 11.56}685. 
Βυΐ ἐπ6 τοίθγσθμοο ἰὸ ἀθδὰ Ἰοῦθ οσ οὐθῆ ἰο ἀθδὰ 
Θοτηραϑϑῖοι ψουϊὰ Ὀ6 υππμοατὰ οἵὐὄ.Ὠ Το χποεδέϊου 
ἷῃ Ο0 ΘΧΔΙ0]6 6180 ἰβ ἀεαὰ ζαἰἦ, ΜΒΙΟΝ ὑπ οΣ 
οογίδιη οἱγουπιβίβηοοβ ΒγρΡοοΥ (168}}}70 δοοία ἐμ 
ΔΡΡΘΔΥΘΠΟΘ οὔ]οτνο ψίμουί ΠΟΤ ΘΥΘΡ οΥὐἱποῖης ἐμὸ 
ΥΘΔΙ οὗ ἰΐθ οχσϊβϑίθῃοθο. 0 δΔΌΒΘΏΟΟ οὗ ἐδ 
ΜΟΥ 8. ᾽υδὲ ὑμΒ6 ΔΌΒΘΙΟΘΘ οὗ ἸΟΥ͂Θ ΟΥ ΘΟΙΡΒΒΒΣΟΙ. 
ΤῊ Ὀγχοΐδοῦ δηὰ ἐδ ϑἰβδίοσ 8.6 88 βῦοι ζ6]] Ο- 
ὈΘ]1ΟΥ̓́ΘΥΒ (σου ΡΘΗ 0.8 οὗ 80 Βδεὴθ 1811). Απὰ 
ὑμπΐ5. Ἰθ85 ἰο ἰδ Κ (986 ῬΘΥΒΟΠΒ68 8180 ἰΏ ἃ 5υτη- 
θΟ] 681] βθῃ80θ. ΕῸΥ {86 αυἱνγ οὗ το] οΥρ {86 
ΠΙΓΟΓΑΙΙΥ πορᾶν τὶ ἢ ἤοοα δηα γαϊσωθηῦ Ὑὰ8 8]}- 
ΤΟΘΟΥ τοοορηϊΐτοα ἰπ ἐμ ΟἹὰ Τ᾿ οβίδιημοπί 88 8 ἀπιίν 
ΟΥ̓́ΏΔῃ ἰο τη8ῃ ; ΒΟῪ τ0 ἢ) ΣΊΟΥΘ ὑπ ἀπᾶον {Π6 
8680 οὗ ἀυ  δοκηοπνὶοασεὰ ἰπ ἰδ9 ΟὨτίβεῖδ 
Ομυγχοῖ. ΦΖ26πι|6ὸ6 ἀουῦι]688 πϑοὰοϑα ποὺ ἴο ἱπςῈ}- 
οδἰθ ἐμἰβ ἀπίν οἱ {86 ὈΘΙουηρ αἀἰδρογβίου, δηᾶ 
1 1 τγδβ πἷβ ἰηἰοηἰζΐοη, ἢθ σουϊὰ ποὶ Ἰὲτηϊν ἐδ ὁΧ- 
6Γοἶδο ἰο ΟὨ γι ΐδη Ὀσοίγοη. Βυΐ {16 6886 βέοοἃ 
ΑἸ ΟΥΘΙΟΥ ἢ γτορατὰ ἰο {π6 τοϊδίϊοη οὐὗὁὨ {πὸ 
δον 8} ΟἸ τ βέϊδη ἰὸ 818 Οἰδη1116- τ δι δ ὁο- 
Το] κἰομΐβὲ ΟΥ 4180 ἰο ἴπ0 (Ἃἀθη}}16- Ο τ  βέϊδπ 
ΟμυσοΒ. Τμδὺ [ΠΟΥ ΤῸ ποῖ ΠΙΘΥΔΙΪΥ ΡΟῸΣ δπὰ 
ὩδΙΘα 4068 ποὺ δῇεοοί {π6 αὐοϑίϊοη, ῸΣ 05 ἐδ 6 6 
Βδπὰ ἐμὸν ψΟΥΟ ἱηἀορίοα ἰο 9 ΑΡοβίϊθβϑ, γσβο 
ὝΘΥΘ ΠΔΟΓΘ ΤΩ ΘΥΟΙ Ὁ} ἰμὰπ ἰὴ6 Φυ(αὶδίθ, ἕο ὑπ ον 
ΒΡΙΣΙ 4] Ῥτοβρουὶγ, δμὰ οὁη ὑπὸ ΟἴμΠοΥ Ββαῃα 1 6 
Ὑγου]α 8.1}} ΔΡΡΘΔΡ 88 ὙΘΙΥ͂ ΡΟΟΥ (0 ἐμὸ Φυάδ:δίβ : 
γύμνοι, 88 ἰΠ080 ὙΠΟΪΙΥ βίσὶρροα οὗἩ Ῥγοροσ δπὰ 
γΟΒΡΟΟίΔΌΪ6 ΒΡΡΑΤοὶ, δον μανίηρ αἰ ὰ δά ἐμ ον 
Υ}16 ταϊτηθηΐ (866 Υ. 2; ΗυίμοῦΒ ῥγδββίῃρ οὗ 
γύμνοι γὶθ]48Β Ὧ0 ρμεΐῃ), διηὰ αἀοβίϊαΐθ οὗ ἀ δ γ 
ἴοοα (ἐμ αἰ ογθηὶ βΒθη868 1π ὙΜΙΘἢ ἐφήμερος ἴ8 
οοπδίγαοα, διηουπὶ ἰο [8:0 Βᾶτη0 ἐδ] η 6), ἱ. 6. ἀ6δβ ξ- 
ἰαΐθ οὗ ροβίϊίνο ζδυ δυεῖν τ ἢ (86 ποτὰ οὗ αοὰ 
δοοογάΐηρ ἰο Φυἀαϊδίῖο ἰάοθαΒ. Τμὸ 56 18} ΟὨ χὶε- 
118η8, 0 Ὀ6 Β0ΓΘ, δα ῬΓορΓοδδοα 80 ΤᾺΣ 88 ποῖ ἴο 
ἀδπὴπ (0 ΡΟΟΥ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ (ΟΥ̓́Θ 88 ὑπο 060 }08 δΙχοδ αν 
δἰοοίοα ἔγθῃ 1988 ἰοαγδ ὑμ6 Ῥσοβοϊγίοβ οὗ 
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(9 καί0); ὑπ 8} δοκπον]θαροὰ {86 Ὀτοϊοσβοοά 
ἷπ ἃ ΟΏΘΙΓΆΙ ὙὙΔΥῪ δῃηὰ ρϑγοιδηοο πουἹὰ ὑποία- 
ΟἸΒΙΥ ΧΡΓ688 ἱπδὲ δοκηον)οαρσηηοπί ἰπ ἐμ οσ8 
“60 πῃ Ῥ6806,᾽ πιὶδιοαὰ (πο ῬΟΥΒΔΡΒ 8180 8]] 
ἸΏΔΏΠΟΥ οὗ ζοοα ἴῃ [86 861-88 δίψης οὗ {ποὶν ((89 
ῬΌΟΣ ὈσοίΒΧΘἢ᾽8) ΟἸ τ βίϊδη τγαπίβ, αὐ ανὶηρ 
ξῦπο ἰο ἐμαὶ βἰγοίοι ΟἽ ΒΟΣ ΔΙ Υ, τνου]ὰ 8180 ἀἰ8- 
188 ἰμποῖα, τι βουῦ Βαυΐῃρ ΔΗΥ͂ ΟἶΟΣ ἀ68]1ὴ 08 
χὰ ἰμοτὰ ΟΣ Θπίοτῖπρς ἩΠΕῸ (τὴ ἱπίο ὑπ δοζη- 
Ἰουπΐοι οὗ ἀογοίοα ὁ819 δπὰ Ἰονϑ (}πι8ὺ 88 πονϑ8- 
ἄδγβ ἰ)6 Οοπίο 5510} 8} 188 αἰβιηῖ8β8θ {16 Ευδκο}}- 
οδἷὶδ ΝἰΒ ἀποίμουϑ Βουγοϑιοοὺ ψοσ8). ΒΘ 
πδυιροά! Ὀ6 8110] ΤΏ 686 ΟΣΟΒ ἈΧΘ ΒΌΓΘΙΥ ποὶ 
εἰϊογοὰ ορί δίνουν ἴῃ {π6 Β6Ώ86, “ΜΑΥ ΒΟΙὴ6 ΟὯΘ 
εἶδα [610 γου" (Β οὐὐΐηρον, αἀτοίδυβ δὰ 8].}, ΠΟΥ 
προ γδι οἷν πὰ ἃ ἸΙθΌΣΑ] 8080 (ΗΒ 67), Ὀυΐ 
εοηπεοίεα Ὑ1Ὸ ἰπ6 τδ᾽θαϊοίουυ βα]υϊδίλοι οἵ 
Ῥόδος (μον ἀοποίθ ἃ οδηὺ- 18} ΟὗὨ Ὀ]ΘΒΒῚ ἢ, “ἸΏΔΥῪ 
γοὺυ δβυσοοοὰ ἱπ φοίϊηρ ψδγιθθα οἷο." ΤῊθ σο- 
ῬΤΌΔΟΝ οὗ ρδυροσίβι 18 αὖ 6 βδῖὴθ ἰΐπηο οἱοί θα 
ἰδ ΒΥΡΟΟΥΙΘΔΙΥ ΒΡΑΥΪΏ Ως ἰσΘΣΊΏ8, ΘΠ “ὍΘ γθ 
πατιοὰ ̓" ποί αὖ ΟΠ66 ““ 0 γΥ8 ο]οἰ ο ᾽ (δΌΓΘ;- 
ἐπ δπὰ 41].), Ὀαΐ δ] υάΐηρ ἰο ἰὺ δὰ ἴῃ 11Κ6 Ἰη8}- 
ΠΕΣ ““Ὅ6 γὰ 8110 1η 8Δ]]υδίοι ἰ0 ὑπ 6 17 ὨΌΠ6Υ.--- 
16 ὁ56 ΒΟ ἰδ ΒΡΟΔΙΚΒ Σορσοδοηίϑ 8 6 ζΌΠΟΥΔΙ 
ἰμάθθου Ὀὰὺΐ Ῥοϊπίβ ἰο {6 υποίυουβ ΒΡΟΘΚΟΥΒ 
πο ὑπάοτβίδηα ἰο οΘουοσὶ ἐπ6 ὈΠΒρΑΥῖπρ ἀἰδυι δβδὶ 
88 ἸΩΌΟἷ. 88 ῬΟΒ51}]6 ἴῃ ἴΔ[γ δια βρασίηρς ἰδηριαρθ. 
Ἰπείοδα οἵ βιοιι δοπά ποῖ (ΠΟΥ ΟΣ 056 δπὰ δ]ο0- 
ξοίθον ἰοὸ βου Ἰουθ ἰο ἰμ6 ρΡοοὺσ.Ὶ Βυὲ ΟὟΚ ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΟΒ ἐμὸ 6880 ἰμαύ {867 ἀϊὰ ποὺ ΘΥΘΏ ΚἿΥ͂Θ 
ἰδὲπι ΠΟΟΟΒΒΔΙΪΘΒ. 
δὶ νουἹἱᾶ ἴδμαὶ Ρσζοδϊ 7---Ξ'60. συ. 14. 

Βυο ἃ Ὀοποάϊοϊϊΐοα (τ βῃ-οἵ- Ὀ16ϑδῖ ) πουϊὰ 
ῬΌΓΤΕΙΪΥ δθ 0 τυ δὰ ὑδὸ δοικηον δα ρτηιοηὺ 
οὔ Ὀγοϊοσβοοά οὰ τ ΒΙΟᾺ 1ὺ 18 ἐουπά οα που] δο- 
ΟΟΓΣ ΟἿ ὍΘ Θα.Δ}}Ὺ νοἱὰ, ᾿υδύ 88 ὑμ0 δι} ὁ 
ψ οἷ 1.18 Τουπάρα, Τη9 τ 0]60 ἀδσιθδηοῦΣ νου]Ἱὰ 
νΘ ὈΒρσοδιδ 9 ἐρεπέίδια (Ηοὐπρογ) πὰ αἰςεπί- 
"κ᾿ (56:6 υ); πὶ ζΟΏΘΤΑΙ ἰοὸ ἰλ0 Κίῃχάοιι οὗ 

γκε. 17. ὅδο δἷδο δια, ζ 1 μΒανϑ ποῖ.--- 
ὩΓε ἀοοθ5 ποὺ βῃον ἰμ6 11{6-βῖχα οὗ δηϊπιαίϊης 
τοῦδ, τ ΒΙΘἢ ΤῸ ἸΏ ΓΙ ΠΒ10Α}1Υ 118 ῬΥΟΡΟΥίγΥ. 
Ἐοσ ἰϊδ61ζ. [ἡ. 6. ἐπ 11861.---Μ.7---βΑψ8. 10 ἰβ8 ἀοδὰ 

88 ΓΕρᾶσἦβ ἰπθ ὈΧΟΙΒΥΘΏ, 80 1 18 ἀοαὰ 848 Γορᾶχαβ 
ἰδεῖ, Καθ᾽ ἑαυτήν ποῖ Ῥ]οοπαβίϊο (ατοὐϊα8), πο 
“8468 8016᾽᾽ (ΚΠΔΡΡ), αὶ )οπρὰ ψ 1 νεκρά ἴῃ- 
ἀϊοδίϊνα οὐ Ὀοΐῃς ἀοδὰ οΥ χδίμου οὔ δανΐῃρ ἀϊοα, 
ΒΙΕΤΘΌΥ ἰ(δ6 11}6 οὗὨ ἐδ: ἀπ σΟΠΒΟαΌ ΘΗ Υ ἰδ 9 
ἸΠἴε οὐ (86 Ὀ6ΊΊ ον ἰτηβοὶῦ᾽ 8 ἀοηϊοα. Απὰ {8 
δεΐηρ ἀοδα 158 ποὺ ΟὨΪΥ {86 σδυ86 οὗὨ (18 νδῃύ οὗ 
πο Σ τ (ΟἸΒ δ 56} θὰ 4180 {86 δΟμΒΘαΌΘΩΟΘ οὗ 
ἰλ6 σοδοίΐομ οὐὁἁ ἐμαὶ παπί. [1 αἀἷδϑ ΘΥΘΣ ΣΔΟΓΘ 
δηὰ ΙΠΟΤΘ οὗ ποὶ οὶ μου ρίζης. 8.66 Μαί. 
ΧΤΙ, 28 οἱο. 

Τὰς ρυοοῦῦγ 9 7αἰἢ ὃν ἰδὲ τοογῖδ ὁ 7αἰἦ Ο7 λέ 
δεϊϊδοετ γωδιϊβεαίίοπ δείοτα δε οοπδοίοιδπθδε ΟΓ 
ἴλε Οκωτοὶλ, νυ. 18, 19. 

Υεκε. 18. Βυΐ βοῇ ΟἹ τὐ]}} 58. .--- δ οσοπὶ 
ἐχρ δηδίϊοη8 8.6 σΊΥΘΙ ἴοΥ 86 ᾿Ἰπίχοαποίζοη οὗ δῃ 
οδ)εοίοη Ὦγ ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, ΑἸ που 86 Β6η86 οὗ 
δο ρδϑδδζο δδρϑοΐδιν τὶ ἐπ τοδάϊηρ χωρὶς τῶν 
ἔργων 8 ΔΌΠΠαΔΗΐΥ οἷοασ. Τη6 Ῥοββοϑβίοῃ οὗ 
ἴδ! τὶ βοΐ ΤΟΥ ΚΒ ΤΏΔῪ Ὀ6 αβϑογίϑα Ὀὰὺ ἠοὺ Ὀ6 
Ῥτουϑὰ, βὶποο ἐδ: 6 δου ϑρΟδαϊηρ τ οτκ8 οοῃβίϊαὐθ 
86 Ῥχγοοῦ οὗ ἔδί τ, τ 116 ὑμ6 ΤᾺ 1} τῆν 6 ρῥτονοᾶ 
Ὦγ ἴῃς τἰχὶ τοσκθ. ΤΏ οσκα ὑμβου οσθ 8.0 

Ῥχοροαίἑίοσ 88 ἐμ ΘΧΡΥΘΒβὶ 0 ΟὗἨ δῃοί ΠῸ  ῬΘΥΒΟῚ 
διηα ποὶ 88. 18 ΟὟ; 2. ἴῃ δὶΒ ἰηἰγοαποίμρ ἀξ ὈΥ͂ 
ἀλλά. Τὸ δοοοπὰ αἰ ΟΟ]Υ ἀΐβαρρθασδ πὶ {190 
ἄτβί. Ζδ:η68 οου]ὰ ποὶ γγ6}} ἰδῖκο {μι6 ὑΐδοο οὗ ἰῃ9 
Οὔ θοίοῦ Ὀδθαδιιδο 1ΐ γ7ὲ8 γοϊηοίθ ἔγοσῃ ἴΠ6 τηϊηὰ οὗ 
815 Σοδάθυβ (0 ἀθῃγ {π6 ζοΠΌΣμΘμ 688 οὗἉ ἰδ ΓΑ ; 
Ὀυΐ ΤΩΒΗΥ͂ διηοηρ ὑμθηὶ ΓΘ ἱπο]ποὰ ἰοὸ ἄθηγ ἰὲ 
ἴῃ 186 σ886 οὗἩἨἐ 6 ἀΘῃ 116 ΟΣ βίδα. Ηθηοθ [δ 6 
Β6Ώ5Θ 18 88 ΖῸΪ]ΟΥ5: Ὀαὺ ΒΟΙηΘ Ο;6 ὙΜ11} σἶβθ ὉΡ 
δραϊηδὺ {π18 ἀοδα 7811} δῃη ἃ ἩΠΓῈ 10 ΘΟ Σ ἰδ 118ὲ8 
ἷπ Ῥγουϊης (6 ζΟΩΪΘΙ688 οὗἨ 818 ἔδὶί ἢ ὉΥ 8 
ὙΟΥΚΒ οὗ ἔδιιἢ. Ιπ ὑμὶ8 Βθῃ86 (6 Ῥαβϑββο 888 ὃ 
τϑμπα Ῥσορμοίο8)] ομασδοίοσ. Τὸ α6πι11]6 ΟἸχίβ- 
(ἰδ σου] μ88 Ῥτονβθᾶ Ὦγ 18 σου 8 οὗὁἁ ΓΑ11} ὑμαὶ 
ἰἴ0 μΒαὰ ἰμὸ ἰχὰθ δι, Ὀὰὺ ἙΔΙοὨΐδα τὶ 18 
Ὑϑηὺ οὗἨ σΘΟὨΒΙβίθῃθου ἱπ ΟΕ βίδη τ οσ 8 οὗ ἸΟΥΘ 
ἰμδὺ 18 οὐ βοδοχίϑιηῃ γγ88 ποῖ ἃ ᾿ἰνϊηρς ζαϊ ἢ. ἀλλά 
{μογοΐουθ 18. ΒΘ γ6 ποὺ ὑπο ἔοστηιἶα οὗ 8 ἀϊδ]θοίλοα) 
ΟὈ͵]θοίλομ, 88 πῃ Βοπι. ἰχ. 19; 1 ΟΟΣ. χυ. 8ὅ, νυὶ 
{86 Ἰῃηἰτοαμοίϊοι οὗ 88}: δοίι δ] ἰϑίοσυὶ αὶ δε {1 6818, 
ΤΒαΐ ὑπ δρθδκοσβ ζδι (ἢ (ν. 14) ἰ8 ἀθδὰ 18 ῥγὶ- 
ΤΏΔΕΣΥ 8 ΤΩΥΒΙΟΥΥ οὗ δὴ ἰηπδασζὰ βίαίθ οὗ ἀϑϑίῃ, 
Ὀυΐ ἐμοῦ 9 ν1}} Θοθ ὁ56 ΠΟ ὉΥ {86 Θχ ἈΙΟΙο ἢ οἶ 
80 ΘΟΠΓΑΤΥ͂ Ὑ111 ΙΏΔΚ6 τηδηΐοβί ἐμαὶ ἀοδίῃ. 
81γ608 ΤΩΔ͵Κ68 ἷπὶ ΟΧΡΤΘΒΒ ἢ 8 ἀοδηϊὶα δος ἰ 6818 

Μδδὶ πὸ δοίιδ}}ν 8}8]}}] ἀο, ἱπ Ογάοχ ἰο οἰποϊ αἰθ 
(86 ἴδτν οὗ "ἴδ ἐμαὶ ἐπ βιδ᾽δ ψαῖ Ὁδηῃηοὺ Ὀ6 66} 
τἱϊουν Ὑἱδὶ Ὁ]96 οσΚα, 8110 ἐμ6 γὲβὶ Ὁ] 6 ΟΣ ΚΒ 
ΘΏΔΌΪΟ ὺϑ ἰο 8866 {86 ᾿ητ181}}190 ἔα! ἢ. Ὑ ἸΘΒί ΚΟ Γ 
ἐβοσγοίοσθ στ ταδί ηἰαΐμβ ἐδδὺ (9 ΒΡΘδΚΟΡ 
Β14168 ψὶ τ Φαπιθ8. Οἱ ἰδ οὐμοῦ Βδηὰ (89 ασιϊῆ- 
οἶδ) οχρ δπδίϊου οὗ ΠΟΥ ο8ῃ ΟὨΥ Ὀ6 βοσουπίοα 
ῸΣ ὈΚΥ {86 ΘΙ ὈΔΥΥ βδιηθηΐ 86 ὀχρουϊοποϑᾶ τὶϊῃ 
τοβροοὶ ἰο ἀλλά. ““Βαΐ ΒοΙηο ταϊριὺ ΒΑΥ ἱῃ ΔΏΒΥΘΣ 
ἰο ψπδὲ 1 Βαυο δὶ βίαίβα, ἀοΐοπαϊηρ ἰπηδο}7: 
ἐδοι, (πὸ Βαϑὺ ποὺ 86 γον 8) μαϑὶ 2181} δηὰ 7, 
οἢ ἴδ οὗοῦ παπὰ (γπ0 δϑσιῃ ἰμδὶ Τα 118 τὶ πουὶ 
ὙΟΥΚΒ ἷα ἀ684), Βᾶνθ ΨΟΣΚΒ; ΤΥ οπο-δ᾽ ἀοὰ ἴῃ- 
δὶ δύϊρ ὌΡΟΩ ΟΥΚΒ ἴδ ποῖ ΒΕΥ͂ ᾿0Χ0 τὶ ρσμὶ (μ8ῃ 
ΠΥ οπο-βἰ θα 1πδἰβέϊῃ ρῸπ ζδ1.}.᾽" ΤΈῈ]8, ἰῃ 189 
ἄγϑὶ ὑἷδοθ, σουϊὰ Ὀ6 ῶὸ ἀοίξῃοσθ οὗ {}.}6 δρϑᾶκορ 
(ν. 14), δη ΒΘΟΟΑΪΥ 1 18 ΠΟΎΒΘΣΘ 8814 ἰμδὺ ἐδ 
ΒΡΘΔΚΟΥ (γΥ. 18) 85 πὸ ζδὶί; ΒΘ ταίμοσ ϑηΐβ ὑὸ 
ῬτΟΥΟ δὶ ἔδλίμ ὈΥ Βὶ8 σου. βου οὐαὶ ΤΩ Δ]Ὲ- 
ἰδὶῃβ μδὺ {1ὸ ἔργα ἔχων, ὙΠΟ Β8Δ8 {μ6 τοχά, ἰ8 4 
τηδη Οὗ ῬΒασ βαὶο θη ἀθῃοἷ68 ὙΠῸ ἴπ ἰἢ6 ἰπίογοβῦ 
οὗ νγοσῖ- ἰ κὐθουΒη 688 ἱτρυρη8 ἔδι ἢ; Ὀυΐ ἐπὶ 
15 δ᾽ οχοῦθον θο514θ 89 οοπῃθοίϊου, [Ὁ ἱπΠ6γ ἰδ 
ΒΟ ΤΟίδσθθοθ ἩΒδίβοου Σ ἰ0 ῬΒΔΥβαὶο Του Κ8. ΟἹ 
(86 οἶδεν συ] 46. αἰ τίη ς Ὀυΐ οἰ μον 186 ἘΠΊ ΤΙρΡΟΣ- 
ἰδπΐ οχρ᾽δηδίϊουβ σίνθη οὗὁἨ {πῖβ8 Ῥββϑδᾶρθ ΘΟΙΏΡΔΙΘ 

αἰ μοῦ ΘΒΡΘΟΊΔΙΥ ὙΠ} τοΐοσθμοο ἰὸ ἰμοβὸ οὗ 
Ροίι, Κοσγῃ, ἀο Ἢ εἰΐο διὰ βοβμθοκοαθυγροσ. [Ιἰ 
18 ῬΤΌΡΘΟΣ ἰο 80ἃ ἐμαὶ ΗυίμοΣ ἰπιβο ἔα ΠΣ ΟἹ 
Εἶνοβ ἃ ἐο]ΟΥΔΌΪΥ σοΥτοοὺ ΡΑΥΔΡΈΣΑΒΟ οὗὨ {118 ρ88- 
Βδ6 δη4 ἰβ 641.8}}γ τἱχαί ἱπ σου κῖηρ (παΐ τῖϊὰ 
{86 τοδάϊῃρ ἐκ τῶν ἔργων ἴῃ Ἐεχὶ. 60. (686 τ οΣ 8 
ΒΒ ου]ὰ ὯὈ6 ἰΔΊζο ἢ ἸΤΟΒΙΟΙΪΥ. 
γε. 19. ῬΒου Ὀθ]ονοδὶῖμδῖ ὁ ο ἰδ ΟὨΘ.--- 

ΤῊδ Αροβίϊο Βανυΐῃρ βΒονῃ ἰῃ δὲ ργοοοάθβ ἐμαὶ 
1ὴ9 οχϊβίθῃοθ οὗ ζϑι ἢ} οἀπηοί Ὀ6 Ῥχουδὰ πἱϊπουΐ 
ΜΟΥΚΒ, ΠΟῪ ῥσοσθοαβ ἰο ἐπο ῥσχοοῦ ἐμαὶ {11}, θυ 
1 στδηϊοα ἴῃ Β06}} 8 [ὍΣ πὶ, Ὦ88 8 ἀδιηπδὉ]0 οἵδοοί, 
ὑπδὺ 18 ὁ ᾿ἰβϑυΐηρ πῃ δασὺ διὰ ἰοσσγοῦ οὗ αοά. 
Ἡυίμοῦ ἀο68 ποὺ ᾿υδέ]γ βἰδίθ 89 ἴοσοθ οὗ (9 
ΑΡοΒι]16᾽ 5 ἱμβουχιῦ ἱπ βαγίηρ ἱμδί ψασηθβ ΘΥΘ 
Βῆ ον ὑμπ9 ᾿ηδαδαυδίθῃθεβ οὗ δὶ (ἢ τὶ που ἩΟΥΪΚΒ 
ἰο βΒαϊγαίϊοθ. ΕῸΥ ἰλ9 ΘΧδΠῚΡ]6 οὗ 89 ἀ6Υ1}8 80 

(6 ὀχ ἰδ οα, ἐδ οὐ άθησα οὗ ζεῖ. ὉΠ Ου] 168  ἸΓΘΙΔὉ]6 ἦ8ι ἐπ ΘΟΒΘαΌΘΠπΟΘ οὗἁὨ {Π6 1} ΙΏΔΉΠΟΥ οὗ 
᾿δτθ θδ6θὴ Ἰουπά 1. 1ῃ Φαῖηοδ᾽ ἱπίχοἀποίηρ ἰμ18] Ὀ6] θυΐπα, ποὺ ΟὨ]Υ δἱοηρ σὴ ὑμὶν 7811}, ΔῸΣ 

ΡῚ 



8, ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΊΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΑΜΕΗ͂. 

ουθα πού πβίδηϊηρ ὑποῖν ἔδιίῃ, 15. ποὺ ΒΙΤΆΡΙΥ͂ 
ἀοδίχηοα ἰο ἰπίθηβιν ὑμ6 πορείϊοπ ὑπαὶ δυο ἃ 
δαῖτ 18 ψἰυποαΐ βαϊγαϊΐοα. 76 οοπάϊιου οὗὨ ποὺ 
δοίης βανϑὰ ἱβ δοῃποοίθα τὶ ὶα ὑπὸ βἰαίθ οἵ Ὀοὶπρ 
ἀαιιποὰ. ΤῊῸ Αροβίϊο ἀοθβ ποὶ βίδασιὶ τὶϊ {86 
δοπσοδϑίοι ὑμαΐ 86 οὈ᾽θοίου 868 718 (ΗΠ ἰδ Σ), 
Ῥαὺ ἐμαὶ ἷ8 ἔα εἶ 18 σου ]οθ8. ΗίΒ ΟΣ {ΠῚ ΚΒ 10 
βίγδηρο (μδὺ Φϑι68 ἀοθ8. ποί πδῖὴὼθ ἐμαὶ τ μΐομ 18 
ΒΡΘοΙβοΔ}}Υ ΟἸ τ  βιάϑῃ 88 ὑπο οὈὐοοὺ οὗ ἔδ:. Οπ 
ἐ18 δοοουπὲ Οδ γα βυρροβοὰ ἱμαὶ ὑ8ῖ18, 80} 
βοοίΐου ἰγοαὶβ ποὶ οὗ Ομ βίῖδῃ ζδινι (6 344) Ὀαί 
ΟὨΪΥ ἀδ υμἰσατγὶ ἀεὶ ποιίίἰα. Ὧο  οἰὐθ ΒΟ]48 ἐμαί 
ὅτι ΟΠ ΔΥδοι 268 (δ 6 Αἰ ἢ 88 ὈΘἱῺρ ΠΙΘΣΟΙΥ (Π60- 
τοῖσδ], ἰπ τ πίοι Ἢ ἸΘΒΙ ΚΟΥ ἈΡΤΘ6Ὸ5 ὙΠῚ8 Εἴτα δηὰ 
ἴο το ΒΒ 6 Γ᾽ οὐ͵οοὶβ πιϊμουῦ δβυβιοϊοην Τ68- 
βοη. ΗΒ δά αἱ. οομβίοσ (Πδὺ {μι18 δγί1016 οὗἁ 
ἔδϊ! ἢ 18. ΒΙΤΡΙΥ ἱπίγοἀυσοὰ ὉΥ ΒΥ οὗ ΘΧΒΙΏΡ}]6 
διὰ δαὶ δὲ (818 ἀτίϊο16 νγγὰ8 βοϊοοίθα Ὀθοδιιδο ἰὺ 
αἰδεϊη κα 81165 τουϑδ]οὰ σοὶ χίου ὕγοπι ϑδί θη ΐβια 
(θοαι. νἱ. 4; Νοι. ἰχ. 6 οἰθ.). Βυὶ {18 βυρρεϑίβ 
{86 δἀάϊιϊομ αὶ) Το κ ἐμαὶ 1 τπγὰ8 βοϊθοίθα ὃ6- 
οϑι86 ὑμ6 2618} ΟΕ ΥἸϑιδηβ δηᾶ πὸ 6 778 ποὶ 
ΟὨΥ ποτο ῬΑ Ιου] Ϊ Ῥγουά οὗὨ ἰ}15 ἄτϑιί δυίϊοἱθ 
οἴ ἰμοῖν ἔδίιι (βο ΒΘ Κθα αν 61), Ὀθὺ 8180 ΟΣΘ 
τγουί ἰο σοηὐγαδβί ἰὺ ΣᾺ {86 ἀἰϑυϊπο ΟΠ ἰδίῃ 
ἄἀορσπιδ οὗὨ ἰδ6 Τυϊαπο αοἃ ἀπά (δ6 ὅοπ οὗ 6Θοα.--- 
ΤῊ18 αἰ 80] 0568 ΠΟΥ ΘΟΥ͂ΘΣ (80 διατί οΣ Θοῃβι ἀοσδίίοη 
ἐπαὺ 1 τ μον ῥυϊᾶθ ἴῃ {1:18 ἱΠΟΥΘΑΒΙ ΠΡῚΥ τα ΐ8- 
πη ἀοτδίοοα δυίϊ6 19 σοὶ Κορὺ ὑπ θη Ὀδοὶς 88 
Φον8 ὕγοιι {1} ΒΟ ΣΤ μἀονίηρ ἰο ΟἸγὶβί δπὰ 88 
ον 58 ΟἸγἸϑιδη5 ἔγουα Γ}}]Υ Βυστομἀϑυίηρ ὑπ θχα- 
Βοῖγοθ ἰο {86 Ομ γἰβιϊδη δ! . ἸΤῊΘ ΤΟ ΒΔΓ ΟὨἾΒηι 
οὔ 86 ον ὙἘ1ΟὮ γ88 ΟΡ Ὀ}οΒβοά ἰο ὑπο Σποδυμπδίζοι 
οὗ 86 ὅοιῃ οὗ (ὐοὰ σοοπίϊπυθα ἴῃ ἐμῃ9 σογγιϊηδιϊηρσ 
ΤΟ ΒΔτοίδαι οὗἨ ἰδ 6 188} ΟὨτὶβίλδηβ. [ἢ {86 
λυάρηχοπὶ οὗἉ Φαϊηο8 ἱμοσοῖορο (86 ἔχ (1 ΘΒΒΠ 688 ΟΣ 
ὙΟΡΓΒ] ΟΒΒΏ688 οὗ ἰΠαὐ ἴδὶ0}} 16 δοππϑοιθα τι ἐδ 9 
ἔδοῦ ἰμαὺ ἱπ [86 ββαδρο οὗ οτί βοάοχίβϑιη 10 οὐϑιΐ- 
πδίοΥ ΣΘΙΏΔΙῺΒ αὐ ἃ βίβῃ-8.}}} ΟἹ ἃ βίαρα οὗ δ 1} 
ἩΝΙΟΒ ἠ88 Ὀθοη Ἰαϊὰ 8616 δηὰἃὰ ἰμδὺ ἱπ 818 σγθ- 
Βροοὶ ἰξ 18 ἃ Βοίθυοοχυ ὙΪΟΒ ΤἸΏΔῪ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 
ΒΟΥΘΕΥ͂ δ ἃ αἱ] {Ἰτηαίογ οὐθὴ 8 ἀθν} } 18} δη στ ἷ8- 
υἱδηϊϊγ. [ὁ νγϑ }υδὺ ὈΥ͂ γοιηδϊπίηρ δ 8 βίδπά- 
Β.}}} δῃὰ ὌΥ χοβίβίδποθ οἴοσχοα ἰο (η σοιμηρ]οἰθα 
τουοϊαἰΐοι ἐμαὶ πποποὐοίβια ΟΥ̓ ΚΊ 41} 80 υἱοὶ ἴῃ 
Υἱϊα} γ Ὀθοδπιο ἀοδᾶ ἀθίβιῃ. [ἢ ἃ βἰ παῖ ϊασ ΑΥ 
16 αἀτϑοὶ γί οἷο οὐὗἨ ἔδὶν ἢ 888 Ὀθ6Ὲ ΘβἰΔ Ὁ] 8868 
ἴῃ ορροβί(ΐοῃ ἰο Βοιμδῃ Οδί μοὶ ο ἀθυθιορηθεί, 
δηὰ ὑπΠ6 Βοϊηδη Οδίμοῖϊο δυίϊοῖο ἐῃ ορροβι(ἑοη ἐὸ 
ΟΥ̓́ΔΏ 0 61168] ἔαὶ ἢ. ὙΈΘΓΟ Υἱί] ἀδυθὶοριηθπὶ 18 
ΔΌΒοντϑα (ρεγλογγοεοῖγί 3) αλλ ὈΘΟΟΙΩ 68. 4186 σοη- 
ἤάδθποο ἴῃ ἰμ6 δοβίγϑοί δυίϊοϊθο Ἦ  οδίη ροῦ 7.80 }7 
68118 αἰϊδηὐϊοη ἰο ὑπθ οἰτουτηδίαποοθ ἐπδὺ (18 ρ885- 
ΒΑᾷῸ ΒΙΟΥΒ ὑπαὶ ἐμπὶβ Ερ᾽δι16 18 δ. ὕγοϊη θοΐπρ 
Ψυααϊζίηρ δηὰ διιϊ- Ῥϑυ 6. 
Του ἄοθοϑι νυ9]].---ἶν ἰα φασϑυο δ 9 ΒΘ ΝΟΣ 

Ὑ6 Γγ0 ἰο ἰδκθὸ ἔποθοὸ σψογὰβ ἱγοιῖοδ}ν (Ὁ αἸνίη, 
ΤΠ6116, ΤΠ ἸΘΒἰ ΠΡΟΣ δα την ΟΥΒΘΓΒ), ΟΣ ΠἸ[6ΥΔ]}Ὺ 
(ατοίϊιβ, ἀο ἤοϊίίο δπὰ 41). ΤΟΥ οδῃποί 6 
ῬΌΓΘΙΥ ἰγοῃῖοαὶ, Ὀοοδῦδα ἰμ6 δυίϊοϊο ἰ8 ἰσγυί ; 
ΠΟΥ οδηποὺὶ Ὀ0 ῬυΓΟΙΥ Ἰδυάδίοσγ, Ὀθοδῦβα (ἢ 9 
ἔσαθ δυιϊοὶο 18 δ βοῖὶγ μο]ὰ; Ηυΐμοῦ {μ6γ9- 
ἔοτο Υἰ 7 ΟΌΒΟΥΥΘΒ ἐμαὶ (πὸ ἱσομπΐοδα)ὶ 1165 ἴῃ 
[6 Ὑ8016 οχργϑββίοη; ὑμδὲ 18, ἰῇ 86 τηοπηϑηί- 
ΤΥ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 88 ἰἢ Φαπη08 ἱπ οοποράϊηρ ἰο (ἢ 9 

4 10 1,ΔῺρο δἰ ἀθ5 ἰο [9 Πϊέοσωσ ἴῃ ἴδ Νίοοθηθ Οτθοά [ἐ ἰβ 
ΟἾΪΥ ΓΟΡΟΥ ἴο Γϑίρατκ ὑμδῖ [Π9 ΡΟ! ΟῺ οὗὨ πο αγϑοῖ ΟΠ ΣΟ ἢ 
16 δαδίαἰποά ὈῪ Οϑοι πιο ησ0Ὰ] σοπδοηξ, ψὉ116 ἢ9 ἰὩδοττίοι οἴ 
41ὴ09. Μ|ὲ ἰῃ (0 Νίοθῃϑδ Ογοοὰ πδβ ΠΟΥῸΣ σουοίγοαὰ ἐδ 
δδποίίοι οὗ δὴ Οδϑομπιμθηίοα) Οομποὶ].---Μ, 

οὈὐθοίοῦ ἐο Ὀ6]1θγ9 ἱπ Βυ οἷ 8. ΤΙΔΏΣΟΣΥ ΟΤΘ ἴθ 6 Υ6- 
τὶ 4180 οοποράϊηρ ἰο Εἷπὶ (μ6 ἴσυο ἴα: 1}. “ ΤῊΐ8 
ἸΧΟΏΥ" Βδγ8  ΘΒΙ ΡΥ “ὁ τ 865 1π00 ΒᾶΣΟΔΒ:α ἷπ (ἢ 9 
σοι Ὀἱπδίίοη οὗ πιστεύουσι και φρίσσουσι.᾽" Τὶ τοῦῦ 
6 ἀουδιοα πιοίμον (μἷθ δοπο]υδίοη ἐἰβ ΓΟΣΤΔΔΙ]Υ͂ 
ΒαΙΟΑΔΒίΪο., πὸ Βδγόδβῃ 1168 ΠΟΙΘ ἰπ ἐδ6 παϊεοὰ 
ἴδοι ᾿ἰ89 15, ΕΌΥΤΙΔΙΪΥ ἐδ ΟἾΪΥ Βαβμθ8 ουὐ ἷπ 89 
ΒΡΙΘΠαἰὰ καὶ ΒΟ ἢ. οοπποοίβ ὑπὸ στοδίοδὲ βϑοσαΐῃ 
οοπίγδαϊοίΐοι πὰ τ ΐοι Ηυΐμον υἱ ρα ἀοο5 πο 
{κὸ ἰο 8686 πι|ροὰ οδ' (ΤΠ 6110: αἰσωΐὲ οὐο.). 
ἘΠο ον ]5.---ΑἸ δου ρ ἢ τὸ πυϑὺ οὐ (δίηκ οὗ 

ἀοταομπίδοβ ( οἰβίβ: ἢ), πὸσ οὗὁἁἩ ἐμ ἀθιλομβ 'π 86 
ἀθτηοηΐδβοβ (βοΒ ΘΟ ΘΩΡΌΓΡΟΣ) ὑμ 6 ΓΤ Σαβα {μ6 
τῇ οδί 1 06}}1010}6 ἰδίου 64] ῥσοοῦ οὗ ἐδ οἰ βουνγῖθθ 
ΤΆΟΣΟ ἰγϑηβοθηἀθηίβ) ἀθοϊαγαϊΐου. ΗΌΓΠΟΓ (Β᾿Π}κ5 
(παὺ {86 ΤΘζουθηοθ 8 ἠο {86 ἀθσλοηβ οὐ δροβίϑίβ 
Βρὶ στ ἐθ δοσογάϊηρ ἰο (80 γἱοῦν Ἡ ΒΙΘῚ χηδῖοοβ ἐπθ 
μοδίμοῃ ἀοἰ(1ο8 ἀθηουβ (ΧΧ. Ὀοαυὶ, χαχὶϊ. 17 
οἷο. ; 1 σον. χ. 20). Βαὶ ἐμ Αροβιὶ]θ᾽ 5 βαυίῃρ 18 
Ῥογίθοι!ν ᾿ἰπ θ]} 1010 ]9 τὶπουῦ βυο ἢ τοΐδσομποδ, 
ΜΓ ΕΪΟΪ. ΠΙΔῪ ΘΆΒΙΥ ἸοδΔα ΘΥΘ ἰο σοηδιδίοθ. ΕῸΣ 
88 ἴδ. 85 (80 ἀθπηομβ 8ΓΘ {86 οσοδδίοῃ οὗ ροἱυ- 
ὑπ οΐβιῃ ὑπ 00 τωραρη 80 Ὀπὶΐγ οὗ ἀοἂ Ὀαΐ Δ8 ἔδὰ 
88 ΠΟΥ͂ ΔΙΘ Θοῃδβοίουβ ἰμδὺ ἐμ  ῦῪ δζὸ ᾿γὶπσς δοᾶ 
ἰμδὺ {πὸ πε αοἀ ν}}} νἱβίἑ ὑβοχὰ ἰπ ἡπάσταοπί, 
{Π 6 ϑὺ ΔΡΡΘασ ἰοὸ δοκηον)])οᾶρο ἰμ9 ῥχὶάθ οὗ 
Τυδεΐδη δπὰ {86 ἀοἔοαί οὗἩ μοαιμϑπίϑιω, Ηοϊάϊης 
ἔλϑί ἰο ὑ818 Γϑίθυθῃοθ γ οὐρα ἐο Ὠβ88 οὐ ἰο {89 
(Βουρηῦ ὑπ δὶ μοι μη ΐδπι δ]βο ἴῃ 1ἰϊ8 ἀθορϑδὶ ἀ6- 
ΤΔ0ῃ- ὈΔΟΚατουπα ἷ8 ποὶ πιϊμουΐ 8. τηιοποιιοϊϑέῖο 
ΘΟΠΒΟΪΟΒΏΘΒΒ, δηὰ ἰὐ 6 ᾿πιδὲ {818 π ΐΟΝ οοπεέϊ.- 
ἰαΐθ8 18 τηΐίβοσυ. Τὸ ψίνϑ ἰὸ ὑμὶ5 ἰάθα ἃ Ἰῶουθ 
ῬΟΡΌΪΔΡ Βδρα ἰὺ ψουἹά τὰπ ἰμυδ: 86 ἀδιποὴκ 
ἩΒ1ΘὮ 88 γοι μοϊὰ ἱπμδοὶϊξδ δὰ σοπβίϊιαίο ἐμὸ 
Ἀθδίμθῃ γΟΥ]4, ΔΥῸ 811} τηοποίμοἶϑίβ Ὀὰὶ ἴον ἐμαὶ 
ΥΟΤῪ ΤΟΔΒ0. ὑποΥ βμυάδάοσ. αὶ ἰ7 γγὸ ὀπιρ βαῖζθ 
(86 πραίδβοῃ δ]θιηθηΐί, τὸ ταί ἰδ τοαυκοὰ 
ΘΙΩΡ 8518 οὗἩ ἐπ ἀθίηοη ο]θιμδηὶ, δπὰ ἐμ 18 18 {86 
ΓΟΒΒΟῚ ῬὮΥ ἯγὙ ἤβυο ἀοιδὶβ σοποογαΐης βαϊὰ σο- 
ἔδγσθῃοθ. ΝῸΡ ἀὸ ἐμὸν βῃυδᾶθν οηἶν, ὈδθσδαΒ9 
ὑπο ν ὀχρϑοὺ (80 ἡυάριηηοπὲ, ἐμοῖχ ἑαάρτηθηΐ 8 4]- 
ΤΟΥ ἱηγνοϊνοα ἴῃ ὑμοῖν γοϊαίΐοη ἰο σΘοὰ. ΤΒὲδ 
βμυδάονϊης φρίσσειν (ἅπαξ λλεγ.} ἷἰβ τᾶογοὸ ἔδ8ῃ 
ἰγο  Ὀ] ας (00 ἵν. 16), ἃ ΒΟΣΤῸΣ ὙΣᾺ (μ6 βαΐτ 
βίη ἀϊηρ ὁ 6πὰ.--- 

7Τῆε (το ἐχαπιρίφ8 07 (δε »τοοῦ 977 ζαἰιὰ ὃν Ἰτοοτᾶε 
αε α φεπεταῖ ἐχαπιρίς 97 ἰδε ὠπὲΐῳ 9 ἰξυΐϊπσ ζαϊια, οΓ 
εις απα Οεπίΐϊες, γ. 20--26. 
γε Β. 20. Βαϊ νυνὶ ]1θ8ῖ ἴδοι ἴο Ἰσπονν (1) 

--Ἴοδὸ ποσὰβ ἀδποίθ {μ6 οογί δἰ τὶ π ποι 
{86 Αροβί]θ ϑῃῃοῦῃοθα ἰδ δουντηοίηρ ῥτοοῦ οὗἉ 
18:6 86] 658}688 οὗἨὨ ἔαὶί πιιβουὶ τόσα ἴσοτι (86 
ΗΟΙΥ βονγὶρίανϑ, (86 βουγοο οὗ 8}1 δοασίδ᾽ ηἰγ.-- Το 
ὦ Ὀοίογο ἄνθρωπε ἱπίρηδὶᾷοβ (δ 8 σΘδγΘ ΘΟῺ- 
νογοα ἴῃ ὑμ9 δά άγοββ, “"ἰμοὰ ομρίν (ποΐ δα Βαυτο- 
ξαγίθη 88 1ΐ, β' ΠΡΙΥ ἀπ νΐβο δια βμοχίβι κίοα 
[ϑἰαρι], Ῥὰῦ ΘΙΡῪ 88 ἰοὸ ζαϊίᾷ δὰ βρίτι αὶ 
Βιγθηρί ἢ) Ἰη8η,᾽" δῃηὰ ὙΔΜΙΟΩ “88 ΔΡρΙ θὰ ἐο Ρδσ- 
ΒΟΩΒ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ὮΟΧΘ ἴῃ (80 ΝΟῊ Τοβέδιηθα" 
(ΗΠ αὐμ6γ0). Ιἐ 18 ποὺ ροσοϑῃοθ ὑμ6 βοίϊΐοῃ οὗ δὰ 
ΟὈ]θοίοΣ ας (8 ρῥογβοπὶ δοαίΐου οὗ δ τωοὰθ οὗ 
ἰδ κίηρ, τ ΙΟΝ 18 ἱπίχοἀυοθὰ 88 δῃ δοῖοσ, υ. 1 
Θίο. δπὰ 88 8 ΒΡθβίοσς ἰπ συ. 16. ΤᾺΘ βρίτὶϊυδὶ 
ΘΙΙΡ ΐμ 658 ΟΥ̓ Β.0 ἢ} 8 ΔῊ ΟΟΥΓΟΒΡΟΙὰΒ ἰο {ἐπ 
ΒΡ᾿γ 18] δα ρ 688 ΟΥ ἱπιροΐθῃοθ δῃᾷ ὑπρσοάυο- 
ὑἴνθῃ 688 οὗ μἷβ {αἰ ἐβ. Τὴὸ τοδάϊης ἀρχή (κἄἀνο- 
οαἰοά Ὀγ ΤΙ δίῃ σον δραὶπδβὲ Ηαἐμ 6) οθε δι] ἀ6- 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ {86 ῬΤΘίδγθμοΘ 8]80 ἴῃ χοβρθοὺ οὗ (86 8680 
Ὀδόδαδβο [86 ΑΡοβίϊθ ῥῬ88868 ἔγομῃ [πο ἰάθδ οὗ ἀεδὰ 
δι ἢ ἐβχου κῃ ἰλ9 ἰάθ8 οὗ ππρτοάυοιγο ζαὶι ἐὸ 

[κ᾽ 
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δο 1468 οὗ ἃ ἔδιτἢ Ἰδοκίης (86 δρϑοϊδο οϑϑοὶ οὗ 
[18 (δικαιοῦσθαι). [Οθουμηθῃΐα8: κενὸν ἐκάλεσεν 
ἄνθρωπον τὸν ψιλῇ τῇ πίστει αὐχοῦντα, μηδὲν τῆς 
διὰ τῶν ἔργων ὑποστάσεως κεκτημένον εἴς πλήρωσιν. 
--Ν.]. 
πϑὴ 21. Ὅὕαβ ποῖ ΔΌταδεασα οὖἦν βίδοτσ. 

--ἴὴο τβὶ ὅχαῦιρ]6 οοπίταβίβ {16 ἔδί μοῦ οὗὨ ζδὶ (ἢ 
δἰπιβοῖ πὶ (ἢ 6 8180 οὐ ποάοχγ-τὶ  ἰθου δ 6885 
οἵ δαάαΐδι), ᾽υβὶ 845 ῬδῸ] 'ῃ Βοῦλ. ἵν. οοπίγαβίβ 
δι τὶ ΤΠ οἷχ που κ- τὶ ὐθοιιβη 88, ΟΥ ΤΊΟΤΘ 80- 
δΓΔΙΟΙΥ τι ἢ ὑπ οῖν ὑυῖὰθ ἴῃ οἰγουμηοϊδίοη. ΑΑὐγα- 
λσπι, ἴἰ6 Βὶρμοδὶ ἐποοοσαίϊοαὶ δυϊδοχὶγ, τ ΐο ἢ 
867 54γ Ψ 10} Ὠΐπι. 
865 δ6 οβοτχτϑᾶ ἴπα80, Ὠΐ5 ΒΟ0}.---ὴ οχ- 

Ρἰδἰπῖος (δ18 αἰ ἤου]ῦ ραϑδαᾶρο γγὸ δδγθ ἴἰο βίασχὶ 
ὙΠῊ (6 ῬΥΘΙΪΤΑΪΑΤΥ δβίαϊοιηθηῦ ἐμαὶ δικαιοῦν 

ΦῬΗ ϑερὲ. δικαιοῦν, δίκαιον κρίνειν) 5Θ.ᾺΘΙ- 

ΔΙῚ ἀοποίοα ἴπ Ὀοΐδ Τοδβίδπηθηίβ: ἰο φγοπουῆοέ, 
ὠρείατε, δεὶ οπε 7οτίλ ας, τίρλίεομα πὶ ΔᾺΥ 1ΌΤΌτΩ οὗ 
υκίῖίοο οσ υδρτιηοῃί, ὙΠΟ ΟΣ 'π ΘΟμΒΘα 6 Ώ06 οὗ 
Ῥτονοα ἸΏ ΠΟΟΘΙΟΘ ΟΥ ΒΟΣΤΟοΥ δὲ ἀϊβογοίζοη, οχ- 
Ρἰδίϊοπ ΟΥ Ῥδσάοῃ; δ᾽ βουρῃ ὑμουθ Δ.Θ Ῥδ888 168 
ἴη τς ΟἹὰ Τ᾽ οβίδιαθπξ 'π τ ὐοὶι ἐμ 6 ΒΟΏΒ6 0 εαά 
ἰο τιγλίεοαπεδα, 0 πιαλα τισλίεοια Ῥγθαοταϊηδίθβ, 
Ῥδῃ. χὶϊ, 8; 18. 111}.11. Τῇ ποδὶ ἱπωρογίδηιν ἰῃ- 
δίδποςϑ οὗ (6 ἔογιηον κἰηὰ οὗ ἀφοϊαχῖης τἰσύθου 
ἃ. ἰπὸ ζ0] της Ῥαββαζοβ: [ΓΚ Υἱὶ. 29: ἐδι- 
καίωσαν τὸν ϑεόν δὰ 1 Τίμι. 11]. 16; ἐδικαιώθη ἐν 
πνεύματι (οἷ, Ἐχ. χχὶϊ!, 7: Ὠουῖ, χχγυ. 1; σου. 
ΧΥΪ;, 16, ἴ8. νυ. 28; Μαδίί. χὶΐ, 87; Βόση. ἱΐ, 18); 
ἰπδίδησοβ οὔίμο ἰδίίον κί πὰ ὁσουχ ἰῃ Βοπι. ἰν. ὅ: 
1, 26 οἰ, 7186 σοιρασγίβοι οὗὨ ἰμ680 ἀἰοσοαί 
Ῥδδδδ 65 ΒΟὟΒ ἰπδἰ ἰο ἰδ Ο]ὰ ΤἸοδίδιηοπῦ τινὰ 
ΤΟΓΘ 66 (0 8 ὈΘΙΟΏ ΡΒ ΘΕρΘΟΙΔ}1]Υ [86 ἰάοθα οὗ 

ὁπομποίπσ (λὲ ἑπποσεπί τίρλίεοια Ἄοοηογπιαδίψ ἰο 
ἱπποζέποθ, Ὑ 116 ἴο (80 Νοιν Τ᾽ οοϊδιηοπὺ ὈΘΙΟΩ ΚΒ 

ἰδδὶ οἵ ργοπουηποίπο ἰλ6 δἴππεν γι σλίεοια σοπἤοτπια- 
δἰψ ἰο λὼ }{αἰδ. Μαδιιλ. χὶϊ. 87 τουδὶ 06 ΘΒ ΓΟ Γ}}Υ 
ἀἰδιϊησυϊδηθα Ὀροδιβο ἴδ 16δὺ ἡυἀ στηθηΐ 8881} Ὀ6 
8 Ἰαάσηηοπί οὗἉ (10 τσογζφ οὗἩὨ δὶ. Βυὺ ϑυθὰ ἰμ9 
ΟἸὰ Τοβίωπιθης πον διγθδάγ (89 ἱπιραϊδίλοπ οἴ 
ἴδι δ 25 στἱιθοῦδηοδα, θη, χυ. 16. 78 ΙΏΔΥῪ 
ΒΔῪ ἰπεγοΐοτο μὲ 7ϑτη685 [ὉΣ ὑμ6 Ὀοποᾶί οὗ δὲ8 
Τοούοσβ δαορίδ {89 Ἰδῆρυδρο οὗ ἐμο ΟἸὰ Τοβία- 
Ἰροηΐ ἴῃ Δ᾽] οὐϊπρ ἰο ἔσο ἔδιῖα (86 ἱτηραϊδίίοι οὗἁὨ 
τὶ διοουδη 688 ὈΥ ἐμ λογίζεσθαι εἰς δικαιοσύνην, Ὀαὶ 
ἰ0ὸ ἴμ0 ῥγοοῦ οὗ ἰσὰρ ζδιϊῃ (6 δωκαμοῦσθαι. δι. 
Ῥεαὶ, ὁ ἰμ6 οἰοῦ Βαπᾶ, διυρίογθ ἐμ6 ἔτνο ἐθπὶβ 
88 ἰάθπι164] (Βοπι. ἶν. 6 οἷο. ; οἷν. γ. 1), ΔΙ που Ἀ 
Β6 8 π8}} δοαυδίηἰοὰ σψῖϊα ἰμ6 ΟἹά Τοβίϑμπιοπι 
᾿ϑϑδηϊηρ οὗ δικαιοῦσθαι ΔΒ ΔρΡΙ1οὰ ἰο 8 δυτηδῃ 
ζογαπι ΟΣ ΟΥ̓ΘῸ ἰ0 ἐπ0 1Δϑ8ὲ ἠυάατηοπὶ (806 1 ΟοΥ. 
ἷν. 4, δ). ἨΗσυίδοσ, δος θηυπιοχαίίης ἰδ9 ἀϊ- 
πεεηὶ Ἰηϊογργοίδιΐομβ οὐὗὁἨὨ ἐμῖ8 ρδβϑβαρθ (Οϊνὶμ: 
βλνγῃ τ κίθουβ ὈΘΌΓΘ τὰ; Βαυϊηραγίοε: δ 
ταδὶ βοδίϊοη ᾿88 Ὀθθῃ γταϊβοά ὈοΌΓΤΟ τηθη; ΟΤο- 
(8: ΒΘ ττὰ8 Ἰογθὰ 848 ἃ σὶρβίθουβ τπδῃ Εἰ6.), 
δἀ8 “ἢ9 ᾿88 Ὀθθῃ ἀθοϊατοὰ τ χμίθουϑ; Ὀὰυΐ {818 
18 Το Δ}ν βδγίηρ ποι ἰηρ ΘΟΠΟΟΤ ἢ ΟΡ Ῥδ 5538 86, 
ἴον (86 χαραίΐοι 8, ἰπ Ὑοἢ Βθη86 ΤῈ Αἰ- 
ἴεκτομοο ἰπ ἱμ6 χοροσὶ 18 ποίθοσίγυ. Ἃ6:. χυῦ. 
ὃ πὸ τοδά: ΑὌσχϑτι “" θοϊϊονϑά ἐῃ (μ6 Ἰοχὰ δηπὰ Ηθ 
ἐουπίοἃ 1ὲ ἴἰο ἷπιη ἕοσ σἱχἰθουβηο88,᾽" τὶἰϊπουὶ 
Δ ΓὈΣΙΒ6Ρ τοοπ το οὗ δὰ ουϊνατὰ ἀρο]δ γί 0. 
οἵ ἀοὰ εοποοχηΐπς 1. Βοίδ ἰο πὶ δῃὰ ἰοὸ ἰδ 
δοτίρίατο (6 ὑδίπς 15 δυχο ἰῃ νἱσχίαθ οὗ ἰλ6 ἐοϑὶὶ- 
ἸΠΟΩΥ͂ οὗ ἰΠ6 ϑρῖσι!ί. ὙΌΣ αἰ δοχοπὺ 8 6 θη. ΧΧΙΪ. 
10, πβοσο ἰδ ρτοοῦ οὗὁἨ ΑὈσμδι 8 Τὶ ι ἰ8 ζ0]- 
ἰοποὰ ὈῚ (9 186 δοϊθοη ἀθροϊαχαδίζοσι οὗ ἐλ 6 δι 9] 

Ἁ 

ἴγοτυ ἈΘδΥΘΠ, “ΒΥ ΤΥΒΟΪΥ Βαγο 1 βνοσῃ οἱο. 
Ηδβ ποὶ {18 ἀφοϊαγϑίϊοιῃ ὈθοοιηΘ ἃ χτηδηΐξοδὲ ἀ6- 
Ῥοβὶὺ ἰἴο ἴ6 Βου89 οὗ ΑΡγδβδηι δηὰ ἰμ6 ἐδδο- 
ογαίίο ροβίοσὶγῦ Απὰ (μαι ἐμῖ8 8 ἃ ἀδοΐβνο 6]6- 
Ἰηθῃὺ 18 4130 ουϊἀθηὶ ἔγοιι [86 οἴου ργοοῦ, 80 
ΑΙδο υἱσιιθουβηθθβ ψὰ8 ἱρυϊθὰ (ὁ ΔΒ, ἐδθ 
Βδτ]οὶ 4180, ποῖ ΟὨ]Υ ἰπ ἐμ6 ἀθρίἢ οὗὨ μοῦ Βοαχὶ 
δυΐ δοης νἱτ ἐλ9 Ὀγοοῦ οὗἉ Βοχ ζαΐ. 586 ἀἱὰ 
8180 ΘΧΡΘΥ 6:06 ἃ δικαιοῦσθαι ἴῃ ἱμ6 οοπργοραίϊοι 
οὗ αοὰ, “92ο58Ἀ. υἱ. 2δ; Μαίῃ. ἱ. δὅ.(ἁὨ. Τὸ ἐϑθυχλ 
δικαιοῦν ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΓΙ]Υ 18 θα Ὀγ 78:68 δοοοτάϊηρσ 
ἰο ἐβε ΟἹὰ Ταβίδιηθῃς τηοὰθ οὗ δχργαβϑίου. 'ἰπ 8 
Νὸν Τοβίδιρθηῦ ἀθοροῦ 8686 ἃπὰ ἀσποίοβ ἐμαί 
αοἀ ἀφοΐαγοβ στἱμίθουβ ἴῃ ἐμ ἐββοοχαίοδὶ 90- 
ΤΙ ὈΘΙΌΓΘ ὑμ6 ἰβϑοογαίῖοδὶ σοπργθζαίζοη δ0ῃ- 
οοἰνρα ἃ8 ροστηδῃοηὶ. [18 860 Ὠϊνίηο ἀθοῖΐαγα- 
ἰΐοπ οὗ {86 Ῥχοοῦ οὗ δ: ἴῃ δπὰ ἔοσ {μ6 Κἰῃράοχι 
οὗ αοά, ὙΜ116 ἐμ λογίζεσθαι εἰς δικαιοσύνην οὗ 
ὅδιηθβ Οὐ {10 δικαιοῦν οὗἩἁ ῬΔῺᾺ] ἀσβουθο8 δὴ δοί, 
ΜΒΙΟΝ ἰΣΘΏΒΡΙΣΟΒ Β0]0}]}ν Ὀοίνγοθη αοἀ διὰ ἐδ6 
ΒΙΠΏΘΥ ἷπ {86 ἔοτυτῃ οὗ 18 σΟμΒΟΙΟΌΒΠΟΒΒ. 
Φιυδπβοᾶ ὈΥ σσοσΐσζα: ἐξ ἐργων.--- ΑἸ Βουρὰ 

818 ῬΊυΓΑ] 18 δβοϊοοίοα πὶ σοίδσοποο ἰο ἐμθ ο8- 
ἰΘΩΟΥΥ͂ ἰῃ αυοϑίζοπ, γοὶ 1ὺ τηυδὲ 4180 Ὀ0 Τϑιηθιη- 
Ὀογοα ὑμδὲ (86 δἰ ρίαν ΤΟΥ “(θὰ Π6 οἴοτοα 
818 Β0π᾿᾽" πῶβ {86 ουἹχηϊημδιίηρ ροϊμΐ τ βίο ἢ σοι- 
Ῥγϑδθηάρά 411 ἰμ6 ἐσίδὶθ οὗ νἷ8 ἔβίι}. ἩΗυΐμοΣ 
υδὶ]γ δηα8 ἐμῖ8 ῥσοπουποίηρ σἱχμίθουβ ἰη α6ῃ. 
χχὶϊ. Τό; θα 1ὲ γγχὰβ ποὲ 80] 9] Υ οοπίαϊποά ἴῃ ἴμ6.. 
εἰνὶπρ οὗ ὑπὸ Ῥσ όσα ἶδθ ου {86 στουπὰ οἴ ἐμαὶ τ ΒΘ 
᾽θ μβαδὰ ἄοῃμδ; δ6 μδὰ Ῥχζγϑυϊοιυϑὶυ σϑοοϊγοὰ 1685 
ἀονοϊορϑὰ Ῥσοιΐ868 δ ἃ ἸΠΟΣΘΟΥΟΥ ἱπ σοηῃηθοίΐοι 
Ὑὶ ἢ δοίβ οὗἨὨ νυ ]]-ἀοΐης. Ιΐ 8 γχαῖθ ον οσοπίαδϊησα 
ἦπ (δ6 Βοϊοσὴῃ ἀθοϊαγαίξου τἰΐὰ ΜΒῖο αοὰ ἴῃ 
ΘΟΩΒΟΑΌΘΠΟΘ οὗ ΑὈΣΑΒΔΙα ΒΒ Ῥσοοῦ οὗ 818 ΤᾺ] ἢ 
ποῖ δεαϊεα ἰο Ὠἷπὶ ΒΒ Ῥχοιϊηΐβο το απ οαἰῇ, 
ἩΒΟΙΘΌΥ οἱ (δ Β816 {ἰἶπη0 α δεαΐ τρα δεί ἰο ἰδ 9 
ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗ688 οὗ ΑὈχαΒδα, [7 ἰμο αἰδβεϊποίϊοι 
ΠΟ. ΗΟΙΪΥ ϑουϊρίυρο ἀγα Ὀοί 66 πη πὸ ἀςρτοθ 
οὗ γιεδι{Π]οαίίοπ δια (μὲ οὗ δοαζίησ, Ἀδὰ Ὀθ6ῃ Ὀοιΐο ΣΡ 
οὈΒογυοα, {86 ΚΟΥ ἰο (86 ἀοοίχπο οὗἉ 8 1π|68 ἴῃ ἐδ 
δρτοοιηθεὶ ὙΠᾺ ὑμδὺ οὗ ΡΔ0}] σου]ὰ ὑπ ΓΘ μᾶνθ 
880 Ὀθοῃ ὈοίΐοΣ Ῥχοδοσυθα (860 6808 5'σ. χ]ῖν. 
20).-- 

. δα 186 εἸἴδσ.---Οἰουίπρ 18 βδουϊδοίηρ 88 ἰὸ 
1.8 οββοιίΐαὶ οἱθιηοηί; ἤθῆσθ [υο γ ΒΒ ὙΟΥΒΊΟΏ 
“ὙΠ 6 δ0 Βδουι δορὰ ᾽ 18 ποὺ ἃ8 ὙΣΟΩΡ 88 ΗΌΪΠΟΣ 
{μ᾽ πῖκ8; Ὀυΐ (9 Ἔχρ]δπδίϊοη “μὴ ΒΘ γὙδ8 βοΐ 
ἰο βΒβουίβορ᾽᾽ 18 ἰαυίο]ορίσδὶ, ὉΠ16Ὲ8 (δ 6 ἰο ΣΙ σθ- 
οοἷτο (16 ἀουθδεϊα] ἱπίοσργοίδιδοῃ οὐὨἨ ροβὶἐΐνϑ 
εἰαυσλίεγίῃσ. 
8880, μὶ8 50} .---ΕἸΩΡ δ 108}}γ ἀφβουὶ οἴη (λ9 

ΡαΔίμο88 οὗἨ ἰΐὸ οἸοσίης 88 ἰὰ Οδῃ, χχὶϊ. 10.--- 
6 δσϑιρ]θ οὗ ΑὈγϑθδπι, ΒΟΎΘΥΘΡ, 888 8. ρθοὺ- 

Ἰῖδυ βἰηΐϊβοδῃοο ἴο (89 76 δὴ ΟΠ ἰδ δα το οσ 8 
οὗ ὑπὸ Εγρΐβι]ῖθ. ΑΒ Αργδβαπι ονοάϊθηνγ οἴδοχοά 
ἰο 89 αοὰἀ οὗ τογοϊδύΐοι ἰδ ἱμϑοοσζδίίο οὔβρτῖης 
τ ποτὰ ἐδ ῬΤΟΣΑΪ89 δοοιηθα ἐο Ὀθ ᾿πα 1580] 0} 
οοππροίθα, 80 γΟΣῸ (ΠΟΥ 4180 ἰο ᾿ϑδγῃὴ ἰο αἰδβιΐῃ- 
υΐϊο ὑμποῖὶν παίαγϑὶ πδίΐϊοῃ] 786] 128 ἔγοϊη (ἢ 9 
τομλῖδβο οὗ αοἀ 8δπηὰ οὔοσ ἐθθια ΓῸΣ ἐλοὶν ομί σϑ 96 

ἰπίο ἐπ Ν᾿ ον Οονθηδῃί, 
εκ. 22. Του 5οοδῖ.-- - ὸ στοαὰ ἰμ6 ὙΘΥΒ6 

ὙΠ ἐμι9 ΤΩΔ ΟΣ (Υ οὗἢὨ ΠΟΙ ΠΟ πίδίουΒ 88 8} 8.886Γ- 
ἄοῃ δπὰ ποῖ 88 8 αυοϑίϊοι (ἀ6 ἤ οἰί6, ᾿δομτηδπῃ 
διὰ 8}.). ἀπά νῇᾷβδὶ ἱβοῃη ἢ Νοί, Ῥθγοβδῃοθ, 
(μαὲ 86 τόσ ψογο δἀὐἀοά ἰο ἷβ ἕαϊι ἢ, Ὀαπὶ (δ δὶ 
ζαϊι ἢ δηἀ ΟΥΚΒ ΒΟῪ ζΌΓΣ ἴθ ομ6 φΌ8} οὗ (89 
Βρίτιε βῃὰ ἀουὈ] ΟΟΥ̓́ΣΣ 680}} ΟἶΒΟΥ; ζδῖ1}} τγ88 
δοίἑ γο}γ λοϊποὰ νὴ} ἷ8 τ ΟΣ (8 88 ἐμ 9 Τουπάδίίοι, 



86 ΤῊΞ ἘΡΙΒΤῚΙΒ ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΦΑΜΕΒ.. 

(9 τοῦδ τόσο γοδοίἑ υοἷγ [89 σομ ρ] οὐ ΐοι οὗ μἷβ 
ἔδῖι. 
ηδὶ ἕαὶῖ τσ ττοσϊχίηρ τοροῖδοσ τ 

Ἠΐ5 ἡσοσΐχα.--- Μοδί δοτηπηθηιδίονβ ΡΘΓΟΘΙΥΘ ΠΟΓΘ 
ἐδ δῃ 6818, “ΠΟΙ ΒΟΥ [1 1} τγδϑ ὙΔΏΔῺ ΠΟΥ 
(86 τοΥ Κ᾽ (Βοηροῖ: φωΐὰ μίταυΐδ ρατὲ αἰίεγὶ ὁ0η- 
ταί; εἴτ] αν Εσδδιοιδ οἷο. ἩΘϑί προσ.) Δο- 
οογάϊηρ ἰο (89 ορροϑίϊθ υἱϑὺ (86 ῬΤΟΡΟΒ (1018 816 
ἀοαίχηρα ἰο ἀοπιομβύγαίθ ὑμ6 ὨθΟΘββι οὗὁἨ πΟΡΚΒ. 
Τιοὺ δβοοδὺ ἐμαὶ ζαϊτ ἢ γὙὋ8 δοίϊτθ ἰῃ ΤΟΥ ΚΒ δηὰ 
Βδὰ ἰο ὃὈθ οοπιρϊοἰθὰ ὈΥ ψογΚα (Εδίϊι8 : ορεέγοβα 
γιέ, ποπ οἴΐοδα. ΟαἸνίπ). Ησίμον, “ΤῺ βοοομπὰ 
Βοταϊδίϊο 8 ποῖ ἰπ δηβοδὶβ τ {80 ΤΌΥΠΛΘΥ, 
Ὀαΐ οσοπδιϊιυΐοβ 1.5. σοι] οηΐ : ἔδυ Ὀοΐπα 80- 
ἐἶνο τῖϊὰ 118 τον, 1.861 τοδομϑὰ 8 δοι ] (10 η.᾽ 
Βαὶ 7δαθα ον θη }γ ἀσο8 ποὶ τ ῖδῖι 0 ΔῪ 80 ὁΠπ6- 
βἰἀοα δὴ οι Ρμ 8815 οἢ {86 πϑοββϑὶ υ οὗ ΟΣ; ἰδ 

οὈ͵οοὶ ἰΒ γδῖμον ἰο υἱπαϊοδίθ {8:6 πὶ (Υ οὗ οί, 88 
ἐθ τοδηϊζοβὶ ἥγοιῃ Υν. 18 δπὰ 28, ῬυΥϊηδυγ Β6 
ἀοπιαπάοἃ πονῖκβ 88 ἐλε »γοοῦ ο7) 7}ζαἰλ, Ἀ6Θ πον ἀὁ- 
τηδηὰδ ἐβο 88δο τὶν τοΐογθμοθ 10 {Π6 ἐδικαεώθη 
γΥ. 22 88 ἴμο οοπιρίείίοπ ο 71αἰἰ. Τδο ἄγϑβὶ ῥσορο- 
εἰἰΐοη ἐμογοΐοτο βίδπἀβ ΤΣ [16 »γοοῦ ο7) 7}αἰἦ, 41]- 
ἐβουσιι ποὶ δ ἀοπιαπάϊηρ {πὸ πεορεδεὶίῳ οὗ ζϑιν ἢ 
ψΒἰοἢ 88 86] }[-οὐἱάθηΐ ἰο πἶπὶ δηὰ (0 18 γΓοϑο8. 
συνήργει οοτίθὶ ἾΥ οδηποὺ τη 8} “δι γγ88 δχ- 
1ΠΑΡῪ ἴῃ 18 ἀοἶπ ς᾽" 868 Ηυμον σἰ ΠΥ ΟΌΒΟΓΥΘΒ 
ϑαδίηϑε Ηοΐπιδηῃ διὰ Ιοδί μα ΚΟΥ; ΟΣ ΒΑΡΟΪΥ, 
εἶς τγἂϑ (86 συνεργός οὗ ἷὶδ ΜΟΥΚΒ, 1 ορογαίοθα 
ποὺ ὉΥ ἴἰ861}0 Ὀυΐ τὶϊ ἷ8 πουκβ᾽ (Ηα[Β6:), 
Ἡ816Ι σίτοβ ποί 8 οἷϑδασ 1468. Κοσῃ βουρμὶ ᾽0 
δυοϊὰ (8 ἀυδ]᾽ 5 ὉΥ͂ τακίηρ τοῖς ἔργοις 88 θδΐ. 
δοτηπηοὰ., ““1ἰ οροχαίθὰ ἰο ὑμ6 Ῥγοἀμποίϊοι οὗἉ διὲδ 
ὙΟΣΚΚΒ.᾽᾽ σύν )οϊποά τὶς 086 Ὑ0 Ὁ ΤΏΔΥῪ ὉὈ0 60Ὲ- 
δἰγυθὰ 88 Βαυΐηρ αὐαί(ίοπαΐ ἴοτοσ, ἑ. 6. αἰοηρ εοἱϊλ, 
Ῥυΐ δἶδο ἐπίεπειυο-συἰλείίςαίῳ, ἱ. ὁ. υπιϊεά ἰο, 7οἰποα 
εοἰἐδ: (ποὺ ἰο πιοηιΐοι ἐμαὶ 1ΐ τΏΔΥ τπϑϑῃ: ααϊΐθ, 
ἐμβογοῦσῖν, συντέμνω οἷο.) Ματκ χγτὶ. 20 οἰο. Υο 
ἐδκο {16 ρϑββαζθ ἴῃ 89 ἰδύίοσ βθη8θ ἰδυβ: “Ζαΐϊίλ 
“παηπίζεείεα ἐϊφεῖ ορεγαιἱυεῖν αἱ οπ6 υἱζὰ (ἦς τοοτῖ8.᾽" 
ΒαΐῸὰ αἰἀ θὰ ἴῃ [86 σοτηρ]οίΐοι οὗὨ {86 τοῦκ δπὰ 
6 τοῦς δἰ ἀϑὰ ἴῃ (89 σοπιρ]οίϊοι οὗὨ [Δ : (ἢ. -- 
ἘαΤὰ τὰ πδᾶθ οΘοσρ]οῖο.---ἐτελειώθη 18 

ἐδίκθη ὈΥ͂ ΠΙΔῺΥ 88 σοτηρ!οἰδα ῥτοοῦ, ἰμδὲ 16 ἀ6ο18- 
τίν (Οαϊνίη, Βοηροὶ οἰ6.), ἀραΐϊπδὶ τσ ῖσὰ 
τοπδοτίηρς ΗυΠΟΣ τ ΤΘΘΒ0Π ᾿ηΒ᾽ϑί8 ὕροὴ {89 
οχργροββίου, ὁ ἰὺ 88 δοιιρ οἰ οα,᾽" ποὺ ἰῃ 11:0 8689 
ὧν βαεά Ὀθοη ἱπιρογίοοὶ Ὀαΐ ἰμαὶ ἰΐ 88 δοηϑιπι- 
τηϑιθα ἴῃ ἰῃ6 ὀχογοΐδβθο. Βυΐ ΟῚ δρζδίη γ͵ὸῪοῪ Βᾶνθ 
ἰο σοιιϊηὰ ἐπ τοδον οὗὨ ἰμὸ δ᾽ρῃϊβοδποο οὗ (86 
ἴογηλ τελείωσις ἴῃ [18 τ οον (οἴ. 6}. ἱ. 4, 25; 1], 
2; τ. 11). ΑὈγΑΒαὰ ὉΥ͂ ἷ5. Δ {8- οδενίης δἱ- 
ἰαἰηθα ἰγρίσα! Υ δηὰ ἰάθ8}}Υ ὑμ6 τελείωσις, τ ΐοἢ 
(89 Φοτῖβ ΟἸ τ  βιΐδηθ ΓΘ ἰο δβἰίδίη ὉΥ {πο 01.}} 
Ῥτοοῦ οἵ Ομ νἰβεΐδη ἴον ουἱ οὗ [85 6 σγουπα διὰ 
ΒΟΙΓΤΟΘ οἵ---Μ.} αι δἀπα τ] {Π9πὶ 41} ΙΒχ86] 
Ὑ88 [0 εἰίδίῃ ἴἰ. 

γεβ. 28. Διυᾶ [08] ἴ86 ϑδοτίρῖτσο ν᾽ὰ8 
ζ}8]16ἃ.---Τοῦ 18 ἰ86 ρῬϑββαρο ὅθ. χυ. 6 ἤθσθ 
οἰιοὰ ἔγοια {μ6 δορί. (τ|ὶζ [86 ὀχοορίΐοῃ οὗ δὲ 0 
καί) Ἡ ΙΟ αἶνοδ 8 Ῥδδϑῖτο σοπαονίης ἰο [89 δοιγθ 
Ἰαισύαρκο οὗ ἰμ0 οΥἱχίμαὶ. 8.0 Ῥαὺὶ ᾳυοίο5 (86 
ΕΧΧ. Ἄουι. ἰν. 8: 64]. ἰἰϊΐ. 6. 78ῃ165, τ 8 ονΐ- 
ἀρθπὺ ἔγοιῃ (μἷ8 ἀϑοϊδγαιοη, γγ88 {}}Ὺ σοχηϊσδηὺ 
οὗἩ (π6 φγοάϊοαιΐοι οὗ ἰδῇ Ῥϑβδδχὸ δοησογΐης 
ΑὈΥΒΙ π᾿ Β τἰχυθουδθιθ88 οὗὨ ἴδῃ δὰ τγῶὰϑ Ὁ. 
ἔγοια ἀϊβρυϊίηρ ἴ. Βυΐ οἡ ἱἐπδὶ δοσουῃῖί, 88 Ηυ- 
ον σεν πηι πίη, 7ὸ 816 ὍΠΔΌΪΟ ἰο δὰἀορί 
160 ἀοδηίίοη οὗ ἐπληρώθη ΜΪΘΝ 8 κίγοῃ ΌΥ ὑδ9 
ΣΩΔΊΟΥΙΥ οὗὁὨ οομηπιδηίδίοσβ, Υἱζ.: ἱμθὴ Ῥῶ8 005.» 

ηπιεα, ον ἰΒαὶ οὗ Ἠοδαδηη : ἰδ θη νγαβ »γουεά ἰμδὲ 
σοά μὰ τἱ ΠΥ οδιϊπιαίοα ἰπὸ ἴδ᾽ ἢ οὗὐἠἨ ΑΌΤΥΔΒ Δ τα 
(Ὑοδίηρδν, “θη ἐὺ νγῶβ βΒβονζῃ (ἐγιοέεδεπ) ἰμδὲ 
8:6 βονὶρίυγο τῶβ σὶρῃί). Τ86 τορδηϊηρ οἴ 
πληροῦν ἴογὈϊΪ48Β Βυο ἀοῆηϊομθβ. ΜΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
Βιυ οὐ] προακίης ὑμπὶβ βαγίηρ οδηποί θ6 Τοΐοστοα 
ἰο (6 ψυϊίοη ἀθοϊαγαίίου οὗ ΗΟΥ ϑδοστίρίατο ας 
ἰο ἐμ6 Ὀἰνϊὴθ δοὺ οὐ ψ ϊοδ ὑπαὶ ἀθοἸα γί οΒ 18 
Τουπάσά, ἑ. 4. ὑπ6 λογίζεσθαι, οΥ' ἴο ἐπ Ῥχορμοίξοεὶ, 
86286 οὗ Ὀο]ονίης ΔΌΣΔΒ δια ᾿ἰτηβοῖ. Βαὶ, οα ἐμ9 
οἶμὸσ μΒαμπᾶ, τὸ οαῃποὺ δάορί ὑμ6 δχροβιϊίοι οὗ 
46 οίίο δηὰ Ηυῦπον, “πὸ Μ͵ὸλϑ Τοδ]σο,᾽" ΚῸΓ 
ἰδὲ στ ζῃ θοῦ 688 οὗἉ ζαλ( γ788 ἃ γϑα γ ἔγοσι [86 
ὙΟΓῪ χβὶ, Το γυζλϊϊιίησ ἀδποίοβ ἰΒγοιρῃουΐ [ἢ 6 
οοιηρ]οίοά, ἀοοϊ ἀφο δηᾶ τηδηϊς6πιοα ἀονοϊορηλοις 
οὗ ἃ βοοά οὗἉ ζαϊὶἢ τ ΕἰΘἢ ὑπηῈ}} ἐμ θῃ γὰ8 σόσπὶ - ἘΚ 
οοποθδὶθὰ, ΒΟῸΣ ἰὸς ὈῸ 8 ῬΓΟΡΆΘΟΥ ΟΓ 8 ἴγρ9 
οὗ, Μαδι. 1ϊ. 1δ; νυ. 28 οἱο.; 1 Κίπχβ ἱϊ. 27 εἰς.). 
μιδὶ σἱ σι θουβη 658 οὗἉ ζϑ ἢ οὐ ΑὈτδμδ σοδόμοά 

18 πλήρωσις ΟΥ τελείωσις ἴῃ 18 Ῥχοοῦ δπὰ γογὶ δοδ- 
(ἴοῃ, 85 ἰΐ νγδβ βοδ]οἀ ὮΥ (89 ΠΟῪ ΟΡΘΏΪΥ βίδι θὰ 
Ὀἰνῖμο ἰοϑεϊπιοηγ. Το δοὶ οὗ δῖ 1.86] δπὰ ἐμὸ 
Βθδοαθοηὶ δΒοα] ἱης ἴῃ (86 ᾿1{6 οὗ ἱπάϊγνϊ ἀυ Δ] Ὅσο- 
ἸΙΟΥΟΓΒ ΔΏΒΟΥ ἰο (Π6 ΟἹὰ Τοδίαιηοηΐ ΑὈγάΒδπιξο 
Τουπάἀαίϊοι ἀηὰ ἰμ6ὸ Νονν Τοδίωσηθηὶ οοπιρ]οίλοτι. 
Τμδὶ ῥχοοῦ διὰ υοτϊδοδίΐοη οὗ δι τγῶϑ ου :ὲβ 
ΤΘΆ] αἰ ἀθ τελείωσις, Ὑ 116, οἢ 18 1468] 8146 νἱονγοὰ 
88 ἰλ6 οοτηρ!οἰΐοι οὗ ἰ6 ρῥγορβοίΐοδ)] σογὰ οὗἁἉ [δ9 
Ββρίγῖ ὁπ τ ιϊοῖ (δ Ἡειθὴ τογὰ 18 Τουπαοά, ἐξ 
Ὑ88 πλήρωσις. Απά {818 πλήρωσις τδ8Β ταδτιὶϊζεδίοα 
ἴῃ ἷ8 Ὀοΐηρς 6416 ἰδ ἔγοπὰ οἵ αοά. Νοὶ Ἰτέοσ- 
Δ} Ὀυΐ Βυδδίδηι}} πὸ γ88 μοπουγοὰ νὴϊὰ ἐμαὶ 
ΒΡΡο)]δίΐοι ὕγομι (ἢ 6 δοκοὶ 6. χχὶϊ. 16, δὰ 
Βύλοσ τσ ὰΒ 4180 γ͵δ5 τούογσοὰ ἴὸ ἴω [80 ΟἸὰ Τοπίδ- 
τυϑῃΐ 88 ἰδ Ὀοϊονοὰ οὗἩ αοὰ 1 ΟἸτοη. χχ. 7; 18. 
ΧΙ. 8. ΤῊ 8 ΒοΠΟυΓΔΌΪΘ δρροὶἸδίλο 888 ἄθυοὶ- 
οροϑὰ ἐδὸ ορὶ ἐμ οὐ ““{πὸ ὕγίθπα οὗ συ διδοης 89 
4628 δπὰ ἰῃ9 Μοβιδυιτηεάδηβ ( ΟἹΓ 8 σωγα, δπὰ 
Τ8611..) [“Ἰ λα 1- Αἰϊαλ᾽᾽ οτ, 88 Β9 18 Ἰϑοτθ 
Ὡδῦδ ΤΥ οδ ]οὰ, “2:- λαϊεϊ,," ΕἸΤΆΡῚΥ “ἰδὸ ἔγοπάα,᾽ 
“ἶρ ἃ {810 ψ ΐοῖ Β85 ἰη Μυδβδυ δη οουηίχῖοθ δ- 
Ῥογδοδοϊδ διιοχοῖοΣ 818 ΟὟ ῬΓΟΡΟΣΙ Ὠδηπ6.᾽ἢ 
δ] γ Β υεισὶδλ Οὐωτγοῖ Ὁ. 14. “ΑὈτΔδ ἰ5 [89 
Ζογοδείου: οὐ {μ6 οι τἷο 8660: Ὀυΐ ἢ6 18 ΙΏΟΤῸ 
(8δπ Ζογοδδίοσ, ἱπ Ῥχορου ὁ 88 ἢΐ8 β6η86 ΟΥ̓ 89 
Ὀἰνίηθ γδβ ΣΟΓῸ Βρὶγἰί8], δ ἃ ἸΏΟΣΟ ἔγοο ἔγοσω 
86 ῬΒΙΪΟΒΟΡῺΥ οὗ παίυγο δπὰ ἐΐθ δάογζαϊϊοῃῃ οὗ 
(86 νυἱδὶ Ὁ1]0 τον] α.᾽ Βυηδβοη, διδείισοτά, 11., 88. 
8660 8120 Μὰχ Μί)16 γ᾿ 8 ΕΞΒδΥ οὐ ϑεπιίίίς Αἰοποίλο- 
ἐδ ἴῃ {6 ᾿οπάοῃ Τϊπιθ8 οὗἨ Αρσεὶ! 14 δπὰ 16, 
1860.---Μ.1. “1π ὅδῃ. χΥΪ. 17 (8ὸ ΓΧΧ. δα ὰ 
(86 ψογὰβ τοῦ παίδος μου ἰο ἀπὸ ᾿Αβραάμ, ἴον τ ΒϊΟὮ 
ῬὨΐο βυδιι 68 τοῦ φίλου μου.᾽᾽ Ηυ ον. Ηοΐπιδπε 
ἀοᾶῃοθβ 80 θχργοββίου “{Ὺλὲ ἡγἱεπά οὐ Οοά,᾽" ὌΥ 
τσγρόο Ἰονοὰ αοἀ," πλ}]9 Ηυΐπον αἀἰδραΐοα ἐμδὶ 
ἀοδηϊίοι δηὰ ρῖνοϑ {ἢ 6 ὁρροβὶΐθ ὁπ ““Ἰσδοπε αοα 
Ἰονοα."" Βυΐ δοίμ οπίδημῖὶθ ἰμοιηβοῖυοβ ἱπ ἃ, 
ἴα156 δη(ποδῖβ. ΤῸ ἔσίθπαὰ 18 δ ποθ Ἰουΐῃ 
δηα Ἰογτοὰ δηὰ ᾿ηαἸββοϊ ὈΪΥ δοβ. Απὰ δ᾽ μβουρῃ ἐλ 
ΚΘΙΏΔΙΠΒ 8 χοῦ ἔδοὶ ὑμαὶ ΑὈΥΔΙΙΔΙλ᾽ 5 ον τγὰ5 (9 
δου βθαιθη66 οὗ Θοὐ ΒΒ Ίονα ἰο ἴηι, ἰύ 18 8180 ονὶ- 
ἀοπί {μᾶὺ ΑΓΔ δι᾽ σοοὰ οοπάσοὶ, ἰΠμΠδὲ ἰ5 Βὶθ 
86] -δδουϊ δβοὶηρ Ἰογο, 8 ἱπίθηἀθαὰ ἰο Ὀ6 Ὀτουσπὲ 
ουὐΐ, Βυύ ΒῈ γὰ8 ποὺ ΟἾΪΥ τηδᾶὰρ “ἰδ ἔγϊ οπὰ οὗὨ 
ἀοἀ᾽" (ατγοϊΐυβ ἐκλύήθης: αοἰμδ 641), Ὀὰπΐῤ ἢ6 νγὰ8 
6811εα δἀπὰ Ποπουγοὰ 88 δυο. Απὰ ἰδΐβ νγδβ (86 
ὙΨΟΥ͂ ἴῃ Ἡ1Ο ἢ ἢ 85 ἐδικαιώθη ἴον {π6 Κίηρσάοιι 
οὗ ἀοά. Υοδίη κου Β δδδογίΐοι 8 ἐβοροΐοσε ἐπ- 
σοττοοὺ ἐμαὶ δικαιοῦσθαι νοΐοτα ἰο τὶ ρύοουδηοδα 
Βοΐογο αοὰ δηὰ ποὶ (88 Οδ]οῦ δηὰ αἱ.) ἰο σ ιΐ- 
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ΘΟΏΒΠ688 ὈΘΙΌΧΘ θη. Βυὺ ἐδπ18 “ΥἹὐ ΘΟ. 688 
ῬΕΙΌΤΘ πιθῃ "ἢ ΥΘαΌΪΓΟΒ ἰοὸ Ὀ6 ἀοδποά ἴῃ (80 τλ8}- 
ΒΟΣ ἱπάϊοαϊοα ΔΌΟΥΘ. 

γε». 24, θρθ 5806 ἴδπαὶ ΌΥ ΤΟΥΪΘ ἃ 8} 185 
ἐπε οᾶ. Ομ οΥ (ἐξ ἔργων) τοοτζ8.---Τ 9 ῥγθρο- 
εἰἴοπ 18 ποὺ ἱπίουγοζαίἑυς (αὐ 6508}, ΠΟΙ ἴτὰ- 
Ῥετεϊδνο (σδβδθθ), Ὀυὺ ἱπάϊοοθνο (Τα Β6γ). 
ἘἈοοο]] οἰ ἑπρ (μὲ δικαιοῦται ἮΘΥΘ 88 ἴῃ Υ. 231 ἀοθ8 
δοί τοῦον ἴο 7υδιϊδοδίξοι ὈΥ 1810} Ὀοΐογο αοά, Ὀυὶ 
ἰο ἰδ Ῥτοοῦ οὗ ἴδ: Ὀοΐοτο (6 οοῃρτοραίἑοι ΟΣ 
ἐδο ἔοσυμι οὗ ἐδοὸ Εἰπράοτα οὗ ἀοἀ (ἰπ (μ0 Β6:86 οὗ 
Ὀεῖπς ἀοοϊδτοὰ τἰχδίθοιβ ἰο ἐμ9 που], οἵ. 1 Τί τη. 
. 16), 189 βοουιϊηρσ Ορροβίίϊοι οὗἨ ἰδ 18 ῥδβδβαρβο 
ἴο Βοπι. 1ἰ. 28 δπηά 48]. 15 βοὺ δϑῖϊάο. ὲγρ δὲ 
(δογοίοτο μόνον τα κ Ὀθ οΘοπηδοὶοά τι δικαιοῦται 
ἰδὺ5 “ποῖ ΟὩΪΥ ὮΨ ΓΑΪῚ Ὀὰΐ ὉΥ ΤΟΥ ΚΒ ἃ τηϑὴ 18 
λυλιϊδοὰ,᾽ Ὀαὶ ἄγεν ἐπὶ8 που]ὰ ποὶ σὶνθ ἃ Ῥυσθ 
δὶ 6818 88 ἴῃ τ. 18, πὰ βεοοπάϊγυ, ἰδ 6 Ργϑροδὶ- 
ὕοα γ. 26 οου]Ἱὰ μ6ὴ πού Τ0}10ν. μόνον ἐπθγοϑίοτο 
τσοὶ Ὀ6 Ἰοϊηοαὰ δα᾽οοιλνοῖν τὶν πίστεως ἱπ (86 
ἄθπ60 ΟὗἠἨ δατά ἴαϊ(, ἐλ} τὶϊηουῦ σου ΚΒ (80 
Ἐβεορηγδοί, αγοιυπ, Ῥ οϑίησεν, Πα δον δηὰ αἱ]. 
οἵ. 1 οΣ. χὶὶ, 81; 2 (ΟΣ. χὶ. 28 δῃηὰ οἱβὸσ ρδβ- 
Β868). 

Υχκε. 26. Βεὶ Πκουνίδο, ἘαΒαΌ, τ86 Βασϊοῖ. 
- ἀξ Ἰαάϊοαίο5 ἰδ6 δοπίγαβί Ὀοΐγθο ἰδ 6 ἐνγο 
ἐσϑιηρὶθα, ὁμοίως ὑπο ὶγ βἰ τη ]ασὶγ. ΤῊΘ οοηἰχαβί 
0068 ουἱΐ δἰΓΟΏ ΘΙ ἴῃ {Π6 ἴδοι ἐπαῦ ΒΔ ΔῸ τν88 8 
βασϊοί. Τὸ ΑΥ616 ἀρηοίαβ ἐμαὺ 88η6 τγδβ (Π6 
Αἰβίοσ 68 }}γ ΚΟ ῬΟυβοθαρο Ὑλίμουΐ πο ηβ: γ- 
ἴω (86 1468 τ ῖσἢ ΒοΎΤΘΥΟΡ τιβὲὶ οἱ Ὀ6 το Κοηοα 
ὉΥ ἰμ6 δχροβίξίου “Ἅ Ββοβρὶίβ᾽᾽" (Πγυϑηυ8) ΟἹ 
ἐς 40]Δ γ᾽ ΔΙΙΒουρ δὴ9 τχὰϑ οὶ ἴπ τ 
(Βοβοηπῇ}] 6). Βιῖΐ ὑμ6 εἰγουτλδίδησο ἐπ αὺ 516 
ΜῸ8 ἃ Θἐπ01}6 15 ἐπ }011068. 76 Βυρροδβί(ίοι οὗ ἀθ 
Ἡεῖε δηὰ 4]. ὑπδὲ {18 ΘΧϑιῃ}]6 τγδ8 σβόβθῃ ψἸ ἢ 
Ῥοϊεπιὶς 8] ΣΘΌΓΘμοο ἰο ΗΘ. χί. 31, ὈθοδΌδΒ6 (ἢ 616 
886 8 Ῥγαΐδοὰ οῃ δοδοπῃὶ οὗ ΒῸΣ ζαϊ νι, Ἦ ἰοβίη σοῦ 
Τεὐοοῖ τι 86 ΔρΡργορσγίαίθ οὐβοσυδίΐοῃ ἐμαὶ 
ἰδοῦ δ ἰύ 8 {80 τνΟΥ Κ-ῬΡΡΟΟΥ͂ οὗὨἨ Β6Ρ ζαὶτ ἢ 
816} 15 το ἀγα ῥσοιϊαϊημθηΐ, 38 ἱηἀοοὰ [86 τ 8010 
οδδρίεν (Η 60. χὶ) ἰαυθ ζαϊ ἢ 88 ἰ8η6 γόνον οὗ 
οοπάποί Ν6]1 ῥ]οδδίης ἰο αοα. ΥὙΙοϑίηροσ ([0]- 
Ἰοπίης Οδ]νυΐπ) 8180 Ὀσίπρβ ουοἱ {1:6 τϑαὶ στηοίϊνϑ 
ἴον (δ δοϊϑοίζοη οὗ (18 Θχϑίηρ]θ. ΤῸ ὑπ θχδιῃρὶθ 
οἵ ΑὈγδθαπι, 0 Μῶ8 (π6 ῥτοίοίρο οὗ 4}} ἰσὰθ 
11}, 18 πον δἀθὰ δποί μον 88 σϑιηοίθ ἤγοτω ἰξ 8.8 
ῬΟΒΟΙΌΪ]Ο, “Πδὲ οὗἩἨ 86 τοϊηδη, 8 Οὀδπαϑηΐίθ, 8 
λαυὶοὶ." ΤῊΘ ΑΡοβί]6᾽ 8 πιοίΐγϑ, ΒΟΎΘΥΟΣ, τασδὺ Ὀ6 
ἰδκοπ ΟΥΘῚ ΤΌΤ ΘΟΠοΡΟίοΪγ. Ὀουθίϊοβα ΗΘΒΠΔΌ 
δἰδηὰβ ΒΕΟΙΘ 85 ἰδ γοργοβοῃίαί,γο οὐ Θοπη1]9 
Ομτϊβεϊδηβ ἴπ ὑμοῖνρ τουῖκθ οΥἨ αι. συδβὶ 88 
Αὔτδβαπι ὈῪ (8:6 βδοσίβοο οὗ 8886, ἤγοτω δοΐῃρ 8 
δεν, βοὰροὰ ἧπ ὈΥ 8 πδεϊομδι νυ, Ὠδοδιαθ [86 
ῬΔτΙΔΓΟΝ οὗ (Π6 δρίγὲί 8] Ι5τ89], ἃ ρϑϊίθσγῃ (0 ἰῃ9 
δεν ει Ομ τἰβιϊδη γοδάουβ οὔ ἰμὶ8 ἘΡὶ 8116, βο ὑμ9 
8886 οὗ ΒΔΑ 8 8 ΘΧΔΙΏΡ]6 ἀσανη ἥγοπι ἰδ ΟἹὰ 
Ἰεοϊδιηοπὶ οὗὨ ἐμ ΔΌΣ Υ οὗ ἀ6π11}68 Ὀθοοχπαΐης ὮΥ͂ 
Ἐ6ΔΠ8 οἱ ἐποὶν τ οτ οὐ ζδῖ1}} [86 δρ᾽ τ] 8} οοπὶ- 
ῥδηΐοηβ οὗὁἨ ΑὈτδ δ δηὰ Ηἷ8 οἱ] ἄάσθη. ΝΟΥ 880 
ἯΔ5 816 ποὶ 0Π}Υ ἰπ ἐμαὶ ΒοΥ 118 τγσᾶβ βραγοά 
-" ϊ:, 6,22 οἰ6.}) ναὶ ἴπ (μὲ Β9 Ὀθοδπιθ 8 ΒΙ ΚὮΪΥ 
οπουτοα τοῖον 'ῃ ἴβγϑοὶ, 88 ἰσδαϊτοη ἱπίΌ ΓΙ 5 

86 (Μίδι ἢ, 1. δ). 
Ὦ 586 τϑοθὲνϑᾶ [86 66 ΒΘ, 591Ε.--- 

05 πραιι δἰνσαυβ (μέηὶς (Βαὶ σϑιηο8 βοϊθοίβα ἐμ 
ποτὰ ἄγγελοι ἰπδίοδα οὗ κατάσκοποι (Η6Ὁ. χὶ. 81) 
ἴδ δ πβίοη ἰο ἐμ οἰγσυτιδίδησῦδ ἰμδὲ ἐπὸ Ομ 108 
οἵ δἰ5 {ἴπι6 ΤΟΤΟ 80 χοδαγ ἰοὸ γοοοῖνϑ [80 τηθ886ῃ- 
ξὲῖ8 οὗ ἰο 6ο5ρο.. ΑἸίδβουσὰ πὸ ὑπό οὗὨ ἰδ 

ΟΣ ΤΩΔῪ ποί Βανθ {8:0 ΒΘΟΟΠάΔΥΥῪ ΤΠ ΘΘΠΙῺ ΚΣ “ ΟἿαπι 
Θχοῖρογο,᾽" (ΤῊ 6116) 8.1}} Σὲ βϊ ὈΠ] ᾿πίοπβὶ 68 [86 
ἰάοα. 816 Ἀοβρὶ 801] σϑοοῖνθαὰ [8:6 ἸῃΒΒΘΉ ΚΟ Β 
δηἃ ΒΒο) ογθα ὑΠ6πι, 886 χοοοϊγοα ἐμοτῃ Του αν 8, 
88 {86 ἀἰΘμ.1168 σϑοοὶγοὰ {ἢ 6 Ι.ΘΒΒΘΏΟΥΒ οὗ (Π0 
ἀοΒροὶ σεὐθοίβἀ δῃά ρογβϑουϊθα Ὀγ ἐδ 7608. 
Διὰ δοιῖ ἴ861| ἔοστἢ ὉΥ δηοῦθ οι νγΎΥ.-- 

ΟΥ. 7 σβῃ. 11. 16, 1ὑ ἰδ ποὺ βία} ἰμαΐ β86 1οὲ 
βου κο, Ὀυΐ ἐμαὺ 586 ἰΒγαδί ὑθιῃ οδ᾽ ψ]Ὲ βαυΐης 
Βαβὶθ δπὰ οδοτί, 88 ἰὑ οσΘ ὈΥ 1ΪἿὉΤ66. Κὅ.0 Βοβίῃϑ 
{πὸ αϑηί]9 βοαὺ Ῥδὺ] ἰο Εοιπθ ἴῃ ογάον ἰο ἀοἸγοσ 
εἶτα ἔγομι (86 Ῥουβϑου 1008 οὗὨ (86 76 1}018 δῃὰ 80 ζῸΓ 
8 ἰὴ6 ἐμ0 Βοιηδὴ ΤΌ]ΘΥΒ ἴῃ ζΌΠΟΓ8], Ὀὰὲ 68ρ6- 
οἶδ} θ᾽ λονίπρ ἀθῃ 1168 ρτοϊθοι θα (ἢ ΠηδΒβθΏ ΚΘ ΧῈ 
οὗ 86 αοβροὶ ἔγοτῃη ἰπ6 ἔδπδίϊοΐβιη οὐἩ 9 Φονβ. 
ΤΒΘ ὙὯΥ οὗ {μ6 ἀ6] γθσδποθ οὗἨ {80 Ιῃμ6ΒΒθῃ ζουΒ, 
ΒΟΨΘΥ͂ΘΙ, ῬἯῺᾶ8 Ὡοΐ ΟὨΪΥ ΔΠΟΙΉΟΣ ΨΔΥ, Ὀαΐ δὴ πὰ- 
Θομλταο 0η68 (ἑτέρᾳ ὁδῷ [ἱ. 4. διὰ τῆς θυρίδος.----Μ. ). 
εκ. 20. ΕΟΌΣ 85 [86 ὈΟαΥ τνιὶτπουϊ δρὶτϊξ. 

-ἼΙ. βρίγὶὐ οδῃ ΟὨΪΥ ἀοβοσῖὶδο 86 οοηῃδίδηϊ, 
ἱππασα Υἱίδὶ ῥυϊποῖρ]θ (πὰ ἴπ ἰ(8. δοία δ! γ), 
ΜΓ Ὦ1Οἢ σίγα τηοίζοῃ ἰο πὸ ᾿ἰνίπρς Ὀοᾶγ. Οοηβο- 
αυθηῦν ποὺ {μ6 800] 88 8 αὐυλοβοθηΐ βυθβίδμποο, 
ΟΡ ἱμαὶ ψ Ὰ10}}) δηϊτηδίθβ (ΝΠ θδίῃ 67), δὰ 811}} 
1ε88 {μ6 πνεῦμα 88. “ἈΔ]1 8" (ῬΊΒοδίου δηὰ ἃ].). 
ΤῊθ Βρὶυἱν ἰῃὰ 18. δου] ἰδ (6 ἐνέργεια οὗὨἨ (8 
Ὀοάγ, πιμουύ το 1 18 ἀεδᾶ, ΒΥ σοτηραγίβοι 
ἐμογθίοσο ζ ἰ8 ἀοδὰ πὶϊμουΐ (Θουτοβροπαϊηρ) 
ΟΤΚΒ. [Ιὑ 18 8ῃ υὑμπηδίυγϑὶ δομάϊἴοη ἤον (88 
Ὀοὰγ ἰο οχὶβὶ ψἱϊβουΐ βρίγῖϊ; σομΒθα ΘΠ 89 
ΤΕΪΈΣΤΘΏΘΘ ΠΘΥΘ ἰδ ἰ0 ἃ δι ΒΊΟΝ ἢ88 ρμαββοὰ 
ἱπίο δῇ ὑππαίιγ8] οομαϊοη. Φαπη68, ἐπ σοΐοσο, 
σδηηοῦ τ68} ὑπδὺ ΟΥΚΒ τησδὺ 9 δα ἀρὰ ἰο ΤΑ} : 
86 τί μου 8668 ἴῃ {λ6 γγ ΓΚ (τ ] 1} (Π6 Ασίϊ616), (86 
οΟ]]Θοἶγο ΡΒ ΘΒΟΙΏΘΠΟΙ, ὑπαὶ ἔοστῃ οὗἉὨ Ἰϊἴθ τ πὶ οἢ 
ΤΘΠάΘΥΒ Υἱβ81 016 {86 Υἱ Δ} {Ὑ ΟΥ̓ ἔΒ: ἢ, 118 πὶ τηδιίης 
ἐπεῦον (ΔἸ μου ἢ ποὺ δΌβοϊα ον ον, 88 ΤΒοΙΪο 
ἘΙΒΊΗ ΕΙΒΒ) ΟΣ επίοϊοον. Τὴ βθοιηΐηρ ἰῃοοῃ- 
οἰμηῖν οὗ ἰμ6 ἤρσυγο, ἰο το ἨαΐΟΡ 648118 
δἰθηίοι, ἐμαὺ 8110 οα ἐμ6 ὁπ μδπὰ, ἰὴ θοᾶγ 
8 τἱβὶ 0]0 δηὰ {πὸ βρίγὶλ ἱπυ βὶ Ὁ16, δῖ ἢ ὁπ ἰἢ6 
οἶμον 18. ᾿πυδ. }]60 δὰ ὑμ6 που υἱβί 016, 4188 0- 
ῬΘΔΓΒ 1 10 18 γοιηθιηροσοὰ ἐμδὺ {86 βρίσὶϊ δδοὸ ἴμ 
Υἱτίθο οὗἉ ἰἰ8 δου 8}}{γ οἴδθοίβ (86 ΒΊρσιοΣ υἱβι ΠΥ 
οὔὗἰμὸ θοᾶγν. Βεΐηρ ἀεοδὰ δηὰ Ῥεΐηρ αἰΐνο 'β {89 
ἀφοΐβῖγθ δα 6 818, ἴῃ τ αἰσμ, Βονγανοῦ, [λ 6 ΒΟρΡδσ- 
δίθ ΤΠ ΘΙ ΟΥΒ 8180 ΔΥῸ ὈγΟΌὮΥ ἱπὶο ΘΟΙΡΑΣΊΒΟΙ. 
ὅδιηθ8 18 ἰβοσϑίοσο ΤῈΣ ΤΊΟΙΙ Τοσιηΐης 6 ἀπ8}18ἰ16 
οοπσορίίουῃ οὗ Γ68] ἔδι. 8, ἢ τίμιον ἰ6}κ65 ἱΐ γεαϊὶν 
88 ἃ Ῥγοἀυοίἑγο ΡΟΥΘΙ Ἰ6ἢ 88 Αὐϊβίοίο ἀ068 (κῃ 
1ά68, ἀηὰ νὴ Τοίρθσθμοθ ἰὸ ΡΌὶϊο Ῥσυοοῦ ἢ9 ν1}} 
γΘΟΟΔΏΪΣΘ ἰδ ΟὨΥ ἷπ ἰἰθ' ΘΧΡΥΟββίου ὈΥ ὙΟΣ ΚΒ 
ὙΓ1Ο ἢ δἰπηοβὲ σ604}158 Η6ρ61}5 ἰάϑα ἰμπαὶ ἰμ6 ἰσὰο 
ἴα [86 ἱπάϊ ν]άπ8] δαϊμθη σαὺθ8 186} ἰῃ 118 ῬΥΟΟΘΒΒ 
οὗ ἀθυθὶορηιθηὺ 88 ἔδοϊ. 

«7απιοδ᾽ 6 ἀοείγίηε 9} 7ζαϊίδ ἐπ ἰλίδ οὐλαρίογ ἐπ τοϊαίίοη 
ο ἰδλ6 ἀοοίτίπε ἐπ οπι. 11. 28; Θ'αἱ. 11. 16, ἀπά αἱ. 
---Ἴο ΤΟΙῸΣ ἰπ ὑπὸ γϑὶ ρ͵δοο ἴο ἴπ6 πἰγοὰἀποίϊου, 
ἰο ἐδο οσοχοίῃρ Ἥχοροβὶβ, ἰο ον οχροβι(ΐοι ἴῃ (ἢ 6 
Ηϊἰδίοσυ οὗ ἱμὸ Αροβίοϊο Αμϑ, 1., Ρ. 171; δπὰ ἰὴ 
{86 ποχί ρ͵ἷδοο ἰο ΗυῖΒοχ, ὑ. 126, δπὰ 89 βυρρ]6- 
ταθῃὺ ἴο 818 ΟὈΟΙΙΩΘΗΪΑΓΥ, Ὁ. 208, ἩΗμσίΐδον, υυἱ τὰ 
ΤΘΌΒΟΩ ΘΕ ΟΣ δίθϑ ἰγ66 νἱογθ. 1. Φ81η68 δηὰ 
ῬδῈ} αργοὸθ ἴῃ ἱβουχμΐ Ὀυὶ ΑἸ ΟΣ ἰῃ Θχρχοβδίοσι. 
Τΐθ τῶ {πὸ Ῥγουδίοηΐ Υἱοῦ Ὀοίουο ἰδ ΒΘἤοΣ- 
τοδίϊοι, δηα ἴῃ τηοάογη ὑἶπη68 {μ6 Υἱον οὗ Ν δά οΣ, 
ΤΈΊΟΓΒΟΙΝ, Ἡοδίηρσον, Ηυϊμοσ, οἰσ. 2. ΤῊΘ ἀοο- 
ἰγῖηθ οὗ απο σοηίσδάϊοίβ ἐμαὶ οὗ δ]. 80 
ἱαΐμον, ἂς οίϊα, Κοση, Βδαυγ, βομπνοςίον. 8. 
ΤΊΟΣΘ 18 ΟΟΥΔΊΏΪΥ 8 ΑἰΒΌΣΘΠΟΘ ἱπ ἀοοίΣ! 6 οὗ 



88 ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΚ ΦΑΜΕΞ. : 

βυθδοτάϊηδίο ἱτπηροτίϑποοθ γοὺ νἰϊπουΐ ῥτϑλυάϊοϊΐηρ 
ἐμοῖς Βἴσβοῦ ἀπὶγ. 80. βοβιια (Βιδί. ΤἈεοὶ,), 
1, ΘΟ Ὦ]ῸΡ, Ἦ οἰζβάσϊκοσ (566 (89 1848 ΒΡ] θιηθαΐ πῃ 
Ἡυΐδοσ, 4180 ἰὴ σΟΒΙΓΟΥΟΥΒΥ ὙΠ Ἰο᾽δα δπὰ 
ῬοϊΣδάοκος, Ὁ. 180, 181). Αὰ 1, ΤἈ ΟΡ Υ]δοὶ 
δηὰ οἰμβοσγβ. Τὴ ἔργα το αἰ δογοηὶ πῃ ὈΟ ἰη- 
δίδησοθ, Ρ8}] πιθηςοηδβ {86 ὀρεγα ἱέσὶδ, δῖα 68 (ἢ 9 
ἑρρεγα Παεὶ."" 5. ΤῊ 18 4180 τὶ δὶ, δ8β ἨΌΓΒΟΣ 
ΘΟΥΣΘΟΙΥ ΟΌΒΟΣΥΟΒ. αι ἀ68]8 τε] 0} οΥ κίδβια 
οὗ (80 Φονδ, ὑαπιεε ὙΠῸ (μοῖρ οὐ μοάοχ βη. 
ἩυΪΒΟΥ ἸΏΟΤΘΟΥ͂ΟΣ ὉΓΖΘΒ ὙΠῈῈ γϑϑβοι ἰμαΐ Ῥαιυ] 
ἄσοοβ πο αἰϊσϊ δαΐο 08. γῆ ΡΟΣ ἰο ὑπ ορέγα 
Παοῖ. ΑΑ βεοοπὰ ἀϊδβιϊποίίοι ἴῃ (μ6 ἰάθ8 οὗ πίστις 
88 ὑπ ΟΓΟΙΌΤΟ ΠΘΟοβθᾶσυ. Τἷ8 μ88 Ὀ66ὴ ροϊηέρα 
οαὐ ὈΥ Οεδουπιοπῖαβ, ΝοΒΠά ΟΣ πὰ α].; υἱζ. “ἰδὲ 
σα πι68 ἐδ |κ6 8 [αὶ τ ρόγ δ6 ΒΙΤΩΡΙΥ 88 8.9 ΤΠ 678 ποζία, 
{π6 σοπδίἀονίης ὑκίηρδ 88 ἔσθ οἰο.᾽ [18 οὐ θπὶ 
δαὶ 6 Κηονβ βυοἢ} ἃ Κἰπα οὗ ἔδι( σύ ἱΐ 18 
θαυ Δ}}γ οογίδίη ἐμὲ μ6 ἀοθβ ποῖ δοκπονθάρο 1ἱ 
88 ᾿ἰνῖης ἤδϊι; ποῦ ΔΏΥ ποσὸ ἰμδῃ Ῥδὰ], γ80 
Ὑ839 ΘΑΌΔΙΪΥ ΓΙΑ] τ} δον δὰ οὐἰ πο χ 
δοοοτάϊης ἰο Βοπι. σ, δυΐ ᾿ῃβἰβιοὰ τ} δαυλὶ 
ΒΥΙΏΏ688, μα ΓΑΙ τη υϑὺ τοσκ ὉΥ ἸΟΥ9 ΟΥ δυϊῃοῃ- 
(ἰοαίθ (8617 ὉΥ ΟΣ ΚΒ (614]. νυ. 6). Ὑϊθβίη κοΣ 
(τὶ το ΗυμΟΣ δργθ68), Βουουον, 18 σὶραὺ 
1π τηδὶ πι δἰ πίῃς δραϊηδὶ ϑοιταλα, ΟἸβδάβοη, Νο- 
δηοΣ δπὰ δ]., ἐμαὶ ἰξ ἰἱβ οὔ ἰμἰηρ ἰ0 Β8.ὺ “ἴ0 
Ὀοοομλθ σἰσαίβουβ Ὀγ (φαΐ ο7) ζαῖ (ἢ δυϊπ οι οαἰοα 
(ργονϑᾶ) ἰπ ψόυκβ," δηᾶ δῃοίμβονρ ““ἴ0 ὈΘΟΟΙΔΘ 
Σἰρίθουβ ΒΥ οΥ ΚΒ ἰῃ  ΒΙοΒ Κα 10} δυϊμοι οαἰθ8 
ἐϊ80 17, ΤᾺ Ὀσίηχδ ἃ8 10 {86 (ἰτὰ δηὰ τηοϑί 
ἐπηροτίϑηϊ αἰδιϊποίίοα, {πὸ αἰβδοτοηί 86.868 οὗἁ 
δικαιοῦσθαι. Βοτο ϊἰοδίη ρου δπὰ ΗἨΌΟΣ 6180 50 
δδυηᾶοσ. Ὑ᾽θδιη οΣ (ἰπ οοππθοίΐοη ὙΠ Ηοΐ- 
ΤΏ8Π8)} πιδἰπἰαΐηα (μδὺ τηϑπ, Βαυϊης 66 7υδιϊοὰ 
ὈΥ αι}, ὈΘΟΟΙΏΘΒ ῬΘΓΒΟΠΔΙΥ σἱρμίθουβ ὈΥ 8 
ὍΟΥΚΒ ἱπ πιο δι δυο η σαῖθ 8 ἐἰ86}: ἐμαὶ 
}υβυϊδοαίϊοι ᾿ὰ τοϊαίλοπ ἰο αἀοα ὈΘΟΟΙΩ68 8 υ8ι18- 
οϑίΐοη δοσογάϊΐηρς ἰο ἃ ΤἸη8}᾽8 ὈΘΒΔΥΪΟῸΡ ἰοταγ 8 
αοά. ἨἩΗυΐϊδον, οα ἐμ ΟἶΒῸΡ Βϑῃα, μο]ὰ8 ἐμαὶ ὉΥ 
δικαιοῦν ῬᾺ] ἀοβονῖδοβ ἱμαὺ ἀοοϊανίηρ τἰῃίθουϑ 
ΟΓ ἔτϑθ [{. 6. ἤγοτα συ! δα ρυμιβηιθηί, ἀϑυαδῃ 
Ῥγεϊερτεολεοη---. οὰ ὑπ6 ραγίὶ οὗ ἀοα τ ῖοι Ραΐδ 
186 Ὀοϊΐονον ἰηΐο 116 π6νν 4118] σοϊδίϊοη ἰο αοᾶ, 
ὙΓΘΥΘΆΒ ὅδιηο8 υπάἀογϑίδπαβ ὈΥ ἰΐ ἐμαί ἀθοϊασίηρς 
τἰχῃίθουϑ ΟΣ ἦγϑϑο ὁ ἐμθ ρατύ οὗ ἀοἀἂ ἴῃ Υἱγίαθ οὗ 
τ πο (86 πιδῃ Σοζοπογδίθα ἰηίο ἃ οὨ]]ὰ οΥ Θοὰ 
Τοσροίνοβ ἱὰ ὑπ6 Ἰυἀᾳταοηῦ σωτηρία. Βαϊ ἰμὸ ὑπο 
σον 8 Δ. ποὺ αὐυἰΐθ οΟἷοαγ, [Ιἢ ὑμ6 ὅχβί {μ6 ἰάθϑ 
Οὗ 186 όσα 18 γαίης,  Β6Γ ἰδ δικαιοῦσθαι ἰΒ 
ἰο ἰδκο ρ͵δοθ, ἰπ ἐμ6 βεσοπᾶ (80 ΤΌγατα οὗ ὑμ6 1α58ὲ 
λυάρσιχοπΐ '8 ἱτΩΡΤΟΡΟΣΙΥ δηιἰοϊραϊοα, Ιὺ 8 οὗ 
ΘΟΌΣΒΘ υπαογβίοοα, ἐμδὺ δοοοσάϊης ἰο Ῥ80]} 8180, 
τὴ 6 5 νν1}} δ6 ἱιά χοὰ ἴῃ ἐπ Ἰαβὲ ἀΔΥ τὴ. ΣΟΙΌΓΘΙΠΟΘ 
ἰο ὑδεῖν ὕγαϊ!β οὗἁἉ ἔτ λἢ (2 Οογ. ν᾿ 10), Ὀυὺ ἰπ ἐλαί 
ὁιαάρταθηῦ ΑὈΥΔΒ ΒΤ 4180 ἢ88 ηοί γοῦ δίοοά, τ ΒΟΓΟ- 
“8 Οὐ ἴΠπ οἶμον αηὰ τἱχαίθουδθη 688 οὗἉἩ δὶ ἢ} δηὰ 
σωτηρία αἱοης ὙΪΓῈ ἰΐ, ἀτὸ δοχαυϊτοα ΟὨΪΥ ἴῃ δὴ 
1Δ681] ᾿πάστηοαί. Βυΐ Ὀοίνγοθη ὑπὸ ὅγβέ Ὀϊυΐμο 
Τοτυα ἴῃ 8 σορθηϊϊης ΘΟ βοΐθηοο δηὰ ἐἢ6 188 
ἔοταμα ἴῃ ἐπ ᾿υαρταοηὶ οὗὨ ἰμ6 νου] ὑπ. 1168 88 
8 τηϊἀο ἤογαμα ἰλ6 Ῥυ]Ϊο αἰἱοβίαἰοα οὗὨἩ {89 
ον οΡ ἴῃ ὑπ δοπβοϊοιβηθεϑ οὐὗἨ ἐμ ἐδοοοσχϑίϊο 
οοηχτγορδίίοη; ουὐὐναταϊγ ἰο ἴμ6 ΟὨυχΟΒ δὴ δυ- 
ἐποηςἰσαιίοι, ἱμτδσαϊν ἰοὸ ὈΘΙΐθυοσβ 8 βθαϊίηρ. 
ΒΥ ἰδὲ βοϊ]θοίΐοῃ οὗἩ ἰπ6 ἰργπι, ὑμδγοίοσθ, ϑῖὰθ8 
ψ]βηοα ἰὴ6 76 188 Οἱ βιΐδη5 ἰο υπάἀογϑίδπα ὑπαὶ 
αὐ 186 ΟΒΌΓτΟΙ Π6 οουἹὰ ποὺ Δοκπον]οᾶρο ἴθ θαι 
83 Ὀο] ἴον τ, 1 ΠΟΥ ΤΟΥ Ἰδοκίης (λ6 0.1} οομϑῖ5- 
ἰϑΠ ΟΥ̓ οὗ ΟιΥ θι18: ἀ 6668. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΊΙΟΑΙ, 

1, Βοίδ δοοοχάϊπρ ἰο “81λ68 διὰ Ῥαὺ] (Βοτα. ἱ. 
16, 17) (μ6 ἀοοίτίπο οὗἩἨ ὑἐμθ βἰπηθτβ ᾿παιιδοδέϊου 
Ὀοΐογο αοα ἰϑ οηθ οὗἩ {86 ῥσὶμποὶρδὶ ἀοοίσί 98 οὗ 
89 ὅ6ο8ρ6]1. Τὸ αὐρϑίζοι οὗἩἉ {86 ἰγὰς [ϑγϑοὶθ 
“ὙΠ ΗδΓ 888}}1 ἀο, (δαὶ 1 τδὺ Βανθ οίθγῃδὶ 118} 
(δι. χὶχ. 16; Μασὶς χ. 17; ἴἴκὸ χ. 26), 
ΣΙ ΒΟΥ οοπδβί ἀοτοά, 18 ἐμ χηοβὲ υἱίδ] αυϑείϊομ ΓῸΣ 
ΘΥ̓ΟΣῪ ΒΙΏΠΟΣ ἀθδϑίγουβ οΥ̓ δβαϊναίίοῃ. [1 ἰβ βΒὸ 
ἸΏ ΟὮ {86 ΤΏΟΓΘ ΤΩ ΘΙΔΠΟΒΟΪΥ͂ ἐλδὶ {86 ἀϊδραΐο ὁοπ- 
οογπἷηρ ἴδ ἀοοίγῖπθ οὗὨ οι} δοδίίοπ ὈῪ ΤΑ 1} (οαυὶ 
οὗ ζα11}}}, ΟΥ οὗἩἉ }υδιϊδβοδίϊοι ὉΥ͂ (οί οὗ) τγοΥ 5 μι88 
ἴῃ ΘΥ̓ΘΥῪ ΘΘΗΪΌΣΥ οὗὁἨ {πὸ Ομ τί βεϊδη σὰ σίνϑῃ σἶδθ 
ἴο 80 ΤΙ 6} χη δα ἀογβίδπαϊῃρ δηα 08]10α ἔοσί 80 
ΤΩΒΩΥ δἰθιμρίβ 0 ΒΟ ἰμδὺ ὅδῖαθβ δηἃ Ῥϑὺὶ δγὸ 
ἸΣΥΘΟΟΒΟΣΙΔΌΪΥ οοπίγδαϊοίϊηρ, ὁπ6 δποῖμοῦ. ΗῸΝ 
1116 (λ9 ἀοοίτϊηθ οὐὗἨἩ [86 ομὸ αἰ δουβ ὕχγοτῃ ἐμαὶ 
οὗ ἰδὸ οἶμον, ἱζῦ τὸ υπάογβίδπἃ ἐμ6 τηθδπίης 
ὙΒΙΟΒ ΘΔΟὮ δἰίϑομοθ ἰὸ {89 ὑθσγιὴβ ψαίίλ, τοοτῖς 
δὰ ἡμδίῳ, 88 Ὀδθπ βυβιοίθη! 1]]υδίγαιοα ἴπ 
[80 Θχορϑβὶβ οὗ (μὶβ Ῥδββαζθ. 869 ““Εχορβϑίϊοδ) 
δηὰ ΟΥἸ 108]. ---αΣοπϑί ον ὑμ18, τὸ σδηποί Ὀὰὲ 
τορᾶσα (μ9 το }]-Κπόνη ορὶ πίοι οὗὨἩ Τα 6. οα ἰδ6 

ἱδίοῖα εἰγαπιΐπέα, ὙὨΪΟΝ 18 ῬΑΥΓΥ Ὀδβθὰ οὴ 
δΙλθ8᾽ ἀοοίχϊπο οὗ )πδιϊβοδίλομ, 88 (9 ἔγυϊξ οὗ δῃ 

ππξοτίυπδίθ το δα ἀογβίδηἀϊηρ. ΝῸΥΡ ἀο ψὸ δηὰ 
πῃ (8680 ρτοροδβίϊϊομβ οὗ 781η68 ΔΏΥ Ροβίἰῖν ὁορρο- 
δἰ ἰοη ἰο ἐμ ἀοοίχίηο οΥ᾽ 186 χτϑαὶ Αροϑί]οὸ οὗ δ8 
αφοηϊ 68. Βυΐ τὸ Βο]ὰ ἰξ ἰο Ὀ6 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΟΘΙΥΔΌΪΘ 
ἐμαὶ Ῥδὺ} ἀοοίσϊηο οὗ Ἰυδιβοδίίοη τγϑβϑ οἰΐδμοῦ 
ΠΥ ΒΊΔΥΙΥ τυϊδαπμάογβίοοα οὐ ἀοδίμπθα]ν 
γογίθα ἱπίο δὴ ΘΧΟΌ 89 ὉΓ ἐπ Βοβὶι Ὀγ [Π 9 πδιηδ 
οὗ ἰιὸ Ἐρϊδι16 οὗἵἨἩἉ Φδ68 δὰ (αὶ 6 88 ὁ ἐδδὲ 
δοοουπύ οοπδίγαϊηθα ρον ΣᾺ] 0 ΟΡΡΟΒΘ (μι ο80 
σι ἀορτοαοα {μ90 ἀοοίχίηθ οὗὨ ᾳγδοθ 'πῖο 8, οἱοδὶκ 
οὗ βἷ5υ. Ηο ὑβογοίοσο οοπίθηῃηδβ ποῖ δζαϊηβὶ Ῥϑυὶ 
Ὀυῤ διροϊηϑὺ ἃ οπϑ-ϑἰἀοὰ Ῥϑυ]πῖβπι, το ἷἰπ 
ΒΟΙῚΘ Βαπᾶβ τηΐρΐ ΘαΒΠΪγ ἑαγη 'πίο ὉΠΟΒτθ ἷδα 
Απἰηοιϊϑηΐβιῃ δη ἃ 8ῃ. ὉΠ ΟἿΥ Βρ τὶ οὗ οσωδηςοῖρδ- 
ἰἴοῃ. Βοίδ Ψἀπ|68 δὰ Ῥαι] 8.6 γΥ6}1 οπίλ]οὰ ἰο 
8 Ἀθαγίηρ δη ἃ ΟΥ̓ΘΣΥῪ Υἱον οὐ δοηϑίογϑίϊοι οὗ (86 
ὝΔΥ οὗἁ Βαϊ ναίΐοῃ, ἩΒΙΘΩ δ᾽ θη 6 68 {π6 056 δἱ (86 
ΟΧΡΘΏ86 οὗ ὑπὸ οἰμοσ, ἰ8 ἀδοϊ αν υπέοῖν. Ῥδῃ}᾽ 8 
ΡῬΥΟΔΟδίηρ ἴδ αἰαδαὰ (ἰἀΐηρθ ἰο 8}1 γῇο 8.6 ο08- 
Βοΐουϑ οὔ ἰῃθ δΌβοϊαϊθ ἱτροβδὶ ἐν οΥὁἨ Ὀοϊηρ 
βαυϑα ὮὉγ ὑμοῖν οὐη υἱσίαθ δπὰ δἰσοηρίι, δα ἰδ 
θχμογίδίϊοπ οὗ Ψ9812608 18 8. ὙΒΟΪΘΒΟΙῚΘ σΟΥτ οί το 
οσ 81} 0 δ΄Ὸ δρὶ ἰοὸ ἔοτροί ψβαὺ Ῥὺ] Ἀἱτηβοὶ 
αἰᾷ ἰθδοὰ ἐμαὺ ἐγὰθ ἔδιιδ τουδὲ ποσὶ ὉΥ ἴοτθ 
(681. νυν. θ). Ῥααὶ βοΐβ ἱπίο ρσοταϊῃηθῃϊ σϑὶἱοῦ [89 
τοδὶ δ 6818 οὗ σγαοε διὰ δἰπ, 7 81λ986 (8.5 γὺ9}} 85 
ουν Ιογὰ, ὅηο. χ᾿ἱΪ. 17) (μδὺ οὗἁ ἀποισίησ δια ἀοῖπφ. 

2. Τὶ 18 οὗ ἐδ υἱτηοβὺ ἱπιροτίδησθ ἐμδὺ Ὑ 8110, 
οὨ ἐμ οὔθ δαπᾶ, ἡμδίϊβοαίίοπ δηα δαπείβεαίίοι 
ταδί ὈῸ αἀἰδιληρυ ϊοα {86 οη0 ἔγοιι 86 οἶα ὺν, ὁΒ 
86 οὐδοῦ Ββδπὰ ἰδ ὁὴ9 τη υδὺ πουον 6 βοραγαιθὰ 
ἤγουν (110 οὐ, 86 ἐσθ ὑυϑδοβίηρ οὗἉ (6 α08- 
61 ἰηγόϊγοθ {89 πθορδαὶΐν οὐ ΟἸγϑὲ ἰπ 41} Η8 
ΪΠ688 Ὀαΐηρ βοι ἔοι ἢ ὈΟΐᾺ ἐπὶ 8 δηὰ 70γ υ8. 1 

2μδἰδοαΐοη διὰ φαπείϊβοαίἑοη τὸ ροπίουποἀοα, 
ΟΥ 17 ἰδ6 Ἰαΐρ ἰ8β τιδὰθ ἐπ 7οεπααίίοη οἵ (16 
ΠΟΤΊΔΟΣ ψγ͵Ὸ ΟΡΘἢ ἐδ ἀοοΣ ἰο δεϊ γισλίοομεπεδε; ιβ 
7υδεἰποαδοη, δυιὰ δαποίξβοαίζοπ τὸ βοραγδαιθὰ, τ 
ἀΟΙΪΥΟΣ 8 ΟΡΘΏ Ῥδβδϑροσί ἰοὸ ἐπήιἼίϊσε. ἢ ἰγὺθ 
υπίοι οὗ (80 “ἸῸΣ ὑ8᾽ δῃὰ {86 “1 δ᾽ τοαυ γε8 
ἐμαί ᾿υδεϊ δοαίϊοη ὃθ ρυὶ δγϑὶ, Ὀαπὶ ὑπαΐ Βδησιῖδοδ- 
εἷἴοα 6 ποίίπον Ραΐ ἰπ [89 ὈδΔοκρατουμα ΠΟΓΡ ἷπ (μ9 . 
ἑοχοστουπά. 
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8. δὶ σϑἴη98 Β8Υ5 σοποοσῃΐηρ ὑμ6 ἕδ τὰ οὗ (δ6 
ἀογ}}8 (νυ. 19) 8 ἱπιροτίδηϊ οὰν Βθύοσὶ σοπβί ἀθσὰ- 
ομβ 1. Α8 δδδογσάϊηρς Ῥχοοῦ οὐ ἰμὸ οχίβίθῃοο οὗ 
ῬΟΓΒΟΙΔΙ, 56]{-σοηβοίουβ ΟΥἹ] βρ᾽γῖ8. 2. Α.8 δἵ- 
ἰοταϊηρ Ρσοοῦ οὐ {ποῖγ οὐἱ κὶπδὶ σοοάποθβ δπὰ 
οοιμπιπΐοι τὶ αοα, τ ἰδ ἢ. ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΔΥ δι 8 
ουἱν ᾿ἰπάϊγοοι 8}} γὙοίδγοποθ ἰο ἀυδ)ΐδβια ἴῃ ἰδ6 
ηυδβίϊοῃ οὗ ἰ86. οΥτἰχὶῃ οὗὨ τροσϑὶ οὐ]. 8. 4.8 δἵ- 
ἔοτάϊηρς Ῥχοοῦ οὗ ἐμ ἐπβηϊθ χηϊβοσυ οὗ {86 8116 ὴ 
8}. 6}8; [0 ᾿δ09 8 ἔαϊ (ἢ τ ἰοὶι γ16148 πὸ δοπβοΪα- 
ἰΐοα Ὀυὲ ΟὨΪΥ οὀχοὶίθδ ἰοσσοῦ δὰ βῃυσάἀογίῃρ, τηυδὶ 
ῬΓΟΡΔΟΪΥ 6 089 δἰσιιοδὶ ἄορσγθο οὗ τ βου. 4. ΑΔ8 
ἱηἀϊοδιίηρ [6 ᾽ὸ διὰ δδὰ κίἰαπάροϊηι οσσαρὶοα 
ὈΥ 016 ππὸ δΟὨἤδ8868 80 αοδροὶ σἱιϊδουὶ (πὸ ὁΧ- 
Ἰμθι οι οὗ Ἰονο- νου κίηρ Ομ νἰβυϊδηϊίγ; ἷ8 βίδηα- 
Ῥοΐπί 15 ποὶ ΟἸχΙβίϊδη αὶ ἀοΥ 1118}. 
ΤῊ ΔῪΥ οἵ δοαυϊτίης (116 ἔδυουν δηὰ ἔτι ἀϑ}}0 

οὔ Θοάἄ ἱπ 81} σγϑδὶ ϑββϑῃί δὶ ἔδθδίυσοβ 88 υἱσγίυ- 
8}}}7γ (ὴ0 δδῖηθ ὑπᾶοὺ ἰμα ΟΪἀά Οσονοηδηΐ 88 ὉΠὰΟΣ 
ι6 Νον. ΤὉ8π6 ϑχϑιηρὶο οὗ ΑΌσδμδαι, ἰῃ ραχίΐου- 
τ (ἄθιη. χν. 1- 6), 19} 18. 4180 υϑοὰ ὈγῪ δὰ] 
(Βοπι. 'ν.) ὀχ ἰδ (μἷ8 ΜΙ οὗὐἨ (89 ὙΔΥ οὗἉ 88]- 
γδϊϊοη ὑπᾶὰονς Ὀοίδ Τοβίδπιοηίδ ἰὼ {μ9 οἰοθαγοβὲ 
ἸΆΔΏΠΟΓ, 

δ. ΤῈ οδδ6 οὗ ΒδμΠδΡ, (πο Βαυϊοί, χῖο 18 ἱπίσο- 
ἀυοσοὰ 848 8 ραίίοσγῃ ἰο {ῃ6 Ὀθ᾽ΘνοσΒ ἴῃ Ομτὶδί 
δεθιβ (οὖ. 4180 ΗΘ. χὶ. 81), αθογὰβ ἃ δἰγι κίης 
φτοοῦ ιπδὶ ἀοὰ Θ6χα]ἰβ {μ6 πιθδὰ δηὰ γοζδγὰβ ἐδ9 
ἸἰΒοΥὉΪ6 δὰ ὀχ δ᾽ (8 8 ἸΟΙΌῪ τθιλοτἶα] οὗ [ῃ9 
δβρὶ ἰἰ8] οιηδποὶραίϊοι δηὰ οχαϊἰϑίϊοι οὗ οι 8η 
Υ γι δεϊδηϊϊγ. 1ὲ ἰδ πόοπάογίιυ} ὑμδὶ αδὺ {π9 
τοοδί {81160η δῃὰ ἀἰδατδοοὰ ὑγοτηθῃ οὗ ἰμ6 ΟἸἹα Τ686- 
ἰδιοηΐ δ.Ὸ ῬΓοΐοσσθα ἴο ΒΟΠΟΌΥ ἴῃ ἐμ ον. 0 
Βοὶ οὐθὴ ΤΒΔΙΡ δηὰ Βδί ΒΒ Όδ δ. 1:9 ἴῃ ἐἢ9 
ΚΕΠΟΔΙΟΩΥ οὗ οὖν οσὰϊ Μαδίίβ. ἰ. 

ὃ, ““ὙΠΙΔΙΟΥ͂ΟΣ ἷἰ8 ἰΥΔΏΒΙΪΟΣΥ 18 ΟΠΪΥ 8 51:}1}}- 
ἰυὰς." Ναίαγο ἔπ Βυτ 0] οὗ χτβοθ, ἐμ Ὀοὰγ 
Ῥεσιηοδίοὰ ὈΥ ἴΠ6 δβρὶγιῦ (86 ἄρῃχθ οὗἉ Ἰινὶῃρ δπὰ 
δοίϊτο δι, Ὀὰὺ (ἢ 6 6014 ΘΟΥΡΒΘ 4180 18 (Π0 χϑ- 
Ῥτεδοπίδ ϊυθ οὗ ὃ ἸΔΘΥΟΙΥ ουΐν χὰ [ΌΓαλ οὗ Βρ᾿ τἰ 0.8] 
᾿ 6, ἔγοτα τυ Εἰ Θῖ 1178 1.801 Βλ8 νδῃὶβῃηοα, 

Ἴ. “Ἰ17 ζά98 68118 δ! νὴ πουΐ οσ ΚΒ ἃ ἀοδὰ 
ἴδ 11Ὰ, ἢ6 ΒΌΓΘΙΥ σδηποῖ ταθδὴ ἰδπδί [86 νγοΓ 8, (86 
οαἰνασγὰ δηὰ (86 Υἱϑὶ ὃ]Ϊ6 τϑθάον ἔδι τ ᾿ἰνίπρ δηὰ 
ἰδ ἐπογ οοπδβίξίαϊο {86 1119 οὗ ἔαϊι δαὶ μ6 Βεάᾶ 
ἴο Ῥτεβυηθ {πδὲ ἰγὰθ ζἔδιἢ ἱποὶυἀθ8 ᾿ ἀφρὸ 
ἘΠ πα 1156} 118, (816 διεϊπιδλίίης ρυἰποὶρῖθ, ἔγοσι 
πος ἰῃ6 ὙΟΥΚΒ τησϑὺ οιηδηδίο, δηᾶ δαὶ {ιῖ8 
Ἰομδί τηδῖο 1.86] Κηον ἱῃ {πὸ του. Ηθ οοη- 
δἰάετβ ἰΠ6 τυδῃί οὗ ΤΟΥΚΒ 88 ρσοοῦ οὗ ἰδο ψϑηί οὗὨ 
ΤΑ] ἴδ δυἃ (μογοΐοσο μ6 68118 βιοῖι (δῖ. ἃ 
ἀεδὰ ἴδ: 1}. ΝοΒπάον. 

8, Ταϊμβοχ (ἴῃ ἷθ Εχροβίιοα οὗὨ 2 Ῥοὶ. Εά. 
ἱππαΐβομεσ, 7ο]. ΧΧ., ν. 228 84.) Θχϑϑι θην 
86 γ8 ΘΟΠΟΘΓΏΪΗΖ (ἢ 6 ἔτι! 8 οὗἨ ἔδὶ(ἢ : “ ΑἸΓ δουρὶ 
(μὲν θεϊοπρ ἴο ον ποίρῃουν, ἰπ ογὰον ὑπαὶ {867 
ΔΥ τοὐθουηά τὸ 8 Ὀοποδὶ, γοὶ ἀφο8 ἰδμαὲ ἔγυϊί 
ΒΟ [(Δ11] δεραιε ἐξ ππιαχές ζαϊ ἡ δἰγοπσεν.--- Ὁ ἴδ 
ἰδεγοίογθ δ]ιοζοίμβοσ 8 ὙΘΣῪ αἰδοχοηΐξ βσϑηκία 
ἰθδη Ὀοά]γ δίσοη κί ἴον ἰὲ ἄθοσθαδοβ δῃηὰ 18 ὁ0}- 
δυϊηεὰ ; Ὀπὶ {18 δρ᾽ γί] βισοηρίδ, (89 Ἰῆογο 6 
Ἔχεγοῖδο δηὰ ρὑγδοίΐθο 10, ἢ} βίγοῃ μου ἰὺ σΥΟΒ, 
διὰ ἴι ἀθογθαβθδ ἱγ ἰξ 8 ποί Ῥγδοιβοὰ.᾽" 
[.14. Οπα {μθ Θύσοὸσς πλλοῖ ὅδίμθβ δοιηβί8, 

ΠΟΆΡΔΙΟ {86 ΓὉ]] ον ς Ρϑϑδαζο ἔγοτῃ Τογὶυ}} δὴ 
("46 Ῥοεπίϊ᾽ 6. δ): “βΒοῖχθ ῬΘΥΒΟΩΒ ἱπιδρίηθ ὑπαὶ 
ἴδεν βὰν θοὰ 1 1Π67 τϑοοῖτο Ηΐπι ἴῃ ἐμοῖς μοατὶ 
δι ηἱπὰ δηὰ ἀο 11{{16 ἴογ Ηΐπὶ ἰπ δοὶ; διὰ ἐμὲ 
ἰβετείοσο (ἈΠ 6 ΤΑΔῪ ΟΟμμτὶς βίη, σὲ μουὶ ἀοίηρ 
ΠΟίδηοθ ἰὸ δ 11 δηὰ ἴδαρ : ΟΣ ἰῃ ΟΥδον ποσὰ 7. 

ἐμαὶ ὑΒ6Ὺ ἸΩΔΥῪ σοι δάυϊίοτὶθβ, δὰ γοὶ 86 
ομδαδίθ, δῃὰ Δ Ῥοΐδοῃ (μοὶσ Ῥαγοηίδ, δὰ γοὶ 
Ὀὸ Ρίουδ! Αἱ ὑπὸ [89 88πι0 γδίθ ᾿Π00 ὙἍδ0 Θδοτησηϊῦ 
βὶῃ διὰ γοϑοί ΔΥῸ βΟαΪΥ, ἸηΔῪ 8180 Ὀ6 σαϑὲ ἰπίο ἢΠ6]] 
διὰ γοὺ Ὀ6 ραγταοποὰ! Βαΐ βθο τοϊπὰβ 88 {1|6860 
ΔΙῸ ΟἸἾΡΒΒΟΟΙΒ ἔγοια {86 τοοὺ οὗὁἨ ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ͂ δπὰ 
ΒΨΥΟΤΏ ἔτ πβ οὗ {86 οΥ1] οπ6.᾽" 

Υ. 16. ΤΏΟΤο 18 ορὼβ παεὶ, ἰ 6 σψοῦὶς οὗ ΓΑΔ ; 
"βάεδ φιξε ορογαΐων, αὶ! ἢ (πδὺ νου κοί : ἐλαΐ ἰ8 δι, 
Ῥδυ}} 8 ἔδινα (1 ΤῊ 688. 1. 8; 62]. γν. 6), διά ζδῖτα 
ὑμβδῖ δὴ δλοιο ἰδεῖ ὉΥ πογκίηρ, ἰδὲ 18 Κι. 
δϑιλοβ᾽ Β ζδ 10} (ἰϊ. 18). Απὰ νἱτπουῦ ποσΚα 1ἰ 18 
αὶ 4 ἀφραὰ ἔδὶ, (λ6 οδγοδδο οὗ ζδί ἢ: ἰθογο ὧν 
0 Βρ  γὶξ ἴῃ ἰλ, Νὸο βρί σι, ἱἢ ἢο ποσῖὶς; δρεοίγωνι 
ἐδί, πΟΉ δρίγιίμδι ἃ γίηρ Βιδάου ἰἰ 18, ἃ βρὶνὶὶ 1 
8 ποῖ, 1 σοσκ ἰὑ ἀο κοί. Ηδνὶπρ ὙΒΟΥΘΉΪ ἰο 
ἀο κοοὰ, ἰΐ γοι ἀο 1 ποί, ἐδ} ποὶ οὗ ἔα1}}, ῸΓΣ 
γουῦ Βδνὸ ποὺ ἔδὶ ἢ ἰῃ γου, ἢ γοὰ πδνθ ἩΒογοτ 
ἰο 50 10 δηὰ δῆῆονν ἱ0ὺ οί. Απάγονγοϑβ. 

Υ. 20. Βονοσίρο (ὁπ Ασί. 12 “οὗ ξοοά πον κϑ᾽}): 
“«ΤΒουρὶι 1 Ὀ6 ἔῸΣ ΟἿΣ ἔδὶ ἢ ΟὨΪγ, δὰ ποὶ 70. οὔτ 
ὙΟΥΚΒ ἰμαὺ αοα δοοορὲὶβ 18, γοῖ ΟΣ ΟΓΚ8 88 Ὑ0]}} 
8ἃ8 ἴδ᾽} 8.6 ΔΟσΘΟρΡΙΔΌὉ]9 υπίο αοά, γο8, δπὰ (Π6 7 
ὨΘΟΟΒΒΆΣΙΥ ΒΡΓΪΩρ ουὐ ἤγοιη ἃ ἰτὰθ δηὰ Ἰἰγυ νυ 
ἔαϊί, 8ὸ {μπδὺ 1ὲ 18. 88 ἱσῃ ροβϑὶ Ὁ]6 ὑμογο βου] ὃ6 
ἴσο δι πὶϊίδουῦ χοοὰ ποσῖκα, 88 ἰμδὲ ἱμ 6 γ9 
80) 6 ζοοὰ πΟΣΚΚα τὶϊπουΐ ἰσὰθ ζαὶ (ἢ; ΤΣ 88 
πὶϊμπουΐ {δ ΟὟΤ ΤΟΥ ΚΒ δΤὸ Ὀδὰ, 8ὸ πὶϊμουῖ ΟΡ ΚΒ 
ΟἿΥ ἔδὶ τ 18 ἀθδ. Απὰ {πθσοῖοσο ἃ ἰσὺθ δὶ ἢ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 88 ΟΥ̓ΪαΘΗΥ Καονπ ὈΥ 18 ΟΥΚΒ, 88 ἃ ἰχθθ ἴθ 
ΟἸΘΑΥῚΥ αἰδοογηθὰ Ὀγ ἰδ ἔγυϊ ΓΑτίϊοὶο 12 οἵ ἐδ9 
Αγ ΐοὶςβ οὗ ἈοἸ σίου 68.889 ἰπ τ[8 6 ΟΠ ΓΟΣ οΥ̓͂ 
Επριδηα δηὰ Ῥχοὶ, Ερὶδβδο. Οβυσοῖ ἱπ ὑπὸ πὶ θά 
Βιδίθβ σϑϑὰβ 88 ζ0]]1ονγ8: “ΑἸ οἷὺ (μδὲ σοοα ὙγοΣ ΚΒ, 
ΜΟΙ ΔΙῸ {πο ἔγυλὶβ οὐ ζαῖ ἢ} δηὰ 10]10 8ΌΟΣ 
υδβιϊβοδίϊοι, οδηποί ρὰΐϊ ΑὙΤΑΥ ΟἿΣ δὴ δηὰ θὩ- 
ἄυγο (89 δβουουὶν οὗἩ αοὐδδ ἰυάρτηθηῖ: γοὺ ἃγΘ 
ΠΟῪ ΡΙοαδϑίηρ δηὰ δοοορίδΌ]ο ἰο αοὰ ἰῃ Ομ γῖϑί, 
δηὰ ἀἋὁ ΡΥ ουὐ πμΘΟΘΑΒΑΣΪΥ οὔ ἃ ἐσθ δηὰ 
ἸυΟΙῪ - δι ; ἰπβοῖησοβ ὑπαὶ Ὁ ἰλθπι 8 ᾿ἰν 
ζαὶ ἢ ΤΑΥ͂ Ὀ6 88 οΥγ᾽άἀθηυγ ΠΟΥ, 88 8 ἰχθθ ἃ Ϊ8- 
οογπθϑὰ ὮΥ (86 ἔγαϊϊ.᾽"---λ1.. [1 8600 ὕγυϊ στον- 
Ϊῃ2 ὕροπ ἃ ἰχθθ, 1 ΚΩΟΙ͂Υ δὲ ὑγθθ ἐξ 8, ὑ}ρὸπ 
ΜΘ} βασι ἔγαϊ! στονδ. Απὰ βὸ ἱΥ̓ 1 800 ΠΟῪ 8 
ΤῊΔῺ ΠἸΎΘΒ, 1 ΚΗΟΥ ΠΟῪ 86 Ὀδ]ΐονθβ. [ΙΓ Ηἷ8 ζδ τ ἢ 
δὸ κοοά, 18 ΟΥΪκΒ σδῃποὺ Ὀυΐ Ὀ6 ροοΐ ἰοο; δηὰ 
1 18 πόοῦκβ Ὀ9 84, 118 δ} σδπποὶ δυΐ Ὀ6 Ὀδὰ 
ἰοο; Ὁ ΒΟΓΟΒΟΘΥΟΡ ἐποτο 18 ἃ δε γίηρ {δι (ἢ 
{λόγο 8.6 8180 ζοοά ΜΟΥΚΒ, δη ἃ ὙΒΠΘΙΘΒΟΘΥΘΥ ἐλέγά 
ατέ πὸ φοοα τοογὰδ ίδογε ἐδ ἢ 7μδίἡγίησ 7αϊιλ.᾽ Το 
(μἷδ 1δϑὲ βἰδιοσηοπὶ ογαάθνονί δά ὰβ ἐπ [0110 - 
ἱησ ἡυάϊ!οίουβ ηοάϊ δοδίϊοη. ““ΒΌΡΡοδβο (6 ο889 οὗ 
ἃ, ῬΟΣΒΟῺ ἯὯ[.ΟῸ [88 Ὀθ6π ὈαρίΐΣθὰ, δὰ μ88 ἃ ἐΐνεῖν 
“αἰλ ἀπὰ οαγμθδὺ γθβοΐνὸ 0 Βοσυθ αοὰ, δηὰ ἐμαὶ 
.ι6 15 δ ἀΘΗΪΥ ἰαΚοὴ ΑἸΤΑΥ ἔχοιμι ἰδἷ8 1176, τὶ (}}- 
ουἱ Βανίῃρ {ἶτηθ ἰ9 δον δὶ8 δι} ὉΥ ἷβΒ οΓ 8. 
ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμ6 6889 οὗἉ δὴ ἑηγαηί ἀγίηρ, αἴϊοσ Ὀ8Ρ- 
ἰἰϑι. Τοὴ Ζαΐά δαῦόδ. ΝῸ τῃ8ὴ οδῃ 40 σοοά᾽ 
τ ΟΥΪ5 Ἡϊίμουΐ ΒΑ : Ὀυὶ αὶ} τὶϊδουΐ τον ῖτ8 
ΒΒΥ͂ΘΒ ἃ τη8ῃ, ἰζ ἀοα {μ᾽ ΚΒ ἀἰ δὲ ἰο γϑίλουο Ηἷπὰ 
ουἱὲ οὗἩ [8] 1176, || πουαὶ σίνίσ Εἶτα {{π|6 Ὁ ΟΣ - 
ἱηρ, δηῃὰ ἱὉ ἀοἀ Κηοντ (δἰ ἢ τοομζά παν πογϊκοᾶ, 
17 Ἀ9 Βα Ππαὰ (ἴπ|0 ἴον σου κίπα. [παἀοοὰ ἴπ βυοἢ 
ἃ 880 Ζαιλ ᾿ἰ8617 ἐδ Ἰοογὰ; δοοοσγαϊηῃρ (0 ΟὟΡ 
1μοτα Β βαγίηρ, ΤῊΪ8 ἴδ {}}0 τοογξ οὗἩ Θοά, ἐμδὲ γϑ' 
Ῥοϊίονο ου Ηΐπ, ποτὰ Ηθ δου (7πο. νἱ. 28, 29). 

Υ. 2δ. ῬογάβνονίθΒ. “δὴ χοϑοοϊγθὰ {ἰδθ' 
δρῖ65, 80 Ὑ6ΥΘ βοῃΐ ὈΘΌΓΡΟ ΦοβΒπθ, (86 {γρ6 οὗἁ 
Φοβυβ, δῃὰ γἘῸ ΤΟΥΘ ἰΥρ68 οὗ {80 ΑΡοβί]6β οὗ 
ΟἸσὶϑὶ, διὰ μβοδυκοηϑα ἰὸ ὑπο ῖν τηοβδᾶχο δηὰ δβοη 
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ἱποῖὰ ἔογί ἢ ἴῃ βρϑϑὰ (ἐκβαλοῦσα) ὉΥ͂ ἃ οοτὰ, ὮὈΥῪ 
αποίλεν τοαῷ (οὐμΒον ὑμδὴ ἱμαὺ Ὁ στ ϊοῖ ἐΐδεν λαά 
60η16), Υἷξ. ὃν ἰδὲ ιοἱπάοιο, ἔτγοτα Ὑ ἶσα 889 ἰοὰ 
ἐμὸ βοδυϊοὺ οογχὰ ὉΥ πϑὶοῖ ἰθὺ ογο Ἰοὺ ἀοτῃ 
προ ἰϊ, 1δ-18), διὰ μὰ οὈὐϊαϊποα ἀθ] γ υ8μ 60 
ὉΓ ὨΟΣΒΟΙΥ δηα ἔτι ὈΥῚ ΠΟΥ ἔδιν ἢ, 6 ΒΟΥ 
ΕΪΓΥ γγδ8 ἀοείγογθα. Τὰ5 5.16 γγαϑ δ ΘΧΘΙΙΡ]Θ 
ΥΟΥΥ͂ ΔΡΡΙΪΟΔ0]6 ἰο ἐμοβθὸ ψμοπὶ 3 . ὕ8π105 δἀ- 
ἀγοββοᾶ, σγβο, ὈΥ σϑοοϊνίπς ὑμ6 α608ρΡ61 Ῥγοδομθὰ 
Ὀγ (86 Αροδβί]οβ, ταϊ χη ῦ οβοδρα (09 ΟΟ5 προ! α- 
ἰὴ οὐ Ψογυβαϊοω, 88 586 οδοδροά ἰμόοβϑὲ τ ΐσἢ 
[611] φροῦ Φογίομβο (οὖ. ΗΘ. χὶ. 81), ἀπ ψᾷο 
ψουἹὰ Ὅ6 ογογν οϊοὰ ἰπ ἐμαὶ ἀοδίγυοίίου, 1 
ἐμὸν πορ]οοίθα 80 στοδὶ βαϊνδίϊου.᾽".-- -Μ.]. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῈ Ογἰβίϊδη αἱ] γ-Ῥυϊῃο ]6.-- ΕΠ ἢ} πῖἢ- 
ουἱΐ γοτκ8.---Α (1 ὑπαὶ σδηῃποὺ 86 016 8, οαηποί 
Ῥοβϑ ὉΪγ Ὀθ (δ6 ὑσὰθ ἔα  1}.- ον {πὸ ἰουσιδίοῃθ 
οὗ ἴα .---Ριουβ νου κ5 Ὀδΐπαὰ ψἘϊο ἸῸΓἸκΒ. ποὶ 
Βοϊάοσα πδράμοββ οὗ δοδτγὶ.-- - 86 80 ὑπ ]ὺ- 
Οἱπο οοιιπηππηΐοσαίο ἰοὸ οΟΥΒΟΣΥ ὑπο} ἰθιηρογαὶ 
ἔρος ΡΟΥΘ ὑΒΘΥΘΌΥ ἐμαὶ ἰμ6Ὺ τοοοϊνοα οὗὨ ἰμοὶγν 
οἷ ΟὨΪΥ ᾿1{{10 οΥὁΎ ποιμίηρ οὗἁ βρί γἰϊι8] χοοάϑ.--- 

ΤῊΝ οοπίοπίΐοι οὗὨ ἀοδὰ δπά. ᾿ἰνίηρ [811}}.----Ὁη- 
ἔγα} τοοποι μι οΐβτω.-- 6 [811 ΟΥ̓ ἀ6γν1}5 ἰπ 108 
ἰπδηϊΐο ἀἰγου δ 1, ἔγοτῃ {86 Γ8118 οὗ χοοα δῇ 68 
δηὰ 2, ἤγοιι (86 ἔβδι ἢ οὐὗὨ Ὀο]ἱ ον ΟἸΥ δ. 1 88. --- 
ΑΡτδθδῃ {μ6 ἰσὰθ ἔτγϊοηὰ οὗ Ο6Οοά: 1. α6οα 08}18 
δὴ Αγ ῖ ΟΌΘΥΒ, 2. αοα ΡῬΥΟΠΪ565 δπὰ ΑΌΤΑ- 
δὶ Θοπἤάοα, ὃ. αοα ὑγῖοθ ἀπὰ Ασδῆδι βίϑη 8 
ἴδϑδι.---ο ἔνι ομἀδῃϊρ οὗ αἀοἀ οομιρατοὰ τὶ {80 
ἔγϊοηἀβὶρ οὗ ἱμὸ που], δαὶ ὑπὸ ἔγϊοπα οὗὨ 
αοἀ ΒΆυ8, ΘΕ ΟΥ̓Β 8η4 ὀχροοίβιυ ὙΕΥ ἰδ ἰΐ 8 
αὶ. ἢ, Ῥγονϊἀθα ἰὑὺ Ὅὸ ᾿ἰνίης πᾶ βδοίϊγο, τ οὶ 
ΤΑ ΚΟΒ 86 Β΄ ΠΘΡ 80 γν6}]-Η]οδβίῃρς ἰο ἀοα ἢ Αἢ- 
ΒΎΘΙ: 1, Βοσδυβο οὗ 86 ΒΟΠΟῸΣ ἰὐ καἶνοδ ἰο αἀοά, 
2. Ὀθοδυδβο οὗ {86 δίγιιχαὶθ ἰΐ δοβίβ 18, 8. Ὀοσδι8δθ 
οὗ (86 ἔγαϊν Σὲ ὈθΑΙΒ ἔον (86 Ὀδποῖάϊ οὗὨ οἰογ8.--- 
ΒΔΒδΌ, ὑπ 6 Βαγὶοὶ οὗἨἩ Φογίομπο ἃ συΐϊάθ ἰο ἐπ6 
ἘΘΑΥΘΏΪΥ ΦοΣυ Βα] ιΩ.--- πα ἰμ6 δἰ κι οὗἨ ἃ ΘΟΥΡ86 
δυρκοβίθ ἰοὸ ἃ ὈΘΙ θυ ον οὗ {Π|᾿0 ἀ08Ρ6].---Ασοοοταϊῃς 
ἰο ὅδι}8β 4150 {110 Β' ΠΟ 18 υδιϊοά ποὶ »γορίεγ, 
δε »εν βάτηι. 

π ἰδὲ Ῥεγίζςορεκ. Οοτηϊποπάαδίΐοῃ οὗ δ Τἰνίηρ 
ἴαϊι αι: 1. Τ|9 βθη80 ἰὴ ψ οὶ 8168 ΘχμοΥβ τ.8 
ἐδογοίο, 2. Τὴ οοππῃροίϊου οὗὅὨ 18 ἀοοίγηθ 10} 
86 -ἀοοίγῖηθ οὗ ἐμὰ αοδβροὶ, δὰ ἴῃ Ῥαγίϊου αν 
πε } ἰμαὶ οὗ δὰ]. 8. Τὴο ἐτρογίαποθ ἰὶ ν}}} 
ΔΙΝΔΥΒ δΥ δηα 188 ΠΟΥ. α. ΤΏΘΥΘ 4.6 ἸΏ 6ῃ 
“ὝἭΕΩο δαᾶγο ποῖον ἔα ἢ ΠῸΡ ΜΟΡΚΒ: δ, οΟΥΠΟΥΒ 
80 Βαῦθ ὙΟΥΚ8 ἩΣΓΒουὺ αι; 6. Οἰμ6Γ8. δζϑὶῃ 
0 Πᾶν ἔδιἢ πὶ μουν ΟΥΒ; δηὰ ἐἃ, πιΒΏΥ 
ΒΟΒ6 ἔδὶν ἢ πὰ ΟΣΚΒ ἰθανο τσὴ ἰο Ὀ6 τυιϊβοα 
ἴογ. ΕῸΣ 686} ὁπ6 οὗὨ ἰμ680 αἴβοββοβ δπα οὔθ- 
δἰἀοάμ 8898 {ῃ 6 ουο-σοροδιθα οοηϑίἀογδίϊοῃ οὗ 
Δϑιηοδ᾽ ἀοσίσὶηθ 18. ν᾿ ΒΟ Θβοσμο τη θα ϊοΐῃθ. 

ΒΤΑΒΕΕ:--ο Ὀοδϑί οὗ ἔαϊι δ τι πουΐ μανΐπρ ἰὐ, 
ἦδ ΥΟΣῪ σοιηπλοῃ, ΤΊς. ἱ. 16.---Ν ΙΒ ἰσὰθ Τα ἢ 
ΟΡ ἔσθ Ἰἴοῦο δοηδὶδίβ ἴθ Ὀδτοὸ ψοχάβ, 1 9ηο. ἐἰ]. 
17, 18. -Ὗ υδυ4}}γ τ ῖοσ ἐμ 6 ΡΟΟΥ ἰο ἐδ Ῥχονῖ- 
'ἄθποο οὗ ἀοὰ δηά ἰἰ ἰβ Ἰυδὶ {818 Ῥχονϊάθηῃσο ἐμ δὺ 
χοῖΐορβ ἰδθηι ἰο 18, 1 Τίαι. Υἱ. 18.---Α στο 8 ἢ 
οὐξλί ἴο τΤοϊοΐοθ πῃ Ὀοΐηρ αοἀ Β Βαηᾶ, ὙΒΘΓΘΌΥ (0 
ἂο ροοᾶ ἰο {86 ῬοοΥ:---ΥΟΥ, 111. 27, 28.---Αθϑανίηρ 
ζαϊϊὰ 18 ποὲ οἰΐποῦ ἀοδὰ οὐ ᾿ἰνίηρ, Ὀυὺ ᾿ὲ 18. ΟὨΪΥ͂ 
δηὰ δἰ Υ8 ̓ ἰνὶπρ δηὰ {818 15 ῬΥΟΡΟΣΙΥ γα δι; 
ὝΒΘΤΡΟΩΒ ἀοδα ἐαὶνα 18 ῬΤΟΡΟΣῚΥ ποί ὑγσαθ δα [6]86 
ζαϊι. υΐ δραχὶ ὕσοιῃῃ (8 γί 019 οὗ πϑι1808- 

ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΘΕΝΕΈΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ͂. 

οι Ὀοΐὰ ἀρτοθ ἱπ (18 τοϑρϑοί, ὑπαὶ 7υδὲ 88 ἐσθ 
δηὰ ἰνίηρς ἔδιί σοπδίβίβ οὐ ὑθγθθ ρδυίβ, υἱσ. 
Κπον]θαχο, δϑβουΐῦ δπὰ ἰσιβί, 80 ἴ8]86 δηὰ ἀδδά 
ἴαϊ (ἢ Θομβὶδίβ οὗ ἐδ {γα ρασχίβ Ὀυΐ 118 Κπον- 
Ἰοάρχο 158 ΟὨΪΥῪ κιἰβίουϊοδὶ), 1.18 δϑϑϑηῦ ΟὨΪΥ Βυτίδη 
δια 18 ὑγυδὺ ΟὨΪΥ͂ ΟΔΓΏΔ] ΟΣ 8 οοποοὶί οὗἩ Οοἀ᾽Β 
βγδ00 αὐ πῃ ΟΔΓΠ 8] ΘΒΌΓΣΘΠΟΘ, Μδίί. υἱῖ. 2], 
22. Το χὶϊὶ. 2.--- ΟΣ ΚΒ ἀγὸ ποὺ ἐμ 16 ΟΥ 
Βοὺ] οὗἁὨ ζαὶί Ὀαϊ ΟὨ]ΥῪ δὴ ἰηΐα}110]6 τηδτῖκ οὗ ἰδ9 
Βϑῖηθ, ΗθΌ. χὶ. 8, 17.---}6 ἀον}}]8 Ὀδ]ῖονο δηὰ 
ΚΠΩΟΥ͂ ἰῃ ῬΑΓΟΪΘΌΪΕΥ ΓΟῸΣ 8.1 0168 οὗ οὖν ζδ1.}, 
Μαῖα. τἱῖϊ. 2,9. ΤΉΟΥ Καον 1. ὑπαὶ {μ γα ἷἰβ ἃ 
σοά, 2. ἐμαὶ {μοῦ 18 8 ΟἸσίβί, 8. {μαύ ἰΐοτγο ψ}}} 
6 8 8η8] Ἰυαριμοηί, 4. ὑπαὺ ΠΟΥ ν}}} ἐμπθὴ 6 
ἰοτίατοα. Βαί ὑμῖ8 Κπον]οᾶχα ἀο068 ποί πιὶηἱβὶον 
ἰο (οὶν Ρ6866 δπὰ βαϊναίζου, Ὀυὺ ἰὸ ἐμ 9 1] δ᾽ δσιη 
δηα ἀδημηηδίϊοη. 
ΗΒΡΙΝΟΕΒ:--Ἴ ἰσὰθ ἔδι ἢ σοηδίϑίβ ΟὨΪΥ ἷπ 

Κηον]οᾶσα δηὰ ουὐνγεαγὰ δββοηΐ, (86 ἀ6Υ]] 6180 18 
ἃ ὈΟΘΙΐονοΣ δηὰ ΘΟΒΘΑΌΘΗΪΥ Ὀ]ΘΒ86α, 1 9:ο. 1, 
8, 4. 
ΠΌΤΒΕΒ :---Ν οὐ ἴθδυ δηὰ ἰοσσοῦσ, Ὀαΐ 700, Ῥ6806 

δα ΘΟὨΒΟΪΔΙ ΟΠ ἷἰπ ἰμ86 σομπβοΐθῆοθ ὝΟΣΚ ἰγὰθ 
ἔαϊι, ΒοΙ. ν.- }. 
ΟΥΕΒΝΕΙ,;--- γα (86 ἀοΥ]] 18 ποί δὴ αἰ μοϊβί: 

ψαῦ (6 αγο 1 ἰο {πὶπὶς οὗ ἰο86 ψῆὯο Ὀοδϑὶ 
ὑμαῖ ὑπο γ Ὀοϊίογο ποι ἰὴ δηἃ δ ποί αἴγαϊα οἵ 
Δηγ ἰὴ Ῥδ. χὶν. 1.---ῖβ'ομθ ἤορὸ ἰο Ὅ6 βαυρὰ 
ὮΥ 8 δι ψ ἰς ἢ ἀο68 1688 ἰο ἔλοῖῃ {μ8η (86 ἔδυ 
οὗ ἀονΐ]β, ΦοὉ χχὶ. 12, 18. 
άκναῖ ΟΡ. :-  ο ΘΙΩΡ ΟΣ 8 γ6886], {Π 6 ΤΠΟΓὄῸ 

ἀοθ8 ἴὲ βουπᾶ δηὰ γοβοιμηᾶ; 7.8 8οὸ 16 γροογὶ(θ 
ὙΠῸ ἰδοῖκβ 16ἰ1, Ῥ5. χοῖν. 4. 

ΟΥΈΒΧΕΙ, :--- ΠΟΥ ΚΒ ᾿ἶνθ Ὁ ΤΑΔῚ ἃ 8 ὉΥ {86 πρὶ εἱὶ 
ΜΟῚ δηϊτηδίθβ ὑπο, Βοῖῃ. χὶν. 28. 

ΓΠΌΤΗΒΕ:--ἬοΥκ8 ἀο ποὺ πιὸ ὑβ σἰρδίθουβ 
Βυΐ οδ86 υ8 ἰο Ὀ6 ἀοοϊαγοᾶ τἰχῃίθουβ, 0Κὸ χΥΪΐ. 
9, 10.--Α11 {6 τοῦ] 88 δάἀπιϊσοα {86 οἴὔογίης 
οὔ ΑὈτϑμδια ; ὙΜιδὺ ΤΏΔΥ ποὺ Θ0π|6 ὑ0 Ρ8.88, 51π08 
αοἀ Β88 οὔογοὰ Ηἶβ οσπ βοηῦ Βοιι. τ. 8: Υἱῖ!. 
82.---- ΑΙ ἢ 15. ἰλ6 τοῖον πο ρχῖνοϑ Ὀϊσία ἴἰο ἔδο ᾿ 
γἰτίυοθ, 88 Βοῦ οὨἰἸάγθῃ. ΄ 

ΚΒΞΤΑΒΚΕ:---ΑἹ] ἔσθ 6] ΟΥΘ ΓΒ 8.6 {86 ἤν θηαβ οἵὗ 
αοὰἂ «πὰ ὑμῖ8 18 ἐμ ρϑου αν ρσγογοχαίνο οὗ ὃὈ6- 
ἸΙουοσβ οὗ ἐπὸ Νὸνν Τοβιδιιθηΐ, ὅηο. χΥ. 14, 1ὅ.-- 
ΤΟ δἰ νἢ οὗἩ οΘοηγογίοα 56 νγβ απ Ομ 168 ἰ8 υπὶ- 
ἴοτια, Αοίβ χυ. 19.--- 6 χτδοο οὗ αοα 4068 ποὺ 
οΒαΥχο υ8 ΜΓ ΡαΒὲ ὑγϑ Βα ΥΘΒΒΊ ΟΉ8, 1Υ Ὑγ͵ὁ 8.6 6ο0ἢ- 
γογίοα, 1 Τίπι. ἱ. 18.---Τ 6 τοῖς δὶ οὗἨ 8 δθδὺ 
τηυϑὺ ὍΘ 88 δοίΐνο 88 86 πιοβί ρογίθοί ζαΐ ἢ οὗ 
Αὐτδιδπι, Βομ. ἱγν. 19, 20. 

Τάναιι ΟΡ. :-- ὙΠ Ἷ8 18 {π16 οὨΪγν τεῦ δὰ βδθ 
ὝΔΥ ἰο 5661 σἱσηίθουβη 88, Ὑ πο 6.8 Ὁ]68 υ8 ἴ0 
βίαπα Ὀδέοτο αοά, βο] οἷν ὉΥ ἤδί ἢ ἰπ ΟἈ σύ ουἱ 
ΟΥ̓ ΗΪ5 ταοτὶΐ 8ὸ ἐμδὶ ἐμαὶ ἔδι ὍΘ 8180 δοιῖνοὶῦ 
Βῃόνγῃ ὉΥ Ἰογθ, ΡᾺ]]. 111. 9; 64]. ν. 6. 
ΗΕΟΒΝΕΕ :-- γα 7] 085 ὈΘίσΑΥΘ ἵμ6 Ὀη- 

κοιυΐηθη 688 οὗὨἨ ζδί(ἢ.---Ἴ ΟΥ̓ 6 ὩΘΥ͂ΘΣ ΘΟ] δἷμδ οὗ 
πὰδηὺ οὗὁἨ ΔΌΪΥ ; ἰδ 6 Βίγοηχον Ἰἰουθ, {89 ψγθδίοῦ 
80 ΔΌ}1γ.---οδὰ ἔδι( 18. η0 ζαὶί. 

Αὐσύῦβτινε :---ϑαοῖ ἐδ ιἢ 158. 8 ρα] δια Πδῃά.--- 
ΤῊΘ δ} οὗἨ ΑΌΓΔμ θη, τγὰβ ἱπιρυ θα ἰο Εἷπὶ [Ὁ 
εἰ θουβη 88, Ὀθίοχο ἰὺ δὰ Ὀτουρσμὺ ἔοσὶ α το 8, 
δαὶ ἐξ τγῶβ ἃ ᾿ἰνίπρ ἔδιε, ἱπ τ ὶοῖ (86 ΤΟΥΚΒ Δ΄ 
88 ἰὸ 89 ζ6ΓΙΙ.--- Ἤ ΟΥ̓ ΚΒ ̓ὲγ 86 τὸ ποὺ {π6 Βρ᾿ τῖϊ, 
Ῥαυὶ (86 ἔδὶ:ι τηουΐης ἰπ (Π6 ΟΥΚΒ, 18 Βρὶ Υἰὶ. 
ΟΝ ΘΕΒΙΛΟΗ :--- αὶ 7 8π168 0818 [αι ὑ} τὶ Β- 

οὗν ΟΥΚΒ ἰδ ΡΣΤΟΡΘΙΙΥ δροακίηρς πὸ ἴδιιι αἱ 4}}; 
ποὶ ΔΗΥ͂ ΠΙΟΡΘ ἰπ8η 8 ἴουϑ ὙΒΙΟΒ (168}8 ΟὨἿΥ ἕἰῃ 
ῬΙθαβαῃηΐ ποσάβ, 18 Ἰονθ (ν. 18).---Ρδὺ] ὀρροβοξ 
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(80 δη 6518 οὗ ἀοδὰ σου κ- ΒΟΙ 055, Φδὴθα ἐμ 
δοιἐμοϑῖ8 οὗ ἃ Ῥθδσγαβδὶσ ὑσχίἀθ ἰῃ ΘΙΡΙΥ ᾿πίο6]- 
Ἰεοίπδὶ Κπον]θάζθ.--- ΔῈ} ταοί (86 ῬΏΔΡΪΒθ6 85 1} 
το. Υ (6 δῶθ δυζυποηί, οὗ. Βοπι. 1ϊ, 6-]1]1; 
ΧΙ, 27.---Μδη 18 ποὶ 7υδιϊδοα Ὀγ (ουΐ οὗ) ἔδι ἢ 
ΒΕΡΔΥΔΌΪΘ ἔχοι ΟΣ ΚΒ, ποὺ ΘΗΥ͂ ΠΔΟΤῸ ἴμ8ῃ ἢγο (6. 
5. Ῥαϊηίοὰ 8.6) ΒΟΡΑΥΔὉ]0 ἔσοια μοαΐ ἀπὰ Ἰ1α}ιὺ 18 
δὺϊε ἰο τ ΓΤ πὰ Ἰ᾿ἰρσῃι ὑ8. 

ΓΟΙΒΕΒ:--Ο, ἴα 18 ἃ νου, ὈΌΒΥ δοίϊυθ 
(δΐηχ, 80 ὑμδὶ 10 18 πὰ ρΟϑ81 Ὁ1]6 10. 1 ποὺ ἰο Ὧθ 
ΘΟΔΔΘΙΘΑΒΙΥ που κὶηρ ροοά ! Ι[{ ἀ0688 ποὺ 8451 οἰ ῸΣ 
ἰ χοοὰ το ἀγθ ἴο 6 ἀοη6, Ὀυὺΐ ὈδέοΣο 1ἰ 88.Κ8, 
ἴε Βδδ ἀοῆθ ἔβη δῃᾷ 8 ουὐὸσ ἀοίΐῃᾳ. Βαί ψ 080 
ἀοεὶ ποὶ δ). ΟΡΚΚ8, 18. 8ὴ ὉΠ 6] Θυἱρ ΤηΔη, 
ζῖορο8 διὰ Ἰοοκβ ουὲ Ὁ 7 ἔδ! δπὰ σψοοα ᾿γοΥΚΒ, 
δι Πο ΠΟΥ ΚΠΟΤΤΒ ἩΒδὶ 18 ἴδ 11} ΠΟΥ ὙΠ δὲ δγο χοοὰ 
πΟΙΧΒ, Ὀαὶ 70. 411 σμδίίοσβ δηῃὰ (8}18 πιο οὗὨ ἴδ: ἢ 
δα ξοοά νον ῖα. ΕΔ 18 8 ᾿ἰνίηρ, γγ9}1- οἰ χμοά 
ΘΕΒΌΓΘΠΟΘ ΟὗἨ ἰΠ6 ρσταο6 οὗὨ ἀοά, 80 βιυγχο, ἐμαὶ ἢ6 
ποῦ ]ὰ ἃ ἰπουβδηα ἰἰτη 68 ἀΐδ ἴον ἰΐ, δὰ Β6 ἢ Δ88}- 
8506 Δη Κπονίοάρο οὗ ᾽ν ζΚΤ806 ΤΟΠΟΘΣΒ ΤΙ 6 ἢ 
εἰα, ἀδτίης δ: ἸΏΟΣΤῪ Ὀθίογο αοα δὰ 4}} οσσϑδ- 
ἴπΓ68, Ϊϊο ἢ 18 (ηὴ6 ποτῖκ οὗ ἰλ9 Ηοὶγν ΟΠδοβὲ ἴπ 
ἔμι. Ηρφησθ τη Ὀεσοιηθδ Μὶϊπουΐ σοπδίσαϊπί 
ΤΕΘΩΥ δηὰ οἷδὰ ἰο βοσύθ οὐδσυδοάνυ, ἰὁ βιιθοσ 
ἸΏΔΩΥ͂ ἰπΐπρσβ ἰο ὑπ Ρσαΐβο οὗ αἀοα δπὰ ἔγομι ἴοτο 
οἵ θοὰ πῆο 85 ΌδΘη 80 στδοίουβ ἰο Ὠἶτη, 80 {μ8. 
ἴξ ἰβ ἱτροββῖ 19 ἰ0 Βορᾶσδῖθ του κβ ἔσοτω δὶ ἐμ, γϑα 
88 ΠΩΡΟΒΒΙΌΪῈ 88 ἰὑ 18 09 βοραζαίθ Ὀυγηΐηρ δπὰ 
δε ηἰηρ ἔγοιῃ ἦτο. 

Β.16Ὲ:--ὐδηλθ8 ΌΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ 6808 ΔΙΉΓΣΙΩΒ (Π δ. ΤΟΥ ΚΒ 
εἶτε 1176 ἰο, ῬΡσοάμοο οὐ ογοδὶθ Φβιτἢ; ΓῸΣ [Αἰ 
(ΟἸΒ68Β ὈΥ ἐπ ΡΟΎΘΣΥ οὗἩ {6 τογά, δηἰοσίηρ ἱπίο 
διὰ τοοοϊγοαὰ ὉΥ ὉΒ 8η4 ἘΥ͂ ποιμϊηρ 618ὁὅθ. Βαυὶ 
ἴδ στοῦ 8 σοταρ]οῖθ ἴῃ ΟΡ ΚΒ, ἰδὲ ἰᾳ (86 Βδιὴθ 
δὲ Ῥ60}}8 ΒΑΥΪΏΡ ΟΥΓ ΤΑΙ ΒΟΥ (86 [μοτὰ᾽ 5 ϑαγίτι (0 
Ρααὶ, τ[πδὲ 1116 βισϑηρία οὗ αοἀ τηδῪ 6 οοταρίοἰοά 
ἴῃ πεδίη 685 (2 Οὐχ. χὶϊ. 9).. Τπὸ ϑἰσοαρία οὗ 
11}, ἰη ἀν ΘΠ ἔγοτα (86 θορίππΐπρ πὰ δἸσθαν 
τοοοϊνοά δ᾽]οῦρς τῖϊ ὑπ6 ἄγβὶ βοϊζίηςς οὐ ζτδοο, 
Ὀοοοτη65 ΤᾺΠΥ Ῥγουοϑα, νογ οὰ διὰ ἰΐβ ορογαίζομ 
δορ]εἰοα. Τὰ Οὐ ΟΔ]]Ἐπρ δὰ οἱ θοῦοι ΔΥΘ 
δὲς ΒΏτο ἷἱπ ἰμ8ὸ αἰ ΐσοποο οὗ ᾿ἰνίπσ δπὰ ἀοίϊηρ 
(2 Ρεῖ. 1. 10). Ὑβυ8 ΑΡτδδια᾿ 8 ἢσγϑὶ 981} υδϑ 
ηἡδἀ8 ΒΌΓΘ ἴῃ ἷδ 1αϑί ΟΣ Κ8 δπα ἰδ πογὰ 6οῃ- 
δοτηΐης ᾿πβι 1 Ποαίϊοα ὈΥ (ουΐ οὗ) ἔδὶι ΔΙγοδαν 
δεῖογε δοσογάθα ἰο Βἷπι, γ88 ἰδ} ἀπά δοίυ- 
8117 οοῃᾶχτηοα 88 ἃ συ. 

ΥἹΙΕΡΕΒΑΝΌΥ:--α ἴα τ Βὶοἢς 6108. ποὺ οὐγ 
ΒΕ ΚΒ ΌΟΙΣ, ποῖ Π 6 Ὁ Π6ΙΡΒ ΟἸΤΕΘΙΥΘΒ, ΤῸΣ ἰξ 88 ποί 
βεϊροὰ 5 ἐο Ἰογο.----Βοίογθο ἔδει ἀρὸ {μ6 ἰθᾶγβ οὗ 
Ῥοίεῦ δπὰ δἵϊον ζαϊ ἢ (ἢ 6 70] ον ίηρς δ ΟΣ οὗ Ῥδῃ}. 
δλκοβι:---Αα εδογϑὰ δυΐμπον 16}}15 8 οὗἩἨ ἰγὰθ 

ἅ ἃ (δὲ 1ὲ 18 (ἢ 6 θτπὶ οοηδάδποο οὗ ἰμίηχϑ Βοραὰ 
ἴον. Βαϊ {86 ζαΐί οὗ {μὸ ἀ6 7115 18 δπ ΔΒΒΌΣΘΠΟΟ 
ποὶ οὗ ψῆδί ὑμ0γ ΟΡΘ ἴον, θυὶ οὗ τιηδὺ [Π6} ἔδδν. 
 ΟΒΌΒΒΖΚΥ :---Ποδα ἔδιϊα ὀαπποὺ βαυθ. Ταΐβ 
ἶδ Οὐ ἀσπὶ 1. ἔγοπι ἐΐθ Ὀοΐηρ οὗὁἨ ὈΪΘββθάμοθβϑ, 2. 
ἴτοια ἰπ6 δίαγο οὗ ἀοδά, ὃ. ἔγοιι ὑπ Θσρουΐθποθ 
οἵ ἀδὶ]γ Ἰϊῖς.---Ἰἰνίηρς Τ 11 πϑι 1868 απὰ βαυθβ 
(Βείοτιαδιϊοη-ϑοστηοπ). ΟἿ γί, 230 οὔ ἰμ9 Αὐρϑ- 
τσ Οοηζοδδίοπ. 
 ἴκδ00:- ΒΑ. δηὰ τ σ κ8.---Ορογδίϊνο ἐδὶ ἢ 
}πϑ 868 θ5 Ὀοίογο αοἀ.---Τ σα Ομ γι βθδη 98 11 8 
δα οι γἱηρ ῬΟῦΤΟ οὗὨ 1176. 

[ν. 17. Αι :-ττὰβ (δαὶ ἰβ α ναὶπ δηὰ ἰὰ]6 
ἐλατῖγ, στ ΐοι δά ἃ δὴ ὍΘ ψΔΣ δηᾶ Ἀ]]6ά, 

ἱπρ δὴ δάβοροποο ἰὸ 6ὅοα, γοὶ 8 βεαυοσϑὰ ἔγοτωῃ 8]] 
ξοοα ποῦῖκβ δπὰ 18 γυοϊὰ οὗ ομασγὶίγ.--- Μ.]. 

νυν. 2]. ΗΑμΜμον" :--ΑὈΥ δι γ88 [86 δι ΠῸΣ 
οὗ (86 ἔδὶ Β7Ὁ], ὑμ86 στοαί ὀχϑιηρ]ο οὗ ἔδί ἢ πὰ 
υδδοδίοη ; Ὀαΐ 10 γγϑβ ποῦ πρθὴ Β18 Ὀδτο Βεο] οὗ 
οὗ ἀοὔ᾽ Β ῥγοχηΐβα ὑμπαὺ ἢθ τῦδβ πα δι: 88, Ὀυΐ Ὧροα 
ἐμαὶ πῖρῃ δοὶ οὗ ορϑάϊθμοθ ἰο αοᾶ, ἰῃ Ὀοΐῃρ σοϑαν 
ἰο ΟΡ ἋΡ διὶβ ΟὨΪΥ Βο;, ἢ βοτὰ ἐπ 6 ῬΓΟΙΙΐ568 
ὝΟΙΘ τη866 ἰο ΐἶπη.---ΝΜ,]. 

[ν. 28. Ανρὰμ ΟἾΑΚΚΕ:---Ὸβ δ ἔσθ 8 
ονυοσγ ΐηρ ἰ8 ΘοΙηηο, 80 αοα ἰοοῖ ΑὈταΒδτὰ 
ἱπὶο ἱἰπίϊμηαϊο σοι πῖοηῃ ὙΠ Ηΐπ50], δπά 
Ῥουγοᾶ ουῦ ὑροὰ Ηΐπὶ 86 οποϊσοβί οὗἩ Β͵8 Ὁ1]688- 
ἴηᾳ8; ἴὉΓ 88 ἀοἂ οδῇ πϑυοῦ Ὀ6 ἴῃ Ὑδπὶ, Ὀθσδιιδ6 
Ηφ Ῥοβδβθδβθβ 8]1} ἐπΐρθ, Β0Ὸ ΑΌτδ δι, Ηΐ8 ἐγ οηά, 
σου ποῦορ Ὀ6 ἀρειυίο, Ὀθοαυδο αοα 0 18 
ἔτὶοπα.---Μ.7. 

νυ. 24. ΗΟΒΝΕ -:---ἴὴ ὑμ18 ᾿ηβίϑῃοο οὗὨ (80 ἔδί μοῦ 
οὗἩ (86 ζΑΣ 7], 88 ἴῃ ἃ δοϊηπηοη σοηΐγο, ἃγΘ ἐδ 
ἀοοίνί 68 οὗΥ̓͂ θοΐΒ ΑΡοβί]68 τηϑῦ: 016 ΒΔΥ8 8 ΣΊ8ἢ 
δ ᾿υδιδοὰ ὈΥ δι τοσϊῖησ; (86 οΟἱμ6 ὉΥ͂ 
ψουκίηρ ἔδιιη; δηὰ {818 18 ΤΟΔΙΪΥ δηὰ ἰσΌ]Υ 8]} 
{86 ἀϊ θγθποο Ὀϑύμνϑθῃ ἰμθιη.---Μ.]. 

[ν.- 26. ΒΒΙΟΗΤ:--Φυβ βοδίίοι {π16π ὈΥ ζαϊ ἢ, 
ΟΥ Βοσογάϊηρ ἰο ἐμ ΟΠ τἰδίλαπ ἀοοίγ 6 88 ορροβϑὰ 
ἰο {86 Ἰατν, πιυδέ 6 ὑμαῦ᾽ 411 Τρ ὈΘΙἢ Κ᾽ ΒΙΠΏΘΥΒ 
ΔΙῸ ᾿υδβιϊδοα, δα Ῥδυι συ τϑοοὶτθ Κσα ΒΒ 0 ἢ 
οὗ 818, ἐῆ ΗοΙΥ ϑ'ρί τὶ, δηὰ ὀνον δδίϊηρ Βαϊ νυδίϊον, 
ἔγοτα {86 ἔγθο δπὰ υπαθβοσυθὰ ροοάμοϑβϑ οὗ αοά; 
ὌΡΟΣ {μ6 οοπδίἀοσϑίϊου οὗ {πὸ ρογίθοὶ τἰ σι θοιβ- 
Ὧ688 8η6 {δμ6 ΠΟΥ ΟΥΤΟΊΒ ΒΔ Υ 1806 οὗὨ 79.651. ΟἈνἾδί, 
δῃἃ ὉΡΟῚ ἰμ6 σοπαϊ(ϊοη οΣ αὐ] βοδίϊοι οὗ ἃ ρΐουβ 
ὑθῖιρον οΥ̓ δασὺ ἴον ἐμ δαίατο, ἴο ΟΌΘΥ (Ἀ6 νν}1} 
οὗ ἀοάἂ, διὰ σομβοαι θη} ἰο ἀο τ δὺ ἰδ σεῦ δὰ 
)υϑὲ ἴῃ τΒδίβοουου ὙΔΥ Ηο ἰβ γ]οδϑοὰ ἰο ἀθοϊατθ 
ἰΐ, Ῥαΐ ῬαΥ ΘΌΪΑΥΥ 85 ἰὐ 18 ἀδοϊαγοὰ ὈΥ ἰδ9 ᾿οτὰ 
ΔΦοδὰβ ΟἸὨσὶβὺ: ΒΊΟΝ ϑδπιθ σοηάϊϊίοι ἰοο τὸ δὰ 
ΠΘΥ͂ΟΣ 66 8016 (ο ροτέογτῃι τὶ ποαί ἐπ 6 δ8β᾽βίδ ποθ 
οὗ 9 γσχτδοο οὗ 6οὰ.---Μ.]. 

[ΤΑΥΤΟᾺ :---μο ἃ τ Ὀ6]1οΥΘ 8}} {86 τουοΐδ- 
ἰϊοηβ οὗ αοά; 17 {πὶ Ὀ6]16 7 ομὰβ ἴῃ 1856} διὰ 
ξοςθβ 80 {ὈΥΙΔΟΡ, ἰἰ 18. 1|κὸ ΡΒ γβὶο ἰδῖζθη ἰ0 Ῥυγρθ 
(86 Βίοτηδοῖ : Ὑ1 ἀο οὶ ὙΟΥΚ, ὁ 185. 80 ΔΓ ὕγοσῃ 
Ὀτὶησίης 641}, ὑπαὶ 1861} 18. ἃ ΠΘῪ Β᾽ΟἸΚΉ 688. ---- 

ΕἸΡΙΡΗΑΧΙΙΒ :--- ΕἾ} Βδῖἢ ἴῃ 1 (}6 ἰπηᾶρα οὗὨ 
Ζ0}} 688 δηφτγάγθη δὰ ἰη δα 6} }γ δίῃ (Π6 οἰὰγ- 
δοίον οὗἉ νυ] π 688 δῃα ργουδυΐοδίίοη.---Ἀ.1. 

[ΒΑΙΨΊΑΝΟΒ :--- οπιΐπεπι Πα εἰζίεν Οὐτίδίο ογοάετε 
εδὶ βαοίεηι 12:0 6866, ἢ. 6. βαρίξίεν ἴηι δεὶ πιαπαάαία 
δεγυατε."---Μ.]. 

[᾿ΑΟΤΑΝΤΙΌΒ :-οὐς Ολτιἰαποττι οπιπΐὶδ τε σίο 
δῖπε δοοίεγα οἰ πιασιζα υἵυετγε."" ---Ἰ, .]. 

ΤΑΥΤΟΒ:-Ἴ ΒΟ ΥΘ ἀγὸ δυΐ ἴγοθ ἐπὶηχδ ἐμαὶ 
ταδῖο (86 ἰηίοσΥλν οὐὗὁἩἁ ΟΠ τὶ βιϊδῃ Δ 1 ἢ ; Ὀδ]ἑονίης 
ἐδθ τοσὰβ οὐἠ οἷ, οομπβάοποθ ἱπ Ηἰβ σοοάμο8δ, 
διὰ Κοορὶηρ ΗΒ σοι τη 6 Ὡ(8.--- ΒΟ] ονηρ 18 
(86 Ἰοδαβὶ ἐμβίηρ ἴῃ ἃ υδιϊγίηρ ἔδῖ (ἢ; ἔοσ ἔδὶ0}} 18 
ἃ Θοπαραίϊοη οὗ ΙΠΔΠῪ ἱηρτοαϊοηΐβ, δηὰ ΓΑΒ ἰδ 8 
οονοηδηί, δηὰ {8} 15 ἃ ἴανγ, δῃη ἃ ἔδὶνῃ ἰβ οὐοαϊ- 
ΘΏ66, ὅδπὰ ἴδιι 8 8 τοσκ, πὰ ἱπδορά ἰἐ 18 8 
ΒίΠΟΟΥΘ οἸοανίηρ (0 δηὰ οἱοϑίπρ ἩΪΓ8Ὲ {8.0 ὕθυπ8Β 
οὗ ἰμὸ ἀοΒρ6ὶ 1π ΟΥΘΣῪ ᾿ἰπδίδηςθ, ἱπ ΟΥ̓ΘΣΥ͂ Ρατίϊ- 
6018Γ.---Μ.]. 

ΟὈΟΠΙΡΑΓΘ 8180 ου Υ, 28. ΦΟΗΝ ΗοΤΕ, Ετϊθηαᾶ- 
ΒὨ1Ρ π|ιὺ Θαοά, 10 βουιμοηθβ. ουκβ, 8, 876. --- 
γ. 24. ΤΑΥΤΟΚ, Εἰ (ἢ τνουκίης Ὁ Ἰονο. ϑ'θσιλοηΒβ. 
--Βσπ,, Ζοοίγῖηα 2). “αοσοδὲ 4Ὧ(6 "με. ὑΠοαίζΐοης ἐς 

7εῖ ξίνοθ Βῖπι ποι μίηρ ἴο ἔδοὰ οὐ ψψάστη αἷπὶ πα, ] ορογίδιιδ ἐαρϊαπαίων εἰ ἀεξεπαϊίμν, ΟΣ ΚΒ, 8, 1.-- 
80 18 ἰδδὲ 8 νδῖῃ διὰ ἀθδὰ 7811}, τ αΐομ, ῥσοΐθββ-  Μ.1. Ι 
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ΟΥΙ. ΕΟΠΒΤΗ ΑΜΟΝΙΤΊΟΝ ὙΙΤΗῊ ΒΕΒΈΒΕΝΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ἘΟΠΒΤΗ 
ΒΟΕΜ ΟΕ"; ΤΈΜΡΤΑΤΙΟΝ.--ΡΕΟΡΑΘΑΝΘΟΙΒΜ. 

ΟΑΥΤΊΟΝ ΑΟΑΙΝΗΤ ΤῊΝ ΟΡΑΙΒΤΙΟ ΒΙΑΒ ΤῸ ΡΑΝΑΤΊΟΑΙ, ΑΟΤΙΨΙΤῪ ΟΕ ΤΈΕΈΛΟΗΙΧΟ. 
ΒΕΕΕΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤῊΒ ΡΟΥΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΤΟΝΟΕ ΑΝ ΤῸ ΤΗΕΒΕ ῬΕΡΒΑΥΙΤΎ, ΠΙΟΕΝΟΒ 
ΑΝῸ ὈΓΥΡΙΠΙΟΙΤῪ ΟΕ ΤῊΕ ἙΒΑΝΑΤΙΟΑΙΓΥ͂ ἘΧΟΙΤΕῈΡ ΤΟΝΟΕ. ΤῊΞ ΟΟΝΤΒΑΒΤ ΟΕ 
ΕΑΙΒῈ ΑΝῸ ΤᾺΝ ΜΨΊΒΡΌΟΜΊῚῚΝ ΒΡΕΕΟΗ͂ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤῸ ΤἸΤΉΕΙΒ ΟΡΡΟΒΙΤῈ ΟΡΕΒΑ.- 
ΤΙΟΝΞΆ. 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ 11. 

ΝΥ Ὀτοίβσθη, θ6 ποῦ ΙΠΔῺΥ πιλϑίοσβ, κηοσίηρ ἰπδὺ γχὸ 588}8}} τθοοῖνϑ {86 στϑδίδυ θ0ῃ- 
2 ἀοιιῃαίίϊΐοη. ΕῸΓ ἰῃ τδην ὑμπὶηρβ τὸ οἶδμα 4}}. [1 ΔὴΥ πιδὲ οἴθπα ποῦ 'ῃ ποσὰ, (16 
8. ΒΆΠ1Θ 18 ἃ ρογίδοῦ ἤδη, απα 8016 4180 ὑὸ Ὀγα]6 [Π6 τ μαῖαι Ὀοάγ. ΒΟ] ἀ 5, τὸ ραὺ Ὀἰ(8 

ἴπ ὑ86 ΠΟΙΒΘΒ᾽ ΤΟ 8, ὑμαῦ (ΠΟΥ͂ ΙΩΔῪ ΟὟΘΥ 8; δηἀ᾽ τὸ ὕυγηῃ δρουῦ ὑμοὶγ σμοὶα ΒΟΥ. 
4 Βομο]α δ͵8ο ὑδιο β108, τ] σἢ ὑπουρ ἐΐεν δε Βο στοϑαῦ, δπὰ αγὸ ἀτίνοι οὗ βθγοα Ὑ]η δ᾽, γοῖ 

ΔΘ (ΠΟῪ ὑυτηθα ἀρουαῦ ΜΓ} 8 ὙΘΙΎ Β118}} Π6]πι, ΒΔΓ Ποτβοθυθσό {8:6 βΌΨΘΥΠΟΥ ἰἰβίϑί". 
δ Ῥνϑῃ β0 {δ6 ἰοηρτθ ἴ8 8 11{0}0 ται 06, δῃα Ῥοδδίθι ῃ στοδὺ {πηρβῖ. Β6}|0]4, ΒΟῪ ρτοδ ἃ 
6 πιδίίον ἃ 1010} ἔγο ΚΙ μα ]ο ; Απά ὑμ9 ἰοπῃριοῦ δ ἃ ἢτο, ἃ που] ὰ οὗ πα] : 80} 18 186 

ζοῦρτιΘ Δ:ΙΟΩΡ, ΟἿΓ ΤΠΘΙΏΘΘΙΒ, ὑπαὺ 10 ἀοΕ]οῦ {86 016 Ὀοάγ, ΔπαΣ βοίθί ἢ οἡ ἔγο {16 
7 οου89 οὗ παίυγεῖΣ; δηὰ 1ΐ 18 βοῦ οῃ ὅσο οὗ μ6}}. ΕῸΓΣ δυϑγυ πα οὗ βοδϑβίβ, δῃηὰ οὗ Ὀἰγάβ, 
Δα οὗ Βογροηίβ, δῃὰ οὗ ὑμπίηρβ ἰῃ (86 868, 18 ἰδιη)θά, δῃηὰ μαύῃῃ Ὀθθῃ ἰδπιθα ΟΓ τηδηκὶπα: 

8 Βυὺ (μ6 ἰοηρτθ ὁδῃ ΠΟ πη8ῃ ἰδ)6᾽}; ἰΐ ἴδ Δ8Π ὈΏΓΈΪΥ}" 61], [11] οὗ ἀοδ] 77 ροίδοῃ. 
9 ΤΒΟΣοτ ΟΝ 01688 τὸ (οἀ"δ, ἀνθ (86 ΕδίμΟΥ; δὰ ὑμου νι ἢ ΟΌΤΒΘ 1 Τ.6Π, ὙΒΙΘΝ ΔΓῸ 

10 τηδᾶο αἴνοσ ὑπ6 β: 146 οὗ αοἄ. Ουΐ οὗὨ ὑμ6 βαιὴθ πιοαΐῃ ῥτοσθοάθι Ὁ] ββίηρ δηὰ 
11 ουγείην. ΜΎ Ὀτγϑίβγθη, 8680 (πΐηρβ οὐρὰ ὺ ποὺ 80 ἴο 6. οί ἃ ἔοαπίδϊη βοηᾶ ἕοσίἢ 
12 αὖ (} ΒΔπιθ ὈΪδοθ βιγϑοῦ τοαΐϑρ ἀὐὰ Ῥέμον ὕδη δ6 ὅρ ἐγθθ, ΠΥ Ὀχούσθῃ, ὈΘΆΓ ΟἸΪγ6 

Ῥογτὶοδδῦ ΟΙΥΠΟΓ ἃ υἱμο, βρβ 80 σαη πὸ ἰοαπῃίαϊῃ Ὀούδ γἱο]ὰ μα] γαίοσ. δπὰ 1τ}β}}", 
13 ὙΠο ᾧ 8 {9 Ἰη8} 8η4ἃ ϑησυοα τὺ Κηον]θάρο διβοὴρ γουῦ ἵ ἰοῦ Ηΐτ ΒΠΟῪ οπὺ οὗ 8 
14 σοοα οοπμνθυβαίΐοῃ Π18Β ΜΟΥ ΚΒ πὶ ἢ ΤΩ 6 Κη 688 οὗἉ πίβάοῃ. Βαὺ 1 γο μᾶγϑ ὈΙΌΟΥ θαυ ς 
1δ δηὰ βιυ δ ἰπ γοΟῸ θατίβ᾽δ, ρἸοσυ ποὺ, δηὰ 116 ποὺ δραϊηβῦ {86 ἐγ }, ΤῊ]Β τ ίδβάοιῃ 
16 ἀοβοοπάθι πού ἔτοπι ἀρονϑ, ὑαὺ ἐδ δασύ γ, βοηβυδὶ, ἀθν 8. ΕῸΣ τ ΒΟΙΓΘ ϑηνγίηρ δηὰ 
17 εἰνὴθ ἐδ, ὑΠΟΣΓΟἢ ἐς ΘΟΠ ΒΟ δΔηὰ ΘΥΟΙΥ ΟΥ]] ποῖ. Βιυὺ {π6 πιβάοτῃ ὑμδαὺ ἰβ τοδὶ 

ΔΡΟΥ͂Θ 15 ἢγϑῦ ρᾷτο, ὕβθῃ ρϑϑοθδῦ]ο, σϑηῦΐθ, αν ΘΑΒῪ ὑο Ὀ6 φπἰσοδίβα, [Ὁ}} οὗὨἍ ΤηθΓΟΥ δηὰ 
18 ροοῦ ἔτγαϊίβ, πιῦποαὺ ραγ Δ} γ, ΘηἀἾ πὶ ποῦῦ ΒΥροοσίβυ. Απά {πο ἔτ ΟΥ33 τσ ὐθου- 

Π6Β8 18 ΒΟΊΤΩ 1 ῬΘΔΟΘ οὗ ὑδοότ ὑμαῦ τᾶ Ρ6806. 

ῬοΙδ61, ἴδωρξοι Βϑοῦῖθο Ὠοΐ ΏΔΗΥ ἰοθοδογᾷ, ΠΥ ὈτΟΙΏΓΘΙ, δἴποθ γὸ πον, ἐδ ΜΘ 8}18}} [65 διτις}}] γοοοῖγθ ἃ ζγοδίδε 
[8 πιΟΓΟ ΒΩΎ6 70] οΘομἀοτηπαίίοη [{πάϊςἰαὶ δοηἴθμοθ.) 

. 9... κηονίηρ ἘΠ8ὲ Ἠὸ 5141} γοσοῖνο ρτοαίοσς οοῃἀοιηπαίίου.--.} 
Ψογα 2. [1 Οοά. Βίη. δ δννάμοενος ἴοΣ δυνατό ς.--Μ. 

ΤΑῦ κ Ξ ΤῸ το δη (0101 τὸ οὔοοηὰ 4}} : ἴ ἃ ἕιδῃ οἤδη οι ἠοὲ ἐπ πογὰ ὟῪὲ [8 ἃ ροσίδοϊ σγ δῇ, ΔΌΪ9 οὐδ ἴο Ὀσι 9 
ὁ ἩὮΟΙΘ γ. 

[Ξὸοι ἜΠΡΕΒΘΝ ἯἫ 8Δ}} οὔδηά....... ψογά, (816 τοδῃ 16 ἃ ρμοσίοοϊ τβδῇ, 8019 ἐο Ὀτγι 19 αἴδο (πὸ ποΐο Ὀοΐγ. 

Ψασοο 8. [2 Ά5ο. μι αο ἐδού δροίηδί [Π6 τηοοσί δυξηθηίίο οοὐᾶδ,. Ο.. «δα ΟτΥοϑὈΘος τοδὰ ἴδε. Α. Β. 6. 8". απὰ αἱ. 
Ιδοβτιδηῃ δηᾶ ΤΊβοΝ. ΠαΥ͂Ο εἰ δέ. [80 ΑἸήογά, οράανν. Ζξοοε ἐπέσι, γι. ϑὲ αμίεια, Υ}6.--Μ.] 

[8 Β.Ο. εἰς τό. [8ο Οοά. 8[η. ΑἸ, Βδο. πρὸς πιτὰ Α. Κ. 1. (Ὁ-Μ|} 
ἢ Βυὲ {7 τὸ ρυῖ υἱἱδβ ἰπΐο [πο Βογβοδ᾽ ζωουΐτ2, ἔῃ ογάοσ 1πδὲ (ὮΘΥ ΤΏΔῪ ΟὟΘΥ πὸ, γὸ ζοἰδο αδἷϑο {ἰαἱν 

νι. 010 γ. 
[- ΡΟΣ τὴ ὈΠῈ ἰπἴο [ἢ 9 του μ8 οὗ Ὠογβοα ἴῃ ογάοσ ἴοὸ [ποῖν ορογίηᾳ τ, τὸ αἴδὸ ἑπάσχη δρουὲ (Ποῖν τ 8010 

γ..- Ω 

Ῥοιδοά. «(ἀνέμων σκλῃηρῶν. Β.6. Καὶ. Οοά. βίη. σκληρ. ἀνέμ. σέο. Α. ἴ,--Μ.]} 
δδπον ἂν Ἀοο.--ὅπον 81η. Β.--Χὶ.] . 
ὁ [Ουά. δι. Β τοδὰ βούλεται ἴ0.. βούληται.--Μ.] 

: Βοδιοϊά οὐδ {86 βῃῇ!ρα, δ που κῖι ἐὮΘΥ δἴο 80 ὅτοδὲ δῃ δΔΓ6 [ἸΠΠΟΥΘΟΥ͂ΟΙ] ἰοδδοὰ δθουὶ Ὁ ἤἥδσοὐ πὶ πὰᾶβ, 
ἔπ νοΣ 8ΙῸ "886 πὶ ἃ ΤῸ ΓΥ 6π)8}} τυ άον, ἩΒΠ ΠΘσθόοΥοῦ [06 ἀἰγΘο 0. [ΟΌΓ86] οὗἨ ἴδ8ο0 σίοογασοδη 

97] ΙΏΔΥ ἩΠ58Ὦ. 
[- . Ἰδουκὶι οο κτοαῖ δῃὰ ἀσγίνϑῃ ὮΥ.. .. ὅσο ἐὈσηθα δθουξ ὉΥ 8 ΥΘΙῪ δι..8}} τυ ἀάον, Ἡπ μοεβοουοι (86 ΜΠ οἵ 

19 πέϑοσζυϊηδη ΠΙΔῪ ἩΪΘὮ.---. ᾿ 
ναοῦ. ἵ ΤΠ τοδάϊης μεγάλα αὐχεῖ Α. 6. γοοοχοτηομάοά ὮΥ ΤίϑοΒϑπά. [5 ῥγϑίοσα] ο μεγαλανχεί. 

8 ΤΏο ἀἰ ἤόγοηοθ Ὀοίνγϑου ἡλέκον διὰ ὁλέγον Κοϑορα Ὀδϊδηςίηκ Ὀοΐνσοοαι ἔμο δυϊ μου (ἐθο δπὰ ἐμο τί 68. 
1 Ῥοΐεξ οὔδϑοῃδο βοΐ διποιοξ ἰο [6 δδίηθ της τὶ (0 Ἔχοθρίίοη ὑπαὶ ἡλέκον, ἢπθ πιογὸ ἀπἤσυ!! 
χοράϊην, εἰνϑα αἷδο [8:6 βίγοῃ ον οχργοδδίοῃ : ἩΠπ8ι ἃ ἢσγα, ί. ἐ. πδί ἃ {π|}6 Ντϑ. { λέκον ἴα ἀεοία 
- πιοτὸ δυϊμοπέία τορος. [1ἰ ἰο ἰη 4.6 Β, 0.5 Οοά. δίη. Υη]ᾳ. γοοοίγοα ὈΥ 1δεϊνδηη, ἘΙΦΟΣ.., ΑἹ 

ὁγάδν.., ἀο οϊίο, ΠΊΘΟΥΣ δὰ οἴμογα. ΑἸ ογὰ πιδίηϊαίπο ἴπδὲ ἡλίκος ἰς “ συαπέμξεις" δ π }} 88 
“ρφωαπῖμε" δπὰ οἱΐοα [υείδη, Ἠογιηοί, ὅ.---Μ. 

Ιδζο: ἘΠῸΒ δ'δὸ ἔθ ἔοηκσιο ἰδ ἃ [{{{|9 τηϑιδος δὰ μοδδίοι ἢ στοδὶ τ] κ8.---Βομοϊὰ Ἡμαΐ ἃ Π{{εῖο ἦΓ9--- 
Ὑδΐ ἃ ἰογοοῖ ἰξ ἀοτὰ Κίηαἶϊο [Φογιιδ8]6 πη) οὐ χο.] 

[. .. Βομο]ά ΠΟΥ͂Ν 8π|8]}} δ ὅσο κί πά]οῖ ἢ ΒΟῪ τοδὶ ἃ ἰοτγοδί.---} 
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του 6. " [Ὁἀ. δίῃ. οἴαίδ καὶ Ὀοΐοτο γλῶσσα.--Μ,]1 
10 οὕτως Ὀοίοτο ἐδο δοοουὰ ἡ γλῶσσα 16 Ἡδηίϊίηρ ἐπ [Α. Β. Ο. ΧΕ. σοά. Βίη.---Δ6.]} 
τι [Ὁοᾷ, Ψ᾿π, τοῦθ καὶ σπιλοῦσα ἴοΓ᾽ ἡ σπιλοῦσα. 2.60. διὰ ΣΩΒῺΥ Οἴδοχα.--- ΜΚ.) 
5 Ουά. δίῃ τοδὰβ ἡμῶν δεον γενέσεως.--Ὑ. ] 

: 16 9 δἷϑο ἰδ ἃ ἢγο; ἰξ, (6 σοστ] ἃ [{π0 δἀοτηιηθοΐ οὗ ἐδ Ὑοσ] ἃ, του! ἀπο [θοταν: “ρα ἰοτκο 
κεΐξ ̓ οὗ ὩΣ ΠΗ ΘΟυθΏ 668. ΘῈ) ἴοῃκτι 

τι 9 τιδοὶρ Ὀοὰν δηὰ ὔδηπλοίμ ἴπ0 (πϑνολνη 
9 δίδρροιδ ἴον [Γ}]66] δίδου ΟΣ Τ ΟΣ, ἐΐ, το ἀθ- 

εἶν δοοὶ οὗ ἴπ9 ἀονοϊορηλοις οἵὗὨ Ἰἰΐο, δηὰ {561 ἐφ ἰδ. 

[Δπὰ εἶι9 ἐοίκαν ἢ ͵ἐδ ἃ το, (αὶ νοῦν]ὰ οὗ ἰοἰαα! ἐν. Τδο ἰοῆστθ Δ 68 “Π ἴῃ ΟὟ Τηοογα πο Ῥοϊ υἱοῦ 
οἵ ἰδ0 νῶο]ο Ὀοὺγ [ογαάφ σοῦ}, διὰ δοιϊ(οίἢῃ οὐ ἦτο ἴπ9 ὙΠ601 οὗ ποῖαγο, διὰ ἐἰθοϊῦ ἰδ ϑοῖ οἢ ἢγθ 

ῬαιΟῖ. Ἰδορο: ΕῸΣ ΘΟΥΟΓῪ πδίητο οὗ ἔπὸ τψίϊὰ Ὀοδδὶθ δηὰ οὗ [δ Ὀϊγάμ, οὔ ἐδ 8 σγοορίης οσϑοδαίηγοθ δηὰ οὗ δ60» 
ογϑδίοτοο ἰδ ἑδσνοὰ δοὰ δ Ὀδου ἰΔπιοῦ ὈΥ͂ συ πη ὩΔΙΕΠΓΟ 

οὗ Ὀοδαῖδ διὰ Ὀἱγὰδ ΠΙΌ. ιοΐπσεα ἀπεον ἢ οἵ οἴ οτοθρίηρ ἐμίηκε δοιὰ ἐπἰοκο ἰΏ ὅπ δ66.... ..-Μ|} 
απο 8. εἰδόναται δαμάσαι ἀνθρώπων. Οοά. 8 

κατάστατον 15 85. 00 κτοσ ραν ἐρρρε ον ον Γ,ΔΟΆ Πα. Ὦ. δοοογάϊηκ ἴο Α. Β. Υυ]ς. δηά Οοά. βίη. ἴἰο 
ἀκατάσχετον, ἘἈθ0 

απο: Βαϊ ἴ᾿ο ἰοηζαθ πο ΟὯΘ οὗ πιθῃ ἰδ 6}}}9 ἰο ἴδπιο, ἔπιθ [οδαδίης τοδίϊοδειθα5 διιὰ ἀϊδατίοε; ἀξία: 
6} [Ὁ1} οἵ ἀοαςμεὐτίπρίης ροίδου. ἡ 

ὁ 16 6 τοδί] θα “πὶ ΦᾺ]1Ϊ οὔ ἀοαῖἢ-ὑτίῃ με 
γαοοῦ. τ νι Β. 6. Τιοοῦ. 1Δοῖπ. δὴ: Οοά. 81] 

Ῥοΐδϑοῃ.---Μ.} 
ν κύριον. 

1φχο: ΠΟ 1 ρῥσδὶφο [Ὁ 2) Ὑ Χοντὰ δπὰ Ῥαίμον [4190 66 Βδέμο.] διὰ τι [80 ΒΩΣ:26 Ογ86 6 Ὠιδῆ, 
“0 δίϊονς [ἢ9 κθν, γὴ ἀῃ πηΠῸ οἵ ἀσά δζο ογϑαϊϑοά [8 09 οὐδολεν ἀορτίποὰ ἴο Ὀθοομλθ Ηἰἱδ οἰ] ἀγθῃ.].. 

[Τπογον ἢ Ὁ]685 
νον βῆραα: 

Ψοο 10. πος ᾿ 

τὰ διὰ Εδιμοσ, δηὰ ἐμογον . ἤδγο Ῥϑϑὴ ογοαῖθι αἵξος ἐμ9 ἢ κοπθδϑ οἵ 

. Ρταίείης διὰ οαγείηκ, 
(ΣᾺ (βείοε, ἀθ Ὑγοιίδ, ἼΔΙΟΙ! οπὰ 4].-Μ .]} 

[Δρο: 1 δ.}Ὰ}} ῃοΐ Ὁ6 ἴμπ8, ΤΩ ὈΓΟΓΏΓΘΏ, ἴμδὺ [669 ΤΠ ΪΏ ΚΒ Οὐ 6 ΕἾἸ 15. ἕο 688. 
το 12. οὕτως ἰδ ορροδοὰ Ὦγ ἴδπο τηοοὶ [τιροτίδηϊ γί ζθοδπθβ. ἘΠῸ ἱτπηπιοάϊαίθ βοηιοὶ 1 Τοχ. ἤθο. ὈΘΟΌΠ.68 ππράϊ- 

ἀμρβ τον οὔτε ἁλνυκὸν γλνκὺ ποιῆσαι ὕδωρ. Οὐοά. βίη. διγνοιβ οὕτως οἷο. [β'γε, “ ἐα εἴζαιι 
παλ βετὶ ̓ἀφαβοὶ ἀμὶοὶ,.,,.-Μ. 

οὐ Εἴ σαὶ οἴαἑίδ καὶ Ὀοΐογ γλυκὺ.- ἶ 
ὑεν Ῥοῖδ το Τοπηΐαίη, Ρογοπδηοο, θυ ὈΌΪ6 ουϊ οὗ 129 60:16 ΟΡΡΉΡΑΕ εινοοὶ δηὰ ἰοῦ [πνϑῖοϑυ] Ἢ ΝᾺ 
ἕσοοϑ, ἸῺῪ ΒΌΓΟΙΥ οδπηοΐ ρεοάποθ οἰίνοα, οὐ ἔδο Υἱπο ἥκηΐ [ΤὨ0}86] ΠΟΣ ὁδὴ [ΔῪ σπηϊδ[η]} δαϊὲ 
[πταΐου] εἶνο δ'νοοῖ ᾿τδῖϑσγ. 

ΕΡΟΙΒ Ὁ 8 ἰοποίδίη, Ρογοῦδηοο, ουὔἱ οὔ [89 ΒΑΙη9 ΘἈΪΚ ἘΚΤΑΙΟΣ δοηὰ {ογῖμ (0 δυσοοῖ δηὰ ἐμ9 ὈΠ 6 ὅδῃ ἃ ὃκ- 
Υ ὑτοίδγϑθη, γίο᾽ ἃ ΟἾἾγ 8. .., ,) ΠΟΥ͂ (ΔῊ 8581} [πὶ Ὁ] γί] βντόσθοῖ τδίου.- ΝΜ. 

Ῥα 18. πολ Βο ἰδ νΐδο απὰ ἐπ θ! κου δοῦς χοῦ] [δὲ αἷμα θδον ἑπτγουκὶ κοοὰ μὲ ψόΥκὺ [ἐπδὲ 19] 
ἐμὰ χοηίθηθδ οὗ τίδάομι 

. .-. [υὐο}1ἰχοπῖ ἈΠΊΟΘΕ, ου ̓ [Βοπρεῖ, Βιίον, ἀ6 Ἦ οἰθ, 41]. .. οαἷ οὗ ἃ κοοῦ οοῃγογβαιίου δἷ8 ΟΣ Κ8 1 Π2Θ6]Κ- 
ποδδ οὗ 

Υκτο 14. Β((οά. Βίη. ταῖς καρᾶ..-Μ. 
: Βαὶ ἰἔγοαγῦος ὈΓ 6 Σ Σ06] δηἃ ἀπᾶττο Ἰφοῦι 6065 ἢ γοῦξ Ὠοασίδ, Ὀοδδὶ ποῖ γουγϑοὶγοα. .. 

εὐδεσθ ἐ--Μ. 
ΜΗ Βας ͵Γσο Βασῦογ ὈΠῸΣ ἘΠ ΒΕΟΝ δηὰ ρμαγίγ.οίτο. . . θοδδῖ οἱ.---Ἀ1.} 

κατὰ τῆς ἀληθείας καὶ 
οομιϑῖς ἀονῃ Ν δου, Ὀαὲ ἢ ΘΕΑΓΓΉΪΥ, δοβειθοῦ ἰώ κε 

τ. δεεϊξεολ, αἸτιοδί ἰπ ροδα  Ὁ]6 ἰο γομᾶθγ ἰπ Επρ] δἢ Ποῦ 6 οἰγσ]Ἱοου 0}, μαδοίοῃδίθ), 

τοϊοάοτ ἰδ ποΐ ἐπδὲ ποῖ 16 ὍΘ ΕΣ ΛΝ δΔΡουο, Ὀπὲ Θασί ἢ] γ, δουσθοῦν, ἀον  58}.---ἈΓ.} 
Υ̓ανο16. Ὁ [Ο0οά. 8ι 

Υκγ0 ἜΝ , 6: Ἐογ [8 τῖθοηι ἰδ μοὶ τπδΐὲ “ἰ 

ΟΏΘ6. 

ἴῃ. [85 καὶ αἷσι ἐκεῖ: δου Α.-- 
Ἐον ὙὮοσΟ ἰ6 δπιαϊδίίοη δηὰ αὈΔΙΓΘΙΦΟΙΑΘΏΘΔΙ, 016 ἐδ δοάἀ ἰοῦ νοῦς διὰ 4.1 σζδηηθε οἵ οὐἱὶϊ 

ΠΝ ξ. 
στη δέου δηὰ ρμαγὶγαιγῖο, όγο [8 ροσία Δί δ ἃ ΘΥΟΤΎ 6Υ]} ἀοοὰ.-- Μ.] 

Του 11. αἰ ν σ. Β΄. δηὰ δὶ. ολίς καὶ υἴος ἀδιάκριτος. 
2 βννᾶΝ Ὀοίοσο δικαιοσύνης ἰδ οἱ θὰ ἰη Α. Β. 6. " [δὰ Οοὰ 8ἰη.--Ἀ.] 

: Βα ῖδο νἱβάομῃι ἤγοιι δῦονο ἰθ ἢγβέ οὗ 81} οοῃηδοογαιδα ἐοσ ΠΝ ῬυζΘ ΟΥ οἰμδδίο, ἦγθο ἔγοτη δ)ῥροθ- 
ἼΩΝ], ἘΠ 8 Ῥοθοδδαῦ!θ. ἐᾳο Δ ὉΪῪ ΜΡΟΘεα ΝΣ ΠΡΑΠΒΕΕΒΕΟΥΙΚΑΙ, ὨΤ1ΔῺ9], ΚΙΔΥ γίοϊαΐπρ, {}} οΥὗὨ οοτιραδαίοα 

κοοὰ ἔγυίίδ, πιπβουῦ ϑοραγαείδκι, πὶ τμουΐϊ ἢ 
Ὁ ῳ.. Βχοῖ ρῦγο, ΒΘ ροδοθδῦ]ο, ϑαυ! ἐδΌϊ6, οοταρ δηΐ, . ᾿ς ππάϊσείη σαίδμι! πιξβοπὲ πγγροονίδγ...ἈΕ. 

Υ̓σοο 18. ΕΞΞς Βαΐ ἴδιο [ΛιϊΌΓ9] γε οἵ τ ϊοουδηθδῦ ἰθ δΟΎΤΕ ἴΩ Ῥόδ0Θ ὉΥ ἴμο.. ἡ } 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἈΧΑΙΥΒΙΒ: Οδυξου δραϊπϑὲ {πὸ Φυάἀαϊβέϊο Ὀΐδ8 
ἰο λῃδίϊοδὶ δοϊϊ νιν οὗἁὨ ἰοδοβίηρ, νυ. 1. 2.---ΤῈ9 
ῬΟΤΟΡ οὗἨ ἰδ ἱοηριο νν. 8, 4 (ἄγβί πα] ἢ). Τὴο 
ἀδργδυ γ οὐ ἐμ ο ἰοηριο νγν. ὅ, θ.---ΤὴὩθ υπίαπια- 
δίαμοδα οὐὁἨ {πὸ ἰοπφο, νυ. 7, 8.--ΤῊο ἀυρ] οἱ 
(θεσπιδη “Ὁ ἀουδιοίοησυθάπθαθ,᾽" ορρεϊσὥησίι κοι) 
οἵ (16 [Δπδὲ08}1}7 οχοϊ θα] ἰοησιυο, νυ. 9--12..--- 
ἴδο δοπίγδδὶ οὗ 7.180 διὰ σὰ τὶβάοηιν ἰπ ΒΡΘΘΟΝ 
δοοογάϊης ἰο ὑμοῖτ ορροβίἱθ ορογίζοιϑ, νυ. 18--18, 

ἀραΐμεί ἰλε ὕιμαϊείίο ἴα ἐο 7απαϊϊεαὶ 
δείϊοίἐν ο7 ἱεαολίησ 
Υεμο. 1, 2. Τμὸ ὀσβονίδιϊοι Ῥτοζτοδθο8 ἔτοιι 

ὶς Υἱβίοπδυῖπ 688 (6Ἀ. ;.) δῃὰ ἔγοηι δι αἰ δβιΐο 
ἴδια δὰ ὁχοϊβίνθηθϑβ (οἢ,, 11.) (ο δ υἀ6- 

[κε ἰδϑδίῖοδ] δοι ] οὐ ἰθδοβίπρ, (0 {86 εὙ]]}, 
ἐσοϊ ηρ δὰ Ῥοτηϊοΐουβ ἰοηραθ-Βῖη8 οὗ δἰ είον 
δου] δἰ ἴοι, ὀπγβίηρ, δηνΥρ δηα ρῬαΥγ-οὐν 6 6Χ- 

ἷῃ ἃ 1186, ον} } 18} τϊβάοπι πῃ σοηῃίγαϑὶ 
ὙΠ ἴσο δηὰ ἈΘΦΥΘΗΪΥ νἰδάοθ. Τδδὺ {ὑπ18 8606- 
[ἴοδ ἰδ δὴ οβϑοηξϊδὶ ροϊῃὶ ρϑου αν ἐο ἐμ6 ΘηςΓ0 
Ἐρίδι]6, ἰδ ουϊάθηϊ ἔγοπι (μ0 ἴδοὺ ἐμαὶ ἰξ μ88 θθθῃ 

4 

δηπουποθᾶ οἸγοδαγ ἰη οἷ. ἱ. 17, 26. Το ἕβπαίΐ- 
οδὶ, Ῥγοβοὶ γεϊπρ δῃα ροϊοχὶσδὶ πλϑηΐδ (ὉΓ ἰθϑο βίην, 
ἩΒΙΟΝ ἰβ ΠΟΓΘ ἡ ἐοοτί βεὰ ὈΥ Δαῖηθδ, δὰ ργουϊουδὶν 
Ὀθοη ἀοιποοϊθα ὉΥ ἱπὸ Γογτὰ Ηϊΐπδοῖῖ, Μαίδ. 
ΧΧΙΙΣ,, δηα ὈγΥ Ῥδὺὶ {86 Αροβὶ]ὸ ἰπ Βοηι. ἱἰ. 17: 
10 ἰδ ΒΟΥΘ δῃὰ μόνο ΠΠΠππιϊπαὐθα ἰῃ Αοίβ οἈ, ΧΥ. ) 
δηά ἴπ (πὸ Ραμ] πο Ἐρίδι]98 (2 Οὐοσ. χὶ. 18; ῬΒ1]. 
11. 2; 66]. 11,}, δὰ ἱὲ 18 ὅπα}}ν οοπάθτηποά ἰδ 
Βον. ἱἰΐ. 9θ.0 ΥΙΟΒΙ ΒΟῸΣ δποδὰβ ἱἐπΐβ ομαρίοῦ 
“ βιρσαϊηδὺ ἴδ ᾿ίοἢ οὗἩ ἱοδοβίης᾽" δηὰ δὰ ἀδ 86 οὔ- 
βουνδίϊοη---ἰδοὺ 16 ΔΌΪΒΟΙ Ῥ68868 ὁἢ ἰὸ ἐδ9 
τοδαγ-οηριοα ἰοδοιίηρ δηὰ ὅπάϊηρ ἔδυ] τὴ (ἢ 
οἴμογβ, Ὀθσδιδα {818 18 (0 ἴα͵186 δοίυ δ) σαὶΐοη ο 
(6 πίστις οὗ ἷ8 τοβάοτδ, ὙΓΒΟΓΘΌΥ ἰμογ ἐμίηκ 
ὑβοιηβοῖνοϑ δυσδηίθα (0 αἴπρομδβο τ σοπυΐηο 
δοίι δ] χζαϊίου [ἡ 6. ἐ89 Ῥγδοὶῖσαὶ ϑχἈὶ δ: ἐἰ 0. οΥ̓͂ 
Ηἰνίπρ ἔαϊ ὉΥ χοοὰ ψοσκ..---Μ.. Νοιδίηρ 18 
ΠΘΑΡΟΡ ἴο 8 ἴδ ἢ πϊσἢ σομδίδίβ πὶ Ἐπουν]οᾶρο 
ΟὨΪΥ ἐμδπ οοποοὶὺ οὐ ἰθαοιΐησ δηα ἀορπιαίίσ8}- 
Π685 (οἷ. οι. ἰϊ. 17 οἰο.). Τπὰ8 οἷν. 11}. 18. 19 
σϑΥσυϊηβς ουὐ ΟΥ̓ [86 ΘΘὨΒΌΓΘ 78π|66 μὰ ΔΙγοδαν 
Ῥαββοὰ οἡ ἷβ ὕϑδίδσϑ ἴῃ οἷ. ἱ. 19, 20 δηὰ βἱπιὶ- 
ἸΑΥΙ͂Υ 88 ἰῃ οἢ. ἱ. 26, 27, ὙΒΘΡΘ 186 δυΐμον δὰ 
ἱπαϊοδίοα ἐπα ὺγ ἰο Ὀγα19 ὑπὸ ἰοηρῦθ 88 ἐδ9 
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οδαγδοίοσίβιϊο οὐ ἃ ῬΟΓΣΟΙΥ ἸΤΩΔΡΊ ΠΔΥΥ το] ρίος 
δηὰ πο ὀχ αἰ Ὀἰζΐοι οὗἁὨ δομι ρδϑϑι ομδίϊηρ ἸΟΥΘ 88 (Π 9 
οδαγβοίοσιϑιὶο οἵ ἰσαθ το] οΏ, 86 ΠΟῪ ῬοίΌΓΠΒ (0 
[πὸ ουρὺ ἴο ΒΔ: ΒΘ ΠΟΥ ἰδῖκοΒ ἊΡ ἰῃ ΘΑΓΠ681] 
ἐ18 βυ᾽)θοὶ, ἀπὰ τοργϑβοηίβ ἰο 8 γοδάουβ {μ δὶ 
πο δυμηδη ἱπ6Ό 1 Υ, Β0 δίγοηρὶν ἀογοϊοροά ἴῃ 
ἐδοια, οὗ ἰδυνΐπρ ἰμ6 ἰοηρυσ, οὐρὰ ἴο ΘυΓΘ ἰδιθπὶ 
οοοίιλ}}γ οὗὅὁἨ ἰδὸ ἀδδίγο ἰο ὑθδοῖὶ οἰοῦβ." Ηὰ- 
μοῦ: ““οτάβ πδὰ ἰδ ῖκο [Π6 Ρ}]806 οὗἉὨ γοΥΚΒ.᾽" 
ψε. 1. Ὧο ποῖ ὈΘοΟΙΔΘ ΣΒΗΥ [ΘΘΟΒΘΣΒ. 

--Τὸ οχροβίϊίου οὗ Ηυΐδονς (πὰ οὗ ἀθ οιϊίο, 
ὙΠΕΒΙΣΒΕΙῚ “6 ποὺ ἐθδόθ 6 γ8 ἰῃ στοϑὺ ΠΌΣΟ ΘΥΒ,᾽ 
ἰνγοϑ Βασαν ἃ Βα 1 ϑίβδοιουυ βθηὴ86. Εοτν ἰΐ τοΐοσ- 
Θ106 ὙΟΓΘ τηδἷ0 ἰο Θ00]681680108}}}0 οτἀαϊποα 
οἴ(68 οὗἩ ἱοδοιίηρ (68 Τ ΙΘΒί ρον ταδὶ πἰδίηβ ὙΠῸ} 
Τοίογθησο ἰὸ 2 Τί. 1Υ. δ), (86 ἰδησύυδρο οὗ {89 
ΑΡοϑβί]9 ψουἹὰ Βδγα]γ ΘΟΏΥΘΥ (μ6 τοῦ κθ 6 ἰη- 
ἰδμᾶθ ἴο βαπιπἰβίου. [Ιὑ ἰᾳ ον ΠΕ ἢΐ8 ΡΌΓΡΟΒΘ 
ἴο ΘΘηΒαγο {μ6 [4186 τηδηΐδ [0 ὑθδοβίηρ, (86 ἀορ- 

. τα ϊζηρ σοπἰθηςουδηθ88, ΒΟ Β 8 ὑΠΟΧΟῸ ΡΥ 
οδαγδοίοσγίβιϊα οὗ 86 υάαϊζίηρς ΟὨγϑίϊαη. ΥῇΘ 
ἐπογοΐοσο σοπποοὶ (ἢ αΘΌ86Γ᾽ 8δπὰ βοβηθοκοη- 
ὈΏΓρΟΣῚ πολλοὶ τ ῖϊ} γίνεσθαι ἀπα 80 μαὲ πολλοὶ 
διὰ διδάσκαλοι ἴογτα ὁπ6 ἰάθαΔ. 7,0 ποὶ 6ῃὰ νι} 
Ῥοΐηρ 8 ργοδαί μοβί οὗ ἰθδόῆοσβ. [υΐμοῦ: “μοὶ 
ποῖ ΘΥΘΙῪ 056 ἀδτο ἰο Ὀ60 8 ἰθδοιογ.᾽ 186 6χ- 
Ῥτθββίου 88 δοῃβθαι Ὁ 8ῃ ἰγοηΐοθα] σο]ου της 
διὰ οὐ πη ΒίΓΟ ΚΟΥ (ἤδη ὑμ6 μὴ πάντες οὗ ἀτοί 8. 

ἹἙΚυιονσίης ᾿δδῖ νυο.--- ΤΠ} πον 1 ἀπὰ {80 Υ 
ουρὶ ἰο Ὀ6 δοηῃδβοΐουβ οὗ ἱ. [ΗπΥΒΟΡ ΓΘΙΛΔΡ ΚΒ 
[δαὶ εἰδότες, Ὀοΐηρ ΟἸΟΒΟΙΥ ἠοϊποὰ ἴῃ {π6 πὰ ροτα- 
εἶνε, 15. (86 }} Βογίδίοσυ: “Κπονίηρ, ὑμαὺ γ6 
χαϊρσαῦ Κη." Φ928Ππ|08 ΒΑΥ͂Β ΒΘΡΘ “106 8}}8}} Γ6- 
οοἶνο᾽ δῃά ἴῃ νυ. 2 “τοῦ 8}} οὔθῃα " δηὰ ἐμπυ8 ἴ0Υ- 
οἰδὶγ Ῥσγδοίϊβοθ 818 Ῥχϑοδθρίδ νυ. 2, 17, 18, Οὗ 1 
Ὅον. Υἱ. 12.---Μ.]. 
Α ειϑαῖοσ οοῃθσμσ δου .--- ΑἸ Ποῦ ρ κρίμα 

οδηποὺ βρη “ΓΤ ΟΒΡΟΙΒΙ Ὁ] γ ̓̓  ΟὨΪΥ (80 Ηοίη- 
ον διὰ Αὐγχυβι1) ὑπ οταϊηαγυ Ν. 1. υδᾶρὸ ἀο68 
ποὲ ποοοβδὶίδίθ υ8 ἰ0 ἱπβὶδὺ ἢ ἮΙ ΟΔΙΠρΡΟΣ ( μῸ 
ΤΘΙΏΒΙ ΚΒ ΠΟΎΘΥΘΥ ὑπδΐ ἃ δεηίεηίέα ἀαπιπαίογία 8 ουὐ 
οὗ ἐμ αμδβίῖ0}) διὰ Ἡπύίμοῦ ὁπ ὑμ6 τηϑδηΐηρ 
“ρμηίίογμ δοπίεηος.᾽" Τμὸ ἔδοὺ ἰμαὺ ΖΔ πι68. ἰπ- 
οἰυά95 μὲ πη86}} 18 ΘΟΥ ΔΙΉΪΥ ἀρϑιηδὶ ὑπ0 Ἰαίο Υ 60Ὲ- 
βίγιιοῦΐοη. “πὸ Βυσ ΠΥ οὗ Ἰονθ᾽" (1 ΘΒἴ ἢ ρ 67) 
ΒΌΓΘΙΥ σου] ποί οα186 ἷπὶ ἰ0 δϑβουΐ βου 
ὙΓΒΙΘΣ. 88 ἐπ ΡΡὈ] 168] ἰο ΗἸλ8617, δὰ ΗΓ ΠΟΥ Β 
ΟὈΒΟσυδίϊου ὑπαὶ (ἢ 9 ῬΌΒΙΓΟΥΥ Βοπίθηοο παΐραί 
Ὅ9 ῬΡοδίροπθά, ἀοο8 πού ὈΥ ΒΩΥ ΙΩΘ8ΏΒ Βοίϊ]9 (86 
ἀἰδίου]γ. κρίμα ἀοποίοβ Ῥγιπηανῖν γμαφηιεηί, 
ὑμβθὴ Ποσὸ ἀοβη ον ἃ ἡμαϊοίαί δεμπίεπος δὰ ἰΐ 
ΚΘΏΘΥΔΙΪΥ ὈΘΟΟΙΩ6Β ἃ ρμηίίοτῳ δεπίεπος ὉΥ [1.0 60π- 
ποοίΐου, 8ὲὺ 86 1:6 δοπποοίζοῃ ἤθγῸ ἀ068 ποὶ 
Δ Κο ἰὁ δο. ΜΟΪΤΘΟΥ͂ΟΣ, ΠΟῪ ὍΟΥΘ ἰδ6 γϑδάουβ 
οὗ (86 Εγ᾿δβι]6 ἰο Κποῦ ὑπαὶ 841} ὑθϑοθογβ 88 Β0} 
Ἀδύο (0 οχρϑοὺ ΠΘΔΥΥ Ῥυπὶβεταθιὺ (οΥηδῃ, ρὺ- 
ΕΙΙΟΤΥ ΒΘὨΐΘΠη608). Τὸ ἱπογθαβοαὰ τθϑβυσο οὗ 
(80 Βοηύθῃσθ ΤΩΔΥῪ ὃὉ0 ζϑίμοτοα ἔΤοπὶ ὙΔΥΪΟῸΒ ΒΕΥ- 
ἱηρσὰ οΥἩἨ οὖν οτὰ (Μαίίμ. χχὶ. 18 δῃά 6]86- 
ὙΠΟΥΟ). Το ἱπογθαϑϑα τηθϑδυγθ, (0 6 ΒΌΓΘ, 1ῃ- 
ἀϊσαίθβ ὑμαὺ {86 ΒΟΥΘΤΟΡ Βοιΐθηοθ ΒΦΤΘΘΒΌΪΥ ἰο 
ὨδίΩΥΘ ΠΊΔΥ͂ ΘΘΒΙΪΥ ἰΥῺ ἰηΐο 8 ῬΌΠ᾿ΓΥ 9 ΒΘ ΘΠ 66. 

ΨΕΒ. 2. ΕἘῸΣ τὰϑ ] }0]Α]}Ὺ στὸ οβθϑηᾶ 84]1 
ἅπαντες).---Ἴἷ8 δββοχίίοῃ 18. δΌβο αἱ ο] ν υδ]ἱα. 
Ὧ6 ΑΡοβί]ο ἱποϊυ 68 ΒΣτη8617 τὶν μβουῦ ΔῺΥ α8]}- 

βοδίϊοι, ᾿υϑὲ 88 Ῥοίοσ (Αοίβ. συ. 11), Ῥδὰ]} (Ρ}}], 
11. 12) διὰ Φοόδῃ (1 ὅηο. ἱ. 8) ἱποῖααθ ἐμ ουιβ 6} 98 
ἴῃ ΕἾΤΑ ΒΒΟΥ 10η5. ΑἸ βουσὶ πταίειν ἀο68 
ποῦ ὈΘΆΣ αἰἸΓΘΟΙΪΥ οα ἰδ ἐγγογέβ, φωὶ αἀοσοπίϊδωδ 
οδυεηῖγο ροδεῖπέ (ἀτοιϊ5), Ὀὰΐ ΘΟΤΙΡΓΘΒΘΙΑΒ ΙΩΟΤΆΙ 

οθηδθβ ἰῃ ἰ86 πίἀοδὲ βοπδὸ (Ηυ 6}), ἐπὸ υν οχαὰ 
ἴθ. 80 ΟΒΟΒΘἢ 88 Ζογί δ τ ῖ0  ὑο Ῥοΐπὶ (0 ΙΩ078}] δ. - 
ΤΟΥΒ δπὰ Οἴθῃσο8 δπὰ ἐπ6 86 ΟΟΟῸΓ [ὋΣ ἐμ6 τοϑὲ 
Ρϑσύ ἴῃ 86 Βρέοσο οὗ ἰθδοιίηρ (Ζελγγοάες--ἀτᾶαο- 
(16 υἱέογδ 66). 

1| ἃ τῶδὰ οὔοηδοιδ ἢοῖ ἴῃ νὙνοχᾶ.---ἘῈ 6 
δδουηἀοίοῃ ἱπάϊσαίθβ ὑμπαὺ Ψ81η68 Ῥγόβτοββθα ἢπ 
186 βϑῖὴθ ΒΡἢ6ΥΘ οὗ ἱπουρηὺ δῃὰ μθποο δῖτὴβ ποΐ 
δα 80 ΔΗ (16 518, 48 Ἦ ἰοδί σοῦ ΤΙ ΓΥ ΟΌΒΟΣΥ 68. 
ΑἸ Βουρἢ [86 ἐν λόγῳ τὰΔΥ ποὶ Βᾶγο ἰο ὃδ6 ᾿ἰχαϊι θα 
ἴο ἐν διδασκαλίᾳ (οἷ. 6... 1. 19), 88 Ῥοϊὶ ταδὶ ΐθιξτνε, 
180 οοπίοχί ΤΘΑΌΪΓΘΒ ὰ8 (0 (δΐηκ οὗ ἀϊἀαοεῖο οἵ- 
ἔδθῃοοθβ ὙΪΟΝ ΟΙΘ ὑμθ 800] οὗ Φυδαϊσζίπησ ῬὉὮΣΟο- 
οοοαϊΐη 8. 

Ηἴξο ἰδ ἃ ροσίϑθοϊ ζ281.---ΕΌΡΡΙΥ ἐστί. Ἐν ΟΥΥ 
νογὰ 8 Β6Γοὸ βίη δοδηί; οὗτος ἀθποίοβ {μ6 σαζιν 
οὗ Β6} 8. πι8π, ἀνήρ ἱπάϊοαίοδ ἐπὶ ὑπὸ Αροβὲ]ϑ 
ΤΘΙΟΤΒ ἴῃ Ῥαυιίίουϊαν (0 ἃ ΒΡΒΘΙΟ οὗ 58].658 δα 
ἐποὶν ἀοΐῃρβ, τέλειος ἀθβου 098 ΟἿΟΘ ΟΣ {πὸ Ν. 
Τ. χηδίυν Ἕν οὗ {δι}, συ ποῖρὶδὶ σοχαρ!οίΐοα. ἘΠῸ 
ῬΓΟΡΟΒΙῚ ΕΟ ΙΩΔΥῪ ΘΒΒΙΪΥ 06 ζοποσαϊσοὰ πὰ σα ὁ 
ἴο ἀδποίο ἐδ ἰά68] οὗ ἰδ 6 ΟἸγἸδιΐδη 11 ὙΓὨΊΘΒ 
ΠΟῺΘ 680 δἰἰδίπ ἤΘΓῸ ΟἹ οδγίδι (800 ἀ6 Υωκείξί 6); 
Ὀυὶ 5868 τηϑηΣ ΘΒ 0} Τοοτϑ ἴο βοιηοι ἰηρ δἰ τα ῖε- 
8019, τ ΙΟΘΣ ἰ8 ουἱἀ πὶ ἔγοτη δαὶ ζ0]1Ο 78. 
ΑΌΪΘ ονϑα ἴο Ὀτἅ]6 ἴδ 8ο]9 Τοᾶν .-.--- 

Ταΐβ ἱμύουθησθ 18 Τουπάρα οα {6 ἱδβουσιι ἐπ δὲ 
86 ἐοῆρυθ 18 ἐπδύ τιθῖῦθοΣ οὗ ἰδὰ06 Ὀοαγ ονοχ 
νι ἢ δὴ δηάδ ἰὺ τηοβί αἰ δῖοι] ἰο ὁϑ 8. Ὁ} 6 ἐπ ὸ 
ΤηΒΒίΘΥΥ δὰ ὑπδὺ ΒΒ 0 ἀοθ5 ποὶ οἴδηα ἴῃ ννοσχὰ, 
ΒΏΟΥΒ ἐμαὶ ἢθ ἢ88 ΟοβίδὈ]! ἰβμοὰ ἐδαὺ σωδβίοσυ. 
Οοπβοαυοπεὶχ : δ γὙ80 οΟἸθπά οί ἰῃ Βὸ οστα δα 
{ΠΟΥΘΌΥ ΒΌΟΥΒ Ηἰπι86}7 ἰ0 Ὀ6 ἐὴλ6 Τοϑδίοσ οἱ δ 15 
ἰοῆσυθ, μ88 οὈίαἰποά 86 τηΔΒίΘΓΥ ΟΥ̓́ΘΣ δ ὑν  9]9 
Ὀοὰγ. Βυὶ ᾿υδὶ 88 ἐδι0 ἱπίδσθῃησθ 18 6. ποὲ ἴο 
ἐ8ὸ ΡΒ γΒὶ681] ἰοηζαθ 88 βῦομ θαὶ ΟὨΪΥ 88 ἰῃ ῇὸ οσ- 
58 δηἃ Βγ1η00] οἵ τοδάϊποβα οὗ Βρϑθοῖ, 80 ὦ σι οβ 

0908 ποΐ ““8ο0(ὲ (86 ὈΟΑῪ 88 διιοῖ ἰπ ορροδιίξοσι ἰο 
ΤΏΔΕ ᾽ 88 8 ΓΙοϊαιϊγο ἱπάοροηἀοπὶ ῬΡΟΟΣ Ὑν ἴσο 
ΟΥ̓́ΟΓΒ ΤΔΟΥΆ] χοδίβίδποο ἰ0 8.6 Μ]1] οὗἠἨ 86 ““Ἐξγχο ᾽" 
(οί κος, Ηλι 6ν), θαὺ ἐμ6 Ὀοὰγ ἀθῃοίθθ ἔθ τθ 
106 οΥζϑδῃ δηἃ ΒΥ1000] οὗ 8}1 Βυτηδῃ δοίϊουιλ Ὑυλῖῃ 
6 ὀχοορίΐου οὗἩ βρθθοβ. ΤῈ6 86:80 ἱπ ὈΣΊΘΕ δ 
{ποτ ίοσο 88 [Ὁ]: δ6 ὙΠῸ ἰγΌΪΥ τϑδίθχ 5 Ὠϊ5 
γγοχάβ, νν 1 α180 τηδϑίθρ ἷβ οσκθ. 1119 ποιᾶδον 
(89 ἴὰτν οὗ ἸΙΟΥΥ 18 τηοϑὲ αἰ δουϊΣ ἰὸ ὍΘ ον]- 
ἀοποοά πὶ ἐμ τηδδίουυ οὗ οπθ᾿ Β δρθθοβ. Ηπέβοι 
8180 δέζοΥγαγὰβ δοκπον]οροδ ἱμ9 ρυταϊϊν ἐπ 
186 Ἰδρσυδρθ οὗ ὕδιποθ: “Ἴδο καρδία Ἰηάοοα δα 
[λ9 Τουπίδϊη οὗὨ ον]} ἀθοὰβ (Μδίί. χυ. 19), πὲ 
ἐλ9 Ἰυδβὲ ποῖ ἰδ τοοϊθα ἱἐδπογοῖη, 888 δὸο ἐμο- 
ΤΟΌΘὮΙΥ ΔρΡγοργιδιθὰ {6 τ 6 18 οὗ τῆϑδν δια 
α4 ἴξιρεγε χοὰ 1.8 ἀπο] ηρς πὶ ὑμοια, ἰδὲ ὝΠΟΥ 
ΒΡΡΘΆΣ 88 Ἰυδβίϊηρ δι )θο8 δηἀ ΙΔ 6 ΣΟ; στ - 
Βοηΐθα 88 81.1.0} ἴῃ Ἰἰνὶπρ-σοποτοίο ἰδηρσαα σο." 
Βιυὺύ ἰλ9 ἄριιγοβ οὗὁἩ [89 ποσβθ δῃὰ ὑἐδμ6 βῃὶρ, νυν ΣΟ ἢ. 
0] ον, Ῥσοῦο ἰπδὺ {πΠ6 Τοΐοσθηθο 18 ποὺ ον ο 
ΟΡΡοΒίῃβ ΒἰπέΌ] 988 (80 βοοιωΐηρ Δ ἱπ {86 
ἸΩΘΙΩ ὈΘΓΒ Βομι. Υἱὶ. 28), Βαὺ 4180 ὑο (6 παίσας ει 
1891} νδίοι ἰ8 ϑυρθοταϊπαϊοα ἰο ἐμ6 βρὲγιῖ δὐναᾶἃ 
ΠΘ068 συϊάϊηρ; ἴον (1.6 ΠΟΥ89 ἀο68 ποὶ γοδὶδὲ δέκ 
γον, δηὰ {16 881} 108 ΒοΙτηβηηδῃ, 88 186 ο]ἃ χα.γ 
Γοδὶϑίβ ὑἰῃ6 πο. ΗΝ ΠΟΥ ΙΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ Βοίβ ἤοχο 
8814 9 βούθγ8ὶ οσρ᾽ δηδίϊ οῃβ (“ὑπὸ 8010 ΘΟ 6 6- 
ἰλοῃ οὗ {πὸ δοίβ δῃ! ἃ σδηροβ οὗ π᾿" Βδαυμλρατχ- 
θη, οὐο.), τυ ἢ ΔΓΘ ΙΏΟΤΘ ΟΥ 1688 016}} Βυϊίθιὶ ἐο 
ἀοβπαο ἴμ6 ἰά6α ὁ ψὨΪΟΝ {δ “’ 6 ἐξ 1067 6,᾽᾽) ἴῃ σΟῺ.-.- 
προίΐοι τί 10 ὈΟΟΥ ποοάϊΐηρς ἰο Ὀ0 συϊάθα, ἐπ 
Ὀαδοά. Βαϊ ἰλ)0 οΥρδηΐο οοπογοίϊοη δηα τηοχη- 
Ὀονῖης (ΟἸΣοἀοσ απ ρεξασι ου]αίη ) οὗ ἐμ9 Ἰυδὲβ οὗ 
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ἔδ6 δβεατί ἴθ (86 51} Πγ πυπίππμοα ΘΟΥΡΟΣΘΆ] 688 
τουδὶ Ὁ6 Βο]ὰ ἔαδέὲ. 

7λε ροισεν ΟΓ ἠὲ ἰοπσιιδ, νυ. 8, 4. 
ζαδιο8 1ἸυδίΓαΐθα ἐμ 9 Ῥοτγοῦ δῃὰ ἰτηροτὺ οὗ ὑπο 

ἰοασιθ ὈΥ ἔν σοι Υ βου. ἴῃ υ. 2 μ6 μδά βοί ἰΐ 
Τουτὶ ἢ 88 Ὀοΐηρ ΓοΙ αἰΐγοῖγ [86 τηοϑί ταὶ ΣΉ ΤΩΘΙΔΌΘΥ 
δίποπᾷ [6 ἸΩΘΙΏΒΟΣΒ οὗ ὑ86 Ὀοάγ, ΒΘ ΠΟῪ ἀ606]- 
ορ8 186 ἐπουρσδῦ ἐμαὺ ἐὺ 18 ἐμ γυϊΐπρ ταϑα δον, ἰμ6 
δοπίτοὶ οὗ ὙἘ1ΘῈ ἰνοϊν 68 ὑμ 6 σοηίσοὶ οὗ [86 Ὑὅ7}0]6 
υοάγ. Ἠθο ἰδκ68 ἴθ᾽ σταπίθα ὑμδΐ ἰΐ 18. ΟὨ]Ὺ [86 
δρὶ τὶς το ὁ8π σΟη ΣΟ] ὑ86 ον ; αὶ {6 οὐζϑῃ 
οἵ 18 τὰ ]ο, (86 ἱπδίσυμαοαῖ ἴο 6 σοπίτο]]θα [ῸΓ 
86. δουίτοὶ οὗὨ ἐπ θοάγΥ, 18 }ιδὲ (0 ἰοῆγιθ. Τ86 
ποιὰ 18 (86 ΑἰΒΡΟΒΟΣ οὗ δοίβ. “Τμὶ8 8010 ἀ}8- 
συβδίοη οὗ ἰμ6 τὰ ῬΟΎΤΟΥ οὗ ἰπ6 ἰοπρτθ 8 ποὶ 
“βοιναδί᾽ (ΒΟΒ]οἰθστωδομοῦ), θα ἀθδίρποα ἰῸ 
τῊ8 0 ΟἾΘΆΣ ἰ0 ἰδ ΣΟΔΟΘΥΒ {Π6Ι͂Σ ἘΘΙΎΘΓΒΘΙ ΘΒ." 
ἩΠοεηχον. ΒΙρμὶ, αὶ Φαπῦθ ΚΠΟΥΒ 4]80 ὃ 
ῬΟποΡ Οὗ [πὸ ἰοηριθ 'ῃ 8 ρβοοα Β6η86. 

Ρρεῖ ἤσιγε. Ψεβ. 8. Βπὶ [92 σσὸ Ρπῖ ἴ89 
δι ἰηῖτο τ 9 του οὗ ΒΟΣΒΘ65.--- 6 ΑΡοβί]ο 
ἰοἰτοάποοθ ἄγδὶ ὑμ0 ἤχιγθ οὐὗὁἨ Βοσβοϑ, Ὀθοδδθ ἢΘ 
μεὰ εαἰγοδὰγ Ὀοΐογο Ὀουσονοὰ ὑμογϑΐσοτη {86 
Ἀγαγαιϊνο οσρυοβϑϑίου χαλιναγωγῆσαι (ν. 2; 6Ἀ. ἱ. 
φὶ Ηδοποο ὑπο αοηϊῖνο τῶν ἵππὼν βου] ῥτο- 
ΒΑΟΙΥ Ὀ6 7οἱποα τι τοὺς χαλινοὺς το διὰ 
ποὶ ψίτἢ τὰ στόματα (Οϑουταθηΐαβ 8πἀ 84]. Η αἰ} 67). 
[τῶν ἵππὼῶν ΒΡΡΕΆΥΒ ἰο βίδπα ἢγδβὶ ἔοσ [8:9 886 οὗ 
δα ρμαδ8. Ττδηβὶαἰϊπρ ᾿1(ογᾺ}}ν “ΒΒ ἰζ οἵ 
Βοτδοδ γὯΘ Ῥαὺΐ (119 ὈΪΐ8. Σπΐο {86 ταουΐ᾽ ἰδ ποὺ 
ΒπρΙ κῃ. (ΑἸοσὰ). οδ᾽ Βαᾶνὸ ἱβογοίοσο οχ- 
Ῥτοβδϑὰ 6 ἰάθα ἴῃ ἑάϊοταδίΐο Ἐπ ΊΒᾺ ; ἰμ6 αἀϊ8- 
ἐἰποιΐοη οὗ Τϑῆχοὸ ἰο σοῃηῃθοΐ τῶν ἵππων ΜἰΒ 
τοὺς χαλινοὺς Ἰμϑιοδᾷ οὗἩἉ )οἰπίηρ 1ὑ τὶν τὰ στόματα 
ἷβ Σ68}}7 ὁ ἀἰβιϊποιΐοι υιϊουΐ ἃ ἀἰοτοποθ. Υῇθ 
νυ δέ ἱπίο {86 σπου δ οὗἁἨ βοσβοβ, ὑπμαὺ ἱβ Τϑαὶ, 
ἸαδίοΥἽ8] Ὀϊ18: ΟΥ̓ ΘΟΌΓΒΟ, δμολ Ὀϊϊ8 γο ἀο ποί μΡαυΐ 
ἰδίο (9 του ἱδβ οὗ τι. Τ6 86280 18 ΓΘΔΙΪΥ 
(16 βδίῃθ οὐ οἰΐμονρ σοπδίγυσίίοη. Τὸ δ᾽1}}}}- 
ἰπἀ8 οοπίδῖ πη {89 δρρ] 1 σδίϊοι.---Μ.. Τὸ Ὀἰ18 
[[δρξο (γουφδοῦὶ υ868 9 τοτὰ Ζαιπιξξυ συ α]6, 
υἱ χαλινός 5 οὺ (88 ὀγίαϊδ, Ὀπὺ 1ὲ8 τα οἰ] τηου ῃ- 

Ὀΐοδο. 1 Βηγθ {δβουϑοσο ὉἈΠΙΪΟΥΤΩΪΥ γοηἀοχοα 
Ζαινι--- Ὁ ..---Μ.7 οὗὁἨ ΒΟΥΒ6Β 28 ᾿ἰύθ γα] ὈΪ(8Β ΔΓ’Θ 
φοηἰσαβίοα σὲ τ ὑπὸ ρσυταϊϊννο. Βαϊ οί Κἰπὰ8 
δεϊοης ἰο ἐι6 τοβρϑούϊνο του: ἰμθ ΒοΥβθ- 1 
νεΐοηβ ἰο 8 πουβοβ τοῦ, [6 ἸηΔᾺ-Ὀ1] ἴ0 8 
ἸΏΔ} 8 οἢ. ΤΆυδ ἰῃ9 Ῥγΐποῖραὶ δοσθηὺ 1168 
οογίΑἰ Ὠ]Υ οὐ τὰ στόματα. Ἶποβο σοπβίϊαϊθ {86 
ἱερ ας, εοπεραταίίοπὶ, ποῖ “Πι6 δΒιι8}}] 688 οὗ ἐμ 
χαλινοί, 8ἃ8 8:9 ΤηΔΊΟΥΙΥ ΟΥ δοΙητηθηίδίοῦβ ΒαΡ- 
Ῥο80" Ηυϊποσ. Τὴο Δροάοβὶβ θορὶηΒ τ καὶ ὅλον 
ἙΟΥ͂ Ὰ Ἠυϊμο νὴ; ἰὑ 18 ποί σοῃίδ! πο ἴπ γ. ὅ 
Τ.6116); ΠῸΡ ἀο65 10 Το] ἶ6 ἃ8 ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ Βοιμο- 
ἱπς ἴῃ ἰΒουρηΐ (ἀο9 Τοι.6). μετάγειν ΟΟΟΌΣΒ ἷπ 

[86 Ν,, Τί, ΟὨΪΥ͂ ΒοΓΟ δπᾶ νυ. 4.--- 
δεοοπά ἤσωτε.--- Ἐπ. 4. ΒοΟΒο]ᾶ ὄνϑῃ ἴδ 9 

ΒΒΐρ5.-- Τὴ. οὐὔζϑη οὗ ρυϊάϊπς, ῬγουαὈΥ δοη- 
προοἃ χὶ ἢ} ἰΠ 6 πδίυγΆ] ὈΠΡΌ 658 οὗἨὨ ἰὴ 6. ΠΟΥΒ0 
ἰο θ6 σαϊάο, νγᾶβ (89 Ὀσυΐποῖρδὶ ἰάθα οὗἨἩ 86 βΒτβὶ 
ἄγυτο: ἰῃ6 πιο, ἐμθ ἰοπραθ; ἷὰ ἰμ βϑοοπὰ 
ἤγατο ἰξ 18. ἐη6 σοηίγαβέ θδίνγθθα {6 5:18} 688 οἵ 
ἴδ ονζαπ, ἰμ6 ὅπ ἰουςἢ τοαυϊγοα ἰο ᾿μῆμπθησθ 
ἸΕΈδηά (6 στοδίμοβθ 85 Ὑ76}} 88. ἴ86 βἰογιη-ἰοβϑϑα 
οοηἀἰἰΐοη οΥὉ [86 ΒἷρΡ ἰο Ὀ6 ἰυτμοά. Τμ6 8118}} 
Ττισάον οα ποῖ ὑπ 9 ψ1}} οὗὨἨ ταδὶ ὙΠ} δ᾽ πιο ἐμ 
δἰ 1] η 688 ΟΥ̓ Βρ᾿ ΤΙ 185, ὁχοτίβ 15. ᾿τρυ]86, ΚΟΥΘΡῚΒ 
(80 σ}0]6 στοδὶ βΐρ [ἢ 411 ἐκλο θαυ] τϑϑοίΐοη 
οὔ ἴδ νἰπὰ δηὰ 89 νγατϑϑ, σοι ΕΚ ἰητζατίαἰοᾶ 
ΘἰοΙΠΘΕΪΔΤΥ δΡῚ Στ ἰ8 Ορροβο ἰδ9 ἤτηι βρίτὶς οὗ ὑπ 

βίϑθοσβιηωδι. Ἦδῃοο ἰδο βγϑὶ καὶ, 88 τν9}] ἃ8 ἰδοὺ, 
ἀομοίοβ ἐπ θη δὶ δυδίϊοῃ. 86 ρατίϊοὶ 8] βοπίθμοθ 
ὄντα ὈΣΪΏΩΒ οαὖ ἴῃ} 8 ἱτητηθ 80 τνοϊχξ τὶ οὮ ἰΠ 6 
Τυ ον δΔΒ ἰο ΟΥ̓ΟΥΘΟΙΩΙΘ; τολίολ αγὰ 80 τοδί, οὕ 
ἐλουσὴ 40 πτοαὶ.---ὠὀὠλαύνειν ἰο αγῖγο οὩ, Ββοὺ ἱπ 
ταοϊΐου, ἰ8 υβοὰ οἰΒΟ Ὦ6ΓΘ ἴῃ ἰδο Ν. Τ΄. οὗ παγὶ- 
βαϊϊηρ ῬΤΟΡΟΥ [οἷ»- ΜΑτὶς Υἱ, 48; 5πο. νἱ. 19, 
ΧΧ. ἴον 3327, 18. χχχἱ, 21.---Μ.1, αϊ (θα 

8180 οὗ γοβί]985 δρίἰϑίϊο 2 Ῥοὶ, 11.ὄ 17. ΕἾΘΓΟΘ 
τ Ϊη48 8τὸ {86 τῦ|ῦ]]ὰ παυϊχζαίογβ οὗὨ (6 Β}1} τ ΒΟΙΩ 
ἐδ Βυμηδϑὴ πδυϊζαίοῦ ΟΡΡΟΒοδ ψὶ ἢ Β18 συ ον. 
ΤΟΥ αῦο ἀουῖ}]688 ἃ ΒΥΤΩΌΟ]1681 ἱπιρογῖ, 88 
Βοὰο ἀἱϊὰ ὑμῖηϊκ, ποῖ ΒΟΎΘΥΘΣ 88 0 ἀρρείξίέμε 
πιοηζιρη οτἱσι ποίη τη, Ὀὰὺ 88 ἰμθ στοδί 
ἰοιαρίϑύϊοηβ (πειρασμοί) οὗ {μ6 τον], οοτΐηρ 
ἔγοιι πίμουὶ, (86 Ρ͵8Δ06 οὗ ψμο86 παι, ἰο 0 
ΒΌΓΘ, ἰβΒ ὙΣΙΒὶη (866 ὁἈ. ;ἱ. 6). Τδὸ 16 τυάάον 
ἷβ Β6Γ6 ΟὈΥουΒῚΥ {86 δα  1ὐγρο οὗὨ {89 11 {16 ἐοη σα. 
[Βοἀθ᾽8 ὀχροβίἰἱοη τηδὺ Ὀ6 ἰουπὰ ὑδο]} ἰῃ Ροΐπὲ 
οὗ αρρίἰϊοαίίοπ, ΑἸ Βουσὰ ἰὑ 18 ΒΔΙΑΙΥ βουπὰ ἴῃ 
Ροϊπὶ οὗ ἐχεργοδίδ. ““ΝΑΥΘΒ ΙΔ ΡΤ 89 ἴπ ΤΣ, τηθη 68 
Βαηΐ Ὠοχχϊηθι ἰῃ 86 νυἱίβ, εἷγο θοποσῦμι δἷγνθ 
ταϑιοσῦθ. Ὑοοί γ]1αϊ, ἃ αυϊθυδ τ παπίυν, ἱρδὶ 
δΔρροιζίαβ βαπὶ τηοπίϊαπι, ααἱθὰΒ πδίιγα  ὑ6  60- 
Ζυαπίοξ δ᾽ιαυϊαὰ ἀρογο οἱο.᾽--Μ.]. 

ΝΒ Βοσδοθνοσ 890 ἄϊτοοίϊοη.“--- ΑἸ ΠΒουρἢ 
ὁρμῇ ἈΑΥαΪγ ἀοποίοβ ὑπὸ ἐπιριζδιιδ δχίογπυδ, ἰδο 
ΒιθοΥ 8} Β ῬΥΘΒΒΌΓΣΘ ΟἿ ἴπ0 τυ αοΡ (ΕΣδβιηυδ δηὰ 
ΤΑΒΏΥ Οἰ6ΓΒ), [8.6 ὑγϑῃβ] οι ““ΘδροΣ Ψ1}1, ἀθβῖσθ 
οὗἩ βοιποίίηρ᾽" (Βοάθ, Οδινὶη, Ηυΐδοῦ οἷο.) ἴ8 
ΒΑΤΪΥ πυβηοϊοηΐ; ὁρμῇ ΔΙΑΥΒ ἱπάϊσαίθθ δοίλγο 
11 ἀονοϊοροα ἰηΐο δὴ οἷδογτί ΟΓ οπβοῖ; Ἀθη 66 
ὮθγΘ ἐμὸ ἀϊτγϑοίϊοῃ, [6 ΘΟΌΓΒΘΟ οὗὁἨ (86 παυϊχδίοσ, 
Κορὶ ἱπ δοίΐοῃ ὈΥ (86 στυὰάοσ. Οἱ β᾽ ταῖν ΘΟΙ- 
ῬΔΥΪΒΟΩΒ διποηρς ἰμ 6 ο1488168 886 ΟἸΘΌΒοΥ, Τμοῖ]90. 
[ὁρμή δεἰκηΐδοθ ῬΓΙΔΑΥΪΥ ἀπν υἱοϊεηέ ρῥγόδδιγ ὁΠπ- 
ισατα58 (δρνυμι), ἰμθῃ ἐδ γδέ δι ΟΥ πιοῦθ ἰΟΝΑΤΒ 
ἃ [πΐηρ, ὑπ 6} ἔτ ρυ]86, οαοΣ ἀδδῖσο ἱπ {{|0 Β61180 
οὔ νὶ}]}]. 1 ΥοοΣ “6 Μ|1]1,᾿ Ὀοσαῦβο ὑπὸ Μ1}} οὗ 
{8ὸ ϑἰθοσβίηδὴ αἰγοοὶβ 8:6 ἱτὰρυ}86 αἴθ ἰ0 {86 
τυ ον δηᾶ ὑμπουθῦυ ἰο ἰμ6 8Β}]}Ρ.---Μ.7.--ο ΤῊ 
ὑγγο βὲὶ]ἐ68Β οΥ̓ ἰδ 6 ὈΪῪ΄ δηα πανυϊζαι οι ΠαΥθ 
οὔζοηι Ῥθθα σοημηθοίθα ὈΥ͂ {6 διηιοὶ δη 8 ἴῃ 8 δ 118 Ὁ 
ΤΩΒΏΠΟΡ, 80 ἰμδδὲ Ῥυίοθουβ ουθὰ ἱμουρης δαί 
Φδυλοβ τισί ἤν ουσουθϑα ἔμ θη ἔσοσῃ ΡΊδὶο ΟΣ 
ΒοΟΙῺ6 οἶμον ατροὶς σον. ἀοῦδϑασ. ΗαίμΟΡ 
ΟΤΟΠΟΣ 08118 δἰϊθηύϊοι ἰο ὑἐπ6 οἰγουπηδίϑησο ἐμαὶ 
{δ Γοίθσοποθ ὮθΓα 8 ἰο ὑμ6 δοί8] εὐθύνων, ποὺ ἴο 
18 ἰθομηἶο8)] οΥ ο1018] εὐθυντήρ. 

γεκβ. δ. ΤῬμῦκ 6186δὸ ἴ19 τοι Ό9.---Α 1110 
τ 6. Ἰἶκ6 ἴδ 11.110 τυ 6 Γ. 

ΑΔπᾶ Ὀοαπῖοῖδ κιθαῖὶ ᾿ΒΪΠ68.---5;'πο0 μεγα- 
λαυχεὶ ἀοβογῖὶῦθ8 8ΔΌΒοΟΙ] αὐ ον Βδυρηίν δηα οὐοσ- 
Ῥοδσίηρ σοπαποί, {μΠ6 τοδαϊηρ μεγάλα αὐχξι 86 618. 
ἐο ὍΘ ῬΓΘΙΘΥΔΌ]6 (8660 ποθ ἴῃ ΑΡρϑνὺ. Οτὶϊ. Δ ΟΥΘ). 
ΕΟΥ δΦαϊηοβ πο βροΐοη οὗ ἃ στοδὺ διὰ ῬὈΓ8186-- 
ὙΟΥΓΒΥ ἀοϊηρ; ὃ οουἹὰ ποὺ νἱτἢ οὕτως Ῥ888 αἱ. 
0866 ἔτοιῃ (86 ἔρυτο οὗἨ ἱμ6 συν ἴο (86 ΡοΓη)-- 
οαἴουβ ἀοΐηρ οὗ 86 ἰοῆριαθ. Τὸ ἰδοῦ Τηογθ ού τ: 
βορδγαῖθθ ἰπ6 ἱπουραὺ ὑπ 6 ποίΐσθ ἔγοταῃ ἐμ σοη-- 
ἑοταρ]δίϊοι οὗὁὨ {π6 Ῥογηϊοΐουβ ορογαϊίοηυ οὗ (δ6. 
ἰοησιιθ, τὶ ἢ ἔ0]] 8. 86 Βοϊδοίοι οὗἉ {86 ἔδυ 
ΒΙΤΑΡῚΥ ἱπιϊμηαίθϑ ἱπαὺ (ἢ ἰοηριιθ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἀ068 
στοαὶ ὑπίηρθ, Ὀυΐ Ῥοδδβὶβϑ οὗὁἨ {π6 σγοαὺ ἰμπίηρβ. 
Βοάθ: ““ἴασπα οχαϊίαϊ.᾽" ἸΤ6 οχρ᾽ δηδίϊοη ““ 86- 
ΘΟ Ρ] Ϊ8η65 στοαύ ἰπΐησα᾽᾽ ΤΌ ΠΟΙ (δ᾽ Δ] ΑΥΪΥ. 
Οδουσαθηι8, Οδἰν δηὰ 8].), σίγοβ οπθ (ο (16. 
απ ἀδιλθη αὶ ἰάδα τυιῖξμουῦ ΡΥ βοσυϊηρς ἰδ βμαάϊΐηρ 
[{.6. 180 ἐταάυδ) βμδαάϊηρ οἵ----Μ.. Ῥοχβουοσίη 



ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞ. 

το {8 ἰᾶρα μεγαλαυχεῖ (ΗΠ αἰ 6Γ, δ᾽ χα ]νῚν ὙΠ Θδη- 
ζ51) 8 ποὶ Ὀ6Δ8θἀ οἢ {δπ6 οοπίοχί. 

»Ῥεγπίοίοιια ἀοίπρ ο (λ6 ἰοπσιδ. 
γ. 8 (βδοοομὰ 88}), ν. 6. Βομοϊᾶ Βοῦν Β1:81} 

δ: ἔχο.---ἡλικον ΟἾΤΘΒ ῬΤΟΙΪ 6 η66 (0 Π6 αὐδη 
δοοογάϊηρ ἰο {86 οοπδίγυοιίοη, οἰ 6 ν᾽ ἴῃ Ροϊπὺ οὗ 
ξτοδίποαβ ΟἹ Β158}1Π688; Π6ΓΘ ἰὴ Ῥοὶπὶ οὗἁ 8118]}- 
688 (Οδλοίδηυβ, Ἠαΐμ6.). ἀ6 ὕειί6 υπάἀοΥβίδη δ 
ἦς δὲ ἀθῃοίϊηρ ἃ τοδὶ ὅσο; δυὺ (ὴ9 ΑΡΟΒΙ]6᾽ Β 
ἀοβῖ χη τγδϑ ποὺ 80 το} (ἢ 6 δοδβί!ϑίλο Θομπίθι ]α- 
οι οὗ ἃ ογοβί-οοῃδαρταιΐοι, 88 ἰο Ῥοϊπί ἰο (86 
πὰ|οκοα οΥἱσίη ἐμπουθοῦ ἴῃ ἃ 11{{16Ὸ Βραστὶς; δρδὶπδὶ 
818 ἮΙ ΘΒΙΏΣΟΥ ΒΥ 1ΔγΥ8 βίγοϑϑ 055): ἀνάπτει 
ΜΟΙ ἰ8. ποἰς-οομβαϊμθα, Ὀυϊεεὶ σοι ἀρ, 
ἱπά]οῃΒ. ϑηθοα (Οὐπί. Υ, δ) ΘΙΏΡΙΟΥΒ ΥΘΥΥ͂ 

Βἰταΐαν ἰδηρυδθ “σωαηπιὶ ἰεπίδιις ἐπεί φωαπία 
ἑποεπάϊα οταπίων."--Μ.].--- Ηυύμον, δανοσγίϊηρ ἰο 
ΘΟΥΥ Βρομϊηρ ἀθβοῦὶρίϊου8 ἱὰ Ηοτηονῦ, ΡῬίπαάδγ, 
ῬΆΪ]ο οίδ., βοϊηβ ουοὖ ἐμαί (86 δοποσθίθ Β6}86 οὗ 
ὕληςεεϊοτοβί, 18 ρχοΐίοσδθ]θ ἰο 89 νϑῦοσ πιαίεγία 
πε οχ θυ 8.10]0 οἰοθ. [716 6]488108] ἀοβουὶριϊοηδ 
ΔΊ ἤουπά ἰἱῃ ΗοΙΩΟΥ, ἢ. χὶ. 11δ: Ῥ]αίδσοι, ϑπι- 
»οδ. Υἱἱϊ. ». 780; Ρίπαδν, Ῥγέλ. 1.1, 66; Ψρρ!, 
Οεοτσ. ἰὶ. 808.---Μ.]. 

ψεβ. 6. Τ}6 τοῦθ 618δὸ 5 ἃ το.--- Τὴ 6 
ἄχυχο οὗ 8 ΒΡΑΙΚ ΟΣ 8 ΥΟΣΥ͂ 8118} το ῥχγοἀποίΐηῃρ 
πο σοηδαρτδίίου οὗὨ δ ἴογοϑί, 18 ΠΟΥ δΔΡὉ]1θἃ ἰο 
ὑπ ἱποθῃα υῪ ταύϑροβ οὗ ἴμθ ᾿ἴοηρυθ. Τ8θ 
ἰοηζυο 8 ΔΟΥΥ͂ 88 ἰο 18 παίασγο ἷπ σΘΠΘΓΑΙ, ἐ, ἐ. 
ἐμὸ ΟΥζϑῃ οὗἩ βρϑθοΐ, ΘΕ ΒΥ ἱπδαδταθα ὈΥ Ββρί γι ἐι8] 
Ἔγο, ὉΥ Ῥϑββίοῃδίθ, Ὑϑβοιηθαῦ δηὰ οοηβυτηίηςς 
ἡτρυϊθο. Φ8Πη68 ΠΟΘ Ρ88868 ΟΥ̓́ΘΣ {0 δοὶ ἐμαί 
189 ἰοηρῦθ 18 ἀοδίϊποᾶὰ ἰοὸ Ὀοδοῖηθ δὴ οὔβϑῃ οὗ 
ἘΘΑΥΘΉΪΥ ἢγο, Αοἰϑ ἰϊ., ζογ εἷβ ογο 18 ἔχϑα ου (ἢ6 
Ῥογιϊοΐουβ ἦτο οὗ ἔδπαδιϊοἱβπιὶ ΒΟ ὈσρὶῃδΒ (0 
ἰπῆδιηθ (809 Φυάαὶβίϊο δβρὶγὶ 8 ἱμβτουρποαὺ {μ9 
ψοῦ]α. 

1, τ[89 ὑτοχ]ᾶ οὗ υὐτὶϊθουδεηοδβα 86 
συοτ]ᾶ οὗ πα.  γ].---Ν οὐ δὴ 6}}} 0.168] οἶδιδο, 
τοαυϊσγίηρ ὕλῃ ἴο σοχῃροίο ἰὑ πὰ ὑπ 6 86η80 ““ἐμ9 
ἰοῆζυθ ἰβΒ 80 ἦτο, 86 τυου]ὰ ἰβ ἐμ ζογοδί."-- 
Μοτιβ δῃὰᾶ 8]. Τ}ινἷθδ οοβιθοβ ἔθθῃ 18 ἃ ἔπσίθμο ῦ 
ἀεοεὶχπδίΐοη οὗ, ἰμ6 ἰοῆζυθ. Αοοοτγάϊΐης ἰο Ἦ᾽]6- 
δ ΚΟΥ κόσμος ἴῃ ΖΘΠΟΙΑΙ, ἀοῃοῦθβ {86 βυχι-ἰοί Δ] οἴ 
νθδί 5 ογοδίοἃ (Μαί. χὶΐ, 8δ; ἘγρΒ. 1. 4), 
“{ῆὴ6 σοδῖηποδβ οὐὗἨ ὈὉΠΥΪὨ ΘΟΌΒΠ 658," ἈΘη66 ΠΟΡΘ 
“{86 βΒυτη-ἰοίΔ] οὗ υὐΥὶἰθοῦΒη688,᾽" 500 Ηυΐβον 
οἰἰηρ ὅλος ὁ κόσμος τῶν χρημάτων 1,ΧΧ. Ῥτχον. χΥ]ὶ. 
8. ὕΟαϊνίη: “.«4οεἰ υοσατεῖ πιατὲ εἰ αδῇιυδιιηι.᾽" 
ΟἸδιδυβοη δηᾶ α]., “1 18 88 ἰὺ οσο π6 ἁπτὶσπὺ- 
ΘοΟΒ τον]ὰ ἐϊβο}, ΒΟ. 65 ἰΐβ βοαὺ ἰῇ (86 
ἰοησαθ." Ηοθ ἰδὸ ἱπιοσργοίδίίουβ οὔ ΤΒοῖ]6, 
Ἐπβιϊα8, Ηογάορῦ, ΟοΌΒαῦ, ΟἹοῦῖσαΒ (σγῸ ψἱ ἢ 
οἴβοσβ Βο]ἀβ (6 ψψογὰβ ἴο 6 βρυτῖου δ), ἴῃ ΗΒ οΥ, 
Οθουπιοηΐαδβ 8Πα ΤΏ ΔΩΥ Οὐ ΟΥΒ γοδα κόσμος--- δ ΧῈ- 
τηοηὺ οὗἨ ὑπΡὶ ἰθουβηθθδ: πο ἰοῆσιθ ΔάΟΥΤΒ 
ὈΒΣΙ Ὠ ΘΟΌΒΙΟΒΒ ὈΥ Τηοίουίοδὶ ατίβ. ἩΙΘΒΙΏ ΣΟΥ 
ΟὈ͵θοοίβ 1. (δαὶ κόσμος 1ἴΒ 8 Ῥαδβδβίγο 1άθβ, 2. ὑπαὶ 
ἐδ βθρῆβ ψουϊὰ 6 ἰοο ἔθϑῦϊθ. Τ8ὸ πνογὰ ποοᾶ 
ποὺ Ὀ6 ἰΔϑῃ ἴῃ ἰἶ6 Βοηδο οὗ ““Δἀοτῃιηρηί,᾽᾽ Ὀυὶ 
ἯΤΘ ΤΏΒῪ ΠΟΥΘΡΓΒ6]688 ΒΌΡΡΟΒΟ ἐμδὶ 79 δῖηθβ 6 Υ6, 88 
γϑαυθὨ ΠΥ, τοί ΓΒ ἰο ἐμ οΥἶ 8] βίη οαίΐοη 
οὗἩ ἐπ0 ατοοκ ποσὰ. [πο ροϊπὶ οἵ ἴδοι 1ὑ ἰ8β {86 
ἰοηρὰθ ὙΔ1ΟΙ ΟΡ βι168}} 7, τοίου σαν, Ῥοσίὶ- 
ΟΔΠΥ, ΡΑΡΘα  Βο 6 8}}}0 δηα ἱπρογ Ογ 9}ν ρσἴγθα ἰὸ 
Ὁπτὶ θοῦ βη 6885 1.8 ἩΟΓ]ΑἾΥ, ΔΡΡΘΓΟΗΑΥ͂ ΣΟΒΡ66- 
8010 πὰ ϑυθὴ βρ]οηάϊὰ ἔοι. 0 {ΠΘΓΘΙΟΥΘ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμπδὶ Δαϊηθα δηθὰ ἰ0 βϑὺ ἰμαὶ “186 
ἰορυθ ἰ8 ὑμ:0 ἴοστῃ οὗὁὨ {ἰπ6 σοῦ], νον] ] 1688, 
ὙΓΟΣ]ΙΥ ου]ίατο, (6 ΘΟ ΡΙΥ Ὀθδυ 1} τνου]ὰ 

οΥ̓͂ υπτἰ κι ὐθοῦδη 988." Αἱ 4}1 ουθηίβ δ δου]Ἱὰ 
δύο ἀδβουι θὰ δ 88 ὑμ6 βαπι-ἰοἱδ]ὶ οὗ ὑσὶ μι έοουδ- 
ΠΘΒδ ΟὨΪΥ ἱπ 8 ΒΙσῺΪν βρυγδίγο δοη86. 86 
βογοίοσο ποϊὰ τὴν ΤΙΒομοπάοσῦ δὰ Νοδηὰ ον 
δεαδιηδὶ ΗσίΒΟΥ δηὰ {86 τη Δ) Υ  Υ οὗ δοτωσηθηΐδ- 
ἴοτβ, ἐμαὶ ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας ἀθο68 ποὲ ὈαΙοης 
ΔΡΡΟΒΙ ΓΙ ΟΏΔΙΥ ἰο αὶ ζο68 Ὀοΐοσο, Ὀυΐ Βοϊοη 8 
ἰο Ὑλδί Πα. Τὸ δαάϊιίου “186 Βυχ)- οί] 
οὗ τσὶ σίθουβη 688" που]Ἱὰ ποί οσρ᾽δὶῃ {86 Ῥσορο- 
Βἰ(ΐοα 186 ἰοῃρτιο ἰ8 8 ὅγο." Βαί ἴὑ 8 ἰο Ὀθ 
ὑπαογδίοοα ἐμαὶ (Π9 Τοπρσοθ 18 ῬΤοΙαϊ θη ΐ ΒΙηο Ως 
(16 ΤΑΘΙΔΌΘΥΒ 85 ἐμ6 ψου]ὰ οὗἩἨἉ ὑσὶ ΟΞ. 658. 
10 18 ΒΟΤΎΟΥΟΙ τηδίίοῦ ΟὗἩἨὨ ἱπαυ ὙΥ δὶ ἴθ (86 
τηθϑῃΐηρ οὗ καθίσταται ἢ Τθο ζΟ]]ονίπρ ἱπίοσρσο- 
ἰδίϊομβ τὸ 116, ἰὸ βᾷγ ποιμίηρ οὗὨ ὑπο ῖγ ἱποοῦ- 
γοσίῃθϑβ: ἰὕ δίαπαβ, ἰὰ ἐδ ρἱασοᾶ, 1ὲ ἐδ δεῖ; ἰμαὶ οΥ̓͂ 
ΗύΐΟΡ 4180 18 ἱπδάθαυδίο: ἰὑ δεοίβ ἐΐδοῖγ, ἀρρεατὰ 
ἱῃ σοππηϑοίΐοη τὶ δύ Τ0]]ΟἾΒ, 8488 ἐμπδὶ τ Βῖ 
ΡοΙ]υΐοι 186 τοῖο Ὀοᾶγ. πῃ δρτοοηθηί πὴ} 
180 [Ὁ}} τηδαπίηρ οὗ καθιστάναι διὰ πὶ {Π6 σοῃ- 
ἰοχὶ, 6 νοτὰ δοοοτάϊῃρ ἴο (6 ΘηΔΙΟΡῪ οὗ ΗΘ. 
ΥἱἹ. 8 δπὰ οἰμδῦ Ῥδβϑβδᾶχοβθ, ἱδίκϑῃ βὈ8οϊυ οὶ, 
ἀοποῖοθβ (86 Ῥχοβι ἀθθου, (86 ἀοτηϊπδίϊοη οὗἁὨ ἰδ6 
ἰοημῖιθ διροηρ (Π6 ΣΩΘΌΟΤΒ. [Ιπ Υἱχίυθ οὗ ἐδ 
το] ἂν οαϊίυτο, τ Ὡσ ἢ πηδογβίδη δ ουθη ΠΟῪ ἰὸ 
Ὀοδυ ἐγ τσὶ Κι  θουβη 688, (6 ἰοηρτο ΤῸ Ϊ6 8 δσπ τ Κ᾽ 
(86 τι θοσϑ. Βιιϊΐ ν»δί ἃ οοπίγσγδαϑδί Ὀούτθος 118 
ὙΟΥΚΒ δηὰ 1ΐπ ρμοβ οι}  Απά ἰὰ ἐπ )υϑὶ ἐξ, τ Βὶ ἢ 
ἤγοτα 18 ῬΤΟΣΑΪ ΘΟ φοϊυζεα ἰλε ισλοῖδ δοάν,. ---- 
Βοΐοσο ὑδὸ νου] 10 τάδ 68 81} ὩΣ ΘΟ ΒΏΘΕΒ 
οἴθδη, Ὀοίοσο αοα οὐ ἰσαΐὰ 1ἰ βίδὶ πα δπὰ ρΡοϊ]υΐοΒ 
ἐπ6 Ψ8ΒΟ]6 Ὀοάγ, ἑἐ. 6. {86 ἰοηχαθ, ὈΥ ὑπ 6 ρῥγοσοᾶ- 
ἱπρ, βῆ} ποσὰ Ῥᾶνθβ 6 ὙΑΥ ἰο 41} ἰδ6 δἰ πὰ] 
δοὶδβ οὗ 811 (86 ἸηοῖθοσΒ. ΑἸ Ποῦ σπιλοῦν ἀοο8 
ποῦ Βαϊ πῦρ (πο υἱ πδίδηδίπρ ΒΘΠ 616 Ἔχ δῃμδ- 
εἴοα ““ἐέ ἐσπΐδ }έγ, δαπιώπι"), ἐξ βυϊϊβ ἴδ βαγὶπς 
(80 ἰοηριθ ἰ8 ὑμ0 κόσωος 88 118 ροτέδοὶ δπὶ- 
(6518. ΑΡΡδσχοπὺ δοσῃ ] 688 18 ὑπ6 πιοδύ 6886}- 
ι141] ἀοίοσταϊίν οὗ 6. Ηον ἱὲ ρο]αΐοβ ἰλμο 119 18 
ΒΡΡασοῃὶ ἔγοση τῶδὶ ζ0]]Οτγ8. [Βυι Π6ΓῸ ΒΘΘΠ18 
ΤΟΔΙΪΥ ἰο ὈΘ ΠΟ ΟὈ͵θοίΐοι ἴο 89 Υοηάογίης “πιαζ48 
ἐϊδεῖ,," ὙὨΙΟῺΩ 18. ῬΥΘΙΌΤΔΌΪ6 ἰοὸ Γδημο᾽Β, Ὀοοδῦδ6 
ὧν 6 ἑουππάθα οὰχ Ὀοίΐου Κ͵ΆΤΩΤΩΔΡ ἰδδη 18 δὰ 
Εἶνοβ ἃ βοοᾶ, ΟἾΘΔΡ δηᾶὰ ὑπίογοθα βθῆδο. καθίσ- 
ταται ἴθ βορὰ ΠΟ’ 88 ἰῃ 6ἢ.. ἰγ. 4. ΗἩυπΐμοσ. “ΤῈ6 
ἰοηρῖια ὈΥ δούϊηρ ἱπ απ ὍΡΟΣ ἘΠ}6 ΤΣ ΘΙ ΌΘΓΒ, ΠΏ 8|Κ68 
[8601 ἰο Ὀ6 (86 ἀφΗ]οῦ οὗἩὨ {16 8016 Ὀοᾶγ. Τὶ 18 
80 ἸηδΔὯ0 ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, ΜὩΪΟΝ, 88 ἐμοὶ 
ΠδΤη0 ἰηὐϊτηδίθθ, οὐρηΐ ἰοὸ ἸΔΟΥΘ πῃ Βδτιμοῃΐουδ 
“πεϊοάν διὰ διηὶσδῦο οοποοσὶ ὙΣΝ ὁ8ο ΟΥΒΟΡ: 
διὰ 80 δἿΟΥΙῪ (ΠΟΙ τοῦ. αὶ {π0 ἰοῃσαθ 
ΤΊΒΤΒ {ΠΟῚΤ Τηυδίο ὉΥ ἐ 8 αἰβοογᾶ. [ὑ 18 οὐθὰ 'Κὸ 
8 ἰηίοδίϊῃθ ὙΟ]οΆΠΟ: δηὰ δβοηβ ζοσί ἢ 8 ἀδΥὶς 
βίγϑοϑιῃ οὔ ἴαυϑ, δπὰ 8 χυυ ΓΚΥ ΒΒΟΥΟΡ Οὗ δῆ δπὰ 
ΒΟ Κα, πὰ 8 {8 8 ΒουΧΟΘ οὗἉ ρο]]αϊίοη, δίῃ 
διηἃ εἰαϊπίησ 88 ὙΠ ἴοι] Ὀ]οΐΒ ᾿σε ϑυσα) {19 
Ῥοδαΐν οὗὨ δ]} δγουπὰ ἴΐ; δῃὰ αἶδο 11,6 ἃ γοΐϊσϑῃο, 
ἴι Θμι 8 8 Βοοα οὗ ἤγο." Ἰογάβιγοτι.---Μ.]. 
Δηᾶ πα ηθ1Ὲ}.---Ὑ οβ ΠΡΟΥ ἰ6|κ65 καὶ, καὶ ἴῺ 

186 Β6ῆὴ86 “88 Ὑ76]1 8485,᾽ δῃηὰ βοίβ οί ἱπ (89 τ6- 
Ἰδίΐου οὗ Ἰορίοαὶ βυδοταϊπδίξοη ἰο ἡ σπιλοῦσα. 
οὈ]οοὶ τὴ ΗΟ, θοοδαδο {πὸ 20] οὶ ΟΣ 8 
ΓΘ πού ΟἾΪΥ ΟΧΡΙΔδίΟΥΥ θὑαΐ ᾿ἱπίοπδῖσο. 7110 
ἰοπαθ ἐπ δλτη 68 
ΤΌΘ 866] οὗ ἴ86 ἅρονυο]ορσηθεςῖ οὗ "Ώ6..--- 

Τμδὶ τροχός ἀοποίαβ ἃ τολεεῖ Του 68 ΠῸ ζΖΌΤΙΒΟΣ 
Ῥτοοῦ (βθ9 1 Κίηρε Υἱϊ. 80 εἰο.; Ἐχοῖϊ, ἱ. 16, 19, 
20). αὶ [86 αποϑίϊοπ 18 νπδί ἰ8 ἐπ 6 χηοδπΐηρ οὗ 
γένεσις δὰ πμδὺ 18 ὑμογοΐοσο ἰμῃ6 τηθϑηϊηρ ΟΥ̓ 
τροχὸς γενέσεως ἢ Ασοογάϊηρ ἰο Ηπίδοχ γένεσες 
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ἀσποίοδ ΒΟΓΘ “88 ἴπ οἷ. '. 28. ᾿ (866 {86 Ρ49886), 
δέγίὰ, (9 τ ηθ6] οὗ Ὀϊτίμ; (παΐ 18: 89 Ὑ866] χο- 
ιτοϊντηρ ἴγοτι ΟἿΣ ὈΪΤΙΝ, ὁ, 6. 176. ΞΘ 1] Υ] Οοου- 
τοοπΐθα. Τακίηρ (6 Βοραγαὶο θα Γοδ αἱ ΟΥΘΒΕΪΥ, 
Οεϊνίη δπὰ 4]. τοδοῖ 6 βδῖὴο 1άθδ: [86 Ὑ866] 18 
ἰδο οωνεϑ, [0:0 χΘὨΘ618 5 86 παίωγα; (86 ἔνο 
υηϊ(οα---}}7ο.----Ἐ ἸΟΒΊΏ ΚΟΥ (Δ ΟΣ Ἐ Θστι) Ρ6.8568 ἔτοπι 
186 ἰπιογργοίδίϊου “0 ἐπ δαγηοίῃ (δ6 Του υἱηρ 
ΜὯ66], (86 δρθΘΥο8] οουγδὸ οὗὨἨ Ὀοΐηρ (Ῥοίϊ, 
βολΒΘΟΘὨΒΌΓ 267), (0 ΘΠ οί ΒΟῸΣ: “ἰδ ᾿ἸΒδπιοία [δ0 
ΕἰΓΟΌΒΓΘΠ 66 ΟΥ ΟὟΥ ΘΟΥΡΟΥΘᾺΙ Ῥοΐηρ ᾽ (ΠΟ ΓΆΠΠΥ 
“οΓ {881 ψΒΙοΝ Β85 ὈΘοοΙΘ᾽᾽). ΑΒ δ0 δχὶβ Οὗ 
Θοηΐσο οὗ {Π6 οἶγοῖο ἰὰ αἰ η5ο8 1186 ὅτ ΟΥ̓ΟΣ ἰῃ9 
Μ010 οἰΓουμαίδσομοο. ΗΟΎΘΥΟΣ, ροηθδὶδβ, ἰδ ΚΘ 
ἴδ (9 δ6η890 οὗ Ὀίτι, ἰα ποὶ ᾿ἰἴδ 186}70 Ὀπὶ ἐἰδοὶῦ 
ΟἿΪΥ (6 γδι γουοϊυίίοη οὗ 6 90]. ΑἸ ΒουρΒ 
τὸ πορὰ ποῖ (μη κ (τὴ ἀο Ὑ οἰΐθ ζο ΠΟ ἱρ᾽ ΤΏΟΤΘ 
δησίοηί οοτμηπηθπίαί Υ8) οὗἠἨ {πὸ οΥΌ οἵὗὁὨ ογϑϑίϊοῃ 
ΔΌΒΟΪ αἰ ΟἾγ, ΟΣ οΥ̓͂ ἐδο ογοῖὶο οὗ {π6 86]{-Σοπογυδὶϊοι 

οἵ πιδηκίπα (3 3 ΓΘ, ὙΟΙ απὰ 4].); 

ἵει ἄοοβ ποὶ 9Ὸ]1ὁτν ὑμαὺ σοι θϑὶβ Ποσο βου ὰ Ὧθ 
ἰδκοη 88 ὈΪΣΙῚ ΟΠἸΥ, δπὰ 116 ΟὨἹῪ 88 ἱπάϊνϊ πα] 
16. ΤῈ ζοπ6518 οὗἨ δ σαί ΟΣ ῬΥΟΖΤΘΕΒ6Β ἰῃ 8 
δἰ 168] δοῦβο ἑβσουρὴ ὑπο τ οἷθ οὗὨ 818 δδυί]ν 
εχἰδίοποο, δὰ ἱγ 11 8 θα ὰ ἐπδὲ ὑμ6 ἰοηρσυθ βοιίοὶὶ 
ἢ ἄγο [Π6 ὙΠ 66] ΟΥ ἐμο Τουοϊαίίοι οὗ {6 ἀϑυοὶορ- 
πιουὶ οἵὗἁ 1176, ἐ!ο ποτὰ ἴῃ }}}18 ΖΟΏΘΡΑΙ ΝΥ ΔΡΡ]1685 
Βοὶ ΟὨΪΥ ἰο ἱπαϊνάυδ] "70, Ὀπὶ 4180 ἰο 19 118 οὗ 
Βυπθδηῖ, ῬΥΪΠΙΔΙΙΥ ΟΥ̓ σοΌΓΣΕΒο, ἰο 1πΠ6 1ἰἴο οὗὨ ἰ89 
δον δι Ῥ60}]6, Ὀαὶ ἴῃ 1.5 νἀ θβέ βθῆβο ουϑθῃ ἰὸ 86 
ἑονεϊορτιοηί οὗὨ πο 1176 οὗ (818 (Θατί Β}γ) δοθϑταοβ. 
ἴδε λπιδίῖοϑαὶ ὅσο, τ βὶοἢ αἱ ὅγοιὶ δάσο ἔπ 6 ἀσν6)]- 
οριδοπὶ οὗ {π6 1176 οὗ ἱπάϊνί ἀυ}8] 936 018 ἃ σοῃίϊηυ- 
ουεὶγ στονίτα ἢτο οὗ ὁ υσπΐης δπα σου ϊνίηρ 
ὙΒοεὶ, αἱ Ἰαδὶ δοϊσϑὰ ἐμο ἀουθοριαθαί οἵ ἐδ 1178 
οὔ ἐδ9 πο] 7 υγῖδιι παίζοι (ἴον οἱ Ἰἱδδβίῖο τυουἹά- 
Ἰἴβοθβ ἸΔῪ δὶ ὑπ Ὀοίζοιι οὗ ἰδ ογυοϊδχίοι οὗ 
Οπνίδὲ δηὰ οὗ {π6 δον δ ΤΑ τ) δὰ ᾿τυ ρου ΘΡΕΌΙΥ 
εὐ πηϊοδίοα 1861 ἰο 811 τηδηκίπὰ δπᾶ ἰο {ἢ 6 
ΦΠΒΙΥ κύσμος 88 (80 οδυδα ἐν οὗἩ ἐδ δου ἄδυ, 
ἰδο ἰ6δὲ ἀδγ.---ἰτοτοδηθηὶ ἰῃ ἐπ τουϊᾶ. Ψ6πη68 18 
Πνγ σῖρθὶ ἴῃ δαγίπα ἐμαὶ 1ὺ ἰ5 (6 ἰοησαθ τ ὶσἢ 
οὐδῶρσοδ 6 τΠ66] ΟΥ̓ (6 Βυτηδη ἀογυθϊορταθηὶ οἴ 
119 ᾿πίο α Βυγηίης ὅχο- ἩΒοοὶ; ΟΣ το τοῖϊσδὲ βὰν: 
ἃ ΒῈΪΡ οῃ ὅγο δηϊοσίης ἰῃ9 ρογτῖ.0 ῬΟΣΒΒΡΕ ΘΥΟΣῪ 
ΙΒΔΏ ΤΩΔῪ δηὰ ἴῃ 15 ΘΟ Υ86 Οὗἁ ᾿Σΐδ ἃ ρχορογέζοπαϊο 
φιδδί ἐγ οὗ ἰ}.18 ΓΘ ΣΙ ΒΒ τ -ταρυ 80 {πὸ Ῥβ. χο.) 
“Τ816 γογὺ φλογίζεεν 'ἰΒ ἅπαξ λ4γ, ἴῃ Ν. Τ΄.; 1 οο- 
ἐπι ἰ ἰδο ΧΧ. Εχ. ἰχ. 24. Ἠυΐπον, τὲϊἢ 
ἩΠοῖ γὸ δῃου]ὰ ἱπίογρτοὶ ὑπὸ ποτὰ οὗ {86 ἦγο οὗ 
Ῥββείου δῃὰ ποὶ νῖἢ Μοτυβ “ ὧἐ ἀαπιπὲς σι ἰΐπ- 
στα ἀαἱ,᾽" ΔΙΙΒουρ {Π6 86 }}-οοηϑυτηρίϊοι οὗἩ ἐδὲ8 
δια οἵ Ὀυγηΐῃρ Ῥδϑβίοῃ 8 6150 δ᾽ υἀϑά ἰο, δπὰ (ἢ 9 
ΤΕΪΈΤΘΠΟΘ ἰδ ποὺ (0 ἃ τ6γ0 κί πά]ίηρς (Μ|0}6]}186). 
ΑΜοτὰ Το οσβ “1860 οὐΌ οὗ ογοαίΐοπ,᾽" δηά 
Νοτάσποσί ἢ “πὸ τ} 66] οὗἩ πείυγο."" Τ8ὸ 1ά68 
ἴδ οὶ 8 ΣΘΑΙ {ἢ 6 βδηθ. 86 ποίθ οὗ ἐμ Ἰδιίον 
ΜΠ] ἀοα Ὀ.1658 Ὀ6 Ῥτίσοα; “ΤῊ τροχὸς γενέσεως ἷδ 
ἴδε πΒθεὶ οὗ πδίατο, (89 ογδὲδ ἐέγγαγωπι, (Ὰ 6 νου] ὰ 
ἸΔῊ ἴῃ 118 νασίουβ σουοϊαϊΐομβ; ἰπ ΜΒ Ϊο6Ἷ. ΟΠ 6 
κυδοτδίίοι ΓΟ] ΟΒ δηοίμοΡ, δ! ἀ ΟΠ6 Β6Ά80} Β116- 
ὁεοὰβ ΔΠΟΙΒΟΥ ; δῃὰ 80 τροχὸς γενέσεως ἰΒ αβο ὮΥ 
δίπιρ] οἷα ἐπ Ἐρίοί. Ρ. 94, δπιὰ οὐμον 1119 χρυ ϑβ- 
ΒΙΟΔΒ ἴῃ ΔΌΙΒΟΥΒ αὐοϊοα Βοτο ὈῚΥ Ἡεἰδιοΐη, Ρ. 
670.---ἴπ 8 Βοοομ Δ ΡῪ Β6Π80, (8 τροχὸς γενέσεως 
ἰδ (80 εολεεῖ ο7 λωπιαη παίμγο, οὗ λωπιαη ἐΐε, οὗ λω- 
ΒΟᾺ ἐοεϊσίῳ, τ αἰ σἢ 18 δοιηραγοα ἰοὸ 8 τολεεὶ ὈΥ 80ο- 
ἴσοι Ἐδεϊ. χὶϊ. 6: δηὰ 8ὸ τες. Ναζ. (ἐπ δεηίθηί. 
6». α 1Δρ᾽ 46), δῃὰ Β1:115 14]. 8, 6, ““χτοίδ υοἱοί- 

ἕω δυὶ,᾽") δη ἃ Βοίμίυδ ( Ουπϑοῖ. 2, Ῥυ. 1), “ὅδ 
ποδίγα υἱία ἐεί Τοΐδτα υοἱμδὲϊὲ ογδς υεγεαηιιδ.᾽"" Τμὶα 
Ὑ66] ἰδ ΘΥΟΡ τ ΟἸ]πρ τουπά, ΟΥ̓ῸΣ ἰυτηΐηρς ΔΡδο6, 
τ ΒΙΣ ὴρ δρουΐ, ΠΘΥΟΣ σομπυΐης ἷπ 916 δίδγ, 
Βοοκίηρ, Τοδὺ δὰ βπαϊηρβ πομθ. 50 ἰπθ86 ΟΣ 
οὗ ἱμ8ο ΑΡΟοΒβί19 ΔΘ θχρ)δὶ πρὰ ὈΥ Οϑουχηθη., Βθάο, 
διὰ ΒΡ. Απάγονοβε, 1, 861: 2, 294, 819.---ΤῈ9 
ἐπ μοί 0}8 οὗ ἃ ὙὯ66], βοὺ ὁ. ὅγο ὈῪ {86 ᾿πίοσῃ δὶ) 
ἐγϊοιζοι οὗ 1.8 οσιι αχὶβ, δσὸ ἀθσαῃροᾶ, δὰ βο ἐδ8 
ΟΥ̓ΚΒΗΪ ΖΔ 0 ΟὗἨὨ ΠΌΙΊΔΙ: ΒΟΟΙΘΙΥ ἰδ αἰδίασ θὰ δυᾶ 
ἀοδιχογθὰ ὈΥ ἰμ6 ἱπίοβίϊηθ ἢἤγθ οἵ {89 Βυτϊηδη 
ἰουρυθ; ἃ γο συ ιϊοῦ ἀἰδῆιβοα ᾿ἰἰ86}7 ὕσγοιη (80 
σομ 9 δηῃὰ γτδαϊδίθδ ζουὶ ἢ ἰοὸ {ἢ} 6 ΟἱΓΟΌΤΩ ΌΓΟΘΠΟΘ 
ἘΥ 81} (μ6 ΒΡΟΪκ68 οὗ βδπάοσ δπὰ ἀοιγϑοίϊος, δπᾶ 
ἸΠΎΟΪΥΘΒ ἰὴ 80618] ὕΓΔΙΔΘΎΟΣΚ 1π σοτηθυδίλοῃ δηᾶ 
σομϑδαρταίϊοη.--Μ.]. 
Απᾶ {8017 18 ἐπ δατηθ.---Νοῖ ΟΕΪΥ ὁπο6, Ὀυὲ 

ἨΔΌἰ Δ} (φλογιζομένη Ῥαγί. ῬΓ68.). [Ια ἷἰθβ 88 
ὈΠΉΎΔΥΓΒΗΪΔΌ]Θ (0 σηδηκο [86 ῬΑΓΈΪΟΙΡΪΘ ἱπίο ἐμ 
Ῥχγοίου ὑθ 88 [9 ὀχρὶ δίῃ ἰὲ οὗ ἐμ Τα ϊυΓο, 88 ἃ ῥσο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗ Β6}1-ὅτο (ἀτοίϊυδ δὰ 8].). 
Ἐν λεῖϊϊ. ἀομομδᾶ ἐἰ80} 7 ὉΠῚ ΟΣΊΪῪ δηα ἱβγουρὮ- 

οἂϊ ἰο Ὀθ ἀἰδίξ σα βμθα ἔγοτα ὅ'86οὶ] (θοϑί θα ὑμ6 
ΒΥπορ ϊοα] ρΌΒΡ6] ἔουπα ὮΘΡΘ ΟὨ]Υ), 88 8 Βγιηθο}1- 
ΟΔΠῪ ἀοδουϊθοα δγο-γορίου (γέεννα τοῦ πυρός) ν1}]} 
ποὺ Ὀ6 ὙἘΟΪῚΥ Θοτηρ]οιθὰ Ὀρίογο ἰδ οπὰ οὗἉ {89 
ποσὰ. “18ὸ ροδβίεξνο ὑσχίπιϊιϊνο ἄχο οὔ ἀθἤθημα ἰ8 
Ὀτουρὺ δθουὶ Ὁ ἰδὸ ἱπηπιδηθηΐ ἢθδὲ οὗἩ ἀδυ 8} 
Ῥϑβϑίουδβ ὑὙΒὶοῖ Ῥγοοθϑᾶὰ ἔσοτῃ ἴμ6 ἀδν]} ὑπγοῦυρἢ 
8 πράοι. 118 ἀοΥ]1} 18} ᾿οδὲ, ἐμοχοΐοσγο, ἰδ 
Β6γῸ ἀοβουὶ 6 88 (ἢ οδυ δ! οὗὁὨἨ ἰμδὲ ἔδπαὶϊοδὶ 
μοδϑύ οὔ θὰ (οὗ ν. 16). ΤΠιδὲ ἤοσγ Βοαὶ οἵὨ ἴδπ8- 
ἰλοῖβια {80 οΥἱρίη οὗ ν ἶσ [86 Τυἀδϊδίβ ττϑηϊοά ἰο 
ΤΟΙ͂Σ ἰο αοα (6. ἰ. 18). Φαπιο8 χοΐοσθ αἰτθοίν 
ἰο 86 ἀογ]. Απάὰ ἴῃ {818 ἸΘΠΠΟΥ ἰξ οχπὶ δἱἐοα 
18017 Ὺ μαιχοα, Ἰγὶπρ δηὰ ἀϑδίδ διὰ ραγι συ] υὶν 
ὉΥ ἔγΘΩΖΥ. 780 βἰγοῃζοϑὺ αὐΐοσγαποθ δΟποοτ πη ς 
(89 ΟΥἹ] ἰοηχιθ οχοορίϊς {πὸ βαυΐηρβ οὗἨὨ ΟὟ 
Πογὰ οὗ (80 ὈΪΔΒΡΒΘΣΙΥ οὗ ἔμ6 Ηον αοϑί δῃὰ ἐδ 6 
δΔΡοοαϊ γρίϊο βαγίηρ οὗ (86 ὈΠ]ΔΒΡΒ ΘΠ 168 οὗ 186 Ὀοδδὶ 
(δα... νἱ].; Βιον. χἱ].}} ΑΡρσχοχίτοσίίηνρ ἀθδοσὶρ- 
{1008 ΓΘ ργοάυσοα Ὁ ΗυΐδοΣ, Ῥα. 111. 4; οχχ. 8, 4; 
Ῥχγονυ. χυΐ. 26; δῖν. υ.ὄ 16. ὙῚΘΒΙ ΠΡῸΣ ἰῃ δαάϊιΐοι 
ἐο {86 βροοϊδοαίΐοῃ οὗ δἷῃ δοσογάϊηρ ἴἰο ἐμ 9 τη οτὰ- 
ΌΘΥΒ οὗἩ (86 ὈΟΑΥ͂, 28 ἤθσοὸ ἱπαϊσαίθα, οἱΐθβ 8180 
Βοιῃ. 11], 18; Οοἱ. 1. δ. Βαυὶ (δ6 Ἰαίίοσ βδββαᾷθ 
ΒΟΪΟΏΚΒ ἰο δηοῖμ ον ΟΠΔΡΙΟΡ ; [ἢ 6 ΒΘΟΣΔΙῺΑ᾽ ΙΠ61}- 
Ῥ6ΣΒ (Βομοϊηρ]  οἀ6γ) οὗὨ ἐδ ο]ὰ πι8ῃ.---Βυὶ Βοτα. 
γἱ. 18, 19 ὈΘΙΟ ΡΒ ΙΓ ΟΣ. 

Τῆς ὑπίατηαδίφηεδε 07 ἰδὲ ἰοπσιιο. νυν. Ἷ, 8. 
Ψεβ.. ΕΟΣ ΘΥΘΙῪ πδιυσθ οὔτ νυυἱ] ἃ Ὀθδδῖα, 

---γὰρ οτοδίοβ ἀἰδῆήουϊ γ. ΗυΐοΣ {δ᾽ ἐμαὶ Σὲ 
Βα δίέδπί δἴ6 8, ΘΒρϑοὶδ}ν ἩΣΓῈ τοΐογθποθ ἰο Υ. 8, 
18 ἔογερμοίης ἡυἀρτιηοηὶ χρυ δδθὰ Θοπσοσηΐηρ [ἢ 9 
ἰοῆζαθ. Βυΐ ἐμὸ βββουίζουῃ δοποοσῃΐηρ ἐμδ6 ὕὑῃ- 
ἐδ! Ὀ] 6 688 οὗἨὨ [89 ἰοηρτθ ἀοο5 ποὶ δβυρπιίδηϊαὶθ 
(8) αϑϑοχίϊοῃ δοῃσοσηΐηβ ἰδ9 ἀορυαυ Ὑ οὗὨἩ δ 9 
ἰοῆσυθοθ. ἘΠ ΘΒ ὮΧΟΣ ΤΆΔ 68 γὰρ Βα δδίαπίλαίθ ου θὰ 
{μ6 Ργοοοάϊηρ μεγαλαυχεῖ, 1116 Ροίὶ Βο]48 ἐδδὲ 
1ξ ΒΙΠΡῚῪ ᾿παϊοαῖθβ ὑμ 9 ΓΔΒ 05. [ἢ ΟΣ ορὶπῖοι 
ἰλο γὰρ Βα ϑίδη δ ίθΒ ἐμ6 ψογὰβ Ἰτηχηδάϊ ἴον Ῥγο- 
οϑάϊηρ : “ 8617 8 ᾿τπηατηθα ὈΥ 16}}. ὙΒΟΣΘΌΥ 
Ὑ{111 8 Ῥγχοόυὸ ἐμδὲ δϑδβογίΐου Ἶ ΒΥ {πὸ Ἐπίδιμ δ ]6- 
688 Οὗ {86 ἰοῆσυο. ΙΓ ἰΠ6 παίυγο οὗ ἐπὸ ἰοηχαθ 
ὝΘΓΘ ΟἿΪΥ δηΐπη)8), τηθη, 86 ῬΟΥΟΣ οΟὗἨ ΒυμΔῈ 
πδίυσο οουἹὰ ἰδῖηθ ἰξ 88 γῦ6}}] 848 ΘΥ̓́ΟΓῪ ἐπίῃ δηὶ- 
8]. Βυὶ 10 υῃπίϑιῃ δ 6} 688 οὗ ἐμ ἰοη συ ΒΒΟΥΒ 
ἐπαὺ {πο γο 18 δοιιοι της ἀ6ν1}18}} 1ὴ 8 ὀχοϊ(οτηοῃὶ, 
ΟΥ̓ ὙἘΙΟΝ υταδη πϑίυσγα Ἰοἵ ἰο (861 Β88 πῸ 
ῬΟΎΟΣ. ΟὨἿΥ ἈὉΥ ἰδ9 πίδαάοη τοι 18 ἔγοσῃ 
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δῦογο γΥ. 16, οδῃ Ὀ6 οΘοπαιοτοᾶ ὑπ6 πίβάοσα τ βῖο ἢ 
ὧκ ἴγοτι θθηθϑίς, ἱ, 6. ἀου δ πϊβάοχα, γ. 18, δυὰ 

ἐμαὶ ποὶ ἱπ ἰδ ἕογια οὗἩ ἰδυλΐηρ, Ὀγοδκίηρ ἰπ δπὰ 
οὐβίαυΐης, μαΐ ἐπ {86 ἔοστα οὗ ἔγθο ὑγδηβέογπιδίῖοα 
ὉΥ τορεποσγαιίΐοῃ Φδῖιθβ ἢγδὶ βρεοὶβεβ ψμαὶ σδῃ 
δο ἰϑιλοα, --- ἈΠ Το Υ 58] δηἷτη8ὶ πϑδίαγο, ἰμθὰ πτδδὶ 

οδῃ ἴδιο 1ὑ---απιδη παίυγο. Μϑῃ 88 τῇδῃ ἰδ 8 
τοδίοῖ ἴον ἃ Ὀοδδί, θαὺ ἰΣ (89 Δῃΐτη 4] οἱθιηοπῦ ἴῃ 

ΤἸΆΔῊ 8 βιγοηρι μοπϑα ὉΥ μι ἀοΥ118, ἢ Θδἢ δσαυΐγο 
ἐδθ ΒΌΡΟΥΙΟΥΙΥ οὗἉ ὑμ6 ἀνὴρ τέλειος ΟὨΪΥ ὈΥ Ὀϊνίηθ 
ἔτδοθ. δδιιοα ἀἰν 465 (116 δαΐτηδὶ που] ᾿πΐο ἔουν 
οἶδαβθβ. δ ἄγϑί τοϑῃιίουϑ ἰοζοίθοῦ αὐαδάταροαθ 
(μοὶ Ὀθδβὶβ ἰπ ζθθογα], Ῥοίΐ, οὗ τῇὶϊὰ Ὀοαβίβ ἴῃ 

Ῥαγίίουϊαν, Εσαδϑιιιβ οἰ6.} διὰ οἷγάβ, ὑμπαὺ 15. {μὸ 
᾿ἰὐχῆοῦ δπὰ ΩΤ ΠΟΌ]Θ βρϑοΐθβ οὗ Ὀοδϑίβ. Τπθπ 
{86 ἀΐδπια} ογοορίηρς Ὀδδβίβ (ποὺ ““ δι ϊτ 8118 ὑ07- 
τοϑίσὶ δ᾽ ἴπ βόπογαὶ [ῬΡοὐ᾿], ποῦ ΟὨΪΥ δουρεῃὶβ ἴῃ 
Ῥαγιίσαϊαν [1}αἰμον, Οαϊνἶμ], Ὀαὺ δια ρΒ: ὈΪ86 πὰ 
ὙΟΓΤΩΒ 88 ἰῃ α6ῃ. ΧΧΊΥ. 26), πὰ ἰδ βίαρ!ἃ 8θ8- 
δηΐπ)8}5 (μοῦ ΟὨΪΥ͂ ἤβιε8 ἴῃ {ἰμ6 1106 γ8ὶ ΒΘ}860 
[Πυ 6 γ}, ποὺ βοδ- σοπάθυβ [1ὰ{Π6}}, ΠΟΥ Β68- 
τα, βίοσβ [8ι167]}. ΗθΙΠοΥ: “ΤῈ οἰδββι βοαίῖοι 
ὧἐβ ΒαΓΘ ἐλ 6 538110 88 ἴῃ 6ἰ6ῃ. ἰχ. 2, τὶ ἢ Ῥ85388 66 
ΤΏΔΥ δύο Ὀδθθῃ Ὀοίοτγο ἰμ6 Δροβί!]θ᾽ 8β στηϊπᾶ.᾽ 
ὅδῖαθβ ἀουδί]988 ὑἐμπουραῦ οὗὨ Βουρθηίβ 88 ἐμ Γο- 
Ῥγοδοηίδεϊγοθ οὐ ογϑοριῃβς Ὀθδαϑίβ, τὶ ἢ ΤΘίθΘῃ 69 
ἰο 89 σΟὨΪΌΓΟΙΒ οὗὨ δβογρϑηίβ, οὗ ἰσγδίποι 8168, 
ἀο]ΡΒἷπβ οὐ ἰμ9 ᾿ἶκὸ 88 {πὸ τοργοδβϑῃίδαίἑνθ οὗ 
868-Δηΐπ)41].. ἮΝ 5060 ΠΟ6ΡΟ, ΤΏ ΟΥΘΟΥΘΥ, ὑπ δὲ ΘΥ̓ΘῚ 

ΤΩΘΏΔΩΟΥΪΟΒ ΟΣ (π6 δτὶ οὗ ἰδιαλὶπρ Ὀοαδίθ ΠΔΥ͂Θ 
ΒΟΙῚΘ ΤΟΐογΘησ6 0 δροδίο]ο8] ἰσαΐμ, Τὸ ορί ἴοι 
οὗ 89 ΑΡοβὶϊθ Σ68}}} διπουῃηίδ ἰο {818: 4}} φύσις, 

ΦΥΟΥῪ φύσις, 88 ΤυχίμοΣ ϑρεοοϊβδοά 15 δι] οοίοα (ο 
Βυηδη φύσις ; ὑπ6 οοπάϊιλοι ΟὨἾΥ, (μαὺ τὰδῃ ὑῃ- 
ἀογβίδηὰ 89 παίυγοβ, νὰ ϊσἢ 8’6 βυ δ᾽] οοἰαἃ ἰο εἶπ 
δη4 βοΐζο ὑμοῖὰ αὐ ἐπ σὶ κί βροί οὗ ννδηί, ἀσοὶ ἐν 
ΟΡ ἀοροῃηάομοο. Ηυΐμον σῦν ΟΌδβοσυϑβ δαὶ 
Φαιπιθ8β ἀοοθ8 οὶ ἀοβοσὶδο ἐδ τοϊδιΐου οὗ δὴ [890 
ἐπαϊνί ἀυ8] ἐο ἱπαϊν᾽ ἀυ4) Ὀθ658.8, Ὀαὶ (86 τοϊδίί οι 
οὗ αηδῃ πϑίυσο ἰ0 δαὶπιαὶ ὩδίυγΘ ἴῃ σΘΠΘΓΔ]. 
ΒΥ Βυσάδη πϑῖατθ---ϑ0 τὸ ταυβέ ἰδ κὸ ἰδ9 δ 8- 

εἶνὸ [1 15 [9 θαΐῖγο οὔ 186 αρεηΐ---Μ.], ποῖ 88 ἃ ἀα- 
ἐοιΣ σοπιηιοαϊ. ἩἨσυτδη πδίυγο 8 ΒΟΣΘ [86 ὙΠΟ] 
ῬΟΥ͂Σ οὗὨ τοδηκίπα, 85 Ὁ 18 τηϑδὰθ ἰο ἀθροπᾶ οἱ 
1{869}7 ἱπ ἀοροπάθμῃοθ ρου αοά, α΄6ῃ. ;. ; θῆοο ποί 
ΟὨΪΥ ἰδο “ἱπροηὶΐ βοϊουίΐδ᾽" (Ηοὐξπ ρον), Ὀαΐ (μ8. 
ἱπαθη υ τοραγθὰ 88 ὑμθ τηοϑὺ ῬτΟΡΟΥ μα γδο- 
ἰογίβιΐο οὐὁἩ Βυδη δύναμις ἷἰπ 18 ΒΌΡΘΟΣΙΟΣΙΥ ἰο 
Δηΐτη 4] ΡΟΥ͂ΤΘΡ. 

16 ἰδιηαθᾶ απ Βαῖϊδ ὍΘ6. ἰδϑιμϑθᾶ.---Εοτ 
[8 δ. ἃ ῬΥοσοδΒ ἩΠ16} Ὀορὶ παΐηρ τὶ ἢ (86 τηοϑὶ 
τοιμοίο ρϑβὺ σοῃίΐπα 68 (0 ἐπ τηοϑὺ ἀϊδίϑηὐ ζαΐυγο. 
16 Ὀοδδίβ 8.6 ΙΏΟΓΘ Βη4 τ0Γ0 δΒι )θοίοα (0 δὰ- 
ΣΩ8Π πδίαγο, τυ 8116 ἰ.9 ἀἰα 0116 8} ὀχοὶ δα ἰοῃρτιθ 
(0 τ οι ἴῃ [6 τηοάθγῃ ἡγοῦ] σηϑὺ 4160 Ὀ6 γθο0- 
Κοποᾶ (86 Ῥβϑῃ, 80 ὑμδὺ βϑαίδῃ ΠΟῪ ΒΡΘδ ΚΒ ΤΏΟΥΘ 
ἴο τηθῃ ὈΥ͂ ἐμ6 σοο86-4}}}} [ον {16 δἰ660]-Ρ6}---Μ} 
18 8ῃ Υ ἴ89 τουτὶ οὗ ἐμ ΒΕΡΡΘἢ() ὈθοοχηθΒ 'π- 
ΟΥ̓ΘΑΒΙ ΠΥ ὈπΔΙΔ0]0 (860 Βον. χἰϊὶ. 6). δάμα- 
ζεσθαι δύναται ἴα ὉΥ (8 ῬΤΟΟΩΒΒ ᾿Π]υϑίγαϊοα 88 ἃ 
ἴδοὶ, δη ἃ ΘΟΠ ΒΟ ΠΟΥ δδϑυτηθα ἴῃ 80 ὑνχὸ ἰθῃ568 
οὔ μ6 γουῦ, δηὰ ποί ᾿ϊπιϊέθα ἐο ἐμ Ῥγϑβαπὺ ΟΠΪῪ 
ΒΟΒΗ ΘΟ ΘΩΡΌΓΟΣ δπὰ " δαμάζειν ἸΛοΥΘΟΥ Ὁ 
ϑῃοίθβ ποὶ {μ6 σοπαποϑὺ οὐἩἨ οὐῦ τοβὶβίδποθ (Ηυ- 

860) ΒΙΟΒ 6180 ἰδ ῖκθβ Ὁ͵866 πῃ σοηνουβίοη, Ὀυὺ 
186 ὑγϑηβδίΐου ἰπίο ἃ δοθγοθα- ΡΒ ΘΠ  ΘΟ-ΡΕΥΒ168) 
ἀορομάθμποθ ὈῪ {86 186 οὗ ΔΡΤοργίαίθ τθδῃβ8. 1 
ἦι 18 βαϊὰ ἱἐμπογοΐοσο ἱμαὺ (16 ἰοπσιιθ σδπποῦ Ὀ6 
ἰδτηοα ὈΥ πυμ8 παίυγο, ἐμ 18 1Τ}Ρ}168 4180 ἐμαὶ 1 
οδημποῦ Ὀ0 ἰδιηθὰ ἴῃ ὑμ0 ἤοσιι οὗ ἰδιηΐπρ. Τῖ5 

ΟΧΡΥΟΒΒῖου ΙΩΔΥ 8180 δἴἥστη πὶ Το Έ ΓΘ Ω06 ἰο (Β6 
ΔΗ1Π18] που] ἐμαὶ τοδπι᾿ 5 ΟΥ̓ ]η8] τοϊδίλοι ἰο (ἢ9 
θοδϑίβ 885 ποὶ αἱϊοροίμ ον σϑιηαϊηϑα (86 Β8πιθ (866 
αθῃ. ἰχ. 2; οἵ, α6η. ᾿. 28; ἐϊ. 20). ΥΥοϑίη ον: 
“1 {86 ορίῃΐοι οὗ ὅϑδιηθβ 8180 τῇδ Β ἀοιηΐηΐοι 
ΟΥ̓́ΘΡ 86 ογθδίαΓοβ 18 ποὶ Ἰἰοϑὺ (οἵ. ῬΒβ. υἱῖϊ. 7, 9) 
θὰ ἐὺ Βαϑ Ῥθθὰ τηοαϊδοα 1ἶϊκο ἷβ γο]δίου ἐοὸ ἰδ9 
Θαγί ἢ 1086}7.᾽) ν. 9 6180 ὕυχηΐβιιθθ ἃ Ρδγ8}16] ἴὸ 
1818 γο Χ89. 

γεε. 8. Βυῖ ἴδ ΟΩΚῸΘ 0 ΟἹΘ οὗὨ ΣΏ61 .-- 
Ἐδβιλυβ δηα 8]. : ἰλ6 ἱοῆραο οὗ οέλεγε; ΗΠ ΠΥ, οπθ᾽ 5 
οισπ ἰοησαθ. Θουθί]688 »γίπιαγιϊν οπε᾿ ς οὐση ἰοπζαθ, 
ἴον {8 ἰδυχηρ οὗἩ (86 ἰοηχαο τηυδὶ Ῥγοοθοὰ ἴτοιι 
πο Βοασί; Ὀυὺ ὑμλ6 ΙΏΟΤΘ. ΘΏΘΓΔΙ ΒΘ0Ώ86 τησδί ποί 
θῈ Ἰοϑὺ εἰ οὗ. Βοΐογο {πὸ Βυϊηδη ἰοη καθ ἀἰα- 
ὈΟ ΟῚ στόν τὶ] ἃ πδίυγ 8] Βυτ δηλ δβίδπαβ 88 
ὈΘίοΣΘ ἃ ἀγάροι, Ὁ. ὙΠ ΟΠ ὑπο Υὸ 18 ποὺ ζουπὰ 8 
Κηϊρλὶ 83:. ἀθουθ δθοῃβ 0 88 ὑπ 07 Δ΄. Βεῆ- 
85], το ἱπίουργοίβ: ““πέπιο αἰΐμα, υἱΣς ἴρεε συὼὰ- 
φμα,᾽" οὐϑυϊοοῖβ ἐμδὺ (89 δηἰλυ οδὶα Ὀδίνγθοι (ἢ9 
Πδ[ΌΓΔ] ΡΟΤΤΟΡ ΟὗὨ Ιὴδη πα 8 ΠΡΟΣ ῬΟΎΤΟΣ ἰδ 
Βογο φοδίυ]αίθα, Βαυΐ ἐμαὶ τ ῖολ δ.}}} δϑυβοδ 
Δ ἀπ|68 0 υἱϑὸνρ 8 ΘΧΡΥ ΒΒ οὗὨ ἱπαϊχπδίϊοη, 8 
(86 Ρογηϊοϊουβ νογκίης οὗὨ ἰδθ ἰοπραο τὰ 89 9υ- 
ἀαδίδίϊο που]α οὗ μὲβ ὑϊτηθ. 

ΤῈ6 τυσθοϊθηῖ Θυ]].---ἰο ᾿πἰογργοὶ, κακόν 
ἧπ {μθ ροδβὶϊλνο δἰ ιῖ681 βϑῦδο 88 ὙΓΟΙςο 688 ΟΣ 
ΘΥ1] ἀπὰ {μ6 δἀϊθοίΐνο ἀκατάστατον (860 ΑΡΡ. Οεἰ .) 
ὙΠῸ ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ (0 οἷι. ἱ. 8 δηὰ ἀκαταστασία οὮ. 1. 
16 δοσογαϊηρ ἰο ἐδι6 πιοδῃΐηρ οὗ ἴῃ τγοτὰ ἰῃ 1υΚὸ 
χχὶ, 9. 1 ΟΣ. χίν. 88; 2 ον. Υἱ. δ: χὶἱἹ. 206. ΤῈ 
ΤΟΥ] υὐΟΔΥΥ οοπαποῖ οὗἩ [80 Φυάαϊδιϊο ἰοπχαρα 
ὈΘΟδΙΩΘ δἱ ἐμδὲ {πὴ ἴΏΟΓΟ δ τοτὸ ἰπῆἤἴἌδτηθα ἰῃ 
ΟΥ̓ΔῸΣ ἐο ῬΓΟΡΑΓΟ [0 ἐπ6 “6 Υν18} Ρ60}]6 ποίησ 
Ὀαΐ 6011, ἀθϑ δηὰ συὶη. [ςΑἸέογά ἰδίῃ κα ἐμαὶ 
[9 ἄσυτο ΠΟΓΘ ΒΘΘΠῚΒ 0 ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ ΠΘΑΡΪΥ ἰ0 
νὰδὶ 86 τοϊδίοα οὗ Ῥγοίοιιβ, (δι 9 οἰυάοὰ ἰδθ 
ἔτδβῃρ οὗ Μομῃοΐδυβ ὉΠῸΘΥ ἸΠΒΠΥ͂ ΥΔΙΪΟῸΒ δ ΔΡΟΒ. 
ΟΥ. Ησγιηδθ, Ῥαδίου 2, 8, πονηρὸν πνεῦμά ἐστιν ἡ 
καταλαλία, καὶ ἀκατάστατον δαιμόνιον.---Μ,]. 

ἘΠῚ11 οὗ ἄϑαϊπι - σέ κίηκ Ροΐδ0}.--- 9 ἀἷ8» 
Ῥο]ο8] πϑίαγο, ἰμ6 ἀθδίι- Ὀυϊχίηρ δογρθηί Υγυ- 
16 ποθ οὗ (0 δἰγ]ο οὗ ἰοηρυθ8; δοπίαϊηπ βυνδβίδῃ- 
{18}}} {89 βδιὴθ ἰάθ8, 88 ὑπὸ ΟΡ᾿ ΐοπ Ἔχρσοβδθα ἰὴ 
8 Ῥγοσοαϊῃρς Ὑ6Σ86; ““πῆδιημοὰ ὈΥ 86}}, ΡΒ. 
Ἰν1ι. ὃ : οχὶ. 4. 

Τὰε αἀμρίϊεὶίψ ο7 ἰλὲ (,απαζέοαϊν οχοὶ οα) ἰοπσωε, 
νυν. 9-12. ΤΠθ ΠΟῪ οἰθιηθηῦ ὙΥ ΒΙΟΆ 8 ἱπἰγοἀποορα 
(Ὀαΐ πο ποἰΐοοα ὈΥ Ηυΐποῦ δπὰ Ἡ δι: ρ 67) ἷμ 
γ. 9, ἰ5 ἐμ δ᾽ 8θ 988, {6 ἀι] 161 γ, ἰδ 56]{-608- 
ἰταάϊοιϊοθ δῃὰ οοπμδβοαυ θην ἐμθ 586][-ἰιἀχιιοπὶ 
(ἡ. 6. 8011-οοπα ογῃαηδίϊου) οὗ (ῃ6 ἰοῆριο. ΤῈΘ 80Γ- 
Ῥοηΐ-Ἰκὸ παίυτθ οὗ {π0 ἰοηραθ, Υ-. 8, ἤουτ8 δὴ 
δρύ ὑγδηβί(ϊοη ἰο (λ9 ἀν] 1οἰ ἐγ οὗἁ 86 88ῖη6, 1η88- 
τ οἷ. 88 ἰὑ ἐβ. Βα} δὴ ουΒῚγ ἀθοοὶ Ὁ] δῃὰ το ῃ0- 
ΤΩΟ118. 

γῪὲεβ. 9. ΤΒθσθυσῦ Ὁ1]0858 γγχὸ 86 Ἰροσά. 
--(δδὸ ἄρραϑσγ. Οσυϊὶ.) ἐν ἰβ ἱπϑίγυτηθηίδὶ. δ οδείης 
δηα ουγεῖπο οομϑίϊίι!6 8. ΤᾺ} 18. δη ἐ Πο5 8; (80 
Ὀ]οββίηρ, εὐλογεῖν, 3), 88 δρρ]!]οὰ ἰο Θοὰ, ἀ6- 

στ 

ποίοβ ΒΟΎΘΥΟΡ »γαΐϊδιπς Πίηι. ΤῺΘ ὑπυβυδὶ ὁ0ῃ- 
ποοίΐοη “ἐλὲ Σοτὰ απὰ  αίλεν᾽" ΔΡΡΘΔΓΒ ἰ0 ΒΔΥθ 
Ὀθοη Ββἰδίοα ποὶ πίἰϊπουὶ ἀοαίση. ΑἸζμβουρὰ (06 
Τοονα Ἰδτοὸ ἀο68 ποὺ ἀἰγοοίγ ἀσϑὶ ζπδίο ΟἸσίδί, γοῦ 
ἶν ἀοβουῖθοβ αοὰ 85 (86 αοἀ οὗἉὨ γονοϊδίϊοη, Μ}}0 
888 8Π8}}γ τουδὶ Ἡΐπι50}} ἰπ ΟἸσῖδὶ 88 Εδί μοῦ. 
Ιπ Ηΐπι ουθῃ ἰδ 7907 ῬΥδ1868 ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΟΒΙΥ δηὰ 
τοϊυοία εν Υ ἰμ6 γουθϊδίΐου οὗ αοὰ ἱἰπ Οἰιγίβι, 
(Ιου. ἰχ. δ). 
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Διηᾶ ΓΒοσουνῖὶδ ΟἾΥΒΘ ὑγ9 ΣΘ: ὙΥ ΒΙΟὮ .--- 
Α ἀἰ ου ν, ̓ πϑυ  οἰ ΘΠ ποίϊοοα ὈΥ͂ ΣΙΔΏΥ οοτ- 
πιθηϊδίουα, δυΐβοβ ὕγοιῃ ἰδ οἱγουτηδίϑηοο ἰμδὶ 
6 Αροβὶ]ο ἱποϊυθβ αἰτηβοὶ ἢ ἰὰ τοσ6. [Ι͂π ΟΥ̓ΔΟΡ 
ἰοὸ ἐδόδρο ἱἰξΐ, Βϑῆβοι, Οθ βου δηὰ 84]. -ΒΌρ }οΒθ 
(δὲ (0 ΓΟΐδγθηοθ ἷβ ΒΟ] οἷ Υ ἰο ἰδοβθ ὙΠῸ βοὶ 
ἐδβεῖηβοῖυοβ ὉΡ δ8 ἰθδοιοσθ. Τὸ ὈῸ Βύγ60 {πὸ ΓΟ- 
ἤδτεποθ 18 ὈΣΙΠΙΔΥΪΎ ἰο ἰμόη), θυ ὑπ 6} 8180 ἰὼ 
ΚΟΏΘΤΔΙ ἰοὸ ὑἰῃ9 Φυάαϊϑίϊο 6] οιθηὺ 88 8 Ὑ80106. [8 
186 Ῥτοροβὶ ἴοι ἃ ΖΘ ΠΘΓΆΙ οοηἤθβδβί οι οὗ βὶῃΒ 6οἢ- 
οαγπηρ ὑμ80 δΌυΒο6 οὗ {6 ἰοησιιθῦ ΟΥ ἃ Ὠγροίδο- 
οὶ] ἡπάᾳρτηθηί; ἱἶ γ͵χὸ σΌΓΒΘ τηθ, τγο 40 80 ψυ ἢ 
ἰδ9 βδιὼθ ἰοῆχυθ ὙΒΟΓΟΥΙ ΜΝ τὸ Ρῥταΐὶδο Θοάἕ 
Το ἀοδίρη οὗἩἨ 8 Ῥαγ συ} σορσγοοῦ ἤου 8 ἐπ 9 
ἔοττοον, δηὰ {80 ῥσοπιϊδίηρ οὗἩ (Π6 ἤδοί ἰδ Ἰαίίου. 
Ἰὰο ἀἰΠΟΌΪΟ ἸηΔῪ ὈῸ Βοϊγοὰ οἱΐμοῦ ὮὉΥ ἱδκὶηρ 
(86 βοοοῃᾷὰ οἰϑῃβο 88 8 αποϑίϊοῃ ὀχργϑδβίνο οὗ 
δαΙτὶδ6 ΟΥ ὈΥ Βοαυΐηρ ὕϑηηο8 ΒΡΟδΚ δ ὑμθ τὸ- 
ῬΓεδοηίδίϊυθ ΟΥ̓͂ Π1]5 ῬΟΟρΡΙΪῈ ἴῃ ὑμθ πδιὴθ οὗὨ δὲ8 
Καϊ!γ ρθορὶθ. [ΑἸοσγαὰ τοοοπιηθ 8 {πΠ6 τοίθῃ- 
ἔοη οὗἩ Ἰτυλολ ἰπδίοδα οὗἉὨ τολο, ψΐϊοΒ που]ὰ ῬοΣ- 
Β00Δ|}}γ ἀοδὶ ηδίθ οεγίαϊ πιεη ἰδ 18 ταδάθ, τ 81]9 
«ἀἰλ 'ἴ8 οβοσῖο. Τὶ ἀϊδυϊποιϊίοη, 6 σομπ 98, 
ὙΠ ῚΟΝ ΒΟΙΏΘ τη Οἀθ ΤΏ ὈΒῚ]Ο]Ορ δ 8 ΔΥῸ β γίνης ἰο 
ΟὈἸΠ οταίθ, 18 ὙΘΥῪ ᾿τηρογίϑηὶ ἴῃ ἰδ 6 Τοπάθχίϊηρ οὗ 
βοτίρίαγο, δὰ 88 ῬΘ6Ὶ δοουγδίοὶυ οὐβοσυθαὰ ὮῪ 
ΟΣ ΕΠΡΊ ἢ ΓΘΗΒ]α(015.---Μ.1. 6 Ἰαίίοσ 18 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ {πὸ τιοϑὺ πδίῃ 8] βο]υ οι. : 
Ηανο ὍΘΘ. οτθαϊθᾶ δἔϊοσ [89 1 616 

οἵ 60ο.-.---ΤῊ δι ἰ5, {86 8.06 οἱ οὗ (18 ᾿ογά, ὑμ6 
οὨϊ]άτοη οὗ {λιῖ68 ΕΔΊΒΟΣ δοσογάϊηρ ἰὸ ἐμοὶ ἀοϑβίϊ- 
ὨΔίΪοη, ΟΥ̓ 8180 (Π0 ἰχηδοθ Σοργοβοιτίηρ {μῖ8 
Ιου δηὰ Βδίμοσ. Τΐδ 5 (89 κἰανίης δΘοπίσχδαϊο- 
ὕοη. ὙΙΟΒἰ ρον δηὰ Ἠυΐμπος (86 ἰαίίοσ τῖϊὰ 
Τείεγουοθ (0 ΒΟΏΚΟ]᾿ 8 ““ γεπιαπδί ποδίϊίέαϑ ἐπάεϊ6- 
δι᾽) ΒΘ ΟΌβοσυο ὑμδύ 5: Ὁ] τηδῃ 8180 Σϑιη δὶ ἢ 8 
ἐτολιοὰ ἴῃ ἰμὸ ᾿ἸΚομο85 οὔ ἀοὰ δ νόει 1, 26). 
ἩΠΒοαὶ ἀοιγδοϊΐῃ ρ ἔσο {Π.6 ζϑῆθσ δὶ ΔρΡ] οδίϊοα 
οἵ (πὸ Ῥσοροβιϊίζοι (86 Αροβίϊθ θδῪ 6 ὑμίηκίης 
οὗ βὰοὸ} θη, ἰπῃπ ΒΟ ὑῃ6 ᾿ἰκοθοθα οὐ Θοὰ 
ὁμοίωσις) ἵ. 6. ἰμὸ δοίπ} 7 δπὰ Υἱδ ὈΠῚΥ οὗ (86 

δ, [825 γέαρρεαγεῶῦ [Θογπ). “8.88 ὈθΘΟΟμιΘ 
δεῖ," ωοἱεάεν σειοογάεη---Μ., ἱ. ε. ΟἸγ᾿βιΐδιβ, 
διὰ ῬΑΥ ΓΟ] ΔΥΪΥ δοσογάϊηρςς ἰο ὑπο ῖνγ σα οἱ, 
Θεπε}]6 Ομ τ βελδηθ. ὙΠῸ τοραγὰ ἰοὸ ἰμ οι, ἐδ 6 
εοηἰγΔἀϊοιϊϊοη οὗ ὑμθ ουτδίης πᾶαϊδίϑ, τγ88 06 Σ- 
ἴεεῖ ; [Π6Υ ῥτδϊβοὰ {πὸ Εδίμοσ οὗ σουϑδίΐου, ἐμ 6 Ὺ 
οὐγβοὰ {πὸ ΟΠ] ΤῺ οὗὨ σγουϑ]δι θη. 
χα. 10. Ουἱ οὗ ἴ89 βϑσὴϑθ σου ΚοΟΘΙὮ 

[οτῖδ.---Τὶ 18 1816 Β'η] τιου ἢ 88 (0 118 απο αὶ 
ἐχοϊειηοηΐ ἴῃ ΖΘΠ6͵ΔΙ, Ὀυὺ [86 του οὗ Τυάαίδιαι 
ἴῃ ΡδυιἰςΌΪΔΓ 48 αἱ {παὶ ἐϊπιθ 1ἰ σοι ϊπυοά ἐλ αἰ ἰοῃ- 
4}}γ ἰο Ῥγαΐβο αοὰ ἴῃ (6 Ο]ὰ Τοβίαδτιθηῦ δπὰ Ὀοζδη 
πὶ (ΔΙ ἀ16 81 Τάποοῦ ({Π6 Βουτοθ οὗἩ ὑπο Ἰδίοσ 
Τεϊπιυὰ) ἰ0 ΘΌΣΒ6 {16 αοΒροὶ δηὰ 1.9 δ μβοσοηίβ. 
1 5881} ποῖ ὍΘ ἴδ. [οὐ χρή, ἀδελφοί 

βου, ταῦτα οὕτως γίνεσθα. ἸΤὮθδθ6 ὑμίπρδ, ΣῪ 
Ὀγείδτοι, οὐχί ποὲ 8ο ἰο Ὅ6."--Μ.]. Τΐδ δά- 
ἄγεθ ἰο (89 Ὀσϑίθυθη ΒΑαγΪΥ τηθδπδ ΟἿΪΥ : ἰἑ 18 
δοί τἱρηὶ ἱμαὺ ὑμο86 ἰπίηρβ (ἀθποίϊης πὸ βυ- 
δίΔη 6) 8.6 ἀοῃο ἐδ (ἀθποιϊηρ [86 ἔΟΥΤΩ). χρῇ 
.)25 ἰΐ5 7.11 νεῖ πὰ ἀθποίθθ δὺ ὁποο ἐμδὲ ἐπ 
ἰδίης τουδὶ ποὺ 6 ἄοπο δοοοταϊηρ ἰο (86 οτϑο]0 
ἴβετο οἵ σοῦγϑο ἰῇ} τοίθγοποα ἰο ἐμ σουϑαϊϑὰ 
ὙΠ]1 οὗὁ Θοἀ--- 1.7 διὰ (Βδὲ ἐμο ἐδίπρ ἐἰβο 1] 18 ἀἢ- 
Ῥτοδίδϊε {τ} γϑίθγθησο ἰο χράομαι). ΜΟΓΘΟΥ͂ΟΣ 
80 ΡΊαγ8) ταῦτα δῃὰ ἰῃ6 δα ρμαιΐο οὕτως δτὸ ἰὸ 
6 ποϊςοά, [χρή 18 ἀπαξ λεγ. ἴῃ Ν. Τ.---Μ.]. 

Υεβ. 11. Θοῖ ἃ ἐοτπιϊαίῃ ροσοβαηοθ οὔ οὗ βρὶ για 4] 116. 

δρᾶ ἴ89 Ὀϊτῖοσ 7---βρύειν, ἅπαξ λεγ., ἰο Ὀ0ΌὉ]9 
ΟΥ̓ΟΣ, ΟΥ̓́ΟΥ ον [869 ΤΟΠΑΘΥΒ “0010 νῖϊ 8 
οὐἹἀ θὲ δἰἰθιηρὺ ἰο πὰ ἃ γογὰ 88 ὩΘδΥΪΥ ἱπίσϑῃ- 
Β᾽ {1729 88 ῬΟΒΒΙΌὉ1]0. βρύειν 18 ΣΘΏΘΓΔΑΙΪΥ ἐπίταπεϊίίυε, 
δυΐ 0 1ἴΒ υαδοὰ ὑγβηβιι οἱ ὉΥ Απβογθοι, 87, 2 
δε πῶς, ἔαρος φανέντος, χάριτες δόδα βρύουσιν. Τὶ 
ΤῊΘΔῺ8 {ΠΟΓΘΙΌΣΘ “(0 68.1.88 ἰο Ὀυγδὺ 1ογι},᾽ ὅδπὰ 
ἐμὲὶβ 1θ {6 ΤΘδϑοὺ ὙἘῪ 1 γομ ον 4’ Βοηὰ ἤοσί.᾽"--- 
Μ.], ὀπὴ, (ἢ 9 ΟΡΘΕΪΠΕ οὔ ἐμ ἑουπίαϊη [ὀπὴ ἰβ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ οοπποοίθα ὙΣ1} ὄψ, ὅπτομαι, ἰο 866;  ογχ(Β- 
σοί δἀἀδβ ὑμαὺ 80 ἰμ6 νογὰ “πο (186 ρῖδοθ οὗ 
ἀρτίπρ8) 18 ἀογῖνοα ἤγοτα ἱμὸ ΗΠ ΘΌΣΟΥΥ Μ᾿ (ανίη), 

8 6Υ6, 90. 11}. 28.---Μ.7; (δ6 διρεεί δηθὰ (ἢ9 
δὲ(ίετ ἀοϑουὶδα ἐπ Ἀθύθυο Ομ ΘΟυ8 τγαῖοσβ δρρὶἰοὰ 
ἰο Ὀ]οβδίηρ διἃ ουγβίηρς. ϑυσὰ δὴ ΟΟΘΌΓΣΓΘΠΟΘ ἴδ 
ὈΠΚΠΟΥΩ ἴῃ πδίυτο, ἴθησο ἴῃ 6 ἸΏ0ΓᾺ] πουῦ]ὰ 
8180 ἰξ ΟἾΪΥ ἈΡΡΘΑΓΒ 88 βοϊῃθίβίῃρ ἸῃοηθίΓΟΌΒΙΥ 
πηπδίαγ 8). ΤῈ ἐουπίϑίπ 18 ποὺ Θχϑοί]ῦ ταδη, θα 
{8π0 αἱδροϑίἑϊοπ, {86 οασί. Οαἱ οὗἩ (89 δρυπάδῃσο 
οὗ ὑπ6 ποαγί, (89 τηουνὰ (ἐπ οἱ ηἸς οὗἨἁ ἐμο ἔουη- 
ἰδ} βροδκοίδ (Θ'εγπι: ὙΠ γθοῦ ἐμὸ ποανί 1α 0]], 
[89 τοῦ οὐϑυῆομοίι.---Μ.]. ἩονΥΟΣ ΒΘΓΡῸ 
δδῖη (86 Γοΐδογθη 66 8 ηοὗ ἰο {86 χηογὰ] αππδίγα]- 
6088 οὗ {μὲ18 ἀπ] ΟΣ 7 ἐπ ζόποσαὶ Ὀαΐ {86 οοπογοὶθ 
Ὀθασίηῃς οὗ ἐμ γϑρσοοῦ οἱ Φυάδαΐδπι Ὀθοοτμ68. ἰπ- 
ΟΥΘΘΒΙΠΡΊΥ ΔρΡραγθηὶ. [Ιὑ ἰβ ποῖ ἐμὸ Ὀἰνίηθ ΡυΣ- 
088 8η4 ΔῈ ἰδαὶ {86 ουπίδίη οὗΥ̓͂ δυδαΐδηι ἰῃ 18 
ἰδίου 681 σοίπσ ζογίλ ἴοσ (86 που] βΒῃου]ὰ βοπὰ 

ἴοτί βυοι ἃ οομ γδαϊοίΐου Ὀείνγθοη Ὀχδιβδίηρ αοὰ 
δά ουσδβίπηρ (86 ΟὨἰ] ΓΘ Ὴ οὗἩἨ Θοα. Τ}16 δρρ]οαίί οι 
ἰο ἐπο επὰ οὔ ἐμ Ο ἰβιΐδῃ Μί4416 Αχϑα 1198 ἢ 68}. 

γεμ. 12. ὅδ ἃ δε- ἴθ, ΤΩ ὈΣΘΊΒΙΘΩ, 
γὶοϊᾶ οἱένθε ΄7)---Τ8ὸ ρσυταίγο βἰδίθιηθηί οὗ (86 
ΡΓθοθαἑῃ  Υ6189 ἰ8 οσοπίϊπυθα ἴῃ ἐπθ ζυγο8 ἰδικθῃ, 
ἔγοιῃη πδίυγο, ἡ. 6. ἐδο ἰάθα ἐμαὶ Ὡδίυσγο ἀοθβ ποῖ 
Ὀγὶπηρ ζοσίὰ ἐπὶ ποῖ 18 δομ γα οἰ ΟΥὟ δπὰ ἰῃ- 
οομδἰβίθῃί. Βυΐ 1 (Ἐ9 ΖΌΤΙΩΘΙ ἄρυγο 88 ταϑϑηΐ 
ἰο ΒΔΥ : ““γοὺυν ἀυρ]ϊοὶιν [ἀου Ὀ]6-ἰοπι χαθάπ 688] ἰδ 
Ἐκὸ 8 ἔουμπίδί πα ἩΠῚῸ 8 δοηὰβ ἔουί ἢ δὲ (ἢ9 Βϑῖὴθ 
τη βιυσοοὶ δῖος δηα Ὀἱίίοσ, 1ΥΓ 1 6 ΡΟΒΒ1Ό]9 ἰο 
διηὰ κΒυοῖ 8, ἐουπίδίη,᾽᾽ ἰμ0 ἄχυγοβ ὙδΙΟΝ ΠΟῪ 
01 ]Ὸὸ ποὺ ἔοσὶδ 1 9111} σγοαίοσ ἀλϑέϊποίη 688 ἐδ 9 
ἸΤΑΡΟΒΒΙ ὈΪΥ οὗ βασι 8 οοπίγδαϊοίΐοι ἰπ πδίασθ. 
Αμπα (μῖ8 οογίδ ἾῪ Ὀγΐπρδ ουὐ ποῖ ΟὨΪῪ {ἢ 6 ΣΟΡΤΘ- 
ΒοΙ ΘΙ ὉΪ6 δ ἃ ΙΠΟΓΔ]ΪΥ πππαῖαΓ8] Θμδγϑοίοσ οὐ ἀϊ- 
Η ἱοϊίγ, Ὀπὺ ἐὺ 4180 ΟΧΡ Ό5898 {π6 1άθ8 ἐμαὶ ὁη6 οὗ 
(86 ὑγχγὸ τηυδὺ Ὧθ ζ8186, οἰ 6 116 Θυγβίπς οὐ ὑμ6 
ὈΙοβδίηρ; 80 ἐμαὶ ἱΥ {861} οαγβίηρ ἴπ9 ᾿τηδροβ οὗ 
αοὰ Ὀο ἰσυθ, ὑμοῖν ρῥγαϊβίηρ αοα πιαδὶ Ὀ6 Ἰγΐη 
8πἃ ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ (ΗΠ υ 67). Τὸ 818 χηυδὺ 6 δα 8 
(δὲ ἰὴ {πὸ Σ᾿ Δ ΒΟΥΒ ὙΒΙΟΘΝ 7290]]1 ον {89 ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ 
18 ἰο ὑδθ ομδυδοίὶοσ ἰἰδοὶύ, 88 ἰβ ὑπ 6886 ἴῃ 1} 0 
βαγίπρ οὗ ουν ᾿υοτὰ Μαιῃ. υἱὶ, 16.---ΤΒ πὸ ἴῃ- 
ἴον ἰμοῖὶν ἀου ]6-ταϊπ ἀρ ποθ οὗ ομαγδοίθρ ὙΒΙΟΝ 
8 ἔα]86 οα ἐμὃ δἱάθ οὗ μοά]ΐβοββ (δέίψυχος) ἔγοτῃ 
(οἷν ἀπρ)] οἰ οὗἩ ΒΡθθοῖ. Τὺ ΙΏΔΥ ΒΟΎΘΥΟΣ Β6ΘΙη 
βίσϑῃχϑ δύ 981168 Βιου ἃ 1186 ΒΘΥΘΥΆ] ΘΧΘΙΏΡ 68 
ἦπ ΟΣ» ἰο δοσσοδοζαὶθ ὑπ ὑἱμπουρσμὺ ἰμπαὶ 88 π- 
ἔπχο 18 ΔΙΤΔΥΒ δὖὺ ὉΒΙῪ πὶ! ἐϊβο]ζ, ἐσθ πὰ Θ0.- 
Βἰϑίϑῃΐ, 80 δἷβο οὐρῇ Ἰηδὴ ἰο ὃΘ ἰσιιθ δῃηαὰ σ0}818- 
ἰοῃί. Το τ ἰΡΙ γίπρς οὗ ΘΧΔΙΏΡ]68 88 ὈΥΪΤΛΔΣΙΪΥ 
186 οδοοί οὗὨ 1]Ἰαϑίγαίδ πη σ ΤΟΣ ἐΟΤΟΪὈΪΥ 6 σΘΠ ΘΓ] 
ΔΡΡΙΙοδίΐοι οὗ (89 ἸΔῪ οὗὨ 116, τ αἰ ὰ ἐπ 9 ΑΡοβέ]θ 
μδᾷ 1614 ἄονῃ. Βαυὺ ἐμ6 Βυρροδι(ζου: τοῖ σις ΟΟΘῸΡ 
{πὲ (9 ΘΧΒΏΡΪ6Β ΣΩΔΥ͂ ὮΔΥ͂Θ 850 8 ΒΥΤΏΟ]168] 
πηροσὶ,. Τ8ὸ ἢρ-ίτοο, (86 ΒυγΏΡ00] οὗ 8 Ἰαχυγίουδ 
παίυ Δ] Ἰὲθ οδπποὶ Ὀνΐπρς ἔοσί οἸἶνθδ, [86 ΒΥΤΩθΟ]8 

Τμὸ νἱηθ, {11:6 βυτῃῦο] οὗὨ ἐ}100- 
οἵ ἴδο δᾶτ)θ οὨέῃς δϑομ ἃ ἐοσϊἢ ἴδ βυγϑϑῖ Ϊ ΟΥΔΟΥ δπὰ υἱεἱπιδίοὶγ οὗ ΟὨ χἰϑυλδηϊίγ, οσδπηοί ῥσο- 



100 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΞΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞΒ. 

ἄμοο8 ἤζΒ, ΒΔΡΡ᾽μ688 [ἡ. 6. οαϊτγατὰ }, 8 ἔμ] π 685 οὗ  Ῥσοσοθᾶβ ἐβΘΓ του), 860 σι. ἱ. 10, 20. [ΑἸοτά: 
ἐμο Φονίδῃ πδία 8] 1196. ΤῊΘ πιθδηΐϊηρ Ὑδθγθοῦ 
που] ὍΘ 858 {0]1ὁ 8: ἔχου δ (ὁ Ὀ0 παι γ4) 56 1005 
χοῦ οδηποὺ Ὀσίηρς ἔογυ ὑπὸ ἔγυϊβ οὗ (89 ΘΒ] ΘᾺ 
οὔ ιμο ϑρίνὶϊ; Ὀπὶ 1 οὐ [86 οὐδὸν Βαπά, γου τδηΐ ἰὸ 
6 ΟἸ  ἰβιΐδηδ, γοῦ τουδὲ ποί ΘΟ Δ δον 8} 14168]5, 
δἰ υπᾶὰον ὑπὸ ὅρ-τοο οὗ ουὐνγαγα Ῥτοδρουὶ ν δαὰ 
ὀχρϑοὺ ἴο οπἦον 1ἰ8 ἔγυϊ,. Τι18 πτου]ὰ οχρ]δὶη ὑμ6 
Ἰδὲ Ἦρυγο δον {818 ΤΏΔΏΠΟΣ: 88 (86 88] -δρτίπς 
οὗ ἴΠ0 88] ὑ-συσγοηὶ 18 ἃ ᾿αἰχίυσο Ὑ8Ὶ6 σαπηοί 
γὶοϊἁ Ρυγθ δπα ἀν 80] γοΐγοβμηθηὶ οὗ ᾿ἰἴο, 80 
ἃ ταϊχίατο οὗ 6 15} ΒΟΟΣ δηὰ ματάηθαβ δηὰ 
Ομτἰβίλδη νἱ ναὶ γ οαπηοὺ ργοάμοθ (89 ρᾳΓῸ τίου 

. ΟΥ̓ ΐο οὔ Νοῦν σογθηδηί. ἯὯ͵;6 1680 [18 5γ1- 
Βοϊ δια υπαἀροϊ δὰ 85 8, γβοῖο, Ὀαἱ τιϑί ἰδίῃ δ 81} 
ονϑπίβ ὑμδὲ ὑπὸ 84}]} τίου 15 ἀοϑίχυϑθα ἰο ἀθῃοίθ 
ἃ πιϊχίιτθ, ἰῃ Ὑγ ἢ (86 ὑνγχο 6] θη ΡυγΘ ὈΥ 
ἐμοιηβοῖνοδθ, δῦ Ὀθοὰ δἰθϊποα πὰ σοτγγυρίθα. 
βδὶ. ναίου οδῃποὶ ὃθ ἀτιῖ. ΤΙ ΐβ που]Ἱὰ ρχὶνθ ἃ 
ἐραὶῃ οὗ ἱπουρδὺ νι μὶοι Ὀορίπηρ τὶ ἀρ] οἱὲν 
ἴῃ ϑρθϑοὺ ρϑββοὰ ου ἰὁ0 ἀοιυ]θ-ταἰμ ἀθ6 685 πὰ 
ἐβθη69 δζαῖῃ ἰο ἐἐ8 88] οδυδβθ, ἀου ὈΪΘ 088 οὗὨ Ὀ0- 
Ἰ1οῦ, ὑπ τἰχίυγο οὗ 1ϑ ρα] 18πὶ δα οὐδηρο] 168) 
Υἱ δ! γ. Οτἡ 5:ταλ]αν ὈΪ011681 συτδινο τηο468 οὗἁ 
ΒΡΘΟΟΪὮ Βιλοη!β ἐμ δποΐοαίθ, 800 ἀΌΒοΥ, Ὁ. 290; 
ΤΒ6116, ». 196. 

ΤᾺΣ οοπίγαεί ο7 }αἴεε ἀπά (γι ιοϊϑάοηι ἐπ δρεθοῖ ὧδ 
ἰο ἰλεὶν οτίσίη, ολαγασίαῦγ απα ορροεὶίς οροτγαίζοπϑ. ΥΥ. 
18--18. 
γε 18. ὍΈο ἰ8 υνἱκο δπᾶ ἱπι6] κου 

τοι γοῦ 2--- 0 βαὴθ ΟΤὰΒ ΟΟΘῸΣ ἴῃ ΧΧ, 

Ῥοαι, ἱ. 18; ἐν. 6. δΡ. (3) ὈΩΘΓΙ͂. Ί8- 
ἄοπι 8 ἴπ6 Κπονϊοᾶχο οὗ ὁπ 45 δοαυίϊγοα ὈΥ θη] ύ- 
Θῃτηθπὶ; ἐπ ο]]Ἰσθηοο (ΟΣ απ τβίδηδίης, ἀϑετηδῃ, 
Ἀἰπεϊολί----Μ.), ἰὰ9 Κπον]εᾶρο οὗ τοδί οηβ οαυϊτοα 
ὉΥ ΟΧΡουΐθηο9 δηὰ ργϑδοίίοο [ἩΠβάοπι 18 ὑπ οἰ 
οὗ αοά, πιο] κοποθ διὰ Κπον]οᾶρο ἀτὸ {Π0 τὸ- 
8}15 οὗἩ οἀυοαίϊοι.---Μ.. Τὸ ΔΡΟΒ(16᾽ 8 ᾳυθαίξοι 
δον ᾿κὸ δὴ οσχοϊδιαϊΐουῃ οὗὐ ἰδ ρνοδαίθϑί 
δηχίοιν; ἰὑ σμδγδοίθυιζοθ 88 ἀθβροχζδίθιυ Ὀδὰ 
βρ γα) βἰἑυδίϊοι οὗ [5γ86]ὲ. Ἰβμοῖὶν ἔθυν τεὶϑθ δηὰ 
Θχροσϊθμοοὰ Ἰαθῃ 8.0 ἰ0 Υἶβθ δῃηὰ οοῃασθ ἐδ9 
βίοττα ὉΥ 86 νίβάοπι οὗ ζϑῃ 16 }688. 

Τιοῖ Βὲτὰ βῆονν οἂῇϊ οὗ ἃ βοο ὀονθσβδα- 
Τ1ΟΏ.---- 9 8η|68 18 ΠΟΤ πΙΟΥΘ ΟΧΡΙἰοἱύ δηὰ ἀοδηϊΐο 
ἴῃ ἀοϑογυϊδίηρ (μ9 ον ῖκΒ ἰο τ Θ ἢ; δ δα τοΐονγοα 
83 οὐἱάθῃοοδ οὗ δι ι ἰπ οἷ. ᾿ϊ. δ ἢ 86 ον ἔγοτα 
ἃ Ζοοὰ οΥ Ὀοδυι τὰ} 116, ἰὰ πο ἢ 10 ἄθγθῖορβ ἰὑ- 
8017, Απὰ ἴῃ ογάϑν (0 γϑῦιουθ 6}} ἀουδύ ΘΟΠΟΟΤΈ- 
ἐπ (0 τηδὶπ ορήϑοὺ 6 888 δὺ ποατί, μο δάὰβ 
ΘΙ ΡὨ δι ΐοα}}γ : πῃ ΣΟΊ 9858 Οὗ υνἱδᾶομλ. 'ὸ 
τοῖον ἐμπΐ8 οἴδιιβο ἰο (86 ψ Βοὶο Ῥγοροδίἰϊοη ψ Ὡ 16 ἢ 
Ῥτθοθάθβ ἰδ: 8}} ὑπ6 ὑτσόοῦῖκβ οὗ [186 χοοὰ σομγυογβᾶ- 
(ἴοι ἃγὸ ἰο ου]τιϊηδίθ ἰπ ἸΏΘΟ ΚΙΘΒ8 οὗ τὶ Β ΟὨΙ. - 
Τ)ο ἀονϊαίπρ σοπαιγαοίϊοι οὗ Νοαμάθν: οἱ ἷπῃ 
ΒΏΟΥ ἰὺ ὉΥ δὶ8 φσοοᾶά οοπάυοσιὶ; “8 ψΟΥΚΒ ἷπ 
ΤΑΘΟΚΏΘ68Β οὗ τ ὶβάομλ᾽ 18 γοοοιιμθη θα ὈΥ 8 06Γ- 
ἰαΐῃ Υἱνδοὶΐυ δὰ ργοζαδπου, Ὀὰὺ τϑαυΐγοθ ὑμ6 
γοΣὉ ἰο Ὀ6 πιοη δ} γοροδίθά; ἰδ αὐτοῦ 5180 
πουὰ 6 τοῖον ἴῃ 89 ὙΔΥ Ὑγ1]6 ὑπΠ9 ἀδιηδπά οὗ 
{μ8Ὸ Ἔχ ἰθιἑϊου οὗὁἩ ὙΟΡΚΒ, 80 σοπηλοῃ (0 «Φ811698, 
που]ὰ 0 ταίμοῦ οὈὐβουγοά. αὑτοῦ ἰΒ ὈδΔΒοά οἡ τίς, 
ψΠ0 τδαΐβ ἰοὸ δάνδησθ ἰγῖι οἰδὶπβ ἰ0 Ὀοΐπρ ν7186. 
ΕΥΟΣΥ οακοπίηρ οὗὨ 9 Ἔσργοδϑίοῃ ἐν πραύτητι 
σοφίας οἷον ὉΥ͂ τοδάϊηφς ““ταθοὶς υγιβᾶοπι" (Βθ46 
διὰ 58].), ΟΥ “Ἢ τ͵99 ΙῃΘΟ ΚΠ 688᾽ ([ιϑυγοηί 8), 
δοοίβ ἐπο [0}1 5θη86 οὗἩ 6 ψόογάπ: (89 ΤΠ ΘΘΚΠΟΒ8 
Ὑγβογοὶη τ ϑάοτσα ουὐϊάθπ068 ἐἰ6οὶ (Ἢ 1ΘΒἰ ΠΟΥ θΘοπιθ- 
πμοὶ ἀἰδογοηῦ: πὶ 18 ὈΤΟΡΘΡ ἰο Ὑϊθάοσα διὰ 

“ὁ ὑμδύ τ 688 ὙΠ|Ι6Θ ἢ δ ἰὴ 6 ῬΤΟΡΟΙΣ διιγϊυΐδ 
οὔ πίἰβϑάοι "--Μ.]. ὙἩΙοαίαρμος (μη κα ἐμαὶ ἱξ 
ἀοϑοσῖθο8 {πὸ ἀἰβροδίξἑουῃ αἰθοημϊηρ {1Π0 ἀοίηρ; 
Ὀυ0 Φαπιθ8 ΟὈΥΟΙΒΙΥ 04118 ἦον ἔμ δοἰυιυ οἵ 
ΤΆΘΟΪΚΗΘΒΒ, ΤΟΥ ταΘΘ ἴῃ 985 1086] ἰπ ΘΟΥΤΟΒΡΟπΐην 
δοίβ. [ἡ Δ΄'οῃθ Ν88 δθ]9 ἰὸ ἀοἱ ἑνὸς 86 δον δα 
Ομ δία 88 Ὑ76}} 88 {πὸ 9030} Ὲ ἔγοιῃ ἔδηδι οἴβηη, 
ΘΟ ἾαγΘ (86 δίοστα δῃηὰ βαῦθ [89 ΠΟρο οὗ [εγδοὶ, 
866 ἴΠοὸ Ῥτγοταῖβο Νίδι. νυ. ὅ. 

γ8κε. 14. Βυϊ ἐ γο δαυϑ Ὀϊξῖθσ 5θδὶ] [6π|8- 
Ἰατϊ ΟΣ ]1.---Τ 818 τγδ8 [110 τ68] βἰτυδίοη οὗ διδί γα 
δὰ οχ {δῖα δοσουῃὺ 938Π168 Δἀγο 8805 ἐπϑῖῃ Ρ61- 
ΒΟΏΔΙ1Ὺ οα {89 βυδ᾽οοί, 76 το ον ζῆλος ποὲ Ἶ646]- 
ΟἼΔΥ Ὀυὺ 06], [0 αἀουῦι]ο88 ἐπ σοΐθσομοθ ἰδ 
ῬΥΣΠΙΔΥΪΥ ἰο 8 τοϊϊίουβ δηὰ ποῖ (0 8. :οσσγδὶ 
Ῥδββίοῃ. ὕβδιιθα ἸΏ 688 ἐπ δροϑοὶ ἤο8}}} 76 νίδα 
Θυ]δίϊοα πῖον Μγ͵Δ8 οοηδίἀογοὰ ΌΥ͂ ἐδοδὸ γ8Ὸ 
οχ εἰ οἱ οὰ ἰξ δ οεἰμυβίδδμι ἴοὸσ ἐδθ ρΊοΟΣΥ οὗ Θοά, 
85 ῬΔῸ] ἀοδβοτῖθδοα ἰὶ οι. χ. Τ78ο Δἀ᾽οοίἑτο 
ΒΆΟΥΒ (μαΐ 1ὺ τὰ ἃ ζ4156, ὙΠΠΟΙΥ 268}; πικρόν ἰΆ- 
αἰοσδίθβ Ῥϑββιοηδύίθῃϑβ δῃὰ δηϊπιοϑί(υ; μι ἰ8 δ6Ὲ᾽- 
ἐδ} ἱΌΓΏΝ 208] ἰπύο ᾿ΘΔΙΟΌΒΥ, [Ὁ τοὶ σίου 268] 
ὈθσοοΙηθ8 Ξθϑ]οἰδοαὶ δπὰ ἕδμδιϊοαὶ ἑβνοῦρῃ (δ 
δαπιϊχίυτο οὗὁὨ ᾿ϑδίουδυ δὰ μοδε  γ. ᾿Ἐριεία ἰΒ 
ΓΘ} ἐπὸ ΘΩΥΥ͂, ΥἸΥΔΙΤῪ δηὰ Ῥδσίγ- δ σἸἿὁ τοοἰοὰ 
ἷπ γοηδὶιγ; 80 δὰ] ἔγϑαυ θη! ὯΒ658 ἴπ6 ποτά 
(Βοωι. ἰϊ. 8; 2 Ὅον. χὶϊ. 20 οἰο.). ἔχετε ἀδῃοίεθ 
πού ΟἿΪΥ δὴ δοίΐγο βδυΐηρ Ὀυΐ ἃ Υγ68] Τοβίουϊῃς. 

ΤΏ γοῦσ Ὠθατίε..--- [ἢ οορίγαϑὶ τὶ ἢ ὑπο τοονά 
οἴ (9 τοδάθυβ ὙΠῸ τη κο Ὀοδϑὲ οὗ (μοῖν τί ϑάοια. ἢ 
ἨαΐοΣ. 
Βοδαῖ ποῖ.--Τηὸ οἴθηοο οὗἩ ἱδοὶσ Ἵσοϊ δᾶ 

ἰοδοδίηρ, βἰσίνίηρ, ᾿υἀρσίπρ δηὰ οατβίηρ, τγᾶδ ἐν ο- 
ζο] ἃ: ΔΥῸ ἃ μδυρηι 86}7- οσναίΐοι οὐ ῥγου 
ἀθαλΘΘΠΟῸΣ αρδίηδί ΟΥΠΘΟΥΒ, ΒΟΟΟΠΪΥ 8 ΠΙΟΤῸ ΟΥ̓ 
1688 ΘΟ ΒοΪ ΟΌΒ ᾿γίῃρ βυρρνυοββδίου οὗ ἰποῖρ ὈδΕοΡ 
σοπδοίϊουδποθθ. Βυὶ Ὀοΐδ 5[ 8 ἮΘΓΘ ΙΏΟΤῸ δρϑτΑ- 
γαίϑα ἔτγοια Ὀοΐηρ ἀϊτγϑοίοα δρδϊπϑὲ {π6 ὑγαἢ 1096}. 
᾿Αοοογάϊηρ ἰο Τ ἰοδί ον ἀληθεία ἀϑηοίαδ ΟΝ τἰβεῖδα 
ὑσαΐῃ (Ὀθοδαδ8ο οὐ μου 186 ψεύδεσθε νου]ὰ ὃ ἰδὺ- 
ἰοἰοχίθ8]: ἰο Ἰΐἰοὸ δραϊηδί 80 ἐσ ἢ). Ἡυΐον 
ΒΘ6ΠΒ ἰ0 ππάοχαίδη ὈΥ 1ξ ΟὨΪΥ {δ9 ΤΣ68] ζδοὺ (πὲ 
89 οοπαάϊιΐοι οὗ ὑπ μοαχὲ 8 ἱπ ορροσί(ΐου ἰο (80 
ποτὰ. Βυὺ τίὶϊῃ 2 86π|98 ἐμοοογαὶῖοδὶ ἰσγαὶῃ δηὰ 
στ δίΐδα ὑἰγυαὺῃ δοηνοῦο ἱπίο ὁη6 ἐγίλ ὁ δὲ τε- 
νοἰαίίοη ὁ. Οοά, {ἰ6 οἴἶοοῖ δηὰ ἱτηροτὶ οὗ τὸ 16} δγθ 
ἴῃ ἐμ Ηῖν 685 δῃ ἃ σου ΒΟ 6608 Οὗ 0η. πο Ὀοδδέϊην 
διὰ ᾿γίῃρ ἰμογοίοσο τα αἱτοσίοὰ ποὶ διδίηϑδι 8 
ΙΏΘΓῸ ΟὈ͵θαὶ δηά δρδὶπϑὶ ἃ 6 γῸ ἔδοί ; Ὀπὺὺ ἰΐ νδθ 
8 αυρση δηὰ Πυροογίἐοαὶ ᾿πβυτγτϑοίίοι ἀραϊπδὲ 
89 ὙΟΥῪ ἰσγυΐὰ ποῖ {π6 Σϑαϊοὶϑ, τὶ ἢ δὴ οΥἹ] 
δοηδοΐθῃοθ, Ῥγοΐοθβοα ἰο Ῥγοίθοὺὶ (866 Β αι. ἰἱ. 38). 
10 ὈΘΟΟΠΙΘΑΓ, ἸΠΟΡῸ δηα τότ ονυϊαθηὶ ἐμαί “8168 
δ γο 8868 ποὺ ΟὨ]Υ ὑ0 Φ ον θὰ Ομ τ δ ἐδηβ, Ὀυὶ ΜἰΒ 
πδίϊου ἴῃ ζΘΠΟΓΑΙ. 

νεβ. 16. [ΕΛ 7] τα υνϊδἄοτα ἰδ ποῖ ἴδδῖ.--- 
“ΝΜεσαίίο σπὶ υἱ ρτεηιδδα" ΤΠ 6116. αὕτῃ τουδὶ 9 
ἰδίκθῃ ἱπ οσοπηθοίϊοῃ τὶ ἡ σοφία, πο Ἰαΐίον 18 
ἐμογοίοσο ᾿ηἰγοαποθά ἱΓΟΙ 68}}7 ὮΘΓΘ 88 ἰπ ἈΓδιἐΝ. 
χὶ. 20; 1 ὍΟον. ἰἱ. Θ; ζ4180 τϊβάοπι ἐμ ορροϑίίθ 
οὔ ἐδο ἰσγὰθ. [16 γ᾽ 85 ὑΥδηβ᾽δίϊοα : “ΤῊ 18 18 ποῖ 
πὸ τίβάοτη Ὑγϊο ἢ οομχοίθ ἀον ὕγομι ΔΌΟΥΘ᾽ 
ταδὶ 6 οογγϑούθα δοοογάϊηρὶγ. Τὴ γϑυί1οἱ ρ]0 
κατερχομένη ΘιαΡΒΘἰΐ08}}}7 ἀοποίοα ἔδο σοπεϊπυλὶ 
δολίης ἀοτνῃ, 88 ἴῃ οἷ. ;. 17; ἐξ δδ5 ὑμογοίοῦθ 
δα]οοίλτο ἔογοο δπὰ χηυβὶ ποί 6 γοϑοϊνγϑα ἰηίο 186 
Ιπαϊοαίϊνο 85 ἀο βομ ΘΟ ΚΘΗ ΌΓΚΖΟΣ δηὰ 4]. ΤῈ 
ΟΧΡΤΟϑβῖοι 15 6 11:{10 αἸΒ 6}, Ὀαΐ ὲ 668568 ἰ0 ὃθ 
Β0 ἱζ γὸ σοῃδί ον ἐμαὶ 10 ἐβ (86 ῬΌΓΣΡΟΒΟ οὗ “2168 



ΟΗΑΡ. 1Π. ΤΟΊ 

ἰο εἶνο ἐμὸ πιοδὲ θα ρμδὶξο πορδίξου ἰο ἐμ ζ8]89 
ἰδοῦ ἐμαὶ 1 νγὰ8 ἄνωθεν κατερχομένη. ἩθηδΘ6 

ὁ αἰγτεβ δ'θ ᾿υὰδσαιοηὶ: 10 18. ΟὨ (6 σΟΠΙΓΑΣΥ 
(ἀδδουι θα 4180 ὈΥ̓͂ (89 '8βὸ οὗ ἰἴγθο δα )ϑοίγ 68) 
μαγίλίν, δοηδιοιδ, ἀδυϊδῆ. [ΙΔ 18 ΘΔΥΓΆ]Υ 68 (0 18 
ΦΑΣΕΙΥ πδίυγο δὰ οχὶσίη δα ἐπ ορροθϑά ἰο 
δ9 βοδυύθν (ῬΆΠ]). 111. 10); ἰὺ ἱ5 Βοῃβίουβ ΟΥ 
ῬΓΟΡΟΣῚΥ δρϑδίωπς, ῬΘΥΟΒῖσ8] (υΐ πον Β85 (86 ἱπι- 
ῬΓΟΡΟΣ τοπάοσίρ “δυμαδη;᾽" 6  υ]σαίο Ὀοὶο 
“ἰαπόπαλῶ ;) Α111011 Ο] ον δς ἰύ ““ δηΐπλα] :᾽᾽ 5616. 
δοὶ ἀο6 Τοί6: “ΒΟ ΘΠΟΙΒ,᾽ ψϊοὶ ἰ οομϑἰάογδ- 
ἔοι οὗ ἐπ τἸαωοάθτη ἰάθα οὗἁ ἐξ" ΟΠ ΟΙΔΏ 088 ΣΩΔΥ͂ 
ῬΔ55 [(0Υ νδηΐ οὗ 8 Ὀοίΐοῦ ἰοΣη):--- Μ.], μαυΐῃς ἰἰ 
οτὶ ρα ἱπ ἃ ῬΘΥΟ ΙΟΔΙΙΥ τοϑίγδὶ θὰ ρῥαδδίομπδίθ 
οουϑιϊαϊοπ ἀορτὶνοα οἵ ἐδ ο συ]ο οὗ ἐμ6 ϑρίτίϊ (1 
ΟΟΥ. 1, 14: 11}. 8; Φυάο 19) κ»πὰ ἰβ5 ορροδοὰ 
ἴο (89 βρί γι 8] [ραθαπιαιοο! ἢ γμἰδαοπι---οὗ (86 
δρὶ γι] 16 οὀχοιίοα ὉΥ ὑμ0 ΠΟΙ ἀμοβί; ἰὰ 15 
ἀ τὶ 8 (ὀαιμονιώδης ἴα ἅπαξ 1εγ.}, Ῥτοσοοάϊης 
ἔτοαι ἰμ9 ἀ6Υ11 ΟΥ ἱπβρίγοὰ Ὦγ δοουγβοὰ ἀθυλ])β 
δηὰ 16 Ορροϑϑά ἰο ἰμὸ Ὀὶνίηο. Ηογμοὴυβ 888 ποὶ 
ἩΤΟΠΑΙΥ ἀο]ποϑίοα {16 ΙΩΟΓΑ] 8168 οὗἨἁ {8680 οΥἹΪ 
Θμδτδοι ει 168: “ὁἐέγγέηα, φμία αὐατὶ 5 ἀφάϊα ασί, 
φυξ ορεγίδιιΣ ἱεγγεπίως ἑπλίαί; απὶπιαΐ, φμῖα αὐ απὲ- 
πὶ ἰμδιάϊποΣ ἀξεοτποσαίεῇΓ ; ἀξηιοπίασα, χμο ἀπιδὲ- 
δοπὶ εἰ δυρεγδίρδ ξεγυϊΐ, φιιδ 'ᾳ αἰϊαδοῖϊξ υἱἱα 
“κπῖ.." ΤὮο50 ΜΟΤΟ ΒΌΓΟΙΥ 8180 ἰΠ6 σπαγϑοίουὶβ- 
οε οὗ Τυάεαϊπίῖο δηὰ ΕἸ Ὀϊοηἑὺθ σϑα]οίϊϑα. ΤῈ}6 
ΘΑΣΙΔΙΥ τῶ ῬΘΟΟ ΑΥΪΥ ΘΧΒΙ Ὀϊοὰ ἴπ ἐμεὶν ΟὨ }1- 
δεῖ οἷδ' πιδ 0 ἐμὸ το οὗ ἱμ6 οδγίι, (10 ὑβυοὶιῖ- 
Δ] ἰὰ ἰδεῖν 18 8108] δὰ δΒαίοί Ῥδββί ὁ, {6 
ἀεν 8 ἰπ ὑμοῖν στοδὺ ΘΥΤΟΥΒ πουγὶβιοὰ Ὦγ 
μδορ  π688 δα ΒΥΡΟΟΤΣΙΒΥ. 
εν. 16. ΕΣ ὑνθ 10 15 ϑιμ]αϊξίου [506]] 

δῃηᾶἃ ρματῖγν -5ἴγ:79.--γάρ τὴλῖοθ ἐ}18 δβϑουιὶοη 
ἐδο ργοοῖῦ οὔ {πὸ οὔ ργοοοάϊηρ ἰζ. [Ιῃὴ τ ῃδὲ Χ068 
δοίοτε Φδπιοθ ἀθδοῦῖ 068 ἃ Ὑ]βάοτα ῬΓΟΡΘΥΪΥ δῃΪ- 
τηδιοὰ ὮΥ 671] 2068] διὰ ρασίυ-ϑίγὶο, δῃὰ ἀοδὶρ- 
ἈΔίο6 1ξ 85 ΟΣ ὮΪΥ, βοηϑαουβ δὰ ἀθνο]ϊβῃ. ΤῈ6 
Ῥτοοῖ ἰ8 ἰμδὺ ὑμδὶ δρίσιῖ οὗἨ οχηυϊαίΐοη δηα ραγίνυ- 
δἰτϊἴο 18 80 ἀϊβδδίγουβ ἰπ 18 ΘΟμΒθαῦθηο68. Ηθ 
ἀο66 ποὶ ΒΑΥ ““τολέτγε ἰδ εμοἢ τοϊϑάοπι,᾽" ἴον 6 88 
ἰογῃ (.ι6 τπηδδὶς οὗ τ ϊβάομι ἵγοιῃ {818 ΟΥ̓] βρὶγὶὶ οὗ 
αι]δίϊοη. [ἢ ἰἰ8 παικοάμοϑα ἰὺ 8 ΔΤ] δηὰ 
ἀον δὰ οομάθπσί. ζῆλος οσσηστίης Βοτθ τὶίϊδβοις 
ἰδο δἀ)οοεϊϊνθ πικρός πιϊσμὺὺ Ἰοαὰ οπο ἰο ὑδιΐης δἱ 
φι66 οἵ ἸοδίουσγΥ, Ὀυὺ ἐμὸ 206] ͵8 Βυ Πο ΘΠ} ὁδ8- 
τδοίοσὶ θὰ 88 ουὐἱὶ ἔγοι Ὀθίπς οοπποοίοα ΣᾺ σὶ- 
ΑΙ δηὰ μαγίγ-δισιο. ΕἸΥΟΥΥΒΟΓΘ 18 ΘΧὨΪΌ- 
ἰοὰ ἐλ9 το 611} 5 οἱθιοπί, ἀκαταστασία ἷἰΒ ποὶ 
ΘΕ} πιοτὸ ἀϊδξοσοσ Ὀαὶ [86 ἀἰϑβοϊαίϊίοη οὗ ογάον; 
ἷπ (80 Ἰπβοοογαῖΐο βϑῆβ ἰὁ ἀδποίθβ σϑυο] οι 
(παν. χνὶ.; Ῥσονυ. χχυΐ, 28), 'ἰπ οδῦτγοὶ- 79 8 
ϑοίἰο8 δρὶσιΐ ὁρροβίης ἰδ6 οτάος οὗ αοἂ, το 
δε9 οοπδιτυϊοα οἷν] ογάον (Βοπι. χὶϊὶ. 1, οἷο.) 
δηοὰ στο; ογάοι (1 Οοτ. χῖὶγν. 88). 
Διὰ 811} ΒΏΠΟΣ οὗ [θυ 01γ] Θυν]} τνοσῖ.-- 

φαῦλον τοὶρῃλ ὍθΘ τοπάδογοὰ ““)}ο (ἀογηδ 
“ {4} ἴῃ 8 οἰμῖοαὶ βϑθῆβϑο. [ΞΒΔΚΒΡΟΔΓΟ υ868 
δε ποσὰ ἰπ ἴπ0 δοῆβο οὗ πίοκοα, δου δῦ]θ. 
“Α ἤεἱ δαὶ": “ ομΐ Ῥτοΐδηδιζοι.," Το οὐὔγ- 
Τεπὶ γδΐυθ οὐἨἩ “}αὐἶ᾽ ἴπ ΟΟΥ̓ΩΔᾺ 18 γοίίεη, ἴαεν, 18 
οἰ δ᾽621 γτδ]υθ ἀδῃοίοϑθ τότ] τοἰίθῃ 688, οΥἱἷ]--- 
Μ.. ϑβυεῖ νβϑ ἴδοὸ δἰϊπαίΐοι οὗ ψον ΐδιι δαῖτα 
δὶ (δὶ ἀπο. Το σοθ Ποῦ αἰ 0 ὍτοϊΘ ουἱὶ 
ΕΥΕΡΥΝΒΘΣΟ ἴῃ ἰδ οἴ Ο8 ἀρχαϊηδὶ ἐ86 ΟΕ τ θ- 
ἰδ5, το Το Σ9 (06 Ῥχοϊυᾶο οὗὨ ἰμ9 ἰπβυγσγθο- 
ἴοα δχαοίηδε ὑπ0 ΒΟπδηΒ, ΠῚ πυμιθγοῦϑ ορὶ- 
βοὶο5 οὗ οΥἱ] τοῦ, δπὰ 411 ργοσοϑάΐηρ ἔγοαι (89 
δ0πιο (ουπίδ'η οὗ ἀἱΔὈο0]168] ἴδηι αἰ  οἴδτα. 

ἵει», 17. Βυϊ ἴ80 υυ᾽᾽ϑδἄοῃ: ἔσου: δῇονο.--- 

8ο0 Ῥγογοῦῦδ; ἰΠς δάοτι οὗὨ ϑοϊοπιοι ; ΒΚ; ΤΟΣ: 
Μαΐίμ. χὶ.; 1 ον. νυἱἱὲ. [18 γι οπαγδοίου :θυὶο 
6 αἰβιεϊπρυ δηθὰ ἔσοτα {μη οἰ 8, 85 118 ρτὶποὶρὶθ. 

Οοπεδϑοσειϑᾶ [Ρχ9].---ὦγνή. Β6Δ}}Υ οοη- 
«εογαίεὦ [οΥ λαίἰοισεά---Μ.}, ἵ. ὁ. ποῖ ΟὨΪΥ »ῶγα 
ἴγοτα 89 ᾿μβθθ ποθ ΟΥ ουὐύδῃ ἔσοτη {19 ᾿ῃϑρί αι οἢ 
οὗ του] ά]γ, ΘΔ 8] δηα ἀον 1 δὲι τλοὐΐνοδ, Ὀὰΐὺ ΟὨΥ 
οδβδαῖθ, ἴγϑϑ ἔγοϊω {πὸ βρίσγὶ οὐὕὁἩἍ δροδίδβυΥ ἱπίο 
πϊοῖ 86 ἔδηδίϊοαὶ σοϑὶοίβ 16}1, Ὀυΐ 8180 δηὶ- 
τοδίϑα ὈΥ ἰπ9 Ὀἰνὶπο δι δὰ ὑπο Ὁ γο ἩΒΟ]]Ὺ 
οομδβοοχγαίθά ἰοὸ (μ0 βογυΐοθ δηὰ μίοσυ οὗ Οοἀά: 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΟΙΥ {11} οὗ ἃ ἀϊχηϊδοα δηὰ ρῥυ θβίὶν 6Π8- 
τοίου. ΕὙΟΩὰ 818 Ῥυϊποὶρ]ο ον 1.8 βοοὶδὶ υἱγ- 
ἰμ98. Τὺ 18 ῬΘΘΟΘΘΌΪΘ, ἐγοπίοαϊ (Μαίίδ. ν. 9), 
ΘαῸΣΔΌΪΥ ἄδροδοᾶ (1 Τίμ. 1.1.- 8), φ]δαά]ν 
γίοΙϊᾶϊπε ( τι υ με μιμρρὸς ἙΕὑπειθής ἰ.9 ορὈο- 
Βἰϊθ οὗὨ βιυ δ ογῃ, ἀπειθής Τ1ι, 111, δ᾽ ποὶ ““ 6851} 
Ρογβυδαοα,᾽" Ὀυΐ 611} ἱποϊϊηϑὰ ἰο οῃΐοσ ἰπΐο ἐπ 
ΥἹΟῪΒ 8 ἃ ΤΘΒΒΟῺἢ8 Οὗ ΟἾΒΟΥΒ, ΘΟΙΩΡ ἰδ). 4} {18 
88 ΟΡΡοΒοά ἴο 80 οοπίθῃηιίουβηθ88 οὗἁ [8]86 168]. 
Βαι ἰδ ποῦ ΟἹΪΥ͂ τοδὶ δὶϑ οὐ], θὰΐ ΟΥ̓ΘΡΓΟΟΙΩΘΒ 6Υ]] 
πὶ μοοά; ἐὶ 16 ἔῃ} οὗ οοτηραβδίοῃ (ἰπ {89 
τὰ ὶάοϑὲ 896η86, 'ἰπ 18 ΒΥΤΡΑΙΒΥ τὶ ἰμ6 ποοοϑδὶ- 
ἰου8 6. ἱ. 27: 1ἰ. 18) δῃὰ μοοᾶ τυΐῖα, ἰπ 
ψἘΊΟΝ Θοιηραδϑίοῃ ἰδ ουἱἀθηοθά. 86 οοπίγαβί 15 
ΧὨ ἱοὰ ἰἱπ ὑπ Ββοαϊιλουδβ ομαγδοίοσ δηὰ {πὸ ἔουϊ 
ἀοΐπρβ οὗἉ [8186 νυ ϊβϑάοιῃ. 800. βἰοοά ἴῃ (μ080 ἀδ 8 
ΟἈσβεϊδηῖν οὐον δρδίηϑί 18 ΘΠ ΘΤηΪ98 8πὰ 80 ἷύ 
ὙὉ4.8 10 ΒΟΥ ἰἰ66}]7 6180 ἰῃ 89 6 718} ΟἿ ΣΙ δι 8} 8 
ΟΥ̓́ΣΣ δροϊηδὶ υάδαΐϊδμθ. ἸΤἈΐ5 δἰἰυἀ6 οὗὁὨ τ ϊδαάοτῃ 
ἰπἀπσοά Ψ 8168 51}}} ΣΟΥ ἰο δὰὰ ἴῃ ἰΐ8β Ῥγαὶθθ 
ἀδιάκριτος, ἀνυπόκριτος! ἃ6 ᾶοίϊο, Ὗ ἰοϑίπρον δηά 
ἨυΐμοΣ του θν ἰδ ἥγαι νογὰ “τοὔἵίλοωυξΓ ἀοιδίτης ;" 
ἐμδὶ 18, Θοῃβϑοα θη, οοπῆαεπί, ἀεοϊάοά. ἘΤ ἰ8 
του ὰ ρσἶνο ἃ οοα 56:86 ἱΐ 1. ὑπ0 ΤΘΟΙΘΓΘΠΟΘ ΠΘΥΘ 
ὍΟΓΘ ποὶ ἴἰο Βοοΐδὶ]ὶ δοπάιϊιιοί δηὰ 2. ἰἔ ἃ οοσίδὶῃ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΘΏΟΥ Ὀούνγθθι ἀδιάκριτος πα ἀνυπό- 
κριτος ὝΘΥΘ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ.---ΝΟΥ δῖποθ {86 ποτὰ 
(45 Μ,6}} 688. ἐμδὺ τ ἢ 10110 17} 88 ἴο Ὀ6 ἰδίζθῃ 
ἴῃ δὴ δοίϊγϑ 86:80, ΔΙ(Βουρὰ 18 ὈΣΊΤΙΔΥΥ ταθϑπΐπ 
8 Ῥαβϑῖυϑ (ποὺ ἀϊβδίληκυϊδοᾶ, υπἀοοϊἀςἃ, 80 ἐμαὶ 
ἐμ0 ταδὶ ποτὰ τοΐϊχιεῦ τθϑὴ “ μησοίαοα,᾽"" ““Ὀοΐπρ; 
ἃ απἱΐ᾽ [εἰπλοιεϊο}}}, (πότ Ὀοΐηρ ΟὨΙΥ οπ6 σῖϑ8- 
ἀοιι----““ποπ ἀωρίεχ᾽) Ὑ οἰδιοίη ; ““ Β᾽τ 16 Νοδῃ- 

ἀ6γ---ηὰ (0 βοοοῃὰ υὑπαἐυξάδα, ὁ. 6., ἰοῦ ΔᾺΥ 
74180 δἀταυϊχίυτθ) (πὸ 1468 ““ποὺ δεραγαζίδίϊο, Ἀοί 
ΦΦοίατίαπ᾽" ΒΘΘΙΩΒ ἰο 110 ποδνροδὶ (βο Βδυτοροσίθῃ, 
Ομ ΟΚΘΩΌυΣΟΣΙ ἀπὰ 4].: ἐφυδ ποθ αἰοεγηὶξ 
λοπιῖποδ,;" Παῖΐμος, αἀτοιΐυβ, οἷο: “ἰοῦ ῬδΣ- 
ἐἰαλῖγ ;᾽ Ὑυϊραίο: “ποη 7μαἰοαηδ;᾽" ΘΠ] : “ποη 
ἐεπιεῦ ἡμαϊοαπδ᾽)): ἭΔ ὑμδῖ8. ΘΟΥΤΟΒρομ 8 ὑπὸ 
ἀνυπόκριτος, πἰιμουΐ ΒΥΡοοΥίθυ, νιϊ που ἀἰδββοιη- 
ὈΝΩς, βίμοοσο Βοιι. χὶΐ. 9; 2 Οον. νἱ. 6. [86 
ΤΟΔΟΣ ἱβ Τοΐοστοὰ 705 γί μον ἰπέοσιηδίϊο ὁ 
ἀδιάκριτος ἴο ποῖθ8 οὨ οἈ. ἱ. 6-8; 11. 4; ομ ἀνυπό- 
κριτος ἴο οἷ. ἱ. 22, 26; 1ϊ. 11. 

για. 18. ΕἸαϊς οὗ τἰκὨ ΘΟΌΒε:ΙΘΒδ. --- Τ 15 
ἀἰ συ! οχργοδϑίοα ταἰραῦ Ὀθ6 ἐδίκθη ἸἰΓΟΥΔΙΪῪ 85 
ΓοἸ]οτγα: ἰδ9 ἔταϊε ποῖ σομδὲβίδ ἱπ {80 1176- 
τἱκιθουδηθβ8 88 δὶ ἀοβου θοὰ ((ὐεπέί. αρροϑ. 
ποῖ ΟἿΪΥ υδιϊβοαίίοι, ΒβομληθοἸκοΡυΓ 67), ἰδ 0860 
ΤΔΟΣΘ ἐυχηοὰ ἱἰηΐο βορὰ, ἱὲξ ἰβ δον ἱμ (86 ὙΟΣ]ὰ, 
ῬΓΙΠΙΔΕΙΪΥ διηοηᾳ οστὶηρ Ὀγοίγθη, ἴῃ Ῥ6806, ἱ. 6., 
ἴῃ (06 ἔοσχμι οὗἩἨ Ρθ806, ἴῃ ἔδθ ΟΧΒΙΙ(10.8 οὗ 8 
Ῥοδοϑίι ἀθιβθδποὺν [ποὶ εἰς εἰρήνην, ἱ. 6., ἀπίο 
οέὲοσηδὶ ᾿1ἴ9, ἀο Ῥοιιο), δὰ ἐμθὰ Ὀθσδοῖαθ8 {δ9. 

Ἰοὺ οὗἨ [80 ομϊ]άγοα οὗ ῥῬθ800 88 89 μασγυϑϑί οὗ 
Ρθδ60 δῃὰ {89 Κίῃράομι οἵ ρθδοθ Βιυὶ Ἦο- 
Βίας σὶρ  66118 αἰὐοπίίοη ἰο 6}. ἱ. 20. “ΕΣ 
ἐμθ τσδίι οἵ δὴ ψοσ κοί ἃ ποί, δοσοι ἢ 8168 ποΐ 

ἰλο σἰμιθουθηθ88 οὔ Οοα," διὰ δαὰβ “μα 
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ὙΠ1ΟΝ ἐδθ τοδί ργοίοπ (0 σοὶ 20 ὈΥ ὑμοὶν 
δομ θπίϊουϑ τίϑάοπι, ὁδπ ΟἾΪΥ ῬΤΟΒΡΟΡ ὑπάον (ἢ 9 
υϊξοϊκοπίηρ ἱπἤπθηοθ οὗἩ ρϑδσο." Τμ6 τἱὶιίθου- 
Ὧ088 οὗ αοὰ ἰπ ἰἰ8 [Ὁ}} τηδηϊ οϑίδίϊοη ἴῃ {86 
γουϊὰ, ΟΣ πῖον Ομ τ θδη8 ἅτ γοατηΐης δηὰ 
ἴονΣ ΜὨϊσὰ αὖ ἐμαὶ {πιὸ ὑμ6 2607 ἰπ Ῥαυυϊου δ Γ 
ὝΘΓΙΘ ὙΟΔΓΠί Πρ; 8130, 18 ἃ δβαγγοϑί- ἔσαν τ 16 ἢ 88 
ἰο Ὀ6 βοτγῃ ὈΥ {10 ῬΟΘΟΘΙῸ ἀοιμοδποαν οὗ ὑμθ 
ῬΘϑοΘΙ Δ ΚΟΥ Β (τσὶς ποιοῦσιν εἰρήνην 2)αί. αοἰϊοπῖδ. 
Βαϊ ογ). Τ 6 ἴθσπὶ καρπός, εἰο., νου] Ὀθ9 ὑποτθ- 
ἴοτο “8 ργοχηϑηὶ Ὄχργοββίοῃ 07: {μ0 866, ψ 10} 
γί οϊαὰβ {186 ἔγαϊν οὗἨ τἰχμίθουβηθβδ, 18 ΒΟΥ. 
(Πυϊδον). Ταΐα οοπϑίγαοίΐοη 18 4180 ἕδυουτγϑά 
ὉΥ (86 τοιλητὶς οὐ Ηπίμον, τηδὰθ οἴβονμοτο, ὑπ δὺ 
Φδυλοδ ἰδ ἰοπὰ οὗἩἨἁ δαχπηΐϊηρ δἷ8 βρϑϑοῖὶ τὰ (δ 6 
ἰθ]θο]ορίοαὶ Ἰοδάϊηρς ἰάθα. ΗΟ στἰρμιν ΟὉ- 
ΒΟΥΥΘΒ ἐμαὺ ἰμ6 βονίπ 15 ποὺ ΟἿΪΥ ἰθδοιπρ 
ῬΤΟΡΟΣ (ΘΟ ΘΟ ΚοὈσγρ 6 γ), 811}} 10 χοπλαϊη5. 8 
ἔαπάδηθηίδ)] ἔοττα οὗ δυδηρβο} 1681 Ῥ6866- δ κίηρ. 
Τὸ ἀαΐ. οοπιπι. ἴῃ τοῖς ποιοῦσιν ““1ῸΣ (μ6 σμΣ]άγ 
οὗ Ρθ866,᾽ 18 το] οἰ ΠΥ ρίνοπ ἊΡ δπὰ Τ ἰοϑίη ον 
πουἹὰ ἰκὸ ἰο σοπηοοῦ {818 χτηθϑδηΐϊηρ ΜῈ [86 
αί. αεἰἱοπϑ. [ὑ τπῶῦϑὲ Ὅθ οὐϑεγυθά, ΒΟ ΥΟΥ, 
ἐμαὶ ἐμ νον] ἀ- ἰδίου σαὶ παγνϑϑὲ οὗἩ τἱρῃίθοιβ- 
Ὧ088 Ὑ}1] αϑοοὺ 8}} τηϑῃ, δ᾽ ἐβουρῃ 'ὲ Μ1}} 6 8 
κἰηχάοτα οὗἩ ρϑᾶσθ ΟὨΪΥ ἴο 80 Ομ] το οὗ Ρ68066. 
186 ποτὰάβ οὗ ἰλ6 Αροβί]θ {βογοίουθ 7906 ῬΤΙΠλΔ- 
ΤΙ δὴ οχδονγίδίϊου δά ἀγοββοά ἰὸ ᾿ἷβ γθδάθσε, ἐ, 
ἐ., ἰο (6 ἱπτεῖγο ἰτῖθο8 ἰο {818 οἴοσιὶ: 1 γοὺ 
ΤΟΔῚ ϑαοὶς ὑπο τἰραϊθοῦθη 6885 οὗ αοά, Β6 ῥὑτο- 
Ῥᾶτο {86 ζαΐαγο μαγνοϑὶ οὗὨ υἱρηθουβη 688 ἱπ Β1 0 ἢ 
τῖδβο ἰδὲ 688 οὐ] το οὗὨἨ Ῥθ800 γοιι βοδίίθυ ἰδθ 
δοοἀ ὈΥ ἃ ρεδοοῖιϊ Ὀθμαυΐουν {τ ῖσο ἢ ἱποϊυθ8, ἴο 
ὉΘ ϑιγ6, (80 Ρ68066 οὔ {πε ΟΠ γὶβιίδη γἰρηὐθοι 8 688 
οὗ ζδ1.}). ΒΥ ρῬθ800 δῃηᾷ γοῦ ΜὉ1}} γσϑὰρ γἱρῆί- 
ΟὐΒΏ 088 ἰο ΥΟῸΡ 00. Βυὲὺ {Π0 ἰάθα πιαϑὺ ὍΘ 80 
οοπδίτυ δα {πα [6 ΑΡΟΒι16 18 τωδᾶθ δἱ ὑῃ6 βδτηθ 
ἐἶπηθ ἰο ΙΔ βίχϑββ οἱ ὑπο ἴαοὶ ἐμαὶ {16 μαγυϑβί οὗἉ 
Υἱκὐθουβηθδβδ 18 Ῥγοραγοά ὑπᾶορ 4]1] οἰγοῦτι- 
δίδῃοοβ. ἩΒΟΙΠΟΡ γοὰ ἰοΐῃ ἰἱῃ ΟΥ ποῖ: {δδὺ 
εἰσ αἰθουϑηθ88, (Ὁ ΜΒ ΪΘἢ γου ΒΌΡΡΟΒΘ ἰο οοπίθπα 
ἰη ζϑδϊοίΐ οὶ ρμαγίγ-ϑίσιζο, 15 πον βοσῃ στὰ [ἢ 9 
Ῥδίΐθμοο οὗ (6 ΒοόΤ0Γ (860 6Ἀ.. Υ. 7) ὉΥ͂ [189 ῥθᾶσ6- 
ΤΑΚΟΥΒ ΠΟ 8.6 ΓΘΘΙΥ ἴῃ (86 τοῦ], ὈῪ ΟἾ τἑδ- 
ἐἶἰδηβ πὰ ἐμοὶ ὀχ ΒἸὈΪΙΟΩΒ οὗὨἨ ρϑϑοϑῖι] ἀθη θα ΠΟῸΓΣ 
(ἐν εἰρήνῃ ἈΔΡΑΙΪΥ ἀοποίθβ 6.0 τηοᾶς, Ὀὰὺ ΓΑΙ ΒΘ Σ 
ἐμ ἔοσγια οὗἉ {89 βοϑᾶ, ὀυδῃροὶ 681 Ρ6860), δπα δἱ 
ἐδ ἰὐπι6 οὗἨ Βαγγυοδὺ ἐὲ Ὑ111 ΔΡΡΘΑΣ ἰὼ 18 11] τηδ- 
αν γ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ. 

1. Το ἔδυ: νηϊοῖ 728π|68 σορτον 5. ἴῃ ἰῃ6 
ετοδίον ρϑτί οὐ {ἰμπὶβ σμδρίοσ, 18 ποις δὰ ἃ 
πίττα τηδηϊοβίδιϊοιι οὗ 186 δροί 5: οὗ β᾽η7] 
Βυδη Ὡδίιγο, 8 ἔδυϊὶ πΐοι, δου 8ῈΡ- 
ῬΓΘΟΒΒοα, ἰ8 ὈΥ ΠΟ 6808 [ὉΠ] ΟΥ̓́ΘΓΟΟΙΩΘ ΟΥ̓́Θ ἴῃ 
Ομγιδιϊδηβ. [ ψουϊὰ βοϑῖὰ ὑπαὶ, 88 οἰβθίνῃοσο, 
{678 ὝΘΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ Βλοηρ (86 ταί σοδάογ οὗἉ {πὶ8 
Ερίδι16 ἰῃ ραγίίουϊαν, οὗ βοτὰ ἐδ δαῖμον Καον 
ΟΡ δὶ Ἰοδϑὶ γὰβ αἵγαϊἃ ὑμδαὺ ὑπ Ὺ Ὑγο το ΟΣ ἕοημά 
οὗ βροδκίῃρ ὑμ8η οὗἩ μοαυίηρ, ΙΓ ἕοπα οὗἉ ἐ6808- 
ἴῃς οἴμοσβ ὑμδπ οὗ γϑοοΐϊν πρ ἱπδίγαοιίοη ἰμ 6πὶ- 
βοῖγοϑ. Ηο ἱβουοζοσο βοΐζοβ ὑπ ἔδυϊ,, ἀοβουὶθοα 
ἴῃ οὗ, ἱ. 19, 26 ὈγΥ {δὸ τοοί, δὖ ὑμ6 βϑπιθ {ΐπλθ0 
Ῥοϊπιίπα οαἱ, ἴμᾶὲ [086 τ Ο βοὺ {βϑιῃβεῖνθβ ὉΡ 88 
ἐθδόθοσδ, 8γΘ ἴῃ ὑπὸ ρτοδίθδὶ ἄδηροῦ οὗ Ὀτηρίὶπρ 
ΟἹ ἐβϑιηβοῖνοβ σγοαίοσ σοηαοιηηδίϊζοῃ ἰπ8ῃ ἱΠ6ὲΣ 
ἩθάΓΟΤδ. Ηἰβ ἀοοίγίηθ ἰδ ἐδ 18 τοδρϑοὺ 18 ἱπ ρογζοοὶ 
δατοοιηθηὺ τι δαὶ οὗ οὐ Κογὰ, Μαιί, χὶϊ. 86,87. 

ΤΗῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΑΜΕΒ. 

2. ΤθΟΓΟ δγὸ ποὺ ἃ ἴον ἴῃ οὔῦ ἀδὺ 80 8βεὲ ὕὉ 
83 ὑθδ 6 05 8η4 Ἰοδάθσβ οὗ (88 οΘοπρτοραίίοη τἰϊἢ- 
οαὲ θοΐηρς Βυ βῆ οἰ θη ]Υ Ῥτοραγοα ἔου (818 ᾿τηροσίδπε 
δὰ αἰ δέου τοσῖ, το ἐμ ΟΠ ΟΣ τοσο αἰ βου 
ὑπ ψοσὶς οὗ ὑῃ9 ἀυν ἀρροϊπίοα βογυδηίβ οὗ (89 
Θο9Ρ6] δηά βοαϊίονυ ἐἰι6 οοῖκ τνιϊιουΐ σαι; δὰ 
{860 8.6 οὐβοὸῦβ 0 βυ ὅδ ν (ΠΙΆ Β61γ65 (0 Ὀ6 ἀυ]γ 
Ἰοὰ δηὰ ἰο 6 ρῥγεραγϑὰ ἔου δ ΒΟΥ ταἰπἰ βίσυ, θὲ 
ὙΠΟ86 ἀθϑῖγο 0 ΘΏΓΘΥ (ἢ 6 ταΪ ἢ ΙΒ ΥΥ Βρυίη 8 ἔγοπι 
ΥΟΥΥ ἱππρΌΓΟ τηοίϊγο8. Ηον ἀοδβίγϑϊο ἐδδί Ὀοιὰ 
σου ἃ ΒΟΥΪΟΙΒΙΥ ΔΥ ἰο Βοαγὶ {π6 ἰθβοιίηρ οὗ 
ΨΔαϊμοβ οἢ {Π|8 βιι᾽θοιῖ ! [Μ|ηἰ βίον] ργοραγαίίοῃ 
ἦβ ποὺ βυ βοΐ ΕΥ δρρυθοϊαίθά Ὀγ 186 ἀποἀποδίο 
Ρογίζοπϑβ οὗ ἐΐο δ} δὰ ποὶ πηγοαυθ γ πιϑὰθ 
Ἰἰσιῦ οὗ ὈΥ μι 660] 65: βία] δαϊ μου ἴο8. [πῃ 8 
ΠΟΘ ΘΟΌΒΙΓΥ, 1Κὸ Απιοσγῖοα, {Π.9 ΞΌΡΡΙΥ οὗἉ πῃ 18- 
ἴδ γ8 'ἴ8Β μοί 6418] 0 (86 ἀομδπά δῃὰ οὐίηρ ὑ0 ἰλ15 
οἰγουχηδίϑηησθ ΤΠ ΘῺ ΤΠΟΡΆΪΥ δὰ Βρ᾽ γι 8}}γ δἰιοὰ 
Ὀυΐ 1πὲ6}] οί 4} δηᾶὰ οἀυοδιϊ ΟΔΙΪῪ υὑπδιϊοα, 8Γ0 
ἔΡΘαΌΘΒΠΥ ραΐ ἱπ σμαγζο οὗ σμ αΓΟ 68, 8086 δοϑὺ 
ἰπίθυθδίϑ 816 δρί [ο Ὀ6 στ ΥΟΌΒΙΥ δϑθοϊοα 1ἢ 00} 
ἱποοταροίθης δηθΒ. ΤῈ ΠΙΟΤΆΪ δηὰ δρὶτἰιυδὶ 
408} 8 σαί! 08 οὗ οδηαἀϊαἰθ8 ΥὉΓ [8.6 ΒΟΥ τα ΙΒ ΣῪ 
ἷβ ἃ οοπαϊέῖο εἰπε χια ποη, Ὀὰὺ ἐποῖγ ῬΟβΒοβϑί ἢ 
Θϑμηοΐ ΟΟΥ̓́Ρ ΟΥ̓ ΒΌΡΡΙΥ πο] ]θοί] δηα οαμοδ- 
ἰἰομδὶ ἀοδοίθηογ. Ηον δὰπ ἃ τηδῃ Ῥγϑδοὶ ἴῈ0 
αο8ρ6 1 ἰπἐο} } ο  Ἱγ δὰ Ὀθηοδοίδιγ, 1ἢ 6 ἴδ 
ἱξαοτδηὶ οὗ (86 γϑὺ ρῥυὶποῖρ]θ8 οὗὨ δογγϑοί ἱπίου- 
ΡῬτοίδίίοῃ, δοιαρ] οἰ} Υ δὖ 568 ἰπ βοίθη ῆο ἱμθΟ] 
δηά γνοϊὰ οὗὨ 8]1 Κπον]εάσο οὗ Ομ υτοῖ Η 5. δαὰ 
ΟὐΘΡ Θοχζῃδίο ὈγδοἾι68 οὗ ἃ ἱμϑο]ορίοδα) οὐ ποϑίίοπ 
ΠῚ ἐμο8ὸ Ἰἰπο8 ἃγ6 σχοδὰ ὈῪ ΔῺΥ͂ τοϊη ἰδίου, 00 ἰδ 
οοηϑοῖοιϑ οὗ 18 ἰπἰο]]θοίι8) ἀοβοίθπου, (816 ἩΤΙΡΟΣ 
τοῦ ὰ αϑοϊϊοπαίο Υ δηίγοαὶ ἷπὶ (0 ΤΟΙΏΘΠΙΌΘΡ 
ὑπαΐ μο οὐρμῦ ἰο Ὀ6 ἑλογοισλίν οαυϊρροά [0 (88 
ϑίυααν οὗ 6αο4᾽8 Ηοὶγ Ἦγοτὰ δηὰ ἰμαὶ 6 οδηποὶ 
ἐεαοὴ ἈΪΒ ῬΘΟΡΪΘ αγίχαι, ἢ 6 ἀο65 ποὶ ππάοτβίαπὰ 
δτίρῃι, Το οαοοείλεα ἀοσεπαϊ ἰδ ἃ χτοϑὶ 601] ἰῃ 
ΟἿΣ ἀΔγ8 δῃὰ [88 χυϊποὰ δὴν 8 τηδῆ, 0 Βδὰ 
ἢ 9 ΟὨΪΥ ὈΘΘῃ οοπίθῃὶ ἰο0 δἰὑ δνὺν ἢ 116 οἡ ἐδ δι ἀθηίδ' 
θΟΒΟΣΝ πιΐρῦ μανθ Ὀθ0 Πα ΘΠ ΠΟΠΕΥ Βιισσοβϑίαὶ ἴῃ 
186 τιϊηἰβίτγ.---Ν.1. 10 8 οὗἨ σΘουγβο 86]1- οὐ θπί 
ἰμαὺ ἐπ6 ΑΡροβὶ]θ᾽ Β υγδγῃΐης 18 ποί ἀϊγοοίοά δρδὶπβὶ 
ἃ τοδὶ πυπιθοῖ οὗ (ΘΒ ΟΒΘΓΒ 88 βιιοῖ, νΐοὰ οἢ (80 
ΘΟΠΙΓΒΡΥ͂ ἰΒ ἴῃ ΤΙΔΏΥ τοβρϑοίβ ὑ867ζ] δπὰ ἀθβί γα] 
(οὗ, Ἐρὶκ. ἰν. 11), θαΐ ΤΑΙΒΟΣ δραϊπδὺ δὴ δον 
Ῥτοβδίηρ ἱπίο 6 Μιπίβίσυ οὗ (009 οτά, πϑθῃ 
τάθη ἰοῦ ἢ {116 ΗοἷΪγ ἐϊοίί πμαπίδια. Τ6 Ἰδησυδίθ 
οὗἨ Ηοιοῦ: “οὐκ ἀγαθὴ ἡ πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος 
ἔστω." [““Ἴ8ὸ γι]6 ΟΥ̓ ΤΏΔΩΥ ͵8 ποὶ χοοά, 16ὲ {Π|6γ9 
6 οπθ τυ ]ογ᾽"--Μ.}, ΔρΡΡ]1ο8. αἷβο ἰο Ομαγοὶ ρογ- 
{9 1Ὰ 

8. Τ86 ἔδυ Πᾶν Βαυίηρ οὗὨ 98 π|65 “8 η Ὁ] 
τὸ ΟἾΘΠα 411 8 γϑαιθη! γ Ὀὰσὺ ΘΥΓΟΒΘΟΙΒΙΥ͂ 
ἰδ ίζθ δῃὰ υϑοὰ 88 ἃ αἀἱοίωπι ργοδαηδ οὗ (ὸ ἀοοἰΓίῃθ 
οΥ̓͂ (0 τίνοῦβα] Β᾽ ὨΙ]Π6Β8 οὗ ὨΠΙΔῺ ΠδίυΓΟ, 
ΤῊΘ δαΐθον ΒΡΘδΚΚΒ ποί οὗ τβθη 'π ζΘΠΘΓΔΙ, Ὀαὶ οἵὗἉ 
Ομ γι βυϊδηβ ἴῃ Ραγίϊουϊδρ, Ηο οοπδίοσβ ποὶ 80 
ἸΩῸΟὮ Κ,͵ΤΌΒΒ ἰγαηθτΟβδῖοπ 88 δ8᾽}}8 οὐ ἱπῆΡη 
δηὰ παϑίο; δηὰ ρμϑυιϊου αν [89 ἄδοξον ἰ0 ΜΔ ῖοΒ 
[89 ἈθδχΟΡ 18 1688 δχροβοὰ ἰδδὴ ἰμ9 ὑββοὶοῦ, 
ὩΔΊΏΘΙΥ (86 ἀδηρον οὗ οἴοηδίΐηρς ἱπ ποσὰ. ΤᾺ 
ῬΓΟΒΟΊΟΥ οὗἉ (810 (ΟΒΡ6] ΤΑΥ͂ ΥΘΕΥῪ 6851}}1γ οὔοηά ἴῃ 
γογα, ὁπ ἰμ6 ὁπ6 Βαπά Ὦγ βοιἱηρ ἔοσί ἢ Ἀ18 οὔτι 
ῬΘΣΎΘΓΒΘ ποίϊοηβ ἰπϑίοδά οὗἩ ἐμὸ οδθοί γον στο 
ἰσαϊὰ οὗ βαϊναίίοι, οσῦ οὐ {89 οἵμβεὺ ὉΥ οποδί οὰ 
ῬΓΟΔΟ Νηρ ΟΥ ὈΥ ψαῃί οὗ ὁ Γ 688 δηὰ δ᾽} 161}. 
ΤΒᾺΒ 110 ΤΠ ΔΥ̓ ΘΥ6 πὶ ἐπυοϊ αἰ Υῖ]γ σῖγα οἴἴϑηοο δὰ 
οβέσϑαηρο ἷβ ὮΘΆΥΟΥΒ, ΟΥ 05 ἰῃ6 οἶοῦ διά, 0 
ΤΩΔΥ͂ 10}} ἰλθτα ἰμίο ἃ 6186 βῖϑθρ οὔ ρθ8990 δῃὰ ἰδυ8 
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ἀο ἱπβηΣ ογ τότ μᾶσὰ ἰδδπ χορ τὶ} ἢ Ϊ8 
Ῥγοδοίησ, ΗΟῊ ὈΓΖΘΒΘΥ οὐρμὺ ἢθ {ΠΟΧΘΙΌΓΣΘ ἴἰο0 
Ῥγθβ8 (6 ὀχβοχίδίιου. ὑμδὲ χα ΒΒου]α ποὺ ρῥτο- 
ἸΔΔίΌΤΟΪΥ Βοὲ ἐβοτηβοῖῦοβ ὉΡ 88 ἰθδοιογθ, ΒΊΠῸΘ 
ῬτΟΌΔΌΙΥ ἐμ ο γ νου]ὰ 40 ταῦ 68} Ὀούΐον ἰο σοπίϊπιθ 
αἴθε Ρ] 68 ἃ 1116 Ἰοαροῦ; Οὗ. ΗΘ. ν. 12. Βαὶ 
(|5 πασηϊηρ οὐρσηῦ ποῖ (0 ἀοίθσ ΒΠῪ ὁη0 Ψ80 
δἰ ΠΟΙΟΥ͂ ἀοΒ το 8 (0 βεῦυθ ἀοἂ ἰπ (Π6 πιἱἸΒίΓΥ οὗ 
ἰὰς οτὰά δηὰ ἰγυϊν ἰονοβ ὑπὸ [οτὰ δυὰ Ηϊβ8 
Ομυσοῖ. ΒΥ τδιοα] 088 δη ἃ ὈΓΆΥΘΟΙ (6 Βο6Υ- 
τδηί οὗ ἰ86 ΟΒΡ6] ΠΙΔΥ ὈΤΘΒΟΣΥΘ ὨΪπ|86] ἔγοΙα 
[ΏΒΗΥ͂ 515 οὗὨ ἐμὸ ἰοηριιθ. 16 Ὀδϑὺ Θουτ οί γο, 
ἰὰ (μἷ8 τοδροοσὶ, 18 ἀου ι1]685 {86 ροἰἰξῖοη ῬΒ. χὶχ. 
15. οσὶὶ. 8. 

4, ἴῃ ογάδν ἰο ἤόγιῃ ἃ οοτγοοὶ οβἰϊπιδίο οὗἁ ἰΐο 
τπιδρηϊίὰο οὗὨ (10 51π8 τ ΘᾺ ΟἿ ΓΙ 8. 18}}85 4180 σ0Πλ- 
ταὶξ τὶ! ἢ (80 ἰοίχαθ, ἀγβὶ οὗ 84}1 ἱΐ τηυϑί ποί 6 
ἰογεοίίοῃ τμαὺ ὑπὸ ΤΔΟΌ Υ οὗ βρϑϑοῖι 18 οὐχί α}}ν 
8 δίοίπε κἰἴϊ Ὀδβιονγ θὰ οἢ τηδη. ΟΟραΓο ΠΥ ΟΣ 8 
θτφὰν οΓ Καπσυασε (1170), ὁ σους ὙΒ10]ι 18. 8.}}} 
ΤΟΥ τῶ] Δ01]6θ. Τλ18 ἰάθ8Δ τγῶϑ ποὺ πέδη Ὁ 
το ὴ ἰο ἐδ ραζϑῃβ. Οἵ, Η δὶ οα : ἔργα καὶ ἡμ., γ. 79; 
Βογαὶ. θά. 1, 10, νυ. 2, ὃ; Ονἱὰ, Ζαδίον., γ. 667. 
866 4180 Ὦγν. ὅ. Ο. ΑἸοταδη Β Σ δδτίαί. 46 ἰοφμεία, 
Απιδίετα, 1700, απ ἃ οϑρ δἰ Βομυθονί, Εἰδίοτῳ 
οὐ ἰλε ϑοεὶ, δὰ οα. 1889, ». 1δ8-168.ὡὉ. “6 ποτὰ 
υἰἱογοά 8 ον 86 ουὐνδρὰ βουρὰ οὗἉ ἐλ Ὀοχοὺ- 
ἰἰοσς ἱππτδτὰ ἰδησιδρο οὗ 1085 ἱβγουρσὰ [6 60Γ- 
ῬόΓ 8] τηοάϊατη.᾽ ἘΕἸΠΏΘΙΠΟΒΘΙ. 

ὃ. Νο ΟἸ τὶ βίλδη τπογα] δὺ ΤΠΔΥ Οταἱξ ἰο Ὀοδίον 
ἰδ χτοδίοδὶ ροβϑβϑὶ]ο δἰϊοηίζοι οα ἐμ ἀοοίγίη οὗ 
ὅδιλθβ οοποοτηληρς ἰῃ0 Β1Π5 οὗ ἔπ ἑοῆχυθ. ΕΌΤ 
Βροδκίῃρ 18 8150 ἃ ἀοΐπᾷ δπὰ ἃ ἀοίϊηρ οὗ βιο} ἀ41}} 
διὰ τηδη1 [0] ΟΘσοΌΓΣΤΘΙΟΘ, ἐμαὶ 18 σοοα δῃηὰ 118 61] 
ΘΟ ΒΟ] Π6ΠΟ08 816 81} Ὀὰὺ πο] ου] 4 Ὁ16θ.ἁ. ΟΟΡΔΥΘ 
(μο ἴδιαν ΕἸΘΠΟΝ Ῥτόνουθ: “416 δίψίβ ο᾽ δδ 
ἔλοπαπε,᾽" διὰ ἰμ6 τηοίίο οὗ (π6 γΥν}}- ποντῃ ἀ10]ο- 
ΙΑ θὲ ΤΑ] ουταπὰ “ἰ6 ἰαησασε ἐδί ἀοπηά ῬΟῸΓΡ 
ἜΘΟΠΟΣ δὲ8 »εηϑόε,." ΝῸὺ τΟΠΟΡ ἐμαὶ ἐπα ΟἹάὰ 
Τεδιδιοθπὶ δου ἀ8 ἰπ ΡΠ ΐ ΡΒ δραϊηβὶ ἐμθ Ρ61- 
ΤΟΤΕ 080 οὗὁἩ ἰπὸ ἰοηριιθο; 860 6. 7. ῬΒ. χΥ, 24, 84, 
δηὰ οἰδ ον Ῥϑαβαρο3. 

ὅ. ἴπ βαγίπρ ἐμαὶ “17 ΔΩΥ͂ τὴ οὔἴοπά ποὶ ἴἢ 
πο, 89 18 8 ρουζδθοῖ τϑδπ,᾽" 78 1η68 οὗἁὨ σοιιγ86 (Δ Κ68 
ἴον ξύδηπίο, ἐμαὶ βιοῖ ἃ τηβδίοτΥ οὗ {86 ἰοῃχιθ 
ἶ8 ποῖ 80] ον ἰμ6 ὕσαυϊ οὗ δ ρο]ιΐο τϊϑάοιι, αὶ 
Ταῖδεν ἰμΠ6 ἔσχαϊ! οὗὁἨ ΟἸγἰβεΐδη 86}1-οοπίγοὶ 88 {86 
Ῥτιοάμοὶ οὗὨ ἔδί( ἢ δὰ Ἰονο. Ηο νῖῆο 885 Ἰοαγποά 
ἔτους ἔπι 15 Ῥυϊπμοῖρ]ο ἰο δοὺ 8 δίοιι Ὀοΐογο 18 1108, 
ΙΆΔΥ ὙΠῚῚ ΘΟΥΙΔΙΠΙΥ Ὅ6 δαρροδοὰ ἰο δᾶγο αἰἰδίηϑὰ 
80 εἰσ ἃ ἄορστοο οὗὨ ἀϊβογοίϊουῃ διὰ 11ξ6- ϊϑάοτω, 
(δὶ ἰο Βἰπι [86 ῬΟΥΪΟΥΠΙΔΏ66 οὗὁὨ ΔΥ οἶα ἀπὲγ 
ἐδῃποὶ Ὀ6 ρασίϊου αν αἰ Βου}1, 811}} 1688 ἱτηρο8- 
εἰυϊθ. ΟἿ τον. χ. 19; χἱϊὶἹ. 8; χυΐϊἹ. 22. Βαΐ ἴῃ 
ογάεν ἰο οὐϊδίπ δηὰ ἰὸ ῬΎΌβοσΥΘ ἐδ ἸΤηδβίονΥ οὗ 
0868 ἰοπζῇο, 0Π6 τασδὶ ὈΘΙΌΓΟ δ Υ6 ὈΘΟΟΙΊ6 πη δον 
αἴ οῃθ᾽8 τηοβὶ τἱοϊοηΐ οηιοί 008 δηὰ σοιμδίηῃ 60]- 
ἰοοϊοὰ ἱπ ὁῃ6᾽ 8 ἰπίθγσουτβα τὶν ὕγθη 8 δὰ 6η6- 
ἱεπῖε. Ῥᾳ, χυΐὶ. 82. ΟἿ, 86 Ιδηρυδρο οὗ Ρ] αὐδΡο ἢ 
οῃ (δἰ Βεδὰ: “ὧς σαρίεπαα 62 λοδίίδιιϑ εὐ ίαίε," 
οΡῃ. οἷ, Βοίθειῖ,, Τόοτα. θ, ἡ. 8ὃδδ 8ᾳ; 8180 “(ὁ 
ϑωταεϊίζίαίε,᾽᾽ Τοτα. 8, Ρ. 18 Βαα. 

Ἴ. “ῬΙαίδτοΣ (ἀε Αμαϊίίοπε, Ὁ. 187, ἀπά ἐπ οοη- 
τῷ". δερί. Ὁ. δ86, νοὶ. 6, οἀ. Β οἰ 8.κ11) τοὶ δίϑβ τιδί 
Απιδαὶβ, Κίηρ οὗ Ἐπγρὺ βεηὶϊ α βδαογίδοο ἰο Βῖ88β 
δδὰ τραποβίοα Βἴπῃ ἴ0 δοιὰ ὑδοὶς (ἢ Ὀοϑὺ δπὰ {89 
ποτδὶ μαγὶ ἰμβοσοοῖ: Β͵85 βϑηί Ὀδοὶς ἔθ ἐοηριθ.᾽ἢ 
Ἡεαῦδον. 

8, κπιοβ το πτοῖθ δῖ86 ΕΡ18ι19 88 ἃ πη τξ 
ἰο θο ίοτοσα, ἤσοα (86 πδίυσο οὗ ἐμ οδδθ οουϊ 

ΟὨἹΥ δάἀγοτί ἰο ἐῃ9 λαγηι οδυβοὰ ὉΥΓ ἐμ δθΈ86 οἴ 
{π6 ἰοηριθ, ποὺ (ΟΥ̓ ΟὨΪΥ Ββ] ἐμ ]}γ)}, ἰο ὑμ6 »χγοῇέ 
ἐμαὶ ταϊσηὺ δοοΙῸθ ἰο0 6 σα180 οὗ ὑπο Πογὰ ὉΥ ἰδ9 
Ὑγ6]1] -ογταάοσοὰ 86 οὗἩὨ ἰδ ΡῬΟΝΘΣ οὗἨ Βρθϑοὺι. ΤῸ 
Τ68}}26 (818 ἐϊσἠϊ-δίάδ οὗἨ (86 πιαίϊου. οὐχὴῦ ἐο Ὀ6 
(89 ἀδὲὶν εἴοτὶ οὗ ϑυθσγ ΟἸ γί βιϊδη, Ὀυΐ ΙΆΟΤΘ 
Ῥδγιϊου αν ἐδμαὺ οὗἩ 6 Οιγἰδίίαῃι ἐθδ ον. 

9. Τ6 πογὰβ οὐ δῖηθβ (Υ. 9) σου Ἱὰ 6 τῃ- 
το πΐηρ, ἱἶ πὸ ταϑδηΐ ὑμαὺ ΟὨΪΥῪ {86 βγβὺ ἵδη ὈΟΣΘ 
186 ΚΘ 688 οὗ ἀοἄ, νι ΐοι ὈΥ {86 18}1] γγαϑ ΒΟΥ 
8δηἃ Οἰθγ Δ} ἰοδὲ ἴἰο ἷ8β ἀοβοοηάδηϊδβ.Ό ΤῈ0 
ΓΑΥΘΡΙΩρ ῬΟΥΟΥ οὗ 8βῖῃ. 18 τιϑηϊγεβίθα ποΐ ἴῃ (86 
»οίεπέϊαίείψ Ὀαὰὺ ἴῃ ἐμ0 αοίμαϊέψ οὗὨ τηδηι᾽8 ᾿ἰ Κοη 688 
ἰο αἀοὰᾶ, δηὰ {πὸ Οοηΐ, Βεῖσ. τὶ. 14, 'ἰϑ ὑμβουοοσθ 
τὶ ρμὺ ἰ ϑροδκίηρ οὗὁὨ 8Β1}8}} σϑιηηδηίβ (δοίηἰ ως) 
οὗ [816 Ὀἰνίπο ἱτπῆδο ἴῃ ΓΔ]16}. τηδ, ὙΔΙΘΩ 8ΓΘ 
ΡΟΡἕθοί]Υ βυηοϊοηῦ ἰο ἐδ κο ΘΎΔΥ 811 ΐ8 ΘΧ ΒΒ. 
[Ατὶ, ΙΧ, οὗ ἐδ6 Ασιῖο]οβ οὗ ΒΟ] κοι ἰῃ ἐμ ΟΒΌτΟᾺ 
οὗ Επα] πὰ δπὰ (ἢ Ρχοί. Ερ. Οβάσοι ἴῃ πο ὕ. 5. 
ΒΑΥΒ: “ἸΔΔΏ ἰβ8 Ὁέγν 7» β5ῸΠ6 ἔγομι οσὶ σίμα]ὶ σἰ σμἴ- 
ΘουΒη688."--Μ.]. ἴβδηρο (οδίζυε 1δοσπιαίίξ, Ῥ. 
299) 1β Ρευ !ΓΘοὐγ συἱριῦ 1 βαγίης ἐμαὶ “τηδῃ 18 (88 
ἴπᾶρο οὗ αοά, ἡ, 4. ἐμ νἱδὶ 816 ΖΌστω ΟΣ ὑμ6 [ηβΒπὶϊθ 
ἰπ (86 ἐοί Δ} οὔ μἷθ Ὀοΐηρ. Τὴ Βοίΐηρ οὗ αἀο4 6οη- 
βἰβὶβ ἴῃ. Ηΐ8 Θέ γΠ8Π1Υ Θι  ὈΤδοίηρ; Ηἰπ156}} ρου δον 
ἴῃ (8:6 ΟἸΘΆΓΠΘΒΒ δηα ἸΙΡοΓΥ οὗ Ηἰδβ Βεὶπρ, ἰπ ἐμαί 
Ηδ 18 {16 ΑΒβοϊυίο ϑρὶγὶί. Απὰ ἴῃ 111κ6 Δ ΠΠΟΥ [89 
δοίης οὗ ἰδ6 ἱπιαρα οὗ αοα δομβἰϑίβ ἰπ τπδη Β ̓ἰνίπς 
ἴῃ ἈΪΠΙΒ6]7 ἃ5 ἃ Βρὶγῖῦ, ἰπ 18 Θομ Ἰ Π08}}Υ ἱακίης 
ῬΔοῖς ὑπ86 τῆ ο]6 τηϑηϊ οϊ ἀπθ88 οὗ ἈΪ8 οχσίβίθῃποθ 
ἰπίο {6 υπἱίν οὗἨ 18 ΘΟ ΒοϊΪ ΟΌΒΠ688 δπὰ ουὐ οὗ ἰΐ 
ΤΟ-ζογΐης ἰ δηον.᾽ ' 

10. Το ἀοοίγίπο οὗ Φδπηθ8 (τγ. 11, 12) οχμὶρ- 
ἰΐβ ἃ ΓΟΙΙΔΥΚΘΌΪΘ Δργθοιηθηὶ τ (ἢ 6 Βαγΐηρβ οὗἁ 
Ογὶβϑὲ 'π ὑμ6 ϑϑγσαοῃ οα ἐβὸ Μουπὶ (Μαίίλ. νυἱῖ. 
106-19; [Κ τἱ. 48-4δ); 8 πον ῥσχοοῦ ἐδπδὲ {μ6 
Ῥυδ)ιοδίϊοη οὗ (86 ἔιπαάδτιρθηίδὶ ἰὰνν οὗ {μ6 Κίηρ- 
ἄοτα οὗ δϑαύϑθῃ οουἹὰ ἠοΐ Ὀ6 ἔογχοίίζοῃ ὉΥ ὑδὶ8 
Βορυϑῃὶΐ οὗ ἐμ [ογὰ. 

11, Τὸ θοδγίηρ οὗὨ ζδιοβ δοποουπὶηρ (89 τῖδ- 
ἄοπι, νυ ἰοὰ 18 ἔγοτῃ δΌονο (Υ. 18 οἰ.) 18. γθῃλδΥὶ- 
8016 ον 1.8 γϑοδ} ]ηρ ποὺ ΟὨΪΥῪ ΤΑΔΗΥ͂ οὗ (86 ῬχοΥ- 
οὐ 5 οὗ ϑοϊομοι Ὀυὺ 8180 Ἰϑην οοχηδίθ ἰάθ88 ἴῃ 
2658 δίσδοι δὰ ἰδ Βοοῖς οὗ Ἦβάομι. Φ81168, 
ΙΓ ΠΟΌΣ οσσυργίπς ἃ ΡυΓΙΟΙΥ Θυϑῃ 6}168] δίδηἀ- 
Ῥοϊηί, 18 πουθγίθ16955 7}} οὗἨ πὸ εἰ ῖ68] ρΡογίζοη 
οὗ {μ6 Οἱά Ἰοβίδιηθμῃί, δὰ ἐπ Ῥαγί ούθη οὗ ἰδ 
ἀδυίοτο-οδῃοῃΐοαὶ τγϊϊηρα. Ηονθτον ἰὺ 8 ᾿π- 
ῬοΒβί 16 ἴἰο ὀχϑιηΐηο 6 ἀοσίγίπο οὗ (18 Θμί ΓΘ 
ΘὨδΡΙΘΤ ἸΔΟΓΘ ΟἸοϑοῖν πὶἰίμουΐ αἀἰβοουουΐης ὑμαΐ 
ἀπο δυΐποῦ ἰταβοὶ ἢ ἢ85 δηἃ δχθ}}} 898 ἰπδὲ 
ὨΘΔΥΘΏΪΥ τυϊβάοπι, ΒΙσ ἰῃ ὙΥ. 16, 17 ἢ [88 80 
ΒΓΑ δηὰ Ὀοδυ Ὁ] ἀο]ποαίθα 88 οου- 
ἰγαβίοα υῖ ΘαΥΊ }]γ τυ ϊβάοπι. 

12. ΨΟΥΥ ἱπιρογίδηῦ 8 89 σομπῃθοίΐοῃ οὗ 
Κπον]οᾶρο δαὰ 11ξδ, ου. τ ΐσῖ δι 68 ὮΘΓΘ 1π518.8. 
Ηδ ψῸ ἀοο8 ποὺ Ῥσοτὸ δὶβ νι ίϑάοιῃ ὉΥ͂ ΤΟΣΚΒ, 
νυ ον ματα ἴΠ|6 868] οὗ 8 τη 6 αἰβρόβι ὁη, δοῖ- 
ἰγδάϊοίβ Ηἰσηβοὶῦ πα αἰνθβ {86 110 (0 ΠΪΒ σΟῊ 88- 
δίοῃ οὗ ἴμο 1οχᾶ, θῖν ἢΘ ἰΒ ΘΟ δι  Π Υ τρακίηκ. 
Ηρ τὺ Ὀοδϑὺ ἴῃ ἰδ ροββοββϑίοῃ οὗ ἐδ ἰσαϊὰ Ὀὰΐ 
ἮθΘ 18 8ῃ Ορρομδῃὶ οὗ {86 ἰγχι, [ἢ 6 ἄοθδ ποὺ 
γΘΟΘΙΥ͂Θ ἰὑ 88 ὑπ0 Ῥτϊηορ]9 οὗ δὲὶβ 118; οἷ. 1 5ηο. 
ἷν. 20,21. ΗΒ νίβάοχῃ, 88 σοηῃἰγαβίθα τ τ ἰμ δὲ 
ἔτοτι ΔΌΟΥΘ, 8 ῬΟΥΟΙΥ εαγίλίν, 88 οοπίγαβίθα τὶ ἢ 
πδὺ οὗἩἍ ἰμ6 Ρῃθαπιαί 68} πι8 ΡΌΓΘΙΥ ρεγολίοαξ, 88 
οοπίγαϑίοα νυ ἐλιαὺ οὗἁὨ κοοα 81.618 (οὗ, 1 Ῥοὶ. ἱ, 
12), οσϑῃ ἀευϊίδλ.. " 

18. “Το Ῥϑδσθδ 6 βοδίίος ἰΏ Ῥ6866 {16 βοοὰ 
οὗ ρομαΐμο Ομ εἰ βϑιΐϊδη τ ἰδάοσμ, τ 10} ΚΤΟῪΒ ἰαΐο 
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ἐδο παγγοβὶ οὗ στἱκπίθουδβηοβα. Τῆΐβ ΔΡΡ 1198. ποὶ 
ΟἿΪΥ ἰο ἰ Π 6 ΓΒ Ὀὺ 0 ΘΥ̓ΘΓῪ ΟἿΘ Ὑδ8Ο δ88 γϑοοίγοα 
ἔγοτα αἀοα πίβάοιη δπὰ ἐδ οἷ ἰοὸ ἱπβυθηδθ 
οἶμον β.᾽ Ὅόοῦ ἀοχδο. ᾿ 

14, Το βουϑη απ] θ8 τ 1 ἢ ζάτλ68 αὐτὶ Ὀυΐ68 
ἴο (86 τυϊβάοπι ἔγοτα δΌΟΥΘ (Υ. 17) Δ. πούμῖπρ Ὀαΐ 
{μ6 βούϑθῃ δοϊουσβ οὗ 88 016 ΤᾺΥ οὗ Ἰσῃί οὗ μθᾶν- 
ΘΕΪΥ ἰγαϊῃ, το 88 Ὀδοι τονϑδὶθὰ δῃὰ ἢδ88 
Δρροαγοὰ ἰπ Ομνὶβὲ Ηϊτβοῦ. Ηθ 18 {μοχοΐοχο 
ΒΌΡΤΟΙΔΘΙΥ Θη ἰ]6 ἃ ἰο 6 πδπλο “116 Ἦ Βάοιι οὗὨ 
604 (1μυἱκ χὶ. 49). 

16. ἔννοῃ ἰδ}: οἱοδίπρ' Βθῃ θη 668 οΥ̓́ (818 ἰῃηδίγαο- 
(ἴοπ γοὅσῃο ποὐθ8 ἤγοσωῃ (869 Ξθσσθοῃ οα ἴπ 6 Μοιυηΐ, 
Μαί!. ν. 8, 9. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ,. 

Α. υυ. 1--12. 
Το Ἰυβὶ οὗὨ γιὰ] οὔθ οὗ 86 χηοδβί δηοϊθηὶ α18- 

68568 ἴῃ 186 Ομυτοῖ οὗ Ομ γνὶβὶ.---υϑη (6 τηδῃΐ- 
1018 ναγεΐηρθ οὗὁἨἁ Ομ γὶδὶ (Μδίι. χυἱὶ. 1; ὅπο. 
ΧΙ, 12--17 δπὰ οἴου Ῥϑββᾷρθ8) αύῦϑ Ὀ66 πῃ ἰηδιῖ- 
δοϊοηὺ ἰςποτίο ἰο Ῥσουοηὶ ἀἰβρυῖοβ δου ῃΓ666- 
ἀομοΥ διηοηξ ἰθοθθὸ ἯὯΠὍῸῸ οοηΐο8ϑ8α Η]π).---Τ}9 
δίσηον (86 Ῥοϑί(ου γὸ ποϊὰ Ὀοίοτο οὐμοσβ, {86 
ἄτϑδίον Ὑ}1}} Ὀ6 ΟἿΣ ΤΟΒΡΟΠ δ᾽ ὈΪΠ10Υ.---ς Μ ΔΗ] αν 
ν0 οὔθῃηῃά 411. Το γοιηαϊἰηρ ἱπδττν οὗὁὨ {88 
6]6οὶ.---ΤῊὴθ χα, ΒΟ] ΘΠ Υ δα σοταΐοτὶ οὗἩ (ἢ 8 
Βαγὶηρ.---Τ)0 υβθ δηὰ δρυδθ ΜΘ ἢ ΙΩΔΥῪ Ὀ6 δηα 
δὶ ἀἰ ογοηῦ ἰἰπιθ8 πᾶν θθθῃ πιδάο οὗ (818 βαγίῃρ. 
--ἰΓἷον ἴτἴ86 Κπονίοαχο οὗὁὨ οὔγῦ ονπ, τηϑηϊοϊὰ ἴἢ.- 
νυ Ἰ (168 οὐυρλὶ (0 τλϑῖκο υ8 ἡάρσο ΟἾΒΘΧΒΊ ΘΕ ΘΗ Υ. 
--Νὼὸ τρδῦϊου ΠΟῪ ταῦσἢ} ὑπ6 ΟΣ ϑι 18) ΤΩΔΥ οἵ- 
ἔομὰ, "6 ουὐρὰῦ πουογίμο]ο88 ἰο δάνδῃο6.---ΟἾ γὶβ- 
ἐἶδη 861{-οομΐΓΟ].---Μ δ, Ἰοτὰ οὗὨ (ἢ. 9 βη Π|8] ὁΓ68- 
(ἴοι Ὀυΐ πού Ἰοτὰ οὗ Βἰτη8ο]7.--- ἔσο ἐμ Ὀχαγοϑί 
Β6ΙΪῸΣ Βυ 9.8 οδο {1106 ΒΕΪΡ- ὙΧΘΟΙς οὰ (86 ΤΟΟΪΚΒ 
οὔ {80 ἰοηρθθ.--ΤῊ9 ΡΟΎΤΘΣ οὗ πο ἴοπριιο ον ἀδηὶ 
1, ἔγοια ὑπ δαγὰ ἰὑ σδὰ (0, 2, ἔγοπι {86 υἱοῦ 
το ΡΟΒΒΙ ὉΠ οὗὨ τ .}}Υ βαδα υἱορ ἰ(.--Τὴο δου 
οὗ βροθοἢ ὙὨΪΟΝ ΤἸΏΔΚΚΟΒ Τὰ Βυροῦΐοῦ ἰὸ (89 
Ὀοδδίβ 15 ποὶ βϑ ἄἀοπὶ {89 πηϑϑῃ8 οὗὨ τηδκῖηρ Ὠἶπὶ 
ἐμύοσῖοῦ ἴο (ἢ θῃ1.--- 0 δδὰ ρϑγὶ δοίϑα ὈῪ ὑπ ου]] 
οι ἰῃ ΟΥΟΥῪ Οθῃίυνν οὗ ἔῃθ ΒἰΒΙΟΥΥ οὗἁ (6 
ΟὨγβιϊδὴ ΟΒΌΓΡΟΙ.---Ἰθ Βἰπΐα! ἰοηχυθ 8 ἐδθ 
βίῃ} δη. 17] δ 8 4016 ἴο Τα ΐθ0 ΒἰΤΆΒ6}} 
ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΡῪ ΟΒΟΡ ἰγχγαιϊοῃ!8)] σγθαίυγο δὰ ἢ6 18 
ὉΠΔΌ]6 ἰο γαΐθο εἰτοβοὶῦ δονθ δὶ8 οσῆ παίαγ9.--- 
Τιδί νοι 8. ᾿πιροβα! ὈΪ0 τ ΠῈ τηθῃ, 18 ΡΟΒ510]9 
Ὑἰὶς} Οαοά.---ΤῊθ βδὰ ψδηΐ οὗἨ ΤΩ ὮΥ τυθ ΒΒ 60ῃ- 
ΤΟΥΤΪΥ ἰο {πο Ὁ ῬΓΟΡΟΣ Ὀσίηρ.--- ΗΟ ΟΧίΓΘΠθ8 
τοθθϑὺ 8180 ἴῃ 86 .868 οὗ 86 ἰοπρι9.--- ΤΠ δὺ 16 ἢ 
ἦδι ΠΟΥ͂ΘΡ Β66 ἢ πο ἴῃ παίαγο, 18 οὗϊθαη δἰτηυίδ- 
ὩΘΟΟΒΙΥ ἔουμα ργθβοσιὺ ἴῃ ΤηΘῊ.---Μ δὴ δὖ Ὁπὸ0 8 
Ἰογὰ δπὰ ἃ 8ῖδυθ (Υ. ὅ. “" Βομο]ὰ ΒΟῪ β1:}Ὰ}} ἃ ἦστϑ 
κἰβά] ἢ} μον στοϑὶ ἃ ἴοτοβί.᾽") Βυἱ 8016 ἰοχὶ ΓῸΣ 
8 Βοϊοτπιαιϊου- ΒΟΥ ΠΟ. δδὺ ἷβ 8 ΒΘΓΙΏΟΝ 
ῬΓΘΔΟΒοα οὐ ἴδπ6 ἔοδιϊναὶ οὐὁἨ {μ6ὸ Βοογπιαίϊοι, 
ψ ΐοῖ ἰὼ αἀοΥΔΩΥ ἰ8 Κερὶ Οοίορον 81, ἐπ6 δηηὶ- 
ΥΘΓΒΆΡΥ οὗ ΓῈ 0 γ᾽ 8 ἐδϑίθηΐηρ {86 9δὅ [Π08608 (0 ἐμ 
ἄοον οὗ ὑπὸ 88.160 Ουσοι οὗ ἩΠ ΙΘηΌοτς Α. Ὁ. 
1617---Μ.].--- [Βόγο 18 ποὺ ἃ {μα Β Ὀσοδά (ἢ Ὀ6- 
ὑἔπσθθὴ ΟΌΥ Βίσοης Β49 δηἃ ΟἿὟΤ 081 βἰά9.---Τ 9 
ΤΩΘΙΔΠΘΒΟΪΥ͂ ἸΠΟΘΟΠΒἰΒΙΘΏΟΥ δηἀ (6 β8.}}} βδἀοῦ 
ΘΟ Β βίο οὐ οὗ ὑῃ9 δῦυ8θο οὗ (9 ἰοηρῦθ.. 
ΒΥΛΕΚΕ:--Ηο τγᾷ᾿ὸ τυδηΐίβ (0 ἰθδοὴ οἰμογβ “ἴῃ 

Βρ᾽ γἰίπδὶ (Ὠῖη 8, οαυρὰὺ ἰο Ὀ0 ΒΓβὶ νγ}} οϑίδ ]} 8864 
δἰτ8617. Α πιᾶὰπ τηϑί 6 8 Ῥυγθ δηὰ οὐϑαϊοῃὶ 
ΒὮ6ΘΡ οὗὨ Οεγἰϑὶ Ὀθίουο ΒΘ ΘΔ ὈΘΟΟΤΩΘ 8 ΒΡ μοτα. 
Ηοϑ. ἵν. θ.---ΔΙ ΔΎ, δἰ Βουρὰ ὑλ6 0 παγτο ποί Ὀἱνίηθ 

ΤΗῊΗΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΑΜΕΒ. 

νϊβάοτι δηὰ Ἔχροσίθηοθ Ὀπὺ ῬΟΒΒΘ55 ΟὨΪΥ͂ ἃ Ἰἰξοσαὶ 
Κηον]οᾶμο, δοαυϊγοά ποὶ 'ῃ {μ6 βοῖοοϊ οὗ ἰδ 
Βοὶγ ἀμοβί, δαὶ ἔγοπι (86 ὈΟΟΚΒ δηὰ υυὶιϊηρβ οὔ 
ἸΏΘΏ, Βίγαὶ ὨΓΑΥ Ῥτθδϑῦηο ἰο Θ συϊάσδβ οὗὨ ἰδ 
ὈΠ πὰ οἷο. Βοχα. 1ϊ. 18. 

ΟΥΕΒΝΕΙ, :---Ἰ 8}1} το δυο ἴο0 ΟΌΒΟΤΥΟΘ σδε οι 
ἴῃ ΒΡΟΘΟΒ, ΠΟΥ ΤΟ ΙΔΟΤΘ ἰπο86, 080 ΟΒ[09 
ΤΟαΌΪΓΟΒ ἔπ θῶὶ ΓΘαΌ ΘΗ δθα σοὶ ΚΙ ΟΥΒῚΥ ἰο ἀΐδ8- 
ΔΟΌΓΒΟ οὗ ΒΟΙΪΥ ὑμίηρβῖ Βομ. χνυ. 18.--- Μ ο ταυδὲ 
ἔαΊ ΤΥ βίσὶνο ἰὸ διίδὶ πα ούϑ ἢ 261108] Ροσδοιοη, 68- 
ῬΘ6 8}}γ ἱῦ (0. βοοὶς ἐο θ6 διηρϊογϑά ἴῃ ἐμ Μίη- 
Ἰδίσυ, 2 Τῖτα. 11}. 17.-- 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ:--ἸΓ 8. ΤμΔΠ ἰδ 8Δ0]9 ἴὸ φόυθσῃ ΝΪ8 
ἰοῆσυθ 80 οἰθοίδ}}γ δ ποὶ 0 αἰΐον δῃγῪ (δίης 
ΘΘΏΒΌΤΒΌΪΟ, 6 18 ἀου (1688 ΘΑαΌΔΙΥ Δ0]6 80 ἴὸ 
ΠΟΥΘΤΏ δὰ συΐὰθ ἷβ ὈοὰνΣ 88 ποὺ ἴἰο ἱπάυ χα ἴῃ 
ΒΥ Υἱἷοῦ, Φ20Ὁ χχυὶϊ. 4, δ.---ΜΆ ΠΥ ΤΟ ΔΙῸ ΤΊΟΓΘ 
ὈΠΓΌΪΥ ὑμ8ῃ ἃ ΠΟΓΙΒΘ---Δ 60 5 ὙΠ οτὰ αοα Ὀγ ἰδ ἰῃ- 
Βιοιϊοι οὗἨὨ βϑύϑσο ῬΌ} Βησηθηΐ 88 ἰ0 86 530Π16- 
δύ ΟΥΔΟΣΙΥ. αν οδυϊ 0η}8 8 ἀρδὶηβὶ (818 
αἰϑροβὲίζίου ΡΒ. χχχὶϊ. 9.--- τ ἰγταϊ  οῃδὶ σγθδίγοϑ 
ΒΟΥ ὑμοιηβοῖγοθ 0 6 συϊάοα ἀηὰ γχυ]οά, ΠΟΥ 
ΤΟ ταῖν οὐρα ται 00.481 ογθαίυγοβ βυον ἰΐ 
ἸΙΚονγθο 18. 1. 8. 
ΓΎ1ΗῈᾺ:--- Τὴ 9 ἰοηρσοθ ρσυΐϊάθδ πιο οἰ μοῦ ἰῸ 

Υἱτί! 8 ΟΥ ἰο νἱςοθ, 1 Οὐγ. χυύῦ. 88.---ΤῊΘ ἰοηγῦθ οἵ 
ἃ Ομ σι ϑεΐδη 18 συ]θᾶ ΟἿΪΥ ΣῈ} (86 ὈγΙά]6 οὗὨ δ: 
δηὰ Ἰογο, Ρβ. οχυΐ. 10. 

ΟΥΕΒΧΕΙ, :---ΈΠΟ ΚαονΒ ποὺ μον ἴθ ΚΟΥΘΤΤΙ δῚ8 
ἰοηζυθ, 8 ΗΚ 8 ῬΘΒΒΘΏΒΟΣ ΟὉ 8 58ὶΡ πιδουΐ 
τυάᾶοΣ ἰπ ἐμ 6 Ορϑῇ 808 ὀχροβϑὰ ἰο ἐδ ζυΣΥ οἵ ἰδὸ 
Βίοστ.---ἼΪ (86 τυδάογ οὗ οὖν Ὀοὰγ ἰδ οοηίτο]]εὰ 
ὉΥ (86 ϑρίγϊ! οὗ αἀοὐ, νγὸ 881} ἱπ βαίοιυ οἡ (89 868 
οὗ ἐδ9 νον, Βομι. Υἱῖ!. 14. 
ΟΒΑΜΕΒ:--- ΜΒ }Υ Βδᾶνο 8116} ὉΥ ἴδ οὐρο οἵ [89 

δον, Ραΐ ᾿μδη 0 }} ΙΏΟΤῸ ὉΥ͂ ΟΥ̓] ἰοῃριθ8, 5:'σ. 
ΧΧΥΪΙΐ. 21. 

ΤΑΝΟῚΙ 0Ρ.:---Η ΟὟ ΘΘΒΙΪΥ ΤΩΔΥῪ 85 Ὁποϊ σατο θὰ 
διυὰ υπίαηχοὰ ἰοπρῖθ σϑυβο αἰβοοσὰ ἴῃ ἃ Ὑ80]6 
ζαταῖϊν, 8οὸ ἐμαί {π6 Ὀοδὺ οὗ ἤγϑηβ [8}1 οαἱ σῖϊι 
0; δηοίδον! Ξ:΄’τ. χχυϊδι. 18, 1θ.---Ὕ οἁ 45 ἀϊ8- 
υἰηχυϊθηθα 8 ἤχοια {89 Ὀσαΐοβ ὈΥ {μ6 υ86 οὗὨ (80 
ἰοῆραθ, διὰ τὸ 8.0 ἀϊβίϊπρυ 8:04 ΥΓΟΙΏ 056 ΔΠ0- 
{80 ὈῪ {80 κοοὰ ΟΥ οΟΥἹ 186 ὙΘ τ 10 οὗἁ Ἰἰί, Ῥδ. 
οχὶχ. 28. 
ἨΕΡΙΝΟΒΕ:--- ΕΠ ἐοησυοδ δηὰ ὈδΔἃ Ἰυπρβ ΒαΥ9 

οδυβοά (86 ἀοαίῃι οὗἨ ῶϑηυ. ΤῊΘ ζόττο ον Βρίγὶία- 
8}1γ πὰ τηοβίϊγ. Ηον τυ οἢ τοῦτα οΥ 18 Οοταταϊ!- 
ἰοὰ πῖι ἐπ ἰοησιοῖ μον ἕουγαγὰ δπα δυεῖν 18 
(δὲ ῬΟΟΡ ἸΏΘΡοΡ 0 πουπᾶὰ (6 Θοῃξοΐθποθ 
ὝΒΟΒΟ ἰδ υῖδβθ Ῥυ 8 8 Ἰοοῖ ἰο μἷ8 ρ8. ϑῖγν. χχὶϊ, 
88---Ο αοᾶ, ογοδίθ 8 ἃ Π6Ὺ ἰοηρθ, {Ππδὕ γγὙ ΠΙΔΥ͂ 
ῬΤαῖβο Τ606} ῬυοΥ. χυϊΐ. 21.-- 
ΟὐΥΈΒκΕΙ:,:--- το ἰβ πὸ βίῃ, οὗ Ὑδῖο8 {80 

ἰοπρτιθ ΤΩΔΥ πού Ὀ6 ἐμ6 σΘδ89 δηὰ ἱπϑδίχιπιοηί, δηὰ 
ν Ποῖ 88 ἃ Ῥοϊδοηθρὰ 8ϑϑὰ ἴΐ τύ ποῖ οομίδιῃ, 
Μαιμ. συ. 18.---- ΤῊ Κ, Ο γε 8.8 δια δ᾽διάθγεγβ, 
ΒΟΥ βδιηθῦα δηὰ δυτί} ἃ ΠΟΙΆ ΌΘΤ γ6 ΟΑΥΤΥ͂ 18 
ΥΟῸΣ τοῦ! Ρ. γἱϊ. δ.---ΠοΒο ἀοδῖροα (0 ὉΘ 
ἀοἸἑγοτοᾶ ἔγοτα {86 β'η5 οὗἩ ἐμ9 ἰοησαθ τυδὶ ρδῖ- 
υἰσα]α ΥἹ ΔΡΡΙΥ ἰτηδθὶῦ ἰο ποτὶ ἰπ ζδί ἢ αἱ (86 
δοϊίοπι οὗἨὨ ἷ8 Ἀθδσί ὈΥ τοροῃηΐδῃοθ δπὰ σὑϑῃοῦᾶ- 
ἴοι, Μαίι. χὶὶ. 88.---Αβ ἐμ ΗΟ βρίεἰι ἀ1ἀ θεῖ 
ου ἔτο (89 ἰοηφῦθβ οὗ 86 Αροβί!θβ πὶϊα ρον 
268], Β0 Θοπίγαυ εἶδ ἰπο βρίσγὶὶ ΟΥ̓ Β6]1 8ο(5. 05 
βτο ἐμὸ ἰοῃρθθ οὗὨ 86 πηροῦῦ τίϊὰ νεπόι δπὰ 
ατοδῖ τ. 8}160 (0 ΟΥ̓ΏΒ8 [80 ροοά Πδτηθ δπὰ τερυίδ- 
(ἴἰοα οὗὁὨ ἐμποῖν ποὶῃθουν, Αοίβ ἰἱ. 8, 4, 11.--τἸιο 
ἀπΠίσοποθ οὐὗἨ τπϑὰ ἰ8 8016 ἰο δδηρθ ἐδ Ἡ]ϊἀδδὲ 

πϑίυγσαϑβ οὗ Ὀθ88.8! θαϊ ποὴο ἰδ 8016 ἰ0 σῃδηφθ [89 
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δἰηἴιϊ παίασο οὐὁἨ θη, βᾶγο ἐδο ἩΊΒάοσα δπὰ Οσ- 
πίἱροίθποο οὗ αοά, ΕΖ. χχχυΐ. 26.---.ἀοὰ τουδὶ 
ὨδΟδ ἐδ ο 8. 608] ἔγοτα Ηἰβ δἱίδὺ διὰ ἰουο ἢ Οὐγ 
ἰοηζὰθ οὐ ἐξ ὀδῃμποὺ Ὀθ ἰδιθά, ἯὯ,ο ΒίδιιοΣ ὈΥῪ 
δδίυσο ᾿ἴκὸ λἴοβοβ, 0η11}}] ἀοα τη |Κ68 Ὁ8 οἸ]οαυθηῖ, 
15. τἱ. δ.-- 6 Ἰοηρυθ οὗ (86 86}}18ι βεῦρεῃῦ Βδ8 
ἐβγότη 8 ἱπίο {μ6 ρστοδίοδί οσομρἔιδίοι, Ὀὰΐ (86 
ἰοηχαοθβ οὗ ἰδ ΗοὶΥ αμοβὶ βῆουν υ8 δραΐη (86 
ἭΔΥ ἰο δἰϑσῃδὶ Ρθ866, Αοίἰϑ ἰΐ. 4, 88.---ἾΥ ὸ βυῃ 
δεσροηΐίβ, γοὶ σοηδβοτὺ σψὶῖ ῬΘΟΡ]6 ὑπδλί ΟΔΥΥΥ 
Ῥοΐβοι ἐπ ὑπο ῖὶν του 8, ῬΒ. χ]ῖν. 4; 1γ. 22.---Ηον 
ἢ] δαϊοὰ ἰξ 15 ἐπαὺ ἔμοβ βδῃουἹὰ δῆρσαρο ἴῃ (86 
Ῥγδίβοβ οἵ αἀοὰ, 186 ψ1016 οὗἨ 8066 1ἴγ68 ἀ880}- 
οὔτ αοα! Α χοϊάδῃ 60118. οδῃποὶ Ὀ6 Βοὸ 111-Ὀ6- 
δομιΐης ἰὼ 8 δον οογθτοα πὶ Δ] πὰ αἰγὶ 88 
ἰλο ῥγϑΐβο οὗ ἀοά ἰοὸ ἃ δΙἐπ ν δἰ που, Ααλ. ν. 29.--- 

ΠΑΧΟῚΙ ΟΡ. :--- ΤΠ 6 ΠΟΘΙ ΠΥ οὗὁὨ υϊηδῃ πδίυγθ ἱβ 
ΥΕΥ οχδ] θα δηἃ 0 σωϑῃ ΠΔῪ ΟἸθηα ᾿ξ ἴῃ πογὰ 
ΟΣ ἀοοὰ σι ϊμουΐ βἱῃπίηρ ἀρδίηϑι αοά, α6ῃ. ἰχ. 6. 
--Ὑο ουρδί ἰο ΒΟΠΟῸΓ ἰδ ἱπιᾶρχο οὗ ἀοα 'ῃ ΘΥΟΣΥ 
ἸΏ8η ὃ ἢ6 ὩΘΥ͂ΘΡ 80 Ὀδά, 1 9ηο. ἰγ. 12, 
ΒΤΑΒΕΕ:---δίδη 18 80 ῬΟΙΎΘΓΒΘ, ὑπαὶ ἔμο το 18 

ποι δίηρ Ἰοῖς ἴῃ (Π6 τνου]ὰ ἡ ΒΙΘἢ 18 Π|Κὸ ἢ. Ηδ 
ὙΔΩΐδ ἰ0 ΓΟΠΟΘΥ ΣΙΩΡΟΒΒΙ ὈΣ}} 0168 ῬΟΒΒΙΌΪΟ, ἰο 40 
ξοοὰ διὰ ονἱ} αὖ {89 βδμς ἐΐπι6, 160 ἢ ἰ8 60Π- 
ΕΔΓ ἰὁ 186 το]9 οτάοσ οὗ παίυσο, ΕΟ]. ἱ. 1δ; 
Ῥᾳ. Ἰν1. 4.----ἼΓ τὸ ναπὺ ἰο ΒΒΟΥ ΟΥ̓ ΒΟΥ8 ἱμοἷτ 70]- 
1165 δηὰ εκἴπ8, γγ6 τη δὶ ποὺ ἀο 1ὑ πῃ ὈοϊΒίΘΡΟΙΒ 860]4- 
ἴὰρ, πὶ ἴπ δοιμρδβϑϑιοηδιϊηρ ὈΓΤΟΙΒΟΥΥ Ἰοτο, 2 
Τα. 11. 24, 28.---οτὰβ τὸ ἔγαϊίβ ΘΔ Ὀ] πρ α8 ἰο 
ἴοστη δὴ οδέϊσααία οὗ ὑπο ϑαχί, ὦ, 6. (89 ἴγ6θ ψ ]λο ἢ 
θεΔτΒ ἰοῦ; ἰΐ {815 15 ῬΌΣΘ, (0 ΟΥΒΟΥΒ ΔΣΤΘ ποὶ 
δα, Μαίι. χὶϊ. 28. 

Ξὅ1158:--- Εαἴατο δοδου ΔΌΣ 1 18. ΒΟ] όσα δηά 
ἀἰδιουὲ ουθὰ 'π (86 6456 ΟΥἮἨ ΟἿΣ οὐ Βο}}]. Ἧ7Π0 
ποῦ Ἱὰ Ἰἰσυ ἀπαοτίβκο ἰὸ 6 δοσοιπίϑὉ]9 ΖῸΣ 
(89 Βο}}8 οὗὁἨ οἰβοῦβῖ [Ιπἀοορὰ ἰβ 1ὑ ποὶ τὺυὶίθα, 
ΜΑΠΥ δζὸ οδ]οα δυΐϊ ἔδοτν οἰ οβοι᾽"---Ἴ}1Ὸ Μ1}} 
681} Ηἰτηδ617 ἰῃ οΥάοσ ἰο ζ41} υυἱ ἢ 80 Τὰ ἢ ΤΏΟΣΘ 
ΒΌΤΟΙΥ Ἰηΐο Θομαἀθιηπδίϊοῃ!]ἢ Μδην αἱὰ ἐὲ ἐμθη, 
δηα δ[]65' ΙΩΔΗΥ ἀὧο ἰΐ πο. “Βα ΠΟΥΥΒΟΘΥΘΓ, 
Ἰεΐ τη8, 1 ῬΥΆΥ͂ 8:66, αἶδο τὰ δον ΟΒΕ1,᾽ βαϊὰ 
Αλίπιδαζ ἔπ 80} οὗ Ζαάοϊκ, δπὰ ννου]Ἱά ποὶ Ὀ0 ἀ15- 
δυο τ μθὰ ἢ6 νϑ ἰο]ἃὰ “ποὺ παβὲ πὸ ροοᾶ 
ἐάϊηρ5 γοδγ."" Ηδ βίυοϊ ἰοὸ ἷ8. “1οὐ τὰ σὰ." 
(2 βαπι. χυἱἱ. 19-28). ὙΉΟΥΘ ΔΙΘ ΙΏΒΏΥ͂ ΒΌΘΝ 
ἰδδοθοσβ δη ἃ ΓΌΠΠΟΣΒ, ὙὮῸ 8.6 πού βοηί. ΤΏΘΥ 
ΒΌΓΕΙΥ τὸ ποὲ ἐπ ἔγθ θδόθουβ δηᾶ τηϑβίουβ 
ἰδδῖ 5}8}1} βἷπο 88 ὑμ6 Ὀγὶσμ 688 οὐὗὨἩ ἐμ ἥστηα- 
τοηὶ (Ὁ 8ῃ. χὶϊ. 8),---ὖοοὺ (μ6 γ Ὅ11] βίδπα 1}Υ.--- 
“ ΜΔΗΣΟΙΑΙΥ τὸ οεηὰ 4]}" ---(ῳἌἌπιοθ ἱποϊα δὰ 
Αἰπιβο! ἰπ (8 δομοβϑϑίοη ἴῃ οχᾶον ἰοὸ ρμαΐ ἴἰο 
δδιδιηθ (86 ῥὑτουὰ Ὀγοίῆγο. Νοῖ ἱπάθοᾶ ἐμαὺ ΠὨ6 
ἱπίεηάεά το ΟΧΡΟΒΘ {9 Βυρροβθα δὐσοῦβ οἵ 818 
Ῥινίπεϊγ-ϊ περὶ τοὰ Ἐρ᾽δι19 ἴο {μοῖν οὐἱ ἰοῖβπὶ οσ 
ΒΟῊῪ ἰο ΟὟΓΣΒ, ὈὰΓ δ6 χϑίθ ον τηϑδηΐ ΒΟΪΘΙΊΙΥ ἰὼ 
δεϑεσὶ χοβροοιϊηρ 119 10 σΘΏΘΓΟΙ δραγὺ ἴγομι ἰδ 9 
Βεοτοὰ οἴδοο, ἐμαὶ {10 Ῥογίοοϊι τῆ ὙΠῸ ἀ068 ποὶ 
ἌἜγοη ἰσὶρ ἰῃ ἃ σοσὰ, σδῃηοὶ ὯΘ ζοιιπὰ ΔΎ  ΒΘΥΘ. 
Ἐτδη ἰμ6 Αγροβί]ϊοβ ψοΥ6 ΔββΌΣοαΙΥ ποὺ βἰ 1688, 
ΝΟΥ δηὰ :πΈ8}}10]9 ἴπ ἐμοὶ Αγ ἀπὰ ΠουΣΙΥ 
Ῥτίναιϊο 176; 18:06 Ῥχοιηΐβα οὗ {π6 ΗοΙγ αμοβὶ ἰο 
ξυλτὰ ἰδ οτὰ ὕσγοιῃ 4}} ουὐτοῦ τοϊαιϑὰ ΟὨΪΥ ἰο ἐδοῖν 
Βδοσοὰ οδῖοα, ᾿υϑὲ 865 ἴξ γ͵ὸ8 σἱτἢ τοΐθγομσο ἰὸ 
(δεῖν οἷἶοο διὰ {π6 ρτίποῖραὶ απᾶ ἔυπάδιηθηίδὶ 
ἵππ|ῖ85 οὗἩ ἐδπεῖν τηθδδαρμο ἐμαὶ ἰμ.9 ΒΟΥΘΠΙΥ 88 Ὑ6]] 
85 [80 ἔπχοῖτο τοσὸ ἰο]ὰ “Η6 μ8ὲ Βεοδγοὶ χοῦ, 
Βεδσοίδ πιο." ---ΑἸ βου σα ἰμ6 Ῥσουὰ ἰοηριιθ ΤηΒΥ͂ 
δοδδί, 1 σδὴ ὍῸ Βὲ]θπί, ΟΥ 1 ὁ8ῃ ἱβογουρὮ ἀΐ5- 
ΒΕ Ὁ]6 Τα 86}---ἰὐ 168 ὁ ἰμῖης Ὀογοπά {8 οοῃίχοὶ, 

8 

ὑδοτο ἰὐ 8 Ὀσουρὺ ἰο βδηνθΊ Τ}6 τηοϑὲ θχροσχέ 
ΒΥΡροουθ ΘΔ ΠΟΥ͂ΟΡ ΓΟΔΟῚ βαοῖὶ ἃ Ῥοϊηί οὗἉ ἀΪδ8- 
ΒΟΙΔΌΪ Ηρ 88 0 ῥτουθῃὺ 1.8 Ὁ} πρ Ἀπ ΘΥΘὴ ἷἰπ 8 
ψοΣα; ἐδ ποαγΐ ΓᾺΠ5 ΟΥ̓́ΘΣ, ἐδ 861} τίη Ὀυχβίβ 
ουῦ οἡ ἐμ9 ἰθῆχαθ. Οὐχ ΒΡΟΘΟΣ 18 δ ἃ ΤΟΙ Δ ἢ ἢ 9 
Ὠρδχοϑί, δυγχοβὺ δηα τηοϑὺ ᾿ΣΓβί δι 1010 ΘΒ 6 η66 οὗ 
{86 Βοατί. ἭΔ δὺ 90] ονγ8 ΔΒ }Ὺ ἔγοια Φδτη68᾿ Β 86 - 
ΙΏ0ἢ δρδίηϑὺ (Π9 Β'η8 Οὗ ἐμ ἰοησυοῖ ΤΣ ΒΟΡ {8 6 
16Δ4----ἰο ἐδ ποῦν] ἔα] οὗὁὨἮ υπτὶ ΘΟ ΒΏ 6858, ἩΆΘΠΟΘ 
186 Θοτλ9----ἔγόοτα [86 τ δτὰ ΔΌΥ88 οὗ Θογταυρίϊοι 
--ὸ Βδ8 βδονψῃ ; ἰΐ 18 πού ἀπ σοὺ 9 ΔΡΡῚΥῪ Πδτθ 
{89 ΟὨΪΥ Τοιμθγ. 

ἨΕΌΒΝΕΒ:---ἾὟ ΓΘ ΙΏΟΣΘ ΟὉ ΟὟΥ φυδτὰ ψΙᾺ 
Τοβρθοὺ [0 8108 ἴῃ ἀδοὰ ἰμ8δὴ 10} γσοβροοῖ ἔο βὲὶἢ8 
ἴῃ ψΟΤα.---Ἴ 8080 [8118 ἴο ᾳΟΥ ΘΓ ἢΪ8 ἰοη χα ἰΒ 1119 
ἃ Υἱ 6 Γ᾽ ΟΠ 80 ὈΏΤΌΪΥ ΠΟΥΒΘ, ΟΣ ΚΘ ἃ Β8110Υ ἷἱπ ἃ 
Βμΐρ πίϊμοῦί ἃ τυ οΣ.---Τ 6 ἐοη ρα 18 8 Ομδηποὶ 
ὙΒΙΘῺ ὑσϑηϑι δ (ἢ 6 οΥ]] ΟΥ̓ ἢ6]}.---Απ ὠποοπαϊ- 
ἐϊοπαῖ χη ροββι ὈΣ]Σἰν ἰο ἔδιηθ 86 ἰοησαθ ἀο068 ποῖ 
οχίϑί. [ΠΡ ΒΥ ἰοηραθ 18 συτβίηρ, 1 18 ἀπ διϊοα 0 
ῬΓΤΑΪΒ6. 
ΨΙΕΡΕΒΑΝΟΤ :--- 6 ΣῸ]ὸ οὗ (86 ἐοῃζὰθ 18 ἸΏΟΤΘ 

ἱπρογίδηῦ ἔμδη ἰδθ γὰ]6 οὗὨ ἰδ6, ψοΙ]ὰ.---Ἦ μδί 8 
601} {11 οὗἩἨ ἀο8 6] Ῥοΐβοῃ ὧβ ΔΕΥ͂ ἃ ὨΘΎΒΡΑΡΟΣ 
ἰοηκυθ1:---Π βαίδῃ ἢ88 γον μϑαγχὶ, 6 8180 σὉ]08 
ΣΟῸΓ ἰοηρσαθ,. Τι ἰοηριθ πα ἐμ6 μοατί ἃΓ6 ΟὨ]Υ͂ 
ἃ Βραη δραδσί. 
ΝΈΑΝΘΕΒ :--- ὐδιη88 αἰΐδοῖβ ἐμ Ὀεΐηρ οὗὨ ζτοοῖ 

Ρἱοὶν δ 4}1 ροϊηΐβ1υ ὅϑποῖ ἰ8 ἐμαὺ ρίουβ σαπί 
ὙΠ ἢ 8116 1 αἰΐογβ (ἢ 9 ΡΥ 81568 οὗ αοἀ ἴῃ γγογα8, 
δαί. ΠῪ σΟΠΒΌΤΘΒ δ ἃ ΘΟΠΘΙΉΣΒ στάθη, ἰὰ ΠΟΙ 
186 ἰταᾶᾷο οὗ αἀοἀ οὐχ ἰο δ6 Πποπουγοά, δβἰὰθ. 
--Τ νυ “δη68 Ροΐπίβ ουὖὐ (86 Γι πάδηιοπία) ἰάθϑ, 
οΥ̓͂ (ἷ8 τ ο1]9 ΕΡ᾿53.16, (μδδὺ ουοσγίμῖης ἀδροπαὰβ 
οἢ ἐμαὶ ἀϊδροδίίοα πο κῖνοβ αἰγϑοίΐοι ἰο 8 
Τη8}᾽ 5 Ὑ80]6 118, (86 γοσοχπῖίου οὗὁἨ ψῖοὶ συ 
88 88 Τοιηοίθ 88 ῬΟΒΒ1016 ἔγοπι {μδὺ θη. ΠΟΥ, 
δἰϊδοκοά ὉΥ ἶπι δῷ 411 Ῥοϊῃμίβ, τυ 16} ΟὨΥ 60Ὲ- 
Β[άογβ {π6 ουΐνγαχα, βίη ρὶθ δοῖβ, δῃηὰ (6 δρῬθδ- 
8566 οὗ ἐπἰηρ8. 
ΦΑΚΟΒΙ:---Τ 9 Αροβί]ϊθ βῆονγβ ἔγοτα ἰδ 6 δδῃ- 

ΤΩΟΠΥ͂, ΥἱΒ᾽ ὉΪ0 1 ἀΠΊνΟΙΒΔΙ ογθδιοι, ὑμδὺ 1 8 ὑῃ- 
πηΐαΓΑΙ δηα ἐμ ΟΓΘΙΌΓΘ ὈΠΡΟΟΪΥ δηὰ ἱπαγοίοσο ἀ18- 
ῬΙοαβίηρς ἰο αοά [ἢ πὸ βᾶπιθ ἰοηρυθ ἰβ υδβοα ἰῃ 
{16 βοσυυΐσθ οὗ βθδύθῃ δῃμ μ6]1], δπα 1ζ ὑγαΐβϑβ δῃηὰ 
ΘΌΓΒΟΒ Ῥγοοσθαα οι οὗ ἰδ6 βδιηθ το ἀοά, 
ΒΔ Υγ5 ΔΠΟΙΒΟΥ ΑΡοβί]θ, 18 ἃ αοἀ οὗ ογᾶου. θοδῖι8θ 
{89 δρ-ίτοο, ἐμ οἱἵνο ἰγθθ δηὰ {86 Υἱπὸ θὰ ἔγαϊν 
686} δοσογάϊπηρ ἰο 18 Κὶπᾶ, ἢρ8, οἰἶνοϑ δπὰ μγδρ65, 
διὰ Ὀδσδιδο εὐναὶ ζουηΐδὶηϑ δηὰ βα] Του δὶ ηΒ 
ΔΙΊΥΔΥΒ Βοπᾶ ζογὶμ ὑμ6 88:6 Κὶπα οὗ ψαίον δῃὰ 
Ὀδσδι86 οὗἉ (818 ΟΥοΥ ἱὰ πδΐυσγο, αοα Γοϊοΐθ68 ἴῃ 
811 ἷβ σοῦκβ (Ρ8. οἷν. 81), δηὰ Ἰοοκίης ἀοτνη 
ἴτοτα Βϑδύθῃ ὌΡΟΣ ἴδ6 ΘΑΥΏ, Ὀ6}0]4, 411 ἐπίπρ 8 
ΔΤΘ ΥΟΥῪ βοοά. ΤΒΘΓΟΪΌΓΘ 1 σαπποί Ὀ0 χοοὰ δηὰ 
γγ61}.υ] βίης ἰο αοἂ, 1 ΘΟΒΙΣΑΓΥ ἰο ἐμ 6 ἰνίον 
ΔΡροϊηϊθα ογάοσν ἴΠ6 γί 8 δηὰ δου λοβ ἰμἰσχυβῖοα 
ἰο ΤΏϑῃ 8.0 ΘΙηρϊογοῦ ἰὼ ΟΡροβίύθ 8908, ἰδ {89 
βΒδαθ ἰοηραο Μ}ιΐϊοῦ μ88 υϑὲ δίδιητηθχοὰ ἰδ6 
ῬΓϑΐβο οἵ αοἄ, υἱΐίοτϑ βιδιηθίυ τγοσάβ, 7017 δηὰ 
ὈΠΒΘΘΙΙΪΝΥ 65.858. ἸΤΠΟΓΘΙΟΥΘ 88 ἸΟῺΖ 88 ἰμὶθ 60} - 
(1.65 ἰο 06 ἄοῃ διποὴρ ΟἾΓΙΒε Δ η8Β, 80 ἸΟῺΡ 85 
ψὸ οὸ πᾶν 08. μδΔ)ὰ οἡ οὔὖν ἰοηρσιιθ [89 δυγθοί 
πογὰ οὗἩ αοἀ, Ἰπάπ]χο ἴῃ ὈϊιοΣ του 8 οὗἉ ἰμο86 
το ΒῃΔΥο ψΠῈ ἃ5 {86 στοδίθϑί οὗ 8}} Ὁ] δϑίηρδ, 
88 ἸΟΠΩ 88 ουἱϑ Οὗ [6 βΒδῖη6 οροῃΐηρ οὗ {86 του ἢ 
ἴοτο οΥ δυσὶ βιυοοί δηὰ βυοἢ} ὈΣΓ(ὑ6Ρ ΘΙ ΓΘΔΙΏΒ, 80. 
Ἰοῃς (μ0 884 αἰββθῃβίου οὗ βὶπ οοῃηί 68 ἰπῃ 8. 
δηά νγχὰ ἀο ποὶ γοὶ βἰδῃὰ ἴῃ {} 9 ποΐγ δπὰ σαὶ 
οὔ (μ6 Ὀϊγίηθ 118. 



106 ΤῊΕ ἘΡΙΒΠΤΙῈ ΘΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΒ, 

[,.1800:--Ἴο βὶπϑ οὗ ἰμ6 ἰοησαθ: 1. ΤΏΘΥ 8160 
οὗ 4}} βἷῃϑ ἰὴ πιοπὶ δογγυρί; 2, ΤΏΘΥ δῖ οὗ 8]} 
888, (9 πιοϑὶ ἀΠΠου] ἰο Ὀ0 δγοϊαοᾶ.---Ηθ τ ὴῸ 
ΚουθγῺ8 ᾿ἰπηΒ6]7 Βο]ν 68 ἐπ ῬΤΟΌ] θαι οὗ ἰμ6 ΟἸγ18- 
εἴδη 11 ἴ0.---Ἴἶ[πε ἰοῦ 1, 18 (86 δοιηταυπίοδίοῦ οὗ 
ΟΡ ἱβουχμίβ δῃὰ 2, ουὐσῶύ ἰο 6 βοϊοὶγ ὑπὸ πχλοᾶϊδ- 
ὯΟΣ οὗ ροοά. 

ῬΟΒυΒΒΖΕΥ: (νγτ. 1, 2):---Πο] κίουβ δοηγθσβᾶ- 
(ἴοι ἰπ βοοίδὶ ᾿|ἰΐἴ6.--ςτν. 8-12). ΤΘ ἰοηρῦθ οὗ 
ΒοΘΏ64]. 

ΒεΟκ:--ΤΉτοο ροϊάθῃ συ]65 [ῸΓ ἃ ΟἸ τ δι 1. π᾿ 8 
Ιῖξο: 1, Ββᾶνὸ δυμ γ ἰῃ γοῦν Ὠθατὶ (νγν. 1, 2), 
2, Ὦδγο ἰσυϊῃ ἴῃ γοῦν του (νυν. 8-9), ὃ, ῥγϑδοί 89 
{αἸ0} Ὁ] 088 ἰῃ γουγ 116 (τγν. 10-19). 

Ἢ. ΠΟΡΑΟΚΕᾺΚ (βου οη8 ̓ . 688):---ΟῪΤἨ᾽ ΒρΟοβΙε- 
ἵν ἰοῆχὰθ οὔθ οὗὨ ἴἰμὸ κγϑαίοδὶ αἱ οἵὗἨ αοα᾽Β 

806. 
δγν. 1.10. Ἐρίβι]9 ἴον ἐδ 16} ϑβυράδνυν δύϊοσ 
Τυϊηϊγ ἰῃ ὑπ ἀτδπὰ θυ Υ οὗ Ηθ8890 δηᾶ οἶβο- 
ΜΓ ΈΟΓΘ. 

ΘΟἜΒΟΚ :---εοίοι ἔν ἰοπσυθ: 1, 10 ἸΟΟΚ5. 80 
11.016 δῃὰ β8ο βπι8}} 2, Υού ποσί βυσὰ γστοδί 
ἰΐηρ5 ἕον 611}; 8, Κίη 165 ἸΏΔΩΥ ἃ ἢγο οὗ δΒ6]], 4, 
Υεὶ πϑρττθς 888 ογάογοα ἰὁ 8ο πρὸ] [ἀαἀοτδῃ: 1, 
ϑὶδ ἐδ πεν αἰεὶ, πα δολεῖπί ρεγῖπς ὁ, πα τιολίεί 
απ 80 φγοϑι ἤίπα; 8, εἰς λαί πιαποὴ Ποιϊεη ξιετ ἐηί- 
απιμι 4, ἐπὰ χλτε ἀοοὶ, οἴη δο ἀϊπηπιϊ δὴ Ανεῖ.---Μ.]. 

ΒυρΡρεδτι:---ὅονυοτδὶ οἷν -ογροίίοῃ ἀπί168 ἰὸ ὉΘ 
Ῥτδοιϊβοα ὈῚ ὑδο ΟἸ τἰβιΐδη ἰπ ογᾶοσ ὑἐμδὶ ἢ 6 ΠΛΔΥ͂ 
ὈθοοπθΘ ταϑϑίον οὗ διἷ8β ἰοπριθ ἴῃ ἷ8 ἱὨΙΘΓΘΟΌΓΒΟ 
πὶι οἰ 6 Υ8. 

Ατ,ϑ:---ἼῊ)ὸ οΥἹ] ποτὰ ἰογασὰβ ΟΠ}6᾽5 πο ἢ θΟΓ, 

8. υυ. 183-18. 

ΥΥ. 138-18. Ἐρίϑι16 ἴον Ουϊπαυδροδβὶπια ϑαπάδΥ 
ἴη ἐμο ἀγαπᾶ δον οὗ Ηθδββο δηὰ 6] ΒΘ ΓΘ. 
Τὴ ἀἰδότοηθσο Ὀοίνγοοη δοϑίγδοῦ Κποπ]οᾶρο οὗ 

Οπτἰδεΐδεη γα δα ἔγὰθ 11{6- τ  Βάοτη.---Ἴο ἰγ66 ἰ5 
Κηοτπ ὉΥ ᾿ἰ8 ἔγυ ϊξ.--Μ 0 Κ τϊϑάοτῃ ἐπ ο γόον οὗ 
Ομ νι ϑιίδα νἱτγίαθ.-- 6 ἱπεϊπιαίθ ππΐοη οὗ ἰγυΐῃ 
διὰ Ἰογα οὐ Οδγίβιϊδη στουπὰ. Τη6 τίβάοιω 
σὴ ἰδ ἤγουν δῦογυο, δὰ {ἰμ6 νυ βάοιῃ τὶ 18 
ἤγροια Ὀϑαθδί ἢ (ἢ 6 δουθηΐοϊ ἃ τροσο χα] θα ΘΠ δΣ- 
δοίον οὗ 1ἴπ0 ἤογσηον δηὰ ὑπὸ ἐμ γϑοίοϊ ἃ ὈΆΒΘΠ 6885 
οἵ (0 Ἰαϊον.---Τ6 πιίδβάοτα ἴγοιῃ δῦογο: 1, ΠΟῪ 
ὧς 5 ουνἱἀοῃοοᾶ, 2, ον ἰΐ 19 τονασγαοα, 8, λον 1ὐ 
β Ἰοδγηοα. ---Τ 6 μαγνυοδὶ ζθαβὺ οὗ ὑπ 6 Ῥθδόθ 80 ]6: 
1, (6 8064, 2, ὑπὸ ὕγυϊ,, ὃ, π6 Βαγυθβδί-ἶου ἢ ΒΘΓΘ 
ἱῃ 15 Ὀοχίπηΐηρ, μογθαῖζον ἰπ 18 ρογίθοι 0}. --- 
Φδῖηθβ δἰηλβο 1 16 ἰᾷ δἷ8δ Ερ δι] 6 ἃ οοπιϊπυΐης 
Ῥνοοῦ οὗ (89 γα ἢ οὗ ταδὺ μο βαγε, νυ. 18--18. 

ΒΤΑΒΚΕ:---Τὴ9 Ῥοδϑϑαϑίοηυ οὗ ἃ παίῃυγαὶ, τγῖ80, 
Ῥτυάοηὲ υπἀογβίδηάϊης 8 8 σγοδί σι οὗἩ αοὐα, αὶ 
ἴο 6 ἰγΌ]Υ οηἸσπιοποά τὶῖ ἰπο Ἰἰ σι οὗ συ 18 
ἐπγαϊυδο, Ῥτονυ. ἱϊ. 18: 2 Οον. ἰν. 6. 

ΟΒΑΜΕΒ:---Ουν ΟΕ γἰβιϊ ΔΉ ΠΥ 18 ὑπ 6 ᾿ΠΒορδγἃ- 
Ὁ], ἴοῦ 8 ροοὰ υπάθγδίδηαϊηρ πδγὸ 411 ἔμ 6 Υ ἐμαὶ 

.ἀἂο Ηἰἷἶδ δοπιπιθππηοηίδ, ῬΒ. οχὶ. 10.--- ΜΔ ΠιΘΏ᾽ Β 
ἸΩΘ Οἷς 685 ἱπ ἃ ὙΟΥΙ-οδίϑη ἔγαϊ οὗἩ παίυσο. ΤΉΘΥ 
ΔΙῸ Γίθον ἰδτηθα 110Π85 {8 8η πλϑοὶς Βθ6 Ὁ οὗ ΟΕ τίβί, 
Μαίιὰ. χὶ. 29.-- 
Νονὰ Βιβι,. 108.:---ἰ δά οπι δα τ οἴ 6065 ΒΘ 

ΒΟΌΪΟ Υυἱγίαοβ ψΒῖ ἢ οὐρα ἰο τορι]αῖθ (86 τ 8016 
οὗ ον δουυουβδίϊου; {0} ἃγΓ6 {π0 ΒρυΐηρΒ οὗὨ 8]} 
οἶμον υἱγίαϑϑ, ΡσΟΥ. χὶχ. 2.-- - 0856 0 δ΄Ὸ σοδὰν 
ἰο ἀΐϊδβρυὶθ δῃὰ ψυδγσοὶ δῃὰ δὺο ευὐϑῦρ δὶ οὐὰβ τὶ 
(οἷν πο θοαν, Θχ δ᾽ 0 δὴ 1η78}110]6 ἰοῖκοα ὑμπαὺ 
[Π6Υ 870 8ι}}} Ἰδοκίῃᾳ ἔσθ πίβάοπι, Ῥσου. χυϊὶὶ. 6; 
Χχ. 8.-- 

ΟΥΚΒΚΕΙ,:---Α ἰδοῦ. ΘΌΟΥΘ Δ]1} ὑμίηρσβ βῃουϊὰ 

Φ 

ὍΘ 8ὴ ΘΠΘΙΩΥ Οὗ Δ]1 αἰδρυϊϊηρσ δηἃ οοπίθπίίου, 2 
Τίπι. 1ἰ. 24. 
ΟΒΑΜΡΒ:--Οὐπηΐηρ 8 ποί τἰϑάοτη, Ηθηο8 1ϊ- 

{10 τυϊβάοτῃ ἴῃ {6 ἔθδσ οὗ αοάἂ 18 Ὀθοίζοῦ ἐμ δὴ τουδὶ 
αὐπϑανς 8110 ἰο οοπίορί οὗ Θοά, βν. χὶσ. 
Ϊ.--- 
ΟΥΕΒΝΕΙ,:---Ἴ 6 τιἰδάοτα οὗ ἴδο ποτ]ὰ 8. Ὑ ῈῪ 

ἀἰβονθηὶ ὕγουι ἰδ τίιϑάοιῃ οὗ ὑμ9 ἀοβροὶ. [ὲ ἱθ 
ΟὨΪΥ συππίηρ τψἰβάοτ 086 ομὰ 8 ἰοὸ σηΐϊα ὁἢ 
οδτίμ, Ὀὰΐ προσ 8 τυ]οᾶ 186 17 Ὁ ποίδίηρς ὑυὶ 
Ὀταΐϊδὶ Ἰυδί8, 1 ΟοΥ. ἱ. 21; 11. 7, 8.---Γ1ἢ ῬυὨ 1 5}168 
1.86] ὀὁυϑὴ ἴῃ {18 τοῦ] ἃ, Ὀθοδυδο τδη ἰῃ ἴδ 6 86Γ- 
υἱοο οὗ ἐξ ἀοο8 ποὺ ΘΏ7ΟΥ δὲβ 116 οῃ. δοδουπί οἴ [6 
τοδὶ ἰγοῦ Ὁ]6 δῃηὰ δηῃμούϑῆσο ἰ0 ἩΓΒΙΘΙ δίῃ ῥυὶδ 
δῖπι, ΡΒ. χχσχὶϊ. 10.-- 

ΟΒΑΜΕΒ:---Α5 διροῖσο οϑιιβο8 Ῥβΐη ἰο 86 6768 
δηὰ ργδυθηίβ ἐμ οἷν βοοΐηρ ἀἰΒι: ποῖ] γ, 80 ἐξ ὨΔΡΡῬΕΩΒ 
ἰο Τϑδβοὴ δηὰ πίβάομι,, ἴον 1 1 ἴα ἀϊβιυγθοα ὉΥ͂ 
μ6 ραββίοθῃϑβ, ἢ σδϑῃμποί 860 ΔΗΥ ὑδίηρ δὰ ἀδοϊὰθ 
Δὲ ἰ8δ ΔΙῸ ΟΥ Ὀ]δοῖκ, χσυὶ ΟΥ̓ ΤΥ ΓΟΙς.--Ἴ 8 
τηοβί δἰ 0]6 Ομ γἰϑίϊδη 10 ᾿τϑοίλβθ8 ὑ8ι 686 ΒΕ Ύ6ἢ 
αυδ)ἱεῖθε οὗ νἱγίαθ ν}}} Ὀ6 ψΐῖβϑοῦ {μ8ῃ ἴΠ0 βϑύβθῃ 
ΒΆΖ68 οὗἨ αγσθθοθ. ΒΘΙΔΘΙΩΌΘΥ ΟἾΪΥ ΟὯΘ [ὉΓ 6808 
ἀδυ οὗἉ {116 νγϑοῖς.---ΤΏ 086 ἯδοῸ βοδίίοσ {89 Ροΐδβοῃ 
οὗ μοὶν ον]! ϑαγί ἰπ δΏρ ον, οομ θη οη δπὰ ὈγΔΝ]- 
ἰπκ, Ὑ{1}} τϑᾶρ ἔγοιῃ ἰῦ 8:6 ἈΠΈΔΡΡΥ ἵἔγυϊί οἵ οἰογηδὶ 
(σοῦ Ὁ]6, ὑτἱ δυϊαίδοι δηἀ δηχιΐδῃ, οι, ἰἱ. 8, 9.-- 
Βὸ οοηῃϊθηΐ, γ8 Ῥοδοϑιρδ κοῦ, ἰζ ὙΟῸΣ 8008 8ΓῸ 
δαἴγαι! ἃ ἰὸ ἀν τ ἰμοβο ὑπαὶ δὶδ ρ680660, 
Ῥβ. οχχ. 6), γϑιβθιιοῦ ἰμδ γ8 8}}8]} ΒΟΓΟΔΙ͂ΟΥ 
ῆφι ΓΌΓΘΥΟΣ ἰῃ 8 ρΡϑδοθϑ 9 μβαρὶ(δίϊοι, [8. χχχὶϊ, 

18.-- 
5ΤΙ5Β:---Τὸ Ὀ6 ον ῥγυάθηΐ δηὰ υπδοτγείδοϊης 

ἀοαβ ποὲ διουσπὶ ἰο τυ δηὰ ἰ8 8 ἡ γγ ἀουδίίυ] 
δηῃἀ βιβρίοίουϑ (Β᾽ηρ, Ὀυϊ ἰο Ὀ0 τ 186 ἀπά Ῥγυάοηΐ, 
δαὶ 18 {π0 τὺ (πίῃ ρ.---ΕὙ ΣῪ “σοοὰ καἸδὶ 85 πρ]] 
85 ἰχο ψίβάοῃι ἰ5 ὕγοτῃ αδουο, Ὀὰΐ ἐμαὶ Ὑδοι ἰ8 
Ρδϑϑββϑὰ οἱ ἔον ἰΐ τίῖτὰ ᾿Ἰγίπα ἀραὶ μδὲ ἐμ6 ἰσχαίὶ, δ] 
ἤαϊβο τίϑάοαι 18 ποὺ ἔγοπι ἤθη, Ὀιΐ ΘΑΙΙΒΙΥ; 
ποῦ ἤγοσῃ ὑμ6 ϑρ τὶ οὗἩ αοἀ Ὀπὲ Βυπιδη, ἔΓΟΙΙ Πλ8} 8 
δουϊ, 65} δηὰ Ὀϊοοὰ: ποῖ ἴγομλ ΟἸἈ σὺ ἐπα Κιηρκ 
οὗ 89 εἰ πράοπι οὗ ἀοἄ, {μὲ ἀοδίγογον οὔ {8.6 ὙΟΣΚΒ 
οὗ ἰδο ἀ6Υ11, θὰς γϑίμον ἀον βὴ 8ι1}}, ὕδοτα ἰδ9 
ἰπθυθποθ δηὰ βοἀυοίίοη οὗ ονἱ] βρίτὶἰ8β. [ἵπἀοοὰ 
οἱ ἐἷΒ ργοίουπα ϑαγίηῃρ οὗ 784π|685 τυϊχιιὶ δθ τὶν - 
ἰθῃ ἃ ᾿ιἰϑίουυ οὗ δ1}] Κηον)ϑάρο {8186 }} 80 οδ]]οὰ, 
οὗ 8}} 5ο- 64 }]6 ἃ ΡΠ ΟΒΟΡΩΥ οΥ θύϑῃ ἐμ 0] 0.γ7.---ΑἹ] 
{π6 ἰγου 9 δὰ σοηἤυδίοι ἰπ {86 ΟΕ υτοῖ, 411 (86 
ἀἰβογάοσ δπὰ Ὡμγυ] 685 οὐ ΤΘὈΘΙ]οπ οὗὨ 86 1{- |}} 
ορροβίῃη ἐπ ϑρὶ τὶ οὗ αἀοὰ οτἰ αἰπαῖοθβ ἰὼ 189 ὈΓΔῊ]- 
ἰὴ οὗ οδιῃδὶϊ ; πθηδα βοῖδπι, Το 018, 86οἰ8, 
ἢθΏΟΘ οἶμον ΘΥ1}8 δῃὰἃ ραγίϊου αΥ 8180 ον] ἘΥΡΟ- 
ΟΥ͂ΒΥ ὑπάον οοδτοοα υπΐΐγ. Εσϑῃ ἴῃ ὑμ9 πουγὶὰ 
δηὰ ἰπ (μἰπρϑ ΘΑΥΓΒΙΥ ἃ ὕδιιγ δὰ τλδὴΥ ἃ ΟἸἰΥ͂ 
εἶνο υποοδϑίηρ ἐθβεϊη ΩΥ ἐμαὶ κοοὰ οδηποὶ πιδ- 
ἰγΘ πὰ 6 Ὁ ἐμο ᾿πθπθποο οὗ ΘΕΥΥ δηὰ οοπίθῃςοΠῃ, 
Ὁυϊ ὑμαὺ (Π686 δοπάμυοο ἰο ποίδίηρ Ὀυὶ ον]. 861} 
ἸΠΟΤΟ δι 819 δἀπὰ Ταγαρίηρ ΔΙῸ 86 οοπέθῃ- 
ἐἰοη8 σοποοτηΐης αοα 8 ἴἤἌδοτὰ ἰῃ ὑμ6 Βουδθ δβὰ 
οἱἱγ οὗ αἀσὰ, {π8 σϑτπ8] γϑηρὶηρ οὗἩ Ὀτοίγθη διά 
τα Ὁ 6Γ8 ἰῃ ΟΕ τί δι. --- ΜΔῺΥ δΓο οοἱου δ ἐπχεροὰ 
λῃ ἱπιρδυίϊηρ ἰο οἰ θγ8 ορί πίοηδ, ὙΒῚΘἢ Ὅσο ὑπο Ὁ 
ἐγαηβ δηὰ ἰὴ ἀἰδρυϊηρ ΒΎΧΑΥ ΘΥΤΟΣ5---Ὀυϊ τΒΟΓΘ 
ἰδ ὑπ6 χοοά ἔγυὶϊϊ οὗἉ 4}} {πο80 οὔοντίβ ) τοι μα 79 
ἈΠΟΥ͂ αργονοὰ ἐμοῦ Όν, οοηγονίθα δὰ γγὸμ [ῸΓ 
86 Κίηράοπι οὗἩ Βοαυϑ Οἱ ἐδ ΟἾΒοΣ ἀδπὰ Ἰοοἷ 
δὺ ΤΩΔΗΥ͂ αυΐοὶ ΡΘΟΡΪΘ ἴῃ {πὸ ἰδῆ: {πον πιδῖκθ Π0 
ποῖδο, ὑΠ60Υ ἀο ποὶ ἀθ68)] ἱπ στοαί ἐπίῃ κα, ἐμ 0 παὶκ 
ΟΥ̓ΟΡΥΒΟΤΘ ἰἱπ ΠΙΘΟΚΏΘΒΒ δηὰ μϑη( θηθ88---ὐθυί 
ὙΠΟΙΟΥΘΥ ἰΠ6Υ ρ0Ὸ ἰπθν ΟΔΓΓῪ Βοιμποίίηρ δίουξ 
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γα ἐμ όπι, πο ῬΆ 8868 ὕγοτα ἰΠ θη 11κθ ἃ Ὀτοδὶ ἢ 
οὔ ἴδ ;---ἰθὸ γου 5 γΒ 1 Ο ἢ ΓΠΘΥ αἰΐον δἱ {πὸ υἱ χα 
ὕπιθ, 8.0 866(18---Δἃ}} ἱμοὶνγ Α[κ δἀηὰ σουκ Ὀυγδί 
ἰπίο ἔγυϊ 1] π 688 δσουηᾶ (ποτὰ τ ἢ ἃ δ᾽] 6 πὶ, ἀθορ 
ῬΟΤΟΓ, δηα ΤΔΏΥ ἰμῖηρθ ἄγ σοοοσὰθα οἡ Βϊρἧὶι 88 
[29 ἔγυϊε οὗὨ {μοῖρ υἱρ  θοῦδβηο 88, ΒΟΥ οΥ τ ἢ 
Χηοῖν διὰ βυβρθοὶ ποι ίηρ. ατγδοο σου κβ ὈΥ ἔμ θα, 
ἴδον 1ἶνϑ ἴῃ Ἰοτθ δῃὰ {πὶβ 18 ἐμοῖν ἄθϑρ ροῦγϑυ.-- 
τις, σολ ]οσλοη, ἔγα! 5 ἐμπαὺ 8}}4}} τη ῖκο 6 ἢ 
π}}016." [0 νᾶβ {μ18 τ πῖσι (86 Κίηρ οὗ Ργυϑδὶα 
ἀειιδπαρα οὗ ἰμ9 πίνουν οὗ Κὔπὶ ρϑθοῦς, δπὰ 
ΠΥ ἰξὲ γὰ8 8 ρσγοδὲ γοόουδὶ ποσὰ, ἃ ϑοϊοιηοῃΐο 
ποτὰ, ἰῃ 115 ἰἶθ. ὙΒΟΊΘβοῖθ, ὨΘΑΙΓΥ ἔγυ 8 
ΜΠ στον ὙΒΘΥΟ ΠΟΘΙ ΠΥ βορὰ 888 Ὀ66Ὼ βονη, Ὀὰΐ 
86 βερὰ 1.56} Βδὰ Ὀοΐογθ σγοόῖνῃ ἃ8 ἰὴ ργοάυοθ 
οὗ τίρο ἔγαϊι; ἰδ υἱχηϊθουβηοβ 8 βοὴ δηὰ 
ἰγδηβιηϊ θὰ ἔγοτα Οῃ6 ἰ0 Δ ΠΟΙ ΠΟΥ. 
ΗΒΟΒΝΕΕ: (Υ. 16).---Τ ΒΒ 18 ἃ ἀϑβουϊρίΐοη ἰΓ Ὺ 

ΔΡΡΙΪΟΔῸ]Ο ἰο ἐβοβὸ ΨΏΟ ὈΥ ἐμοὶ τυἰιίη κ8,:-- 
Εἰ ΟΥ ἱτθτηοχα], Ῥγουοκίηρ Υἱδθ, ΟΥἩ ἱγγοὶ χζί ΟᾺΒ, 
ὉπάοΓπϊπίηρς ἐμο 1} οὗὁἨ ΟΠγ δι 8----ΟΘρ οἰ Δ}}} 
ἱ{ΊΠῸῪ Ἔχ ΒΙΟΙὶ 8}ς1}} ἀπ σοπΐυβ, δυο οχοσίθα (ἢ 9 
ἰπῆπθηοθ οὗἨ ἀ671}8 Ὁροὴ ἰδ ψουϊὰ. ΤῊΘ βι 0016 
δηὰ ἀἰβραϊδοά 68 810 ἰδ ψογϑὺ; βιι 116 Ῥοΐβοι 
ποδί πυλίοϑ 1186] ταοβὺ ὑἐβογοῦ Ἐ]γΥ.---ΕΔΥΙΒΙΥ τυΐδ- 
ἄοπι εἴἶεοί5 ποίησ χζοοα [Ὁ οἰογη γ.--- 
ΝΈΛΧΡΕΕ:--- ΗΟΙΥ ϑδοτὶρίατο οὗἵθη ἀοδὶ σπαίορϑβ, 

ὉΥ {Π|0 πϑπὶθ οὗ ἰμ6 Β68}), 8}} ουἱἹ, τ βαίουου 18 ὁρ- 
Ῥοδβά ἰὸ 89 βρ᾽γἱ οὗ ἀοά, ἰο (86 Ὀϊνὶπο 16. 1 
186 ποτὰ 18 υδοὰ πῃ {818 σΈΠΘΣ 8] 8686, 1 ᾿πο] 08 
8130 πιδῃ Β Βρ᾿σἰ ὑ18] παίυγο, ΓΔ Β0η δηὰ ὑπο δου], 
88 ἴἈΤ 85 1( 68 ποῖ Ὀ66Ὶ τη8ἀ6 Βυδ]οθσὲ ἰο {86 Ὀϊ- 
τίπο βρίτι!, Ὀσὲ ῬοΥβὶϑὶβ πὰ 118 861Η48}} Βοΐῃρ, ργο- 
ἰοὯ8 (0 δ0 Βοπιθί Ηρ ὉΥ ἰἰ86}7, ἱπάοροηαθηὶ οὗ 
αοἀ, νἱιμουΐ (εχίγα)ὴ ἀοἀ δηὰ Βθῆσθ ορροβϑᾶ ἴο 
Βίω. Το ἰοστ 6 δ ἰπ (18 ὈΪ 1168] 8680 ἴῃ- 
οἰυάεβ 41} (ῃ656ὸ ἰάθδββ. [8 τηϑϑδηΐϊῃρ 8 ὈΥ͂ 50 
ἘΔ6ΔῊ8 Γοδί τοί οα ἰ0 Βα νγὸ 681} 3.681), ΒΘΠΘΌ ΔΙ 
ἴῃ (6 ΠΑΥΤΟΎΤΟΙ 802η80 οὗ ἰδ0 ποτὰ. Νὸν ἰΐ πτθ 
ἰδκε Αεδὰ ἴπ (818 ἸΏΟΣο ζΘΉΘΓΆΙ 86086, ὈΪΌ]16 8] 
ὈδΑρὸ αἰκιϊσυΐῃθ8 10 ἔγοτα ἱπαὺ τ ἢ ΐοὰ ἴῃ 186 
ΒΆΓΤΟΤΟΓ Β6Π586 18 ἀοδἰ χηδίοα 68 ῬΒΥΘΒΪΟΑΙ, ἑ.6., 186 
δρ᾿ ΓΙ [.4] [ῥΡᾶτί οἵ τ28}}, 88 [Ἂν 85 1 18 τωδὰθ ποὶ 
ἴο δοπίογιη ἰο αοὐ, Ὀὰὶ ἰο οΘοῃξοτίῃ ἴἰο {86 νον]ὰ 
[ἀετῶδῃ:: ““ἴπ βοίθσῃ 68 πίσμὺ νοῦς ΠἸοὲ ἰδὲ, 
δου ἀὁγ του] 1168... Ἐθαβοι ΒΟΎΤΘΥΘΙ Οὐ] ϊ-- 
γαίδαὰ γοϊηδί 8 8{}}} τὶ πὶ (ἢ 9 ΒΡΏΘΥΟ ΟΥ̓ (μ9 Ρ8γ- 
οἰ ο 8] [ἱἰ 6. {μ6 γϑίϊομ δ] 80} ποὶ ΟὨΪΥ ποί ἰῃ- 
Δασηορα Ὁγ (μ6 Ὠ᾽ νὲπο βρίγὶυ θυ Κλ μον ἰπδαθηοοα 
ὈγΊδ6 ΡΒ γβῖ68] δηὰ {πο οοβιιΐοαὶ. ΤῈ Θδγιίωδῃ ὉΓ 
ῬΕΥΟΒ108) 15 δεοίέδος, 88 βίδα Ὀοΐογο.---Μ.7. ΤΒο 
δεοὰ οὗ ὙΠ δίουον 5 σὰ γ ροοὰ ἴῃ δοίΐοη, ὑῬγοσοϑά- 
ἱηρ ἴγοιῃ Υἱ κ ΘΟΌΒΠΟ6ΒΆ, ΟΘδ ΟΠΪΥ͂ ῬΤΌΒΡΟΥ ὙΠΘΥΘ 
Ρ6806 Υεΐζη8 δπα υὶΐ ἰμο86, (ἢ 9 ὁπ δηὰ αδἷχ οὗ 
ΝΟδ66 δοῖ 088 18 ρῬΡεδοθ ῬῬΠΟΤΘ 8]1} 18 βίγὶο, πο- 
ἰδίην ἐσ ΟὨτἰδιῖϑη σΔ ἢ ΡΓΟΒΡΘΕ. 
δ ΚΟΒΙ (08 ἐμ ἔοδδί οὗἩ 86 ἱπραίμογίηρ οὗ [9 

Βεσυοϑί) :--- ἢ Βδὶ α ἀοβογὶ ρίἱο οὗὨ τϊβάοῃι ἢ ΤΥΌΪΥ 
δ} ϊϑίουι σοι οί ἔγοιι δῦουρ, ἤγοτῃ ἰδ 6 ΕἌΙΝΟΣΥ 
οὗ [κῃὶ τὶ τυ βοπι ΘΥ̓ΘΥῪ ἰπΐπς ἰ8 ̓ ἰσμῖ, δὰ ρυγθ 
δὲ] ΠΟΙῪ ; (Π6Π06 ἐὺ δομιοί 88 89 Ὀοδὲ δπὰ τοοδὲ 
Ῥετίδει ἸἸσμί, δοπιτηαηϊσαιθα ὉΥ Ηἰΐπι, ἱπ ποσὰ 18 
ἰσεδδιιγοὰ 0 ἐμὸ {1 πόδ οὗἩ 8]1] χοοά, οοτητηυηϊ- 
ϑαϊοὰ ὮὉγ (86 δοη οὗ Εἴογηδὶ Ἡ ἰβάοτη δπὰ [ον ἴο 
811 ἰποδθ, γβο σοπουμῃοὶηρ ΘΑΥΆΪΥ, παπιδη απὰ 
ἀ τ] 18} τϊϑάομι, διὰ Ἰοοϊείης ἰο Ηἰΐπι δοπο ἴῃ 
δια 161} οὗ δι, δβυδον Ηΐῃ ἰο ογοαΐο ἴῃ ὑπ θα 
ἃ ῬᾷΓο Βοδτί δηὰ σϑοοῖὶνθ ἃ Π6Ὸ Β0γΧ6 Ββρίὶγὶΐ, [89 
ερὶτῖϊ οὗ ἰγυιἢ, τ Β16 8 18 8150 ΤῸ. [818 ὙΘΥῪ ΓΟΆΒΟῚ 
8 δρίσιι οἵ ἱσὰ τἀ οΩ. 

ῬΟΒύΒΒΖΕΥ :---Ἡ ΙΒάοτῃη πῃ δοίϊοι.-- -ΕἜΎ δβοίβ 
18 δῖ ὙΑΣΪΔΏΟΘ 1, τὶζὰ αοά, 2, 1} δῃ, 8, τὶ ἢ 
ΟΌΓΒΘΙΥΘ8.--- 
ΒΕΟΚ:--Η ΔΎ ΩΪΥ τ ϊβάοτα ἰδ ἴουπίαΐπ οὗ 

ΘΑΥὮ]Υ Ρ6806. 
ΒΟΗΜΑΙΤΖ: ΤῈ ὅσο οὗ ἀϊβοοχά. 
ΚΟΒΤΙΙΝ:--ΟΥ͂ ἰγσὰρ, ΟΠ γι ϑιΐδη τίβαάοτω 88 60}- 

ἰγαϑιθαὰ τῖΐἢ 6186, Θασ  } τ Ἰβάοση. 
ΑΙ,1:-- 108 (86 τβάομι οὗὁἨ Ομ  βίϊ8η8 τὸ ν11] 

ΟΥ̓ΘΤΟΌΤΩΘ ἰἢ6 601] οὗἨὨ {ἴχη6. 
[ν. 2. ΒΑΒΒΟΥ͂ :---Ἶὸ οὔεπά οΥἱρί8}}} οἱ ζηῆο8 

ἰο ἐπιρίπισε (τίη ), ἰο βίυχη Ὁ]6 ὉΡΟΩ Βοιηονδὶ 
Ἰγΐῃςς ΔΟΓΟΒΒ ΟἿΤ ὙΔΥ, 80 88 ἰπῈ ΓΘ ΌΥ ἴο Ὀ6 οὐδὲ 
ἀον, ΟΥ αἱ Ἰοδϑὶ ἰο θ6 ἀϊἰβοσάδσϑα ἴῃ οὐῦ ροβίιγο, 
δηά βἰορρθὰ ἴῃ ΟἿΣ ῬΤΟΣΤΟΒΒ: ΜΈΘΏΟΘ 1ὑ 18 γγ76]] 
ὑγδηβίογτοα ἰὸ ΟἿ θοΐης ἰμτου ἢ ΔῺΥ ἱποϊάρηϊ 
ἰοτηρίδίϊοα Ὀγουρσαΐ ἱπίο β᾽η, ὙΒΟΥΘΌΥ ἃ ἸΔῈ 18 
ἱπγόοτη ἀον, ΟΥ Ὀογοὰ ἔγομι δὶβ ὑρυϊχζαὶ βίδίθ 
δηα ἰηἰογχτιρίοα ἔγοστι ῬΡυ βου ηςΣ ἃ ϑίθδα νυ οΟυΓΒ0 
οὗ ρἱοίγ δῃηὰ νἱσίᾳθ. Ἐν 8ὴ ὀρροβδὶΐθ δου οὗἁ 
δροδκίηρ (ΡΒ. χχχυΐἹ. 28, 24) ΟἿΥ (6 πὸ} οὗ [ἰδ 18 
6816 α τοαν, ΟΌΥ δου νογβδίίοη τοαἰχύίπισ, ΟΡ δοίϊ 008 
δίερδ, ΟΡ ΟὈΒΟΥΥΪηΣ ροοα δΔνὺ8 μρτίσλίπεδα, ΟΌΥ 
ΔΉ 5 ΤΥ ΒΒ: 0). οὗ {μὴ ἐχίρρίπο, ζαἰίοεγίησ, ζαἰϊησ. 
ΒΥ ποὲ οδεπαϊπσ ὅτι Ἰοογα, Θ᾽ ΤΩΔῪ ἰπ 6 ΘΟΠΘΘΙΥΘ 
ἰ0 Ὀ6 υπάἀδγβίοοα δβιιοῖι ἃ σοῃβίδηΐ γεβίσαϊπὺ δπὰ 
ΒΌΘΙΒ ἃ ΟΔΡΘΙΙ ρσυϊάδποσ οὗὨ οὐσ ἰοηρσαο, ἰπαὺ ἰὺ 
ἀοίῃ ποὺ ἰΓΔΏΒΖΓΘΒΒ {}}6 Γ]08 ῬΓΟΒΟΥ θα ὈΥ 1ἴῃ96 
Ὀινὶπθ Ἰαῦν, ΟΓ ὉΥ ζοοᾶ γϑδβοι ; ἐμαὺ 1 (πγαγίες ἢ 
ποὺ {π6 ὨδίΣ8] 65 83)η4ἃ ῬΓΟΡΘΟΥ 0868 [ὉΓ Ὑ ΠΙΟἢ 
ἰΐ τῶϑ ἔγαιηδᾶ, ἰο ψϑϊσῃ ἰὶ 15 διιοὰ; δ  ἢ 88 
ΟὨἑΘΒῪ Δ.Ὲ ῥσοϊιοίϊην 606 Β ΡΊΟΤΥ, ΟἿΣ ποὶ ΒΟΌΣ Β 
Ὀοποῆί, δα ΟΌΥ ΟὟ ἰγιθ τ᾽ οἸ ἴδ γα. ---- 

-- Α οοπδίϑην σΟΥΘΥΏΔΠ6Θ Οὗ ΟἿΣ ΒΡΘΘΟΝ 80- 
οογάϊπρ ἰο ἀν δηα ΓΘΆΒΟῊ 18 8 ἷρὶ ᾿ἱπβίδποος δπὰ 
ἃ ΒρΡ66ἷ41] ἀγρυπηοῃΐ οὗ ἃ ὑπβόυου ΚὨ]Υ Βίποοσθο δηᾶ 
Β011ἃ σοο4689.--- 

-- Το φβδησοβ οὗἩἨ βρϑϑοῖι 8΄Υ6 Ὑδιϊοῦβ. 1. 
ϑοτηο οὗἩἨ ἔβοῦι δύ σοτητοϊ 68 δραϊηδὶ αοᾶ, δπὰ 
σοηΐγοπί Ῥἱοίγ; 2, οἴ οΥΒ δρδίηβυ ΟὟ μοὶ ΣΏΟΟΣ, 
δηᾷ νἱοϊδίθ }βιϊσα, ΒΥ, ΟΥἨ Ῥ6866; 8. Οἰ ΠΟΥ 8 
δραϊηβὺ ΟὝΥΒΟΪγ 68, ἰηὕγ ἢ ρσίηρ Βορυὶείγ, ἀἰβογοίϊοι, 
ΟΥ πιο οΒίγ ; 4. ΒΟΙῚΘ Δ,6 οὗ ἃ ΤΏΟΤΘ ΖΘΠΟΓΔΙ δηα 
αὐδίγδοίβα πδίυτγο, ΓΑΙ] ἢ ἐγουσ 8}} τ ἰίο ΣΒ, 
δηα σγοββίηρ ἃ}]1 [π6 ΒοδΔα 5 οὗ ἀπ γ.--- 

ΟΥ, οα {818 βυδ᾽]οοὶ Ὧν. ΒΑΓΓΟΙ᾽Β ΒΟΤΊΏΟΣ ΟΠ 
ἐ818 ἰοχὶ; Βρ. Βυῖ]ον οὐ (86 ἀονογητθηὶ οὗ {6 
Τοηρῦθ, 8 δρβίσδοί οὐ ψ Β1ΟΒ 18 Βσὸ ρίγθῃ; ΒΡ. 
ΤΑΥ]ΟΥ᾿ Β ΞΘΥΊΟΠ8 ὁ ὑπ 6 αοοὐ δῃηᾶ Εν1} Τοησιο; 
Οὐ ΞΙΊδμοσ δηὰ ΕἸδίιΓΥ ; Ου 1860 θυί168 οὗ ἰδ6 
Τοηρασ. 

ΑὈΒίσδοί οὐἤἨ Βυί ον Β ϑϑύτηος οὐ ἐμ ἀΟΥ̓ΘΣῺ- 
τηρπΐ οὗἩ 9 Τόησιθ. (ΒΟ π᾿ 8 ορἀϊ(ϊοπ.) 
“06 οὗἩ 16 τηοϑύ τηδίο να] τοϑίσαϊηἰβ Ἀπ ο Ὁ 

Ὑ ΒΙΘὮ Υἱγίθ ΡΪΔ66Β ἃ8 ἴῃ [86 ΟὈΪ ζαϊίοη οὗ “ Ὀτὶά- 
Ἰΐπρς (6 Τοησαθ.᾽" 1,6[ ᾽ (ΒΘ ῃ 8581 

1. Ὑδί νἱοθ 18 ὁρροβϑά ἰο ἐμῖ8 ργϑοορὶ ἢ δπὰᾶ 
2. 6 ἢ 68} ἃ χηλῇ ὯΘ ἔα ΣῚΥ δδὶ α ἰο δοὺ ρ ἴο 1 
1. Το νἱσο δ᾽] υάοὰ ἰο 18 ποΐ 6Υ]}- ϑροδιίηρ ἔσγοπι 

ΤῊ 8166, ΠΟΡ ἔγοπι 8618 8} ἀοβϑίρῃ. [10 18 ἑαἐζκαίυο- 
πόδὲ ΟΥ ἃ αἰἱδβροβίί(ίοι ἰο ἰ8}}ς δἱ σα πάοῃι υῦιΐπουὶ 
Δουχὺ οὗ ἀοΐπρ οἰ ΒΟΥ χορ ΟΥ Βᾶγη. ΝΟῊ 
(ΑἸ Καί νϑ Ῥ ΥβοηΒ, Βα Οὗ ΒΟ Βυ Ὀ]6ο δ 761} ὑπο τι, 
Ὑ}1}1} ἱπάυϊρσο 1π Βοδῃ 8) ΟΥ αἀΐνυϊρο δοοσοίβ; ΟΥ, 
ΤᾺΣ Β ον, (Π6Υ 111 κὸ οἡ ἰο ἱπγυϑῃὶ πιδίύοσ, δηὰ 8]] 
ἐπ ΟΥΔΟΣ ἰο Θηρσαᾶρο αἰἰθηιίοη ; δὰ ἱξ ἃ αἰιδυγοὶ 
ΘΏΒ.6, ὑπ 60 Μ1}} ἀοίδιηθ δῃὰ σϑυλ]θ ὑπ στ ΘΏΘΙΔΥ, 
Βυὺ πιϊουΐ πη8}166. 

ΑΒ 8}} ουν δου} 168 ΤΏΔΥ 6 τηϑθ ᾿πδ γα θη 8 
οὗ 6Υ]], 80 8180 ἔμ ἰοῆχιθ. θ᾽ οταὶθ δηὰ τ 1} [Ὁ] 



108 ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΒ. 

1 ]βοβοοά, ἱπάυ]ρσοᾶ ἴῃ ἴγοπι τη 8}160 ΟΥ̓ ΥΘΥΘΏΡΘ, 
ἄοοδ ποῖ διῖβο ἔγοτν ΒδΎς ΠῸ σουθρητθηΐ οἵ {86 
ἰοῆφιο. Βαυΐ ὑμοσθ 8 ἃ υἱοΐουβ μβαθὶυ, τι μοῦὶ 
ΤῊ8]166, ὙΓΒΙΟΝ ΔΥΪΒ6Β ἔΓΟΙῚ ἃ ἀθϑὶγθ ἰοὸ δυζοϑί δὺ- 
ἐδηίίοη ; δηὰ ἰπ {8986 ΡΘ0}]96 (10 ΥΟΡῪ ἰοδϑὶ ὑμἱηρ 
δχοΐίοβ ἐμὸ ἰοπρβαθ, δηὰ 80 σίγοβ Ὀἱγί (0 ἱπαυ- 
ΣΔΘΥΒΌΪΟ ΟΥ̓}, ΟϑΡοοΙΔ}}γ ἰο δἰχϊῖθ. [18 οἴἶθοία 
816 οἴδη 88 ὈὉδὰ 88 {1086 οὗ τη] 66 ΟΥ ΘΏΥΥ: ἰὐ 
ἩΓΟΣΘΙΥ ἀἰδίγ] Ὀα 98 ῬΓΔ[89 δα Ὀ]δπιθ, δηά, Ὀοΐη 
υ)δοὰ δ σαπάοια, δἰ ΔΒ ἀ068 ἈΔΓΠ,. 

2, 1 τὶ ἀοοθ8 ἐμ6 σουϑγῃητηθπί οὗἨ (Π6 ἰοησυθ 
φοῃϑὶϑι 3 6 δΓΘῸ ἴο ΤηΘΒΌΓΘ ΟΌΥ δου 168 ὈΥ [80 
δπὰ ἴον ὙΒΙοΝ ἐπ 6 7 ᾶνο Ὀθθα σίγοθη ἰο υ8. ΤῈ0 
οῃρἃ οὗ Βρθϑο}) οἰΘαΥ 18 [0 σοπιπιιπϊσαίθ ΟἿΓ 
ἐβοιρμὶβ ἴο ϑαϑῖὶ οὐ ον, οἰ μον ΤῸΓ Γγ68] Ὀιβί ὩΘ88 
ΟΥ ῸΣ οηὐογιλθαῦ. [ἢ {Π18 ΒοοομάδΓΥ .86, ἰὑ ὁοη- 
ἐγ δυΐοδ ἰο Ῥσγοπλοὶθ ἐγ Θμἀβμῖρ, δῃ ἃ Βο0 18 Βουν σο- 
ΔΌΪΟ ἰο τίγίιαθ δηὰ 1.18 ὑθπάθῃοῦ ἰβ (0 σΘΠηΘΓΔΙ 
ξοοὰ. 

Οογγοβροπαϊηρς ἰο {λ|686 ὑγγο 868 18 {88 ΔΌ.180 
οὗ Βρθϑοῦ. Ααβίο ἰΐ8 ὈΓΪΤΏΔΥΥ οηά, ἀεοεῖξ ἔπ διιδί- 
πέδὲ ἀ068 ποὺ δοπη8 ὙΠ }1Ὼ ΟΌΓΡ ΒΟΟΡΘθ. [ἱ ἴδ ἰῃ 1ἰ8 
ΒΘΟΟΠΑΔΤΥ Β6η890 ἰμδὺ ἰὕ ὈΘΟΟΠΙ6Β {}10 ΟὈ] οὐ οὗἉ οὔν 
ἑπαυΐγΥ, ἴ0Σ {86 κουογῃπιοηὶ οὗ (Π0 ἰοῃρὺθ Γο]η 68 
ΟΠ ΟΗ͂Υ ἰο ψμδὶ γγθ 68}}1 Οὐπυεγεαίίοπ. Οοτίβίη 
Οδυϊΐοηβ δζο ἴὁο Ὀ0 Οὐδογυθὰ ἴῃ ρουογηΐηρ (86 
ἰοῆρυθ. ἘΕἸγϑὶ, (δαὶ {μότ 18. 8 δὶ πιο ἰο Βρϑαῖκ 
διὰ ἃ ἰἰπιθ ἰο Κρ 8.]θῃοθ. Τ}}8 τ ]6 8 ἴο0 
οὔϊθη ζοχχοίίθα; δπὰ (πΠῸ7 σῃμὸ ἴογγοὶ ἱΐ, ἴο0 
οἴϊοη, ἢ {ΠῸΥ δίηι86 δἱ 4]1, δπιὰδθ δ (6 ΟὐὟἢ 

ΟΧΡΘΏΒ06. 78 {Ππ|08 ἤοτ 5:16 60 ΔΘ γΏΘη ὑπο 
ΒΙΘ ἴῃ ΘΟΙΏΡΒΏΥ ΟὗἨὨ ὑπ  ῖγ ΒΌΡΟΥΙΟΓΒ, ΟΥ ὙΠ6Π (Π6 
ἀϊβοουῦβο 18 οὗ δα ̓ θοὶβ δΌΟΥΘ ὑπμθιηδβοῖυοβ; δηά 
{μο86 οὐυϊουβ σα]68 8.6 βΟΠΟΓΑΙΥ Ῥδ88θα ΟΥ̓́ΘΤ ὈΥ͂ 
ἀμοβὸ ψγτῆο ἴῃ (μοἷγ (α] καιϊνο τηοοὰ ἔογ μοῦ ἐπα (16 
ὙΟΣΥ͂ 6886106 Οὗ ΘΟ οΥΒϑιΪΟῦ 18 [Βαὐ 10 Βμου] ἃ ὉΘ 
χαυΐααϊ], δηὰ ἰδ] καίλνθ ῬΟΓΒΟΠΒ 8.6 ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ αἷ8- 
χοραγτὰοά. Μοῃ, ἰμθη, βιου]ὰ Ὀὸ 5)]6 πὶ, ὈοΐῈ 
ὙΠΘῺ (ΠΟΥ͂ Βανο ποιμΐηρ (0 84 Υ, ΟΥ ποίδίηρ Ὀυΐ 
86. 6 γ6 Ὀοίίοτ Ἰον ἀη88]4.--- 

Τη ἰδἸκίηρ οἱ μά  ογοηΐ βυδ᾽θοῖδ, (μ6 ἤτβί γπ]θ 
ἦβ ποὶ ἰο δροπὰ ἰοὸ τουσἢ (ἰπηθ οὐ δοιὰ; ἐδ 
δΒοοοῃά, ἰο Ὀ0 αυϊὶθ διτο, (δαὶ {Π| 07 αγὸ ἰθἀΠοτοηί. 

Οομνογβδίϊοη δοουΐ οἶμον Ρ6Ο0}]9 δῃηὰ {πον τοδιίθσβ 
ἷβ ΟἾΘΩ ὙΟΥΥ͂ ἀδηφοσουβ; 88 ἴῃ ΒΟ. ΟΆ868 ὙΘ 
οδηποὶ δἴγαυβ Ὀ0 ἱπά οτοηῦ δηὰ Ὡθυ γα], ΟΥ 68- 
ὁΔΡ9 Ὀοΐης ἀγδτσῃ ἰπίο συ συ. Βυΐὶ 48 τ] ο8ῃ- 

“χοῦ ΘΕ ΓΟ δυοϊὰ βροακίηρ οὗ οἰμοτα, γγ1ὸ δΒῃου]ὰ 
ἰακο οαγο ἐμδὺ υμδὶ γγὸ ΒΔΥ͂, Ὀ0 ἔγυαθ. 1 18 ᾿'πη- 
Ῥοτγίϑδηξ ἰο πον ὑμθ ομδγβοίογβ οὗ {Π9 ὈΔὰ 88 
Ὑ70}} 85 (89 ζοοά, δηὰ ἀὈιι.86 ν1}1 ΒΟΔΓΟΘΙῪ ΤΟΠ]ονν, 
δ ἰοβο ἔνο σἷο8 6 οὈὐδοῦνθᾶ: 18., Τδαὶ ἰοὸ 
ΒΡΘδΚ οΥἹ] οὔ ἃ δὴ ὑπ ἀΟΒΟΓΎΘΟΪΥ 18 ῬΤΟΥΒΘ (8 8 (0 
δροϑὶς ροοὰ οὗ πἰπιὶ ὉΠ ἀΟΒΟΡΥΘΑ]Υ, ἴον (ἢ 6 ἔΌΣΙΔΟΡ 
ἦβ ἃ ἀϊτοοὶ ᾿πΊΌΣΥ 0 {μ6 ῬΟΥΙΒΟῺ 88 Μ0]} 88 ἰ0 
δοοϊοείγ. 2π4, Τηαί ἃ χοοὰ τηδῃ Μν1}] ΔΙ ΥΓΔΥΒ ΒΡΘ ΔΚ 
811 (μ6 χοοὰ τιβΐοῖι ἢ δὴ οὗἩ ἷὶ8 ἔθ] ονγβ, δηὰ 
ΠΟΥ͂ΘΥ ΔΩΥ͂ ΠΕΡΙ ὈΠΘ88 6 888 ΒΟΙὴ6 ῬΟΒΙΕΙΥΘ 
ΧΘΆΒΟΙ [ῸΓ 80 ἀοίηρ; [ὉΓ ΟΧΘΆρ]6, ᾿υϑὺ ἱπάϊζτδ- 
(ἴοῃ αιζαϊμδὲ ὙΠ] ΔΎ, ΟΣ 10 Ῥγουθηὺ (56 ἱπποσθηὺ 
ἔγοταῃ δοΐης ἐθοοϊνοά, ΕῸΣ ΜΘ τηυδὶ ΔΙΔΥΒ βίυαΥ 
Ἰαδιῖσο: δῃὰ τὸ ἀ0 ᾿υϑίϊοθ ἰ0 Βοοϊοίν δὖὺ ἴδσχο ὈῪ 
ὀχροδίης Ὀδα οἰιδυδούθσβ. 

ΤΏΟΒ6 ὙΒῸ ΟΌΒΟΣΥΘ ἰῃ6 δΌΟΥΘ οδυϊ 008 δηὰ 
Ῥτϑοθρίβ Βαῦθ ἀὰθ ζοΥ τη θῃΐ ΟΥ̓ΘΣ ὑμὶν ἰΟῃ σΈ 168. 
--Μ.1. 
ἐν 8. ΟΒΡΟΒΤΎΟΒΤΗ:--ϑ8ι. Φαπιθβ [018 ἊΡ 

δο πιρίδρθοῦ οὗ Ϊμ6 ῥγοοοάϊηρ Ὑογ80 ὙΪΓῈ 88 
δυσυμοηί α 7ονγίϊοτ. ͵δθ οδῃ σὰ]θ ἰγγαίϊ μη) 
δῃΐτ418 τι ἃ Ὀἱΐ; ΠΟῪ 0} ΟΣ οὐκιὺ ᾿ ἰο 

Ὀ6 8019 ἰο βΟΥΟΣ ΟὈΓΒΟΪγοΒ! Απα ΣΓ τὸ ΣΌ]9 ΟΌΡ 
ἐοησιόα, Ἧ6 ἀο ἰπ ἴδού φουϑγῃ (80 ὙΠῸ] πιδῃ ; [Ὁ 
{πὸ ἰοῆφζυθ 8 ἰο τδῃ ὙΠ8ὲ ἃ ὈΪὲ 9 (0 ΒΟΥΒ6Β, δὰ 
8 Τυδάοῦ 18 ἰο δῃῖρβ; ἰὑ συ]968 {86 το; οὶ ἐὶ 
{μογϑίογο Ὀ6 βογογηθὰ τὶ ραι.---Μ.]. 

[ν. ὅ. σΊβαιι,, ἀθονρίο 2, 808. 
“Ναπι δῶρο πόδ [8 ραδίοτί 66 οχοίαϊέ ἰκτίβ, 
Θυὶ διγιΐπι οίηκο! ῥυτὰ πη δ οοτγείοο ἐθοῖαδ 
Ἠοῦογα οομργϑμπαϊξ, Γγομάάθβαι!θ Θ᾽, δ ἰπ δ᾽ :88 
Τηκοηῖθμ σοϑὶο δοηίξυπι ἀϑαϊξ; ἔπᾶὰθ βϑοὺἔτιδ 
ῬῸΣ ΓΆΠ,Ο6 Υἱοῖογ, 6 δ' (Δ σδουπηὶπδ γορτιδὲ 
Ἐὶ ἰοίωεπι ἱπυοϊυϊέ ὁ πο; οἵ γηϊῖ δίσγδηλ 
Αἀ οοοἴαπι ῥἱοϑὰ οΟΓδβδῦδ ΓαἸ κί 6 πῸ ΠΘΙα ; 
Ῥυεϑογι  δἱ ᾿οπιροδῖδϑ ἃ τϑγίΐοθ δυ]ν 8 
Του θα, κἰοτιογδῖᾳυοθ ἔθγθηδ ἰποθηάΐα νομί. ἢ 

ΕΤον ἰμ9 δοποῆϊ οὗ ἰμο86 ποὶ ἔδυ δσ τὶ ιὰ 
1κιη, 1 βυν]οΐῃ αν 80} ὑγδαπβίαίΐου, ΤῈ6 
αιοίδίϊοι ἰἐ86}}7 τερίαί 8 πιμίαπαϊδ ἴογ οὶ Ὁ] 11188- 
ἰγϑίθϑ (ἢ 6 ΠΟΘΏΘΙΔΥΥ ταυδζα8 οὗ ἰῆ6 ἰοηρσυθ. 
“ῬῸν ἢγο 18 οἵδοῃ ἴοζ (Ἃ]} ἔγοϊῃ 9 Ὁ ΓΥ ΒΒΘΡὨοτὰδ 
ΥΠΙοἢ δὲ ὅγοῖ δοουϑου ᾿υγἰείηρ πηδοῦ [ἢ6 υπηοϊθουα θα, 
Οδύομθδ ἔθ δοϊ ἃ πορᾶ, ἀηὰ βῃοοίηςκ ὉΡ ἰδῖο [6 τοραϊοεῖ 

Υ 

Ἐαίδοα εἰ ραἠοεν ἮΘΑΥΘῺ : Τθη09 ρυγϑυΐηκς [16 Ἰ Δ Ὺ, 
Ἐπ υἱοϊογίουδ ποπρ 89 Ὀταηο66 δπὰ ἴῃ ἸΟῪ ἴορπ, 
Πιοοῖνες ἐδ τολοῖς ρήουὲ ἐπὶ ἥαπιεε, δΔηὰ ἀδτῖδ ἰδ6 ὈΪδοῖκ 
ΟἸουὰ ἴο ᾿ιδαγϑα, οοῃμἀδηδοα ἴῃ ΡΓΓΟΌΥ γὰροῦ: 
Ομ οῦγν 4 δίογηι οὐογῃϑδὰ τοϑὶϑ ἐἰ8 (ὌΣΥ οἱ; [9 ᾿τοοΐξδ, 
Απὰ ἴδ ἀτγί τίης πίπὰ πῊ γ]9 (6 ὕδπιοα δ] οἵι."-- Μ,1. 

[ν. 06. ῬὝΟΚΡΒΝΟΒΤΗ:---7λαϊ τοογϊα ὁ} ἐπί ψυϊίν, 
(μαὺ απΐνουβο οὗ τι ἰβοιίοῦ, 85 σοπίδί πίηρ τὶ ΐα 
10 186 εἰεπιεπίς οὗὁἨ 8]} στη Ἰβοβἱοῦ; 88 (μ0 τυνου] ἃ οοὺ- 
ἰδη5 νι ΐη (8617 τηΐ πο] σοι δβι1 0165 δπά 
γο]οδηΐο ἤΓΟΒ, δηᾶ ο]οοίσίο δυϊὰ, τ ΒΘ Ὦ ΤΩΔΥ Ὀ]8 29 
ἤουτ ἱπίο 8 ΘΟ Βαρταίοη. 
- Βγ (ὴ8 ἔδουΥ ΟΥ ΒρΡΘδΟὮ το 18 ἀἰδέϊη- 

ξυϊδιοὰ ἔτοτα (80 γοβί οὗὁὨ ογοδίϊοῃ: ὈΥ ἰὺ δἷ8 
που ΔτῸ ὈΟΓΏΘ, 88 ὌΡΟΣ 68 6168᾽ ὙΪΏ 98, ἰο {}10 
τοιηοίοβί 8068, Δ 8Ὸ6 ΟΑΥΥΪΘα ἰο αἀἰδίδη δρ68; 
ὉΥ ἰἐ [ΠΟΥ τὸ δπαποα τὰ {86 δἰἰσὶ Ὀα168 οὗ οτι- 
ὨΐΪΡΓΘΒΘΏΟΘ δῃα ἱποΥ Δ]; ὉΥ ἰὑ ΤΟ ΔΘ ΓΘ- 
οἰδἰτηοα ἔσοπι δαύαθ ἱβῃογδῃοθ; ὮὉΥ ἰΐ οἰἐἶ6 8 ΔΙδ 
θυ} δὰ ἃστὸ Ῥθορὶοϑὰ, Ἰδὰτγβ Ῥγχοιυϊκαιοα, 4}}}- 
8668 ἔοττηοά, Ἰεαρσυθα τηϑᾶθ; ὈΥ ᾿ξ ἢ 816 6Χ- 
οἰϊοὰ ἰο ἀοοὰβ οὗὨἨ Βογοΐο Ὑ810Υ, δηά ἰο Ῥγσγοῖδνς 
οἰοχαΐί ἰο ἐἰπι6, δὰ [6 κοοὰ οὗ ἱποῖγ ΘΟΌΠΙΣΥ͂ 
ἰο ὑμοὶν οσῃ; ἱβτουρα ἰὑ ὑπὸ αϑδαῖτβ οὗ ἰμ9 που] 
8.6 ἰγϑδηβδοίοα ; ἰὑ ποζοίϊαίθβ {86 ἰγαϑῆο οὗ δοτη- 
ΤΏΘΓΟΘ, 8Πἃ ΘΧΟΠΔΏΖΟΒ (86 Ὀγοάθοοθ οὗὨ ΟἿΣ 80]} 
δηὰ οἸϊπιαίθ [ὉΣ ἰδδί οὗὨἨ δηοίμοῦ; ἴὑ Ρ]685 ἐῃ9 
68.860 οὗ {86 ἱπποσοοῃί, διηιἃὰ ΘὨΘΟΙΓΒ {6 ΘΟΌΓΒΘ οὗἉ 
80 ΟΡΡΓΘΒΒΟΣ ; ἰὑ αἰνοϑ τυϑηὺ ἰο ἐῃθ ἰθηάεγοδὲ 
ϑιηοίϊοιβ; ἐΐ σΏΘΟΣΒ (86 θαυ η688 οὗ ᾿ἰΐο, ΒΥ 
ἱξ νἰγίαουβ ἀοοάβ οὐὗἁἩ πιθὴ ἃγὸ ρσχοοϊδἰταθὰ ἰοὸ {89 
ΟΣ] τ 1} ἃ ἰσυτπιροί Β νοΐϊοθ; ὉΥ 1ὑ {81:0 ΤΔΟΙΠΙΟΡΥ͂ 
Οὔ ἀοδὰ ἰβ Κορὺ αἰΐτο 'ῃ ἔδυ! ϊθθ. [0 ἰ8 (890 
ἰοδοῖον οὗ αῦίβ δηὰ βοίθῃοοϑ, ὑ86 ᾿μίογρυοίοῦ οὗ 
Ῥοοίΐο ΥἱβίοῃΒ, δῃᾷ οὗἩἨ β 1160 ἐμπϑουΐοδ οὗ ῬΒΣ]10- 
ΒΟΡὮΥ ; ἴζ 16 (86 τυ δά ον δηὰ οίτὰ ὈΥ ποῖ ἐδ9 
βἰδὶο οὔ πὸ του] ἰ8 βιϑογοᾶὰ; ἰ( 18 (80 ᾿πβιγυπιθαΐ 
Ὁγ νϑίοῖ (6 αἀο8ρεὶ οὔἩἨ ΘΟ γἰδὺ 18 ργοδοδοὰ ἰο 81} 
πδίΐ0η8, δηὰ 89 δοτὶρίυγοβ βουπᾶ ᾿π (9 688 οὗἉ 
86 ΟκυτοΙ, δηὰ ὑπὸ νου] ὰ υπὶ68 ἴῃ ῬΥΑΥΟΣ δὰ 
ῬΓΣδΐδθ ἰο ὑπὸ αἶνον οὗ 4}} σοοὰ, δπὰ {διὸ σβογιβ 
οὗ ϑαϊπϊθ δηὰ Αὐροῖδ ῬΟΌΣΒ ἤουίΒ Βα]]ο υ78 8 
Ῥοΐοτο Ηἰἶβ ἐμ ΓΟΏΘ. 

Βιοι Ὀοΐηρ (89 Ῥσογζομδίλυϑθ οὗ βρϑϑοῖ, ἰξ 18. ἃ 
Βοίῃουβ Βῖη ἰο Ῥογνογὶ ἰῃ8 ἈΘΑΥΘΏΪΥ 800}, ἰ0 
ηϑὺ] 6 Νϑιηθ οὗὁ {86 Οἶνον Ηϊπιβοῖζ, οὗ 
ἰο ἰπῆυγο τ8η, πιδὰθ 'ἰπ ἐμ6 ἱπιᾶχο οὗ (᾽οἀ. 
ΑΙΙ ὑσὰθ ΘΟ χἰβιίδῃβ Μ11 ρυῦ ΔὟΔΥ Ῥχοΐδῃθ 
δὰ ἰρυτο ᾿ἰδηρυαρο, ΘΑ ΠΙΗΥ͂ 8Δηἃ Β᾽δηᾶοσ, 
Ἰηὐυγίουβ ἰο αοὐ᾽ 5 Βοπουγ, 86 ἩοΘΊΐΆτο οὗὨ βοοϊοίγ, 
δὰ ὑπο ὶν ΟὟ ΘίΘΣῺ8] βαϊγαίίοῃ. ΤΟΥ Ὑ|1 δὺ- 
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ΒΟΥ ἰξ ΟΥ80 πῃ Ῥοδίσ]οποθ, δηὰ ἐπ Υ Μν111 ῬΣΔῪ 
ἰο Ηΐπὶ ἤγοπι ποτὰ τὸ ἰμ6 Ῥγορδγδίἑουβ οὗ ἰδ9 
δοδυὶ, δὰ γὙ8Ὸ πιβκοίῃ ἰδ ἀσπ δπὰ ἐμ ἀοδῆ, 
(80 δοοΐης δηᾶ (Πθ ὈΪϊπα, ψγ8ο αυϊοϊκοηθα {Π9 810» 
Βροθοἷ οὐ Ηἰΐ8 βοσυϑδηΐ Μοβββ, δῃὰ ρυὶ πογὰβ οὗ 
ἔἄγο ἰπίο ἈΪΒ του, δπὰ πῆ 080 βρίτγὶ᾿ οα 6 θΔῪ 
οἵ Ῥοπἰθοοδὺὶ ἀοϑοθπαοϑα ἱπ ἰοηζαθδ οὔ ἔγο οἱ ἰδ6 
Αροβίϊοβ, δπὰ ]1οϑὰ ἔποσα ὰλ 1 ἢ ΒΟΙΥῪ ΘΟ ΘΠΟΘ, 80 
ἰο ἀΐγοοί ἐμοὶγ ἰδουρίθ δὰ πογάβ, ὑμαὺ Ὀοίἢ 
ΠΟῪ ΠΝ ΒΟΥΘΔΙ͂ΟΥ {ΠΟΥ ΙΏΔῪ ΟΥ̓́ΘΣ βίης ΗΪ8 ὑΧδῖ86. 
--Μ]]. 

[ν. 10. ΨΑΥΚΗΑ ΒΑΒΒΑ: ἢ 88:--- ἘΔΌΙ Κ1πὶ- 
60, ἐἰδο Βοῃ οΥ̓͂ αδι λα ]οὶ], βαϊὰ ἰο ἷβ βοσυϑδηὶ Τὸο- 
ΌἷΔ8, ὅΟο δηἃ Ὀσὶπρ 116 ΒΟ1Ὼ6 σοοά 700 ἴτγοτα [80 
πιλρκοῖ: 1.6 βοσυδηὺ πϑηὺ δηὰ Ὀσουραὶ ἐοπσίιε. 
Αἱ δῆοίβον ἰἶπλο, ἢἣθ βαϊὰ ἰο ἐμ: 6 βδπ|0 βασυδηί, 6 
δυὰ Ὀ0Υ πιο βδοῖηϑ δαά 700: ἰδ! βεγυϑδῃί ψϑηὶ δηὰ 
Ὀουσιΐ ἐσπσμεα. Τ6 τοδβδίορ βαϊά, μαι ἰ8 ἐμὸ 
Τελβοῦ ἐδαὶ ἤθη 1 οτἀογοὰ ἰῃ66 ἰο ὈᾺΠΥ͂ τὴ6 φοοά 
διὰ ὁααά ἴοοὰ, ἰμου ἀἰάδε Ὀγίηρς ἐοησιμε43 Το 
βοσυδηΐ δηδυογοα, Ετοῖα {86 ἐοησμδ Ὀοΐ σοοά πὰ 
φυἱΐ σοτη9 ἰ0 ταδῃ: ἱΐ ἰὑ Ὧ6 σοοά, ἰΒ6Σὸ 18 ποίμίης 
δείέεν; 1 δαά, ἰΠ6γὸ ἰ8 ποϊΐης τοογϑε.᾽---Μ.]. 

γ. 18. ῬΥτ :--- παίονον ΟἸνἰβιΐδη σοηγοσὺ ΟΣ 
δεν δ σϑϑ]οί, ἐπ ογοΐοσο, πουϊὰ Ὀ6 ἱπάἀοοά ἃ Τη88- 
[ον οὗ το χίουϑ τυϊβάοαι, 1οὐ ἶπι δον Βἷβ τ βάοτα 
ἤγδὶ ἴῃ (ἢ δυρργοβϑίοῃ οὗὁἩ ἐδ }8 νυοιομβοα ὨδΌϊι, 
δυὰ ἴῃ τοἀυοὶπρ ὨἰτιΒ6 7 ἰ0 ἃ τηϑοὶς διὰ ομασὶίδ.- 
016 ἀϊαροδιίίοι ὑονατάδ ἷ8 ὈΓΘ  ΒΓΘΏ.---Μ.]. 

[ν. 14, ΒΡ. Ηαυ, :--ἰΝ ΘΟΥΟΣ ὈΓΑΖ γί γ μ 8 γ9 
δῖ ΟΠ τ βιΐδη8: δηὰ ἀο ποὺ δῆδιηθ δηὰ δσοπιγδάϊοὶ 
ἰδδὲ ἐσ το γὸὺ ῥγοΐοθϑβ, ὈῪῚ ὦ σθ8] ἀθῃΐδὶ οὗἉ 
80 ῥτοΐεβδίοη ἐμογοοί.---Μ.]. 

[τ. 16. ΤΟΒΌΒΤΟΕΤΗ :---Θ νϊ9 ἀπ Ραγίγ-Βρ  γὶὶ 
που]ὰ ἀοδίσου 5ἴοη, δηὰ οδὰ Ὀυ}]ἃ ὉΡ ποιδὶης 

Ὀυΐ ΒΔὉ6]. οἵ Βρ. βαπάδσβοῃ 1. ῬΡ. 214, δῦ0; 
δηά 566 ΟἸθπ6 8 Βοπλ. ἵ. ΟΔΡΡ. 8-9.---Μ.]. 

[ΠΕΒΒΒΚῈΤ:--- 
ΒΘ οδἷπὶ πῃ δυριυΐῃρ, [07 βέγοεπ 88 ΤΑ Κο8 
Εντονῦ α 7αμἶ δπα ἐγμίλ αἀἰδοουτίεδν : 
ὍΤΕΥ βδου]ὰ [ ἴδ6] δμ οί 6. ἸΔῈ Β τα βία Κο 
Μογο ἐμδη ἷβ δίοζηδεξ ΟἹ Βὶ8 φρουετίῳ 3 
ἴῃ ἰου 1 βῃουϊὰ : Ὀυὺ σπρεν 18 ποὺ ἰουδ; 
ΝΟΥ͂ τοϊϑάοπι ΘΙ ΘΚ; ἐδμογοίοσο σοπέΐν πιουέ. 

: --Μ.]. 
--- ον λίθον ἐπ το, ἰοπ (ον ἐπ πιοάο.----Μ.] 1 
Οἱ {86 τηϑδηϊηρ ἀπά τ186 οὗ (80 ὑοστὰ ““τοίδαοηπι 

οπι αδουΦ᾽ 800 δοϊιοορίίροι:; 1]]υδιταί 088: 
1. βοηαβ, ζΖαίοιε ιιδεπὶ Υ. 190: “Τῆς ιοϊδάοηι 

ῆοπι αδουὲ 8 ἴῃ Αὐδχ ΙΟΤ6 ἐμὴ ἰπ (86 δ88- 
ῬΓΘΙΘ δῆ 618: δηὰ ἢ6 ΚΗΘῪ 8]1 ἐμ] ᾳ18.᾽" 

2. ϑοδαγ Ολαάσαίλ, ἴ. 88: “ΤῈ δΏκ618 ἯΟΥΘ 
Βθηὺ ἔγοπι ΦΌΟΥΘ δῃὰ ἰδυρη πἷπὶ ('ποολ)ὴ 189 
εὐίδάοπι ἰλαΐ ἐδ ὕγοπι αδουε.᾽---ἰὈϊὰ. ὦ. 42, 4. ““8ο1ο- 
ΤΏΟΣ 681η0, δηἀ ἢ νγὰ8 Ῥοτγίοοί ἱπ 8]} ὑβίηρδβ, διὰ 
ΒίΓΟΙΟΙΥ βοὺ ἔουίἢ ἐλ ῬΓδὶβο8 οὗ (6 τοΐδάοπι ἰλαὲ 
ὧδ ὕγοπι αδουε.᾽"" 

ΕοΡ ῬδυυϊουϊοΣ ἰοχίβ Θομβυὺ 86 [0] οἱ πᾷ, 
Ὀθδ᾽498 ἰ86 ΔΌονο: 

γν. 1. ΒΡ. Βυμ: Τὴ ῥγὶϑϑὶβ οἷδοοθ αἰ ΕΠ στὶὶ 
δηα ἀδηκογουβ. γ᾽ ὶδιϊδιίοα ϑϑσηοθ. ἜΟΥΚΒ 1, 
187. 

νυ. 2. ΒΑΒΒΟΥ: Νοὺ ἰο οοπα ἴῃ ψογὰ, δὴ ονὲ- 
ἄρῃοθ οὗ ἃ ἱχσῃ Ροἱίοι οὗ νἱσίαθ. ἭοΥΚα 1. 

γν. 14-17. ΑΒΡ. ἩΒΑΤΕΙΥ: Ρασὶγ-ϑρίὶ τι. Βαρ- 
ἰοῃ Τοοίασο 88. 

νυ. 16. βουτη: 76 πϑίατο, σΘα808 δηἃ 60η8Β6- 
αυθῃοο8, οὗ ΘΩΥΥ. Ξββουτη 8, ὃ, 889. 

γ. 17. ΤΕΙΟΗΤΟΝ: ΤῈ6 πϑίυγο δὰ ῥσοροχίλοβ 
οὗ ΒΟΔΥΘΌΪΥ πἰϑάοῃ. οσ ϑ, 8, 8θ. --Μ.]. 

ὙΠ. ΕἸΕΤΗ ΑὉΜΟΝΙΤΊΟΝ, 

ΒΕΡΕΚΕΝΟΒ ΤῸ ΤῊΕ ΙΝΡΑΙΠΙΒΙῈ ΤΟΚΕΝ ΟΡ ΑΝ ὈΝΒΡΙΒΆΙΤΌΑΛΙ, (ΑΝΑΤΊΟΑΙ) ΜΕΝΊΤ ΑΙ, 
ΟΟΝΒΤΙΤΌΤΙΟΝ ΒΟΥΝΡΕΡ ΟΝ ΜΟΒΙΌΙΥ-ΜΙΝΘΕΌΝΕΞΒ, ΥἹΖ: ΤῊΕῈ ΜΑΒᾺΚΒ ΑΝῸ 
ΕἸΟΑΗΤΙΝΟΒ ΙΝ ΤῊ 9ΕΥΙΒΗ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΜΟΒΙῸ ΑΝῸ ῬΑΒΤΙΟΌΚΑΒΙΥ ΙΝ ΤΗΒῈ 
ΖΦΕΝΙΒΗ ΜΟΒΙῚΡ ΒΟΤΗΕ ΙΝ ΜΨΑΒΌΙΥ ἈΝῸ ΟΥΤΜΜΑΒΌΙΥ.--ΤῊΗῈ ΟΟΝΒΈΟΌΕΝΟΕ ΤΗΕΒΕ- 
ΟΕ: ΡΑΙΧΌΒΕ ΑΝῸ ΕΒΟΤΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕΙΒ ΞΤΕΙΝΙΝα, ΤΒΕΙΒ ΜΌΒΡΕΒΟΥΒ 
ἘΝΥΥΙΝΟ, ΤΗΕΙῚΒ ΜΑΒΒΙΝΟ ΑΝ ΕἘΝῈΝ ΟΕ ΤΉΕΙΒ ΡΕΒΑΥΙΝΑ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΥ. 1-8. 

1. το ΝΉΘΏΟ6 6ο7|6 ΑΓΒ 804! βρ ὐϊηρ8 διιοηρ γοῦ ἢ οοηι6 {δεν ποὺ ἈΘΏΘΘ, ου6η οὗὨ γΟῸΣ 
2 Ἰυκίβ {πδὲ γαῦ ἴῃ ὙΟΌΣ ΤΘΙὈογΒ Υ ᾿υϑὺ, ἀηὰ ΠΑΥ6 ποῖ: γ Κ}}, δηἃ ἀοδβῖγο ἴο μᾶγθ, διὰ 
8 σδπηοῦ οδίδϊη: γ0 ἤρδιϊ δηὰ γγᾶγ, γοῦ γο αν ποὺ, βϑσδιβο γ80 88Κ ποὺ. Υ δβι᾽, διὰ 

Τοσαῖτο ἠοῖ, ὈΘΟΔΌΒΟ γ6 81 ΔΠ)158, ὑπαῦ γ6 ΤΣΩΔΥ ΘΟ,ΒΌΠΙΘ ὑζ ΡΟ γΟῸΓ ἰυδίβ. 

ὕεγοο 1. 1.Α. Β. Ὁ. σοὰ 8[η. δπὰ αἹ. ἰηδογί ἃ δοοοηδ πόθεν. 
Ἰδηρο:  θηοΘ [θη [4Γ6] ΜΓ δ ἃ ἡ Πθη06 Β ἘΠ ρα διροοκς γου ῦ 181 μοὶ ὮΘΏΟΟ : ΔΌΤΩ γοῦν 1ι8ί5, ἩΏ1ΟΣ 

, [ΘδρθοίΔ}}}} τᾶζθ ἨΔῪ ἰῃ γΟΌΓ ΤΟΙ ΌΘΓΒ. 
ΠΟΘ αγ6 . . . ἢ ΑΥΡΎΠΕΥ Ὡοῖ . .. τ} 

. Δ ΝοΠ19 τυ ποτ] ο5 τοδά ὅκα αἴἴος ἔχετε. Β. 6. Κ. οὐκ ὄχετε; 6. Οοά, Ε]π. γα]. αΥ ΘΔ ΟΝ 
δηά αἱ. καὶ οὐκ ἔχετε. 

δηκο: ἴο ἀοαίγο ἴξ ἀπά γο πᾶν ἰΐ Ὠοῖ, γ9 πηυσον δ γὺ δίγίγο δπὰ γο σδῃῃοῖ οὐίδίη ἰἑ: γο ἤκῃϊ δῃὰ γὸ 
ΤΑΆΚΟ ὙΣ, δῃηὰ γοὸ βοῖ 1 ποῖ, Ὀδοδῦθο γὸ 821 Ὠοΐ. 

[79 ἀρεῖτο δηὰἃ γὸ βᾶνο ῃοῖ: γὺ σοι τιυγὰον δα γὁ ΘΩΥΥ, δηὰ δύὸ ποῖ δ0]0 ο οοΐαίη; γὸ Βαῖθιὲ δθὰ πα ῖκο 
Ὅσχῶτ, δη ἃ γ6 ὮΔΥΘ Ὡοΐ, ὈΘΟΔΏΒΘ γ0 δεῖ ποὶ.--Μ’0)} 

Υ̓ααεο 8. ὃ Νοῖίοο ἴῃ9 ΤΠ ΘΡΕΒΆΏΒΘ οἵ αἰτεῖτε απὰ αἰτεῖσθε. Οοά. 81. ἰηἰθηεῖβοα (9 1Δ8ὲ πογὰ οἵ {8 δοῃηΐθῃοθ 
ἰηῖΐο καταδαπ. 

Ιδυρὸ: Ὑο δδοὶς δηὰ γεοοῖγο 1ξ ποῖ, ὈθοδῃΒο γὺ δεῖς 111γ [ἀθαίγδὈ]ο ἰἢ γοῦν ᾿πίογοϑ] ἐπδὶ γ8 ἸΏΔΥ ψδδίθ ἰξ ἴῃ 
ΤΟοῦΡ πεῖ. 

[79 δεῖς δῃιὰ γϑοοίτο Ὡοΐ, Ὀδοδιι90 76 βδδὶς διιῖδϑ, [ῃδί γ6 ΔῪ δροπὰ ἐξ ἴῃ γοῦγ 108[8.---Μ.} 

Υαο 2. 



110 ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΗ. 
ρμασυαδαδαδδαααασα  - ΦΦ Οὐ ««(ὐσ“ππαππαπσασασσαασπϑνσσσσσαν 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΘΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΑΝΑΙΥΒΙ8Β :---ϑὔοο ΔΌΟΤΘ ἰπ ΒΟΙΩΤΏΔΥΥ οὗ 60}- 
ἐθηίβ. Τὴθ ΑΡροϑὶ]θ ὀοσγθβ ΠΟῪ ἰ0 σπου] α] γ-ταληα- 
οάποθθ [ἡ. 6. (86 Ἰυϑὺ οὗ (86 νπον]ό---Μ.] τ δῖο ἢ 
1168 αὖ ὑμοὸ Ὀοΐίοτῃ οἵ {μ6 ἴδηαι Ἶ68] Σοαὶ οὗ ἰθδοβίὶπρ 
διὰ υυϑηρίΐης ἀοβουϊθοά ἰῃ (μ6 ρῥτοοραϊηρ ὁΒαΡ- 
(ον. Ηδςθοζαπ πιὰ {116 ΔΡΌΘΔΓΔΏΟΘ οὗ Υἱβί ομ δυσὶ - 
Π688 (6. 1), ῬΡβϑβθὰ οπ ἰὸ ρδγίγ-βρίσὶθ (οι. 11.), 
ἴθ Ροτίγαγϑα ἔδπαδίϊοδὶ βίσι νἱπρ ἷπ 118 οαὐπαγὰ 
δϑρϑοὺ (68. 111.) ἴπ οσάθν ὑο δοῖῆθ ΠΟΥ͂ ἰο ὑπ6 ἰῃ- 
ψατὰ ἀἰδβγαρίϊοη8 δὰ Ὀγοδοῖθ8 διυοης [86 τοδαᾶ- 
6Γ5 οὗὨ μἷβ Ερίβι}190 δῃᾷ ἰο νου] ]γ- ἰπά θά Π 688, 
πὰ ϊοῖι 18 ΓΘΔ]Ὺ (86 γτοοῦ ἔγοῦι ἡγ]ο ἢ} ὉΠΟῪ ΒΡΥΪΏρ. 
ΒΥ βηὰ ὈΥ (6. ἰν. 4 οἰο.} γγ8 8118}} ταϑοὺ ἰΐ ἴπ (9 
ΒὮΔΡΟ οὗ 86} ἤβῃῃοββ δῃά ἃ ὉΪ88 (0 ἀροβίβϑυ (οὶ. 
Υ.), 88. β6]᾽ [-τὶ σι θοῦβηοθβ τίρο πηΐο ῥιάφτηθηί. 
ΤῊς. ΑΡοβίϊθ τού οὐ ῬΆ8868 ΠΙΟΙΘ 8η4 ΙΩΟΤΘ 
ἔγοια ἰμ6 Φον δ Ογἰϑιϊδη5 ἰοὸ {86 Δυάαϊτίης 
Ομτἰβιϊδηβ δηὰ ἔγοιῃ {1686 (0 {80 Χ08] υαἀαϊβίϊο 
Φονγθ ἰδποιηβοῖνοα. Ζ7ὴΐε ευσσεδία (δὲ τεηιατὰ ἰλαί 
7αηιεδ »εὲ ἰλὴδ Ερί διε ἱπίο ἰλὲ λαπάς ο7 ἰδ «ειοίδὴ 
Ολτιδιϊαηδ ἐπ οτάδν ἰλαί ἐξ πιϊσλί ἱπήμοπος αἰξ “εῖυς, 
αφῖϊ τοόγα, ΔΒ ὃ. το ΙΒΒΙΟΩΒΣΥ͂ ᾿πϑίγαοίίοη ἰο [88 60Ὲ- 
γομοά ονϑὸν βραϊηϑὺ (86 υποοπγογίοα, δπὰ ἰο (89 
τὶ σα γο-σοηγογίθα οΟΥοΡ αρδαϊηδίὶ 86 ὈδάΪγ-6ο0η- 
γογιϑὰ, Νοίϊοο (86 σϑρίαὰ ἰγϑηβι(ἴοη ἔγοῳ [ἴθ 
ἐπουρύ ἱπαπιοά δίοῖν ῥγθοοάΐηρ, νἱΖ.: μι. τἱρδὺ- 
ΘΟΊΒΏ6ΒΒ 68 ὈΥΟΒΡΟΓ ΟἿΪΥ ἐπ ρέασε, ἰο {80 ᾿πρτο8- 
βἶνο αυοδίϊοη : πόθεν πόλεμοι, 1ῃ} 8 ΒΏΒΥΓΘΓΡ ἴ0 ΜΠ 1ΟᾺ 
ἷθ οσοπἰδίποα ἴῃ ἃ βοσοῃάᾷ αυοδίϊοη Δρρθδ]ϊης 
ἩΠΙοδἰ ἢ ρ6 1.) ἰο 89 ΘΟὨΒΟΙΘΏΟΘ ΟΥ̓͂ (88 γοΔάΟΥΒ 
παι μοι, 

νει. 1. ὕθηοθ ἴμβθῃ 810 ὍὍΣΒ βπηᾶ 
Ὑ6Π096 ΗρΠΕ682.---Ν οὐ ΟὨἿΥ ἀοχηιδέϊοα)] ἀ18- 
Ῥαΐθβ Ὀοίτοθα [119 ἰθδο 6 Υ5 (Ομ ΘΟ  ΒΌΤΒ61), 
ΟΥ αἶνὶ] οομίθῃ 9η8 οΟποοσηΐηρ “ πισυηι" ἀπὰ 
“ἐἐμπηι᾽) (ἀ6 ο(16). Ιὲ 8 ἃ ἰσὰθ ρμἱσίατο οὗ (πὸ 
Βο5.116 ἀἰββϑηϑίοιϑ οὗ ἰδ9 ον 8 Ῥθορθ. ῬΒαχὶ- 
8668, βεαάδάυοροβ, Εββθη 68, ΑἸοχδη αν 88, ϑδηπιδτῖ- 
ἰ88---οἷἦὐ ἰιἷ8Β Ὀ4518 Βργυῶρ ὉΡ ποϊμὶηρ Ὀὰϊ ΠΘῈῪ 
ἀἰββοπβδίοηβ; Ὀοιἰουϊηρ οΥ Ομ ίβιϊδηῃ δὰ ὑηδ6- 
Ἰϊοτίης 790 γ78. ΤῊΘ ΦΌΥΙΘΙΡ σοπίδιποὰ 88 γοὶ ἴῃ 
80 σόῦπὶ {89 ορροβίίθβ οὔ Νδζαγθῃϑβ δηὰ Εἰ ]- 
οηἶΐίο8, οὗ Ἐββϑθηθ- ποϑιὶς δὰ Ῥμαγίβδ ὁ- υυρ αν 
ἘΔ ϊοπΐ 68, ὑπο Ἰαϊίον (86 Βοοκίηρ ἀἰβοοτὰ ἡ 1608 
δρροδγϑὰ ἴῃ {πο δον δ 8 δά ἀυγίηρ [80 δῖ εκθ 
οὗ Φογυβαίθ. 19 πόλεμοι Ὑ6͵ΥΘ ἰμ9 Ὀδδβὶδ: 
ἐλε οοπαϊμίοη, οὗ τοαν [πα Υ 1 Κο αἰἰ1τ 97], {86 μάχαι, 
βἰπα]6 αὐδτγοὶβ δηὰ ἄρμίϊηρθ, τ ΒΊΟἢ σογίδ ΠΥ 
Ῥϑυίοοῖκ οσοϑβί οΠ8}}Υ οὗ {86 οδνυδοίον οὐ βκίγπι- 
ἐδ: 68 8δπὰ δὲ ἃ Ἰδίϑυ. ρουϊοὰ ουϑῃ οὗὨ Ὀαΐ]68; (118 
8 ἀοηϊοά ὈΥ 1δυγοηίυϑ: ““ποη ἰοσιίίν Α οείοἶιι8 
εἷἋ δεϊϊί5 εἰ οὐαίδιδ, δοα 466 πιμίμεὶς αἰδοιϊ, ἴδω, 
7υτσὶίε εἰ εοπίεπἰἰοπίδιι8.᾽" [ΑἸοτὰ ΤΘΠΘΥΒ “ ηεἰ- 
ἑαί6. 0 δοὐ {0 Βο] 16 Ὁ 158 ὑῃ 8 Υ68]1 τηϑδῃὶηρ οὗ 
στρατενομένων.---Μ. ]. 

16 ἰὶ ποῖ 86:00 792--ΤῊ0 οχρ᾽δηδίϊοη; [9ῸΓ 
ἐντεῦθεν 18 ποὺ ἃ Βοραγδίθ απϑβίΐοη : ἔγοιῃ μδῃοοῦ 
(Δ 1698ι89}18). 

ΕἘΎΊΟΙΩ γοῦσ 10818.---ἡδοναί Δ΄ΥΘ ΙΠΟΓῸ (ἤδη 
ἐπιθυμίαι (Ἠ αἰ 07): (ΠΟΥ δ΄ ἀδθδβῖγϑβ δοίι δ) 12 θὰ," 
8 19 οὗἉ βϑῆβιδ) ἱπάυσθηοο (απο: το]αρίθουβ- 
Π088, ᾿οἰ 26). Τηθ680 γᾶρθ 8. ΘΙ ΘΗ͂Υ ἐπ ἐλε 
τροηδετα. ΤῺΘ ΘΙ ΌΘΙΒ πθοά ΠΔΓΑΪΥ Ὀθ οἸλρΒἃ- 
δἰσθὰ 88 Ὀοΐπρ 86 σϑτΡ οὗἉ 186 Ἰυβίβ ({ ἩΓΙΘΒ᾽ Παρ 67); 
ὯΟΡ ἷἰβ ἐμο ἰάοα ἰμπαὺ ΠΟΥ ΜᾺΣ δρϑιηβί ἴΠ 6 Βο}] 
(οι. νἱϊ. 28; 1 Ῥοι. 11. 11; ἀο Ῥοἰἰ6) {119 168ἀ- 
ἴῃς ἰᾶο6Δ. ΤὙ1ι6 116, ΘΟ ΘΟ ΘΏΌΣΧΘΟΙ δηθὰ οἰμοτβ 

ΣΙ ΣΒΕΥ ΦΡΡΙΥ ἰμ9 ἰθγτὰ ἰο0 ἐμθ ἯΔΣ οὗ (6 ]Ἰυδὶϑ 
διηοης ὑμϑιβοὶγοβ. ἨΗίπον ὑπ᾿ η κα 1ὑ ἀοποίο5 δὴ 
ἐπισαγάὰ πϑνΐασο Ὡραϊηβὲ ΟἿΣ ζ0] 1] ον -θη, Ὀαί 
ἡδοναί ου]ὰ ΒΑΓΪΥ Ὀο (Π6 τχοϑὺ δ} 80]6 πογὰ ἰο 
Ὀτγὶπρς ουὐ ἐμαὶ ἰάθ66. 76 τὶ Βόνγουοσ ἰδ ηἰ οἵ 
189 ΙΔΘΙΔΌΘΣΒ ἷπῃ ἃ χοδίγοἰθὰ δπὰ ἴῃ ἃ νῖὰοΣ 
ΒΘΏΒΘ ; {8.6 ΤΠ ΘΙΩ ΘΓ Οὗ Ἰπαϊν 815 δπα ὑἢ6 Ιγδ:- 
6.8 οΟὗὨ (8 Ρ6ΟΡ]6. Εσοιαῃ {6 ἱπαϊγν] μα) 76», 
Μ Έ056 088 ὈΘΟΟΙΏ6 ἰπίτοἶ68}}}7 ΟρΡροβοὰ ἰῇ διἰβ 
ΤΑΘΌΘΥΒ, ὑμ6 αἰνβοη δηὰ (ΒΒ δῖ 0) ὈΟΙΓΎΘΘΟΒ 
ϑρὶγ [8] 8015} 688 δΔηα γδὶη Ὑ Σ] ἢ γΥ-τοϊπ θά π 688 
816 οοιμμυηϊσδίθα ἰ0 {ἢ 6 ΤΩΘΙΩΌΘΙΒ οὗ [86 Ὑ{016 
πδίίΐοῃ. ἮΙ Οϑίη ΟΡ ὑπ ηκβ (πὸ ἀρ ιϊηρβ ἀθηοίθ 
οΡροβί(οῃ οὗ (μῃ9 ἐπυμεῖν ἀπὰ ἐβμο οὐκ ἔχειν. ἴδιο 
ἔργα 1688 διγυ οἸ ηρς ΒΟΎΤΘΟΥΘΥ 18 ΟὨΪῪ ΔῊ ΒΡΡΘΟΘΓΔΠΟΘ 
δῃηὰ ἃ Ἰυαρτιηθῃὶ οἵὗἉ (ι18 ρίησ,. Ι{ 18 ἀοβοτϊ δὰ 
ἷπ ἔουΣ ᾳτδαδιϊοηβ: 1, ἀοδίγίηρ; 2, τη οΥης 
δηὰ οηνγίηρ; 8, ἀκ ιΐηρ δπὰ νδυείηρ; 4, ῬΥΔΥ ΩΣ 
δηὰ ποὶ χοοοϊγίηρ, Τὸ {Π6 ὅτι ΘΟ ΒΡΟΠ 5 ποὶ 
ΒΥ, (ὁ (86 βοοοπά ποί οὈἰΑΙπΙηρ, ἰο {86 (τὰ 
ΔῺ ἱπογοδϑοὰ πο δβανίηρ, ἰο (Π6 ἔουγί δὴ ἴῃς 
ογθαδοὰ ποῖ γϑοοϊγίηρ. Τὸ τὶ χστδάο ἀδηοῦεϑ 
Ψυααΐθηι [Ὁ}} οὗ οἰ ϊαδβίϊο που] ]γ-τοϊ ἀπ 688 ὑὉ 
ἰο {86 ἐπι οὗ ἰλ0 Νὸν Τοβίδιιθξ. 76 δβεοουά 
ἔτϑαο ἀοβοσῖρ68 Ῥδσ ϊου ]ΔΥ]Ὺ ὑπο αἰἰιυθ οὗὨ {6 
ὅονν8 ἰονγασὰθ ἰλ6 ΟΠ γιδιδθβ. Τὴ6 {πϊτὰ ρτράθ 
ΘΟ τΪ8085 ὑμ6 ἀονοὶορημθηὶ οὗ ἰῃ9 7615} Μ18Ὁ. 
Τὸ Ἰουσί 19 ΤΩΔΙΏ]Ὺ {π6 ἈἰΒίοΟΥΥ οὗ Φυάδίκπι ἴον 
μ9 ἀοϑίγαοίλοι οὗὨ ΦΘγΌΒ8]9 παι. Κ5ῃ.6ἢ ἃ ἀοδηϊίθ 
ΤΡΡίῃς; οἂὖἱ οὗ γογὶοαβ τπδβ οὗ σουσβα ποὺ 1π- 
ἰϑηἀρα Ὀγ {μ9 Αροδϑί]ο, Ὀαΐ 1 ἀοβουῖδ68 (6 ᾿Γο- 
6688 οὗ 6 ἀονοὶοριιοηὶ οὗ Ψυάἀαΐδιι 45 υπτοϊ δὰ 
ὉΥ Βἰδίοσυ. 70 δοιηλοῃ σοῃδίχυοίλοι {μα ἰδ 
γΟΙΌΤΘΠΟΘ Ἀ6Γ6 1Β Οἱ 6 Ὁ (0 ἐμο ἀοϑίσο οὗ ἱπάϊ νυ 818 
ΟΥ οὗ Θμ ἶΓο ΘὨΌΤΟΒΘΒ, δηὰ ὑπὸ ᾿ἐμϊ δύϊοι οὗὨ (δ0 
ΟὈ] οὐ οὗ ἐπ|ῶὺ ἀδδβῖσγο ἴο του] αν σἱσ68 δα βἸοΥ 
ἃγ6 ἱπδάθαυδίο ἰο ἐμ Ῥγορδοίῖσαὶ γο]δίϊοῃ ἰπ 
γνΒΙο Φαιμο8 ϑιοοα ἰο ἰβ ρθορῖθ. [ΑἸΐξογὰ οἱΐθβ 
ὃ ΣΘΙΔΔΙ 816 ΡΔΓΔ116] ἔγοτα Ρ]αίο, Ῥλμάο. Ὁ. θθ, 6: 
καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ μάχας οὐδὲν ἄλλο 
παρέχει ἣ τὸ σῶμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι.----Μ.]. 

γεβ. 2. ἴο ἄσθϑίιϑο ἐϊ βηὰ γὸ Βανὸ ἐϊ ποῖ. 
--πὸ ἱπάθΒηἶ 9 οὈ]οοὺ δἰ 41} ουθιΐβ 18 ἱτπυρ] θὰ; 
ἴῃ (86 πηοϑὺ ΣΘΏΘΓΔΙ] 56η86 (6 ΟὈ͵θοὶ οΥ̓́( 6 60}}}}}- 
88.100-υἀαἰδὶσ Ἰοηρσίηρς ἴον (86 ποχγ]ά [ἢ ζείί- 
Φελπδμολί, ἃ. 6. Ἰοηρσίηρ ἴοσ ἐμ86 ἀοταϊπΐοι οὗὨ ἰδθ 
νοῦ] α--- Μ.], ἰὼ (16 υἱπμοβὶ γασϊοίν οὗὨἨ ἕοσια δυὰ 
οοΪουΓ, ποιαΐῃδ)}ν (᾿0 ὕγυϊὺ οὗ τἰ ζ ἐΘΟυΒΠ688, οι. 
111,18, Τὸ δαί οβῖβ ρθη θη Ἶ ΟΧΡΓΘ5888 (ἰ0 
ΓγΡῸ] 658 6858 οὗ 86 βἰσυραῖθ. γε λαυε ποὶ μ88 οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ 480 {0 Β6Ώ86: γα τοσεῖγο ποὺ (49 δ οἰ(6); 
Ὀὰὺ 1ὑ ἀφοίαγοβ δὲ (89 βδῖὴθ ἐΐπηθ {πδὺ ὑΠ6Υ ΥΘΟΘΙΥΘ 
ποὶ, Ὀθοδυδο ὑπο Βδῦθ ποί, Ὀθοδϑυβθ ὑπο Υ ΔΙῸ 
οαρίν (υκὸ χὶχ. 26). [Θοβῖσο 18 ποὶ Ῥοββϑββίοῃ ; 
{860 18 ΙΩΔΏΥ ἃ 811} ὈοίΤΘΘῺ {86 ΟΡ δυὰ ἐδ ΠΡ. 

ὙὝὯο υυχᾶθσ δηἃ γ8 ΘΏνν.--Τ 18 ξίσοης 6Χ- 
ῬΣΓΟΒΒίοΩ 88 ἱπάυσοὰ οοπιπηοηίϑιογβ ἰ0 βυδηὶξ 
γϑυϊοΒ τηοαϊβοολίίοηβ οὗὨ 1ὺ αὐἱβίηρ ἤγουν {μοὶν 
Βυρροϑὶ (ἴοι (δὲ ὑἰἱθ ΑΡοβί]6 ἢ6γθ διά γϑββεβῆ ΟὨΪΥ͂ 
ΟὨ τ βίϊδηβ δηὰ σου 5 88 γϑὶ ΟὨἹΥ ἰο ὑμ6 ἱπίθσιδὶ 
αἰ Ββθη βίο Β διροῃς ἐλ 9 ΙΩΘΙΠΌΘΥΒ ἰΒμοτηβοῖτοθ. Υ8 
Κ1} γον οὐῆ 800] (Οδουπιρηΐι8), γέ ἐπὸν (80- 
οογάϊηρ ἰο (86 οοπ]οοίαχοα γχοδαϊηρ φθονεῖτε, 
Ἐγϑβιηι8, Οδ]νίπ δηἃ ΠΊΒΩΥ Οὐ 6.8), ψέ λαίό (80- 
οογάϊης ἰο 19 ἀοοίχῖηο ἐμαὶ Βαϊχοά 8 τυυγάογ ἰῷ 
ἐδουχαὺ 1 75ο. 11. 15. 1αΐϊδον, Ἐβίλυβ, Ἡ ]οβῖπ- 
κεν, υυδλογ) γὸ βὐσῖνο ϑύθῃ ἰο τηυτόοῦ δπὰ ἀθδίῃ 
(Οδγρσον, βοδμθοκοηρασβοῦ). ἩΠΊΠοΥ Υἰ θν δά- 
γοοδίοθ8 ἐἢ9 ᾿θ 8] 50:86 ΟΥ̓́. 6 ἔόστα, ΤῊ δι ζηλοῦτε 
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ἷθ ποί τωρπιϊοιοὰ ὅγβί ῬτΟΥΘΘ ποίμίης: [ὉΣ {80 
ἔνο ἰθυτηδ 8᾽Ὸ ποί ἱπίθῃ δὰ (0 ἃ Βίγοι 50 δῃά ἃ 
ἯΘΔΚΟΥ ἄςρτοο οὗ οοπάποί, Ὀὰὺ ἰλ6 ποραίϊγνο δὰ 
Ῥοδίἶνο δἰὰο8 οὗἩ ὑποὶν οομάποί. ΤΟΥ σοι 16α 
ΤΌΤ ΟΣ ὈΘΟΔΌΒΔΘ (ΠΟΥ ἱπουρσηΐ (ΠΟΥ ΜΟΙ Σ6Δ]ΟΌ8 
ἴον (0 ρίοτγ οὗ ἀοά. ὙΠ ἐπ οἷν βισίνιρ (Π6Ὺ 
ΘΙ δαπιΐηρ ἴοΥ ἴΠ 6 ΒΘΒΗ)Υ 1468] οὗ (λ:ι8 φ] οΥἵγ- 
ἴηρ οὗ (δμοῖγ το] σίου. Οοἡ ἔδπαὶ δοοοιηὺ 8180 
διγ εν τουδὶ ΘΟΙη6 ὅτθὶ. ΤῈ ἔσγοῖνο ἰσἱῦθ5, μΒου- 
ΘΥοΥ, ἯΒο μδὰ δ᾽ γοδὰγ Κι] ὑδὸ Ιογὰ Ηϊπβο] 
διὰ Βίορμο, 80 ὙΟΓΘ 1π Ῥϑγί γΘΒΡΟΙ δ᾽ 0]0 ΤῸΓΣ 
ἰδο ἀοδίῃ οἵ ἰμο Βαρίιϊθὲ διὰ Ψδπιοβ ἐμ ο βου οἵ 
Ζευοάοο, το Βαὰ δου ον ἐμ 9 αἰβροβί ὁ η 
ἰο Κ1}} Ῥδὺ], δπὰ πῖῖο ϑοοὸῖὶ δος αἰὰ 1}}} (80 δὺ- 
ἰδοῦ οὔ ἐμο Ερ δέ] μἰταϑοὶ, δὰ ἰο βυιδηιὶξ ἰο {815 
δάγοδβ 89 ΟἿ Υ δ δ η8 ΔΙΩΟΩ ἴθ ὍΟΓΘ δἰ 
Ἰοδδὶ σγιωρδιμἰσίης τὶ (086 πδίϊοιαὶ οἴἴθη 68. 
Βαὶ (πεῖν δεὶδ οὗ τηυγάον δηὰ βιυ]}0 6ΓΘ ὙΒΟΙΙΥ 
ἰῃ γαΐῃ, 88 γογο δου νδυὰβ ὑπο δοίδ οὗ {80 ἰηαιυὶ- 
δἰ ἰἰοη, ὑἰμὸ Βἰογαγο 68] λυ ἱοΐαὶ ταῦτ ο9 78 δηά σὸ- 
Ἰἰφίουβ γᾶσβ οὗ {86 168] οὐὗἁἨ (86 τι} 14]9 δρ68 ἔγοπι 
186 Οτυβδὰο δζαϊηδίὶ (86 ΑἸ ζθηδοβ ἰο ὑμ6 ΤὨΪτίγ 
ἐΔΙδ᾽ ων. Υὸο ἀο μοὶ αἰϊδῖὶπ ὙΟῸΣ ἰθυυὶ]6, 
γροοΣὶεϊοδὶ οηά, ἐμ ΒδΡοὶ οὗ δοπβοΐθῃ60-1)0ῃ- 

ΔΙΌΔΥ ἰπ ἐδὸ Ρδουᾶο- βΊοσυ οὗ Ζίοῃ. 

ὙὯο Βρδῖ δια γ9 σζδῖςθ ὑγ8:.--- 8086 νοτὰβ 
ΔΙῸ Ὠοΐδ ΠΠΘΤΟΙΥ ΘΧΡΙΔΏΔίΟΥΥ οὗ πόλεμοι Υ. 1 (Πυ- 
{8εγ), ΤΟΥ [88 ῬΥΙΠΙΔΤΥ ΥὙΘΙΈΓΘΙΟΘ 8 ΠῸ ἸΟΏΖΟΥ ἴο 
[80 ἀΌΔΥΤΟ 8 διποης ἴδ6 6 νγ8 ὑμθιιβοῖνοθ. ΤΟΙ 
ἱπάϊνίάυδὶ γοσὰθ Ὀδοοηθ δὶ 188 ὀρ ἄρβδίϊης, 
δηὰ (μὲ5 1685 ἰο Ορθ ῶσίδγο. Ηθηο06 οὐκ ἔχετε 
8 τορεδιδὰ μογο, πὰ, 88 γγ8 γοδὰ σῖτῃ αὐ ΘΒΌΘΟᾺ 
δηὰὺ 1,8 οΒτληη, ἩΪΓῺῸ καὶ Ῥυοοοαάϊης ἰΐ, “δὰ γοί 
γὸ αγα ποῖ, ἡ. 6. γο κοί 1' ποῖ. 9 7οῃ ὑμ18 
πὶὶ ταὶ σοθα Ὀοίοτο ἴῃ οτᾶον (0 οοηκίϊαΐο [86 
εἰὐτὰ δηι μοδίβ, ποὺ τὶ τ μαὺ ΓΟΪἸΟΥΤΒ πα μέρος 
(ο ἰεἰγοάυσο ἰῃς Βροςϊδοδίΐοι οὗ (80 ὁδ80 οὗ δ] 
ἐμοῖς ἀἰδαρροϊπιίταοηί8.---Νοὺ {111 {Π θη {0110 8 {Π9 
Τοδβοη, ποὺ ΟὨΪΥ οὗὨ {πο ἔγυδίγδαίίοι οὗὨ ἴμοὶν ΜΑΥ- 
της, Ὀὰΐ α͵80 οὗ ἱμοὶν πιυγάογουϑ β σι νῖπρ δπὰ 
ἀεαϊτίης. ΑἹ] 1668 ὑπο ἰσυο 116 οὗἨ ῬΥΆΥΘΥ, ψ ΒΙΟΒ 
Ρυκὶδεβ, ἢΔ,ΊονγΒ δα δἀὐυβδίϑ οὐν οἴοτίβ (9 {186 
Ῥὶνίπο ἀἱπροαὶἴοη οὗ δϑδϊσβ. Βυΐ (Πη6 ῬγΟΌΔΌΪΘ 
Ῥτοἰεβίδιΐοῃ οὗὨ (86 Φυάεαϊδίδ: ““Μ1͵ὁ ΤΑΥ͂ ΤῈ 16},᾽" 
Ῥτορὶδ ἔπ ΑΡοβίϊθ ἰο δά δὰ 'γοῃῇοδὶ 86] το ῦ- 
τοοίϊου τσ; Ὀγίηρβ ουὐ (89 ζουσί δηαὰ πιοδὺ 
(ον Ὁ]6 δ πο 8ῖ8. ΤΟΙΣ βϑκίηρς (αἐτεῖν) ἰβ ΘΥ]] 
Ῥτεγίης (αἰτεῖσθαι. Τμὸ ΑΡοΒι]9 Βδυϊηρ ᾿πίσο- 
ἀποοὰ δὴ ἱπίθσομδηρο οὗ Αοἰΐνε δὰ Μ|4α]6---866 
πον, ν. 297: Μαιὶά 11. ν. 1097.--- 8 ἸΠΔῪ 
Ἰοτο οἰΐμοσ ἰδκο (6 Αοἰΐτο 88 ἀδηοϊίϊπρ ἱπιροτίυ- 
περ δδκίηρ οὐ {86 Μ|ΙΔὰ]9 88 ἀδηοίϊηρ οκοί 81168] 
Ῥδγίηρ [Ὁ Ομ 50}7, ΤῈΘ Ἰδίον ἰἴ8 ῬΥΟΌΔΟΙΥ ἰη- 
ἱεπἀο4.), δηὰ (0. (ἢ 8 τϑϑβοι ἰμδί ὑπ ῬΓΑΥ [0 
(δε Βεῖρ οὐἨ Τ᾿ μοΥ δ [ὉΤ ἃ ἔυϊμθ88 οὐἨ ῬτοβροΥ 
ἩΔΙΟΝ ὉΠΟΥ͂ ἱπιοηα ἰο βαυδϑάθν ἴῃ ἰδ ᾿υδἰ8 οὗ 
ἰδεῖν που] τοϊηᾶ. Ἧαο ᾿ᾶῦθ μογθ ἰο σοχιϊηά 
(8 τοδάοσ οὔ {π6 Ὑἱβί ΠΑΡ Θχρθοία! 0.8 οὗ {86 
δενβ ἀυτίηρ {86 ἀοβίχαοίίΐοῃ οὗὨἨ Φογυβαίθσ, οὗὅ 
(ποῖὶγ φἸΟΟΤΩΥ͂ Ἰδτηοη δι οη8 ἴῃ ὑμ0 ροβύ- ἢ Υἰ δίΐδη 
δΥθπαζοσιθ (ΠΟῪ (6 Υ τιβκο Θοὰ Ηϊπηβ9 7 ὙΘῸΡ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴ86 ΠΠΒΔΡΡΙΠ6885 οὗ ΗΠ 18 ῬΕΟΡΙο) δη4α οὔ 1Π6ἷΓ 
γαΐη, που] ἢν αἰγὶ υἱπρ ἀπ ἱποὶν ἀοϑογρίϊου οὗ 
186 τπηοϑὲ Β6Ώ5}8] ΘΒ ΓΟΊ.8818 ᾿π ὑπ0 Διΐίαχθ Κἰηράοτω 
οἵ θΘοἀὰ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΛῚΙ,. 

1. ἴἰ 8 ἱπδοϑὰ ἃ βαὰ δοπίσγασδί ἰἢ τὸ ΟΡῬΟδ9 ἐδ 
Βδιῃο οὗ Οτὶδὶ 85 ἐμαὶ οὗ ἰλδ9 Ῥχίῃοο οὗ Ῥθδοθ 

(18. 'ἰχ. 6) ἰο ὑμ6 νγοιομθα ἀΌΔΡΤΟ18 δπὰ ἀϊδραίΐοα 
οὗ {8086 ὙΠ 68}}] {ξποιηβοῖγοβ Ομ γἰβέϊδηβ δηὰ γοὶ 
Ὡοῦ ὉΠΟΟΙΩΙΠΟΙΪΥ͂ ΟΔΥΣΡῪ ΟἿ ΒΌΟΘΝ ΑΌΔΡΤΟΪΒ ἱπ Ηΐπβ 
Ὥδη6. ΤῈ6 αποβίζοῃ οὗ “981108 ““ΒΘΠΟΘ ΔΥῸ 
ὙΔΤΒ ὃ: τ μθη06 δρ ίηρΒ δος γοὺῦ 7" ΙΩΔῪ Ὀε 
δαάτοββοὰ τ οαυ 8] Ῥου 6066 ἴ0 (Π6 δου [1668 
βοοίβ δῃὰ ραγίϊ68 1 δὲ 88 τἸηδὴν Ομ γἰβίδη δο.ὴ- 
ΤΠ 1168 ἰὼ ΘΥΟΣῪ ἅμα οὗἨ ἐμ6 ΟμυγΟδ Β Βἰβίοσγ. 
ΤῊ σδυδθ 18 γϑδ}}ν 5.}}} (86 Βδῖὴθ ΠΟῪ ΜἘϊολ ἰἰ 
85 ἰπ Π0 Αροβίο]ϊο ἃρα, Υἱζ.: (1.6 σΒΓὨΔ] τοϊηὰ 
τ 16} ὀχ ἰ ἱ(8 {868 8018 8 ποέβ οὔ ἢ 6 παίυγδ] τδη, 
δἴον 6 πδβ Ὀδθθὴ ὈδρίϊΣοα. Τη6 ΟΒΌΓΟΝ οἶ 
Ομ γί θὲ, τ δἰσἢ οὐρλί ἰο Ὀ6 ἃ Ζίοῃ οὗ Ρ6δοθ, 48 ἷπ 
ΘΟὨΒΘΑΌΘΠΟΘ ὈΘΟΟΙ6 ἃ ΒΔΌΟΪ οὗἨὨ δοῃγιβίοθ. Βαὲὶ 
(89 Βοσρϑηϊ:βοϑὰ οὗ ἀϊβοογὰ Ὀθδυβ θυθὰ ΠΟῪ (ἢθ 
ΒΆΪΩΘ ὈΠΉΔΡΡΥ ἔγιϊΐϊὶ σι δῖο ἐξ αἰὰ ἰθη. ΤῈ 
ΒΎΟΡΑ τΒΙΘΒ (86 ἸΟΥΘ1685 Πδ ἐπ γῈ8 δρδϊηδὶ μἷ8 
Ὀγοίμ ον, τοῦ 8 ἷ8β οὐ Π8Π68, πὰ ἴῃ ῬΓΟΡΟΡ- 
(ἴοῃ 88 6} οογοὶ τ μδὺ 18 ὑπ ῖν ποῖ ὈΟυ Σ᾿ Β, {μ 07 
{μοτηβοῖνοδ ΚΤΟΥ͂ ῬΟΟΓΘΡ ἰὼ {Γ0 Ῥ6806. 

2. ΤΈΘΥΟ 18 ΠῸ σγθδίοσ ΘΩΘΙΩΥ͂ ΟὗὨ {89 ἰγ9 Βρὶ τι 
οὗ ῬΤΆΥΟΥ (ἢ 88 {86 ΒρΡΙΓΡῚ οὗὨ ἀΌΔΥΧΘΙΒΟΙΉΘΠ 688 δπὰ 
οοηΐοηιίίοη, οὗ, 1 οί. 11}, 7. 10 18. ᾿πηροββίὉ]9 ἰοὸ 
πὰ ἔβὶι ἢ ΒΘΓΘ ἸΟΥ6 18 Ὑδηϊίησ; μον (Β6 ἢ 68} 
{9 πη ο ἑονΐπρ ῬΤΘΥ͂ΘΥ οὗἩ 8 ἀνὴρ δίψυχος (οἷ. 68. 
ἰ. 6- 8) ονίδῖη ΔῪ ἰδίῃ δἱ ὑμ6 Ψοσαὰβ μαηὰ 
ΜΔῺΥ 8 οοτρ]δἰὩὶ ΟΥ̓ ΡΥΘΥΘΓΒ ηοὐ δηδτγογοα που]ὰ 
ΒΌΆΓΟΙΥ 66889, ἰἦ τχθη αἀϊὰ πο ΘοΟπὴπο ἐϊοιηβ 68 
ἰο Βοδυίῃρ ὑμοῖὶν ποδσίβ ΟὨΪΥ δΟΠ ΘΟ ἶης {μα ἀΪ8- 
δΔρροϊπίπιθηὶ {Π6 Ὁ ̓ ᾶγο δχροσϊοποθὰ, θυ που]ὰ 
8180 ΟΧΘΙΪΠ6 ὑπο ὶγ ΘΟ 86 ΘΠ 068 ΘΟΟΟΥΗΐηρ ἰά6ῃ 
συὶϊ!ῦ, ποῦ σομάθσϑ (Π6 μοδσίηρ οὐὗὁἨ ῬΤΆΥΟΥ ΟῺ 
ΤῸ ἀρὰ οὗ αοα τρλοσ}}]ν ἱπῃροβδϑί 6. ΟΥἁ 18.]. 
11-18. 

8. ῬΓΑΥ͂ΘΟΡ ἴῃ ΟΥοΡ ἰοὸ Ὀδ6 γ76}}-]οδβίης ἰο σοὰ 
ταυϑὲ ΟΥ̓ΟΡ 50 παῃᾶ--δηαἃ τὶ ἃ αοἀ-δομ860- 
ογαίθα 16. ΤΠΟΥΟ 18 0 φτοδίου ΒΟΥΥΟΥ ἷπ ἰδ 6 
δίφῃι οὗ ἀοἂ {ἰΠ8ὴ ῬΓΒΥΟΣ ἩΒΊΟΔ ἰΣΥΘΘΟΠΟΣΪΔΌΪΥ 
οοπίτδαϊοίβ ἰλ6 ἱηψαγὰ δηὰ ουϊπδσγὰ 116. Οἵ. 
Ῥχον. χχύϊ. 9; Ῥβ. χχχίυ, 16, 17. 

4. Το Ομ τἰδιϊδη 19 Ῥογπι θα (0 ῬΓΔΥ͂ 4180 Ὁ Ὁ 
ουϊιναγὰ ἰμίηρΒ, γον! δὰ 1ΐ Ὀ6 ἀο0η9 ἴῃ {Π6 δρὶσὶς 
οὗ δϑδβοϊυϊο βυθηιϊβδίο δια σοβὶ ρηδίΐοη ἰο (89 
θινίηο 1], ἰο ἐμ φΊΟΣΥ οὗ Ηϊδ πδπιθ δπὰ ἰῃ 1} 9 
Ὥδιη9 ΟΥ̓ Ομ τϑέ. ΤΏ συ] Μδίι. νἱ. 88, ΔΡῬ 1168 
8150 Βογθ. [17 (μΐβ υϊθὰ 18 δηϊηρ, ῬΤΆΥΟΡ Μ1}} 
ποὺ Ὅθ ζ0]ονοὰ ὈΥ Ροϑδοϑ δ] ]Π}1πηρ' ἰλ6 μοαγὶ, δα 
(185 γῸΥ τδηΐ οὗ ἴγὰθ Ῥθ866 Θοῃδθαυθηϊ ὩΡΟῺ 
ῬΓΔΥΘΙ ἰ8 8ῃ ᾿πἰϊτηδίίοι (μδὺ τὸ ποϑὰ ποὶ Ἔχροοὶ 
(89 ἐυ]δ]πιοαὶ οὗὨ (6 ἀθδβῖσο υἱἱογοὰ ὮΥ ἃ8 ἴῃ 
Ῥτάγοσ. ΟἿ. Ορηγέγεμποες δὺΐ ἰα ρῥγίῶγο, ραν 4. Ματ- 
ἰἰπ, Ῥαγΐβ, 18490, Ὁ. 111 οἱο. 

δ. ῬΓΤΑΥΟΣ ἴδ ΟΥἹ] ἄχβί γοβρϑοὺ οὗἉἩ (δ οὈ]οοί, ἱΐ 
ἯΘ ῬΓΔῪ [ὉΣ ΒΟΙΠΘ Ὑδΐῃ, ὈΠΡΣΟΝΙΔΌ]6 ΟΥ 00] Βἢ 
(πη ρ; ΒΟΟΘΟΒΑ͂ΪΥ ἴῃ οοπδίἀογαίίοη οὗἨ {16 αἀἱδβροβὲ- 
ἰΐοη, 1 τὸ ῬΓΔΥ ἰδ ἃ ναΐη, οουοίουβ δπὰ Ὀοΐβίου- 
οὐβ βρὶτιὶ, (μαὶ 15 τὶ βοὰν ΒΌ τ βδῖοη δηὰ 4118] 
ἰγυδί, νιἱιπουὶ ἸοδΥυϊηρ ΘΥΘΡῪ ἰδίης δ {80 ἀἰ5Ρο881. 
οἵ ἀοἁ. ἨΗουῦποσ. 

ἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΤῈ αἰδβρυΐοθ δὰ ΌΔΥΤΟΪΒ ἴῃ (μ0 Ομ γί βεΐϊαῖν 
Οδυγοῖ---ἃα χροὶ ὑγοοῦ ΠΟῪ 11{160 (86 τ ἰβάομι 
Ὑ οὶ 18 ἔσο ΔΌΟΥΘ 18 ἀπάἀογβίοοα 8π4 ῥγδοίβοα, 
68. 111. 16.---ΕἸΤΟΥΎ ΒΘηΒ0Δ] δηὰ βο] 8ὴ Ἰδὲ πο ἢ 
18 πο Κ᾿] ἴῃ (116 Βοαχὶ οὗἩἉ {π6 ΟἸγἰβίϊδη, ΒΟΟΣ 
ΟΥ Ἰδαίου ταιιϑὲ ψοῦὶς αἰβαβί γοῦν ἰο {π6 ἀοίχἰπηοης 
οὐ ζγδίθγῃ δ] σοι] 01.--- βαρροϊμιοὰ ΒΟροβ 
δου] ἃ ποὶ 811] υ8 πὶΐὰ ὈΪΟΣΘΕΒ. δηα δαίσοά 



112 ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞΗ. 

δρϑίηδβὺ ὁπ6 δηοίμον, δυΐ Ταύμβον Ῥγοιηρὺ υ ἰο 
Βα ΠΥ δηὰ Ῥο]ονίης, οομ Βαϊ ῬΓΘΥΘΓ.---ἰὸ ἰδ 
Ὠοὺ θυδηοϊοηΐ (0 ῬΥΔΥ ΟὨΪΥ, 811} ἀοροηἂβ ροὰ {16 
ἸΩΆΠΏΘΡ λοῖσ ἯΘ ὈΡΔΥ 85πὰ ἴῃ ὙΠαὶ βρὶσὶὶ.---αοα 
τοὶ ἃ αἀοὰἂ οὗὨ ἀΐδοτάον, Ὀυῦ 8 ἀοἀἂ οὗ Ῥό6809 ἴῃ 84]] 
ΘὨΌΓΟΝΟΒ οὗ ἐδ βαϊπίϑ, οἵ. 1 ΟΟΥ. χὶν. 88.--- Τὴ ὁ 
Ἀἰδίοσυ οὗ Ῥσδύοσβ ἱμαὺ ἰῶῦο ποὺ θη Ἠθαγὰ. 
Ἐχϑιαρῖοθ: Ὅσαυίΐ. ἐϊ. 26; Φ2ηο. χὶ. 8-6; 2 Ὅον. 
χἰΐ, 8, 9 οὐθ.--ΡΥ ΟΣ ἰδὸ ἰσὰθ ὑμουιοιηοθίος οὗ 
1δὸ Ββρίγιίυα)] 1176..--ΗΕο ΤΟ ῬΓΑΥΒ 11 πθοὰ ποὲ 
Ἔσχροϑοὶ πποῦὸ ἰμθδῃ 6 ὙῆὯο ὈΓΑΥ͂Β ποὶ δὲ δ]].-- 
Ἧμδι οὖν [οχὰ βαϊὰ ἰο βδ]οαθ ΒΡ 1168 0 ΤΏΔῊΥ͂ 8 
Ῥγδαυΐης τη, Μαίὶη. χχ. 22.-- -ἰῆ ῬΥΤΘΥ͂ΟΥ 6 
τησδί ποί ἰμΐηῖς ἄγαὶ δπᾶ ζογοπιοδί οὐ ΟἸΓΒΟΙΥΘΒ, 
Ὀυΐ οἰ οΥ̓ ἰὴ ρίοτγ οὗ αοἂ δηὰ {86 τνϑ] τ 
οὗ οὔὗγ ποϊχθθουν.---α ΟΝ τ βίϊθ Ῥταγδ ποὶ ἰμπαΐ 
89 ἸΩΔΥ̓ Ὀοπὰ (89 Μ}} οὗ ἀοἀ δοοογάϊηρ ἰο Ηἷκα ψ]}], 
Ὀαΐ ἰπ οτος (αὐ ἢ6 ΏΔῪ Β.ΔΡΟ ἰδ νν1}} δοοοι ἀ- 
ἴῃς ἰο 604 8.---ΝῸ ΡΥΆγΟΡ πὶ μουΐ οτΚ, 0 ΟΣ 
τἰϊποῦς ῬΓΒΥΘΓ.--- 

ΒΥ οδσὶης δῃὰ ὮΥ ἔγοί ἡ, 
ΒΥ ΔΡΌΩΥ δηὰ ἔθδσ, 

ΤΏΘΓΘ 18 οὗ ἀοἀ 0 ρμεὐίϊπς, 
Βαϊ ῥσᾶγορ Ηρ Μ1}} 68 Υ. 

ἩἈΠιὶ ϑογσοη πὰ πεΐ Οτᾶἄπιδη, 
ηα πιΐξ εεἰδοιείσηεν Ῥείη, 

Τᾶεοὶ Οοἱὲ δἱἰοὴ σαν ποδία πελπιδη, 
ἘΞ πιιῶς ἐγδείεη ϑεῖίη. οἵ. ῬΒ. ΟΧΧΥΪΪ, 1,2. 

ΞΤΑΒΚΕ:--- ἔνου πὶ Ὀο] ον τα Ββαΐδη αἰζοτηρὶθ 
ἐο Ὀγΐηρ δοουΐ 81} ἸΏΒ ΠΟΥ οὗ ΟΥ]]. Ηδο ΒΟ {Δ γ68 
διηοηρ ἰδ τδοδί, Μϑίί. χὶϊὶ, 26. 

ΤΑΝΟΙ,, ΟΡ.:- - 0 878 οὗ (80 που] ἃγ πο- 
(ἷπρς αὶ οὔΐρτοδῖκβ οὗ {86 ΕΥἹ] ποδί, ἰὴ τ 8108 
ἐμ οΥἹ} Ἰυδὶ8 ριί ἀραϊπεὶ αοα, ἀρδὶηϑί δὴ δὰ 
8650 δῖοι ὑποιηδοῖνοδ, 8. ΟΧ], 8, 

ΟΒΑΜΕΕ:--- ΜΘΩΥ 8 Τηδῃ ΤΑΪΚΘΒ δι ἃ ΒΟΥΆΡΘΒ δηὰ 
δἰχῖνοδ ἰο χοί ϑυθυυ ἰηρ [ῸΓ ὲ8 ΟὟ 0856 (0 ΠΟ ΡυΓ- 
ο86, δῃ ἸΔΌΟΙΓΒ ἰοοί ἢ δηα π81}] Ὀπὶ ΟὨΪΥ πάθον 
ἱτη 8017 ἸἘΒ γον ἢ. 
ΟὐΕΒΧΕΙ,:---Ἰ 8. ἃ στοδί ΤΠΟΤΟΥ͂ οὗ αοά ποί ἴο 

ΠΘΆΣ τηθὰ ἱἰζ (ΠΥ ΟἿΣ υπ͵υδὺ ῬΥΥΘΙΒ, ΡΒ. Ἰ᾿χγυΐ. 
18. 

ΒΤΙΒᾺ:“---ἰἰ ἴα. ἡδίυταὶ ἰΠδὲ (π6 μοί 6, ὈσΙΌΓΟ 
ΟἸγτῖδὲ ἰθδοῖῦθ8 ἰμοπὶ Ρ6 866, ὈΓΟΔΙ ἰδ Ὀδι.16- Ὁ ΓΝ 
(Ζ6οΒ. ἰχ. 10) διηὰ 1ῖνο ρμιΐης πὰ σδστῖηρς πὶ 
ὁ50 δηοίμον: Ὀυὲ τγογο Ομ ἰϑίθπάοια ΚΏΟΝΒ δηά 
δοηΐοβδοβ ἰΠ0 πδιὴθ οὗ αἀοἀ, Ρ6860 οὐρὰῃὺῦ βυτεν ἰο 
Ὀοίμογο. Το 6 Βυγο, {818 80-64]16ἃ ΟἸνἰβίοπ ἀοτῃ 
ὍΡΟΙ θδυίι, ἱποϊοδίηρ (ποὺ ΘΟὨ ΓΑΥΎ ἰο ἰμ9 Ὠ᾿νΐη9 
ῬΌΓΣΡΟΒΘ) 88 ἃ πο ΙὩΘΔΗΥ͂ ΠΔ Ϊ 5, 15 18 τ ἴγοιὰ Ὀεΐηρ 
ἐπ ΟΒΌΓΟΝ οὗ βαΐηί5, ἰὴ Βοάγ οὗἩἉ ἐπο ιοτὰ, δηΐ- 
τηαίοαὰ δπὰ οσουρίοα Ὁ Ηἰἱ ϑρίγιι; Βθηοο ἴο ὑΐ8 
ΑΑΥ ὈΪΟΟΟΥ͂ ΙΒ ἃγο δρᾶ ουϑὴ Ὀοίνοο ἢ Γ18- 
εἶδ παἰϊΐοῃβ, δηὰᾶ ἰξ οδηποῖ 6 οἰ δου τγὶβο ὈΘΟΔΌΒΟ 
οὗ Υυἱζιιθουβηοδβ δζαϊηβίὶ ὉΠΡΙ Ὠἰ ΘΟΌΒΠΘΒΒ; {{6 
υἱχογοῦβ οοπάποὺ οὗ δυσὶ τγϑτθ ἰΒ ὑῃ6 ΟἿ γἼδιΐδῃ 
ἀυΐγν οὗ ΓΌΪΟΣΒ δηὰ τυ]οὰ (κἰηρ8 απ ὰ βυ ) 666) ἴῃ 
ἐδο σἰκὺ ρἷδδο ἰο τ ῖοῖ {80 βοτὰ ραὶ ὉΥ αοὰ 
ἰηΐο μαῃᾶβ [οὗ Ἰαννὰ] δαυΐμον γ---Μ. ὈοΙοΏσϑ. 
Μοσϑονον (89 ροοᾶ ἥρῃηι οὗἨ ἔδϊ τηδὺ ρῸὸ οἱ 
δαοὴρ ΟὨνἰβιλδη πϑίϊομδ, βίδίθϑ δῃ δ σμΌΓΟΙ ΘΒ, 
μ6 βιποσζὰ οὗὨ ἐμ ΒΡ]: τηυσδὲ 6 ἄταν δρϑϊηβί 
ὙΒδίουου 8 ὉΠΟΒ νι δίϊδη δηὰ Ὁπροαΐγ, ͵υδὶ 88 
ΦΥΘΥΎ ΒΟΥ τὴ πιυδὺ βκῃϊ ἴογ ρεδθθ ψἱ ἢ ἐμ9 
ἀον!] δπὰ τὶτὰ (6 του], Βυὺὶ 7286 1}168 Τῃ8 Κ608 ΠΟ 
ΤΘΌΤΘΙ66 ὙΒΑΊΘΥΟΥ ἰο (818 ροοά Βρφιιὶ; 6 ἀουδί- 
1988 ἱποϊι 408 ρυγ6 2608] 10 ἐμ ἰσα (ἢ ἰὴ Ἰουθ, ἀϊγ60- 
ἰοὰ δροϊηϑί 8411 υυὶ ὐδουδηθ8βθ δηὰ ἩΑΙΘΥΟΥ 

δοϊοης ἱμοχοίο ἱὰ ποτὰ οὐ ἀδοᾶ, ἴῃ (886 Ῥθδο0 ἱπ 
τοῦ (89 ἔγυϊὺ οὗὨ γἰχϊθοιβηοδβ βῃουὰ Ὀ6 βοπῃ 
(οι. 1}. 18). Βυΐ ἔοῦ 811, Θῃου »Ὦ Σοσηδίῃδ [ὉΓ 
ἐκ ῖν οαἰΐης αυρδῦοη: ““ ΒΘηΟΘ 8δῖο ἮΔΓΒ δηὰ 
ἩἙΘΏΟΟ ΑΣ6 ἤρΒΟ 8. ΔΙΏΘΣ οἵ, αυδεγο ] ην 
διὰ ἀϊδοοτὰ ἰῃ ποτὰ δηὰ ἀρεὶ Μααν Ὀγοίτθη 
δια ΤΣ 6.5 οὗ (86 ΟΒυγοῖ οὗἩ αοὐ, οΥἹ] ἯΔΙΒ οἢ 
8 5118}} 8081]90 1κὸ ἱμβοβδὸ τἱϊμοαΐ διηοῶρ ἰδ6 
ὨδΔίϊοηΒ 

ΦΑΚΟΒΙ:---)Ὸ ποὺ οὐθη ἀοδῖγο ἱμδὺ π 6 ἢ 6Δῃ- 
ποὺ Ὀοποδί {860 ἴῃ ἰμ'ηρθ ροσίδἰ εἰπρ ἰο αοἂ, δοὰ 
ἩΔΒδίονον ἰμοὺ ἀοδὶ ἀοβίτο, ἀθδῖσο 1 ΟὨΪῪ ἴῃ 88 [Ὁ 
85 ἴὑ ἐὈΓΣΙΠΘΥΒ (ΠΥ ΘίΘΥΠ Δ] δα] νδίϊου. Βαὶ {7 ἰλοὰ 
ῬΥδγοϑὶ ΟὨΪΥ ἰπ ΟΥΘΥ ἴ0ὸ ᾶγο δῃηα ἰἴο 6 η]0Υ, ἰΐ 
τοὺ οροπϑβδὺ δου ηϊοαίϊοη τὶς αοα ΟὨ]Υ ἰῃ 
ΟΥΘΡ ἰο γτοοοΐὶγθ ΟΥ 88 ἰΐ ὙὍΤῸ ἰο οχίοσχί ὕγοιι 
Ηἶπι που] ϊγ γί, ἰὰου ἀοδβὲ ἱπάοοα ἀγδν πἰχζὰ 
ἰο Ηΐτὰ τὶ (ΠΥ του απ βοσνὸ Ηΐτὰ τι {ἢ} 
1ῖρ8, θαὺ ὰγ Βοαγύ 8 [5 ἔσο Ηΐτη. 

ΝΕΑΝΡΕΕ:-ἀἰδίλο5 ᾿Ἶκὸ ῬΘῸ] ΠΟΙΘ ὈΓΟΒΌΡΡΟΒΕΒ 
80 ἱππτπνδγα δοηδὶοί 1 τδῃ, (δ6 οοπδὶοὶ Ὀοίτγθοη 
ἤοβὴ δηὰ βρῖσὶν. Αβ8 Ῥϑὰὺ] 64118 16 ῬΟΎΤΘΓΒ οἵ 6ΥἹ] 
(86 ἴδῦγ ἴῃ ὑῃ 6 ΣΟΙ ΌΘΥΒ, Ὀδοδυ80 (Π6 Ὀοὰγ ἰδ ἰ{9 
ουϊνδγὰ τηδηϊγοδίαίίου. οὗἨ τδῃ δηῃᾷ Ὀθοδῦβο (9 
ἀοτηΐπΐοι οὗὁὨ βἰὗ} ἀοδῖγοβ Ἔχ ΒΙΌΣ 8 ἐ{86 1 οἡ δηὰ 
ἴῃ [89 ὈΟΑΥ͂, 80 1108 ΒΡΟΔΚΒ οὗ ἐδ Ἰαδἰ8 ὑμαΐ γὸ Ὁ 
ἷπ 89 ΠΙ ΘΙ ΌΘΤΒ. 
ΨΙΚΡΕΒΑΝΟΤ :---; 89 γ68] ἐγου Ὁ16- ἰδία (ϑίδηον- 

ἡ) ρἀετεξαϊδι ΥΌΘΤΒ οὗ Ῥ6806) ἴῃ (80 υουϊὰ διὸ 
δβοδίθα ἄδορ ἴπ ἰδ μιοδγὶβ οὐἨἩ τηϑθῆ---ἰ6 που] Ϊγ 
Ἰυδίδ.---όδο0 ΟΠΙΟΠΦ ἸΏΘῺ 18 {86 Θομδοαιθῦσθ οὗ 
ῬΘ6806 ἐπ Πη6Ώ.---ἼΠ.. 0 ΟΔΥΤΙΘΒ ἷβ ῬοΪῃ ὑ ΒΙΠΟῚ ΚΣ Τ6ἢ 
ὌΥ αἀυδυτο ]ηκ, 18 ΔΙ ΤΑΥΒ 86 ἸΟΒΟΥ ΠῸ τηϑίίοῦ 
ον 6 ἢ6 ΤἸΩΔΥ̓ ζαΐῃ ὈσοΒΙ 685, [ὉΥ Ἦθ 10868 Ὑῖϊ 
6οά.---Τ ογο ἰδ τοϊδιϊνοὶν 1110 Ῥταγίης ἴῃ 80 
πον] δηὰ Ὀοδί 68, σοὶ οὗ ἐἰιαὶ 11{116 15. ΟΥ̓] 
Ῥτγαγίῃς.--- Μοδί σθῃ ἀδδῖσο (Π6 σὶ 8 ΟΥ̓ αοά, ποὶ 
αοἀ Ηϊπι8ο]ἢ..--ἘΠΥΥ Β06 8 ἀΌΔΙΥΘΙ δηὰ αδιτοὶ 
Ὀγίηρδ νο0.--- ἼἾ]ο δηά οὗνδηι ΙΏΔΗΥ͂ ΟὈδίϑο168 ἴῃ 
6 ὙΑΥ ὉΥ͂ Οὐ ἀοεῖγοβ. ΌΥ Βοοδυβο βοΐ - 
Ὑ111 ἀπὰ ρῥγίάθ ρσοβοηὶ οὐβίβδοϊοβ ἰο Ὠϊνπθ Π6]Ρ. 

1ω1800 :-Ἴ 6 δἰ [Ὁ] 1υ808.--Τ 6 ἀἰβδϑηβίοπϑ οὗ 
ΠΌΤΟΥ 116.-- ΤᾺ Ὠδίυτο ἀπ δοπδοαῦθῃοθ οὗ 
518. 
ῬοΒυβΒδΖΕυ:--Τ 8 ἀοορθεί σοοὶ οὗ 8]} βί γε. 
[ν. 1. Βαστοην οὔρδί ἰο τοῖ χη ἴῃ [86 τ ΘΣῚ ὈΘΓΒ 

(ἐν τοῖς μέλεσιν. Τμὸ ποτὰ μέλος πἰσηϊῆοδ 1. ἃ 
ἸΕἰχα Ὁ, 8 ΤΡ οΥ; 2. ἃ Βοῃβ δῃηα δὴ (86 τημϑὶο ἰο 
ὙΒΙΟΝ ἃ δος 18 δοὶ, δὴ δὶρ, ἃ ἰιχππο, ἃ τηϑοάγ. 
ἐν μέλει, ἱπ ἰᾷπο, Βαττηοπίουδῖγ. ΤΟ ατοοῖκ ποσὰ 
μέλος νουἹὰ Βυρκχοδὶ (80 ἀοῦ 19 ἰάθα οὔ τοϑπιθοὉ 
8δηἀὰ ΒΑΥΙΠΟΩΥ ἰὼ ἃ ἀτγοοὶς ΘΔΣ δηᾶ 1 οδηποῖ δυὶ 
ΘΟΙΒΙ 6 ἐμοὸ βοϊοοίΐοι οὗὨ ὑπὸ ψοτὰ ἴο ἢδυθ δ0Ώ- 
ὑδυιρ]αἰθὰ δαοῖι δ Ὁ]] 8: 00), Ὀὰΐ ΠΟῪ (ΠΟΥ͂ 6Χ- 
ἰδὶν οἰτιΐο δηα ἀϊβοοτὰ, ἰδ οοῃζαδίοη οἵὗὨ ἐδ 
ΟΡ δῃηὰ {π6 ΥἹἱοϊοποθ οὗ δὴ διγιηϑα βο0] ] 6 1γ. 
Τ|6 Ἰυϑὲ8 δοὶ [86 ρϑτί οὗἁ Βο]ἴογβ (στρατευομένων), 
(ΠΟΥ 8.6 ποὺ ΟὨΪΥ δῃποϑιηροα ἩΣΓΒῚ ἢ Ὁ δηα ἴογδρ- 
ἴῃς (ΑἸέοτά), θαΐ (867 δ:ὸ δοίϊῃρ {μ6 ρατγί οἵ 
Β0] ἀΐογβ, οησαρίης ἰῃ 41} (16 οἿἿ668 οὗ ὙΔΙΠΣΔΙΥ͂ 
ΒΟΡΥΪΘ6.---Μ.]. 

γ. 2. φονεύετε. ΤΕὶβ 8 οβρϑοΐϑν ἰσυθ οὗ 
(080 Ὀ8η48 οὗ λῃσταὶ, δἰσαγίἑ, ΤΟΌΌΘΥΒ δηἃ 8.5888- 
δἰηό, γῆ, ἀπάᾶον ἐμ πδιὴθ οὗ Ζεαϊοίς, ἰπἴοδίοᾶ 
Ψ ον 88} δοοϊθὶν δἱ (͵8 ἐὔπιθ, δπὰ δἱ 188ὺ τηδὰο (}9 
ΤΟΡΙο ἰϊβοιῦ ἃ ἄθῃ οὗὨ δβϑβαββίπβ. 860 Μαί. 
χχὶ. 13. Ἐνίάθῃσοβ οὗ ἰμ6 Ὀϊ]οοά-ἰ τοῖν ϑρί τὶς οὗ 
γδίζο, ὙΒὶσ ἢ ποῦν ἰκὸ ἃ δοπὰα ροδββοβϑβοα (89 μοασί 
οὗ ἸΑΓζΘ ΠΟΙ ΘΣΒ οὗὨ {86 ῬΘΟρὶθ, ΤΩΔΥ 6 5668 ἰῃ 
(80 τπιυτάοχουδ ]οίδ δῃὰ υἱοϊϑηὺ δηὰ ζγεοαπθοΐ 
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αἰδτολκβ δὲ ἐ818 ροτῖοά, τχϑηϊἱοημοα ἱπ ΦΟϑορἢυ8 | ἐμ0 τυ] 6 δΒβοιη Ὁ]Θ ἃ ὕσγοσῃ 811 ρμασίβ οὗὨ ἰδθ 
(με ο), δπᾶ ᾿π 86 6΄08Ρ}6] διὰ Αοἰβ, Β6 ἢ 88 | 796 8ὰ ἰρουβίοηβ δὖ ἐμ Ῥαββουθσ, “Οτγωοῦν 
(δε οἱ ΒαΥΘΌ 65 (Μδίι. χχνὶ. 16; 7πο. χυἱῇ, [ νι" (Μαίι. χυ. 18, 14). ὙῬοσάβποσί.--- Μ. ]. 
40) κα οὗὁἨἁ υἀδ5 οὗ 64]1166, δὰ Τπουὰδβ (Δοίθ[] [ἩΤΗΙΤΒΥ οἰἶὐοθ ἰ86 70] Οἱ Ῥαββαθβ ὕγοϊα 
Υ, 38), ἃ {86 Ἐχγριίδη (Αοἰβ χχὶ. 88), δπὰ {8:6»] Φοδβορῇῃνβ. Βεοὶ. Ψωά. ΤΥ͂. 10; 11. 1; Απέΐᾳ. 
ΘΡΒΟΥ͂ ἀσαϊηδί δ(. ΡῬαὺ] (Αοἱβ χχὶϊὶ. 12-14).  ΧΥΠΠ. 1; Δεϊϊ. μά. 11. 28; ὙΙΙ. 81; 1. 708.-- 
ΤΟ ΏΔῪ 8180 ὍΘ 8 ΓΟΙΌΣΘΠΟΘ ὮΘΣῸ ἰο ἐμ ΟΥὙ Οὗ] Μ.]. 

ΥΠΙ|. ΒΙΧΤῊ ΑΥΜΟΝΙΤΊΟΝ. 

ἘΧΒΟΚΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ ΑΡΡΒΕΈΒΒΕ. ΤῸ ΤῊΝ “ΕΙΒΗ ΟΗΕΒΙΒΤΙΑΝΗ ΑΝῸ ΤΗΕ 
ΦΥ͂ΝῸΙΝ ΒΕΕΈΒΕΝΟΕ ΤῸ ΤΗΕΙΒ ΒΕΙ͂ΝΑ ΟΝ ΤῊΒ ἽΑΥ ΤῸ ΑΡΟΒΤΑΒΥ. ΤΗΕΥ ΑΒΕ 
ΑΡΡΒΕΞΒΕ. ΑΚ (ΒΕΙΙΘΙΟῦΜΒ) ΑΡΌΟΣΤΈΕΒΕΒΚ ΑΝΌ ΑΡΌΣΤΕΒΕΒΒΕΒ, ΑΒ. ΑΡΟΒΤΑΤΕΝ. 
ἸΠΕΙΒ ΒΕΙΕΝΌΒΗΙΡ ΟΕ ΤῊΝ ΜΌΒΙ, ΝΉΙΟΗ 15 ΤῊΒ ΟΑΥΒΕ ΟΕ ΤΉΕΙΒ ΙΜΡΕΝ᾽- 
ΙΝ6 ΑΡΟΞΤΑΞΥ, ΤΗΕΥ ΤΈΒΕ ΤῸ ΑΟΚΝΟΤΥΨΕΘΟΘΕ ΑΒ ἘΝΜΙΤῪ ΟΕ 600, ΤΟ ΒΕΡΕΝΤ' 
ΟΕΤ ΑΝῸ ΤῸ ΒΕΤΌΕΝ ΕΒΟΝΜ ΤΉΕῚΒ ΜΟΒΙΌΙΥ ἈΟΝΝΙΝΟ ΑΝῸ ΜΑΝΡΕΒΙΝΟ ΤῸ 
ΤῈΒ ΟΥΙΕΥ͂ΝΕΒΒ ΟΕ Α ΟΟΝΡΌΟΊΤ ΜΑΒΚῈΡ ΒΥ ΗΥΜΙΠΤΥ ΑΝῸ ΒΕΒΙΟΝΑΤΊΟΝ ΤῸ 
ΤΒ ὈΓΤΙΝΕ ὙΩΙ,. 

ΟἜΑΡΤΕΒ [Υ͂. 4-17. 

4 ΥὟο δάῳι]ξογοσβὶ δηὰ δαυ!έθγοβϑθϑ, ΚΠΟῪ γ0 ποὺ ὑπδὺ {μ6 ἔτι θη ἀβμῖρ οὐὗἁὨἩ {86 που] 8 
ον τιὺ} αοἀδ τ οβοονοτ ὑπ γοίοσο 17}}} θ6 ἃ ἔτϑπὰ οὔ ὑπὸ που]ὰ 18 (86 δπδιινὅ οὗἵἹ 

ὃ θοὰ 0 γα ἐδῖηίς ὑμαὺ ὑπ0 βοτὶρίαγο βδιῦ ἴῃ ναΐη, ΤῊΘ βρίγιῦ ὑμπαὺ ἀνθ! ]οϑ.ἢ ἴῃ π8 
ῦ [υρίο! ἢ ἰὸ ϑῆνυ ἢ Βαὺ Βα ρίγοιῃ τῶοστθ ρτδθθ, ἯἘ Ββοσγϑίοσα δ βδί(ἢ, αοα γϑβίβίϑυ ἃ [89 
Ἷ γιοπὰ, Ὀὰῦ οαἰνοὶμ σύαδθθ ἀπίο ὑμ6 Βυθ]θ. ϑαθηαϊδ γοΟΌΣΒΟΙγ Θ ἐβογθίοσο ἰοὸ Θοάὰ. 
8 Βορίβι (μ9 ἀον]!, δὰ μΒ6 Μ1}} 866 ἔτοτα γοα. Ὄσδν πἰρῇ ἰο αοὰᾶ, δηὰ μο ψ1}} ἄταν 
εἰσι ἰο γοῦα. ΟἸθδῆδθ γον ιδηάβ, ψ6 ΒΙΠΏΘΙΒ; ἃπἃ ῬΌΣΠΥ ψοινρ ᾿οαγίθ, ψε ἀο.}}]6- 

9 τηρᾷ. 0 αϑ]ιοιθα, ἀπά τηοῦτῃ, δ δ Τ66Ρ : θὲ γοῦν Ἰδαίου 6 ὑπγηθᾶ (0 τηουγπίηρ, 
10 δηὰ γοιγ 70γΥ ὑο πθανίηθθβ. ΗΌΠ20]6 γΟΌΓΒΕΪγ 68 ἴῃ {86 βίῃ οὗ ἐμὴ 1μοτὰ, ἀπὰ Β9 5841] 
1 δ γοῦ ἀρ. βΐρβακ πο ονὶ] οπθ οὗ δποίμον, Ὀὑγθίβσθη. Ηθ ἐμαὺ βρϑδϑίῃ ου]] οὐ Βῖ8 

ὑγοίμον, δὰ ἡπἀροί 8. Ὀτούμοσ, βρϑαικοι 6υ]]} οὐ {π6 Ἰδτν, ἀπᾶὰ λαάροίμ ἐμ6 Ἰὰτ: 
12 θαι 16 ἰδοὰ ἡπᾶρο ἐπι ἰδτν, ὑμοὰ τὲ ποὺ ἃ ἄοοσ οὗ ἐμ απ, θαὺ ἃ ἡυᾶρο. ΤΆΘΓΟ ἴ8 0η6 

ἰδηρῖγον,1 ΤῈΟ 18 8010 ο Βαῦ76 δηᾷ ἰο ἀθδίγου : 180 δῦ ἱβου" ἐμδὲ ἡπάραβὺ δποίμον 7,8 
8 60 1ἴ΄ο πον, γ0 ἐμαὺ βαῦ, ΤῸ ἀδΥ οΥἱδ ὑ0 ἹΠΟΙΤΟῪ Ὅ6 Ὑ1]1 ρῸ᾽ δ ἰηύο Βυ ἢ 8 οἰίγ, δῃὰ 
14 ὁρῃπποῖδ ἐμ τ ἃ γ68Σ,}Δ} δῃὰ ῬῸΥ δπὰ 86]}, δρᾷ ροὺ ραΐῃ: ἩΒΕΓΘΩΒ γ8 ΚΙΟῪ ποῦ 

ἯΝ409 ἡ αἿ] δὲ οὐ (86 τόσσον. ΕῸΣ ὙδΒδὺ τ6 γοὺν 16 Τῷ 181 ΘΥΘἢ 8 σϑροῦν, ἐμαὶ 
δ δρρολγει ἢ ἔου ἃ 11||6 ὑλ,6, Δη ἀ53 [Π6ὴ γδη θη αΔΥ. ΕῸΣ ὑμαὺ γ6 οἰσλέ ἰο Βᾶγ, 1 
δ (6 Ιρτὰ νι}},35. τὸ 584}} Πν6,)"6 δπὰ ἀο ἐμῖ8, οὐ ἐπα. Βαὺ ΠΟΥ γ6 τεὐοϊοϑδ ἴῃ γΟΌΣ 
ἸῚ δοαδέϊηρα: 411" βιιοἢ τοὐοϊοίησ 18 οὐ]. ΤὨΘΓΘοσο ὑο μἷπὰη (μδὺ Κπονοίῃ 0 ἀοἾ ροοά, 

δηὰ ἀρο(ἢ ὑξ πού, ὑο πῃ ἰὸ ἰΒ βίῃ. 

Υ Ὥ οιχα « το ΠΥ ΤΥ ΣΙ Σ  σ ν ἼΣ 
ὁ ΘΟ ξῖα. ἰμρατῖ τούτον ἀδὸν κόσμον. 
8 (ρὰ. 8! π. τοαδῦβ ἔστι τῷ θεῷ ἴο᾽ τοῦ θεοῦ ἐστιν οἵ Βο0. ἀηὰ αἱ. 
4« Β. Οοά. Β5᾽π.τοοά ἐὰν ἴογ ἄν.--Μ.] 
Οοὰ. 8[η. Βδ6 ἐχϑρὰ ἴος ἐχθρὸς.--Μ. 
ἰαῦκε. Υο [δἀὐπ]οτοτα δηὰ] δου] ογοθδοδ Κηονγ γ6 ποῖ ἐπδὲ πο ΙΘμ ἀ8} 10 οὗ 6 προσ] ἃ 158. 1:9 ΘΏ ΤΥ οἴ 

οάξ ΒΟΘΌΘΥ͂ΟΣ ἰπογοίογο Ἡ{Π|οϊ ἢ ἰο ὃὉ6 8 (τἰοηὰ οὗ {πο που]ὰ, βίδῃ 6 1] ὩΡ 85 Δ ΘΏΘΩΥ οἵ Θοά 
ΕΥσ φἀα!εοτθαδθθ.... ἰδ ΘΏΓΙΕΥ οὗ Θοάῇ.... 8881} 6 τοϊπάοά (ΑἸοτὰ) ἰο 6 8 ζἱοῃὰ οἵ ἴδο ποσὶ, ἐθ 

γ οοποϑίταϊοὰ δΔῃ ΘΡΕΡΩΥ οἵ α6οά.--Μ.} 
ἔν δ 4 Α. Β. 8ίη. 1δοδιθδηη, ῬΥοδίηρον τοοὰ κατῴκισεν ἴο, κατῴκησεν ἄὅ. ΚΕ. οἷς. 

Ἰληκο: Οὐ ἀ0 γ8 νόμον “οὐ. 1709 δρί τ ἐμαὶ πηϑδὰο Ἠΐ δυο ἢ 8, 85 ϑΡΡουοα ἴο ΘΩΥΥ, Ἰοηροῖῃ ὑρνασγὰϊ 
6 βρίγε δαὶ αἴτιον Ηἰπι [ος ἀο 9 ΒΟΥ εἶν 69 Ϊδηϊοὰ ἰπ ὯΒ, 6810} ἀθαίτοῖ ἢ (80 ἀθ Ῥοἰΐθ, ἀπὰ 

το ὁ, ῃ δέει Ἶ ἴον Βούοτοῦ [[ΠΔῊ ἐδ 1110 πΡΕΙ αν τς γοίὮ στϑοο: ἩΒΘΓΟΐΌΓο {{ [8 Βοτιρἔατο] βα ἢ... 
[Βαϊ ἨθΘ Εἰτοῖξ, σεοκῖον Βῖδοο: Ὑδογοίοσο Ηθ βαὶ β ορροθϑὰ ἴο 86 ργοπὰ ὑυὰὶ κινοίη στῶοο ἴο ἐΠ9 

Ἠθπ016.--Μ. 
ἴανο ἴο 1 Α. Β. Βίη. ΨαΙΕ. οίο. ἱπβατὲ ὃ ὁ δδσ ἐδο νοσὺ. ὃ ὁ [ὁ οπιεξοὰ Ῥγουθθὶγ ἰπ οτᾶοσ ἕο εἶτϑ ἴο 89 βϑηΐδθῃοο 8 

τόσο ἰπἀοροηῃάθηϊ ἴογηι. 
Ἰδηᾷο: Βυθ0]6.ὲ γουγδβοῖϊτοβ.... Βπὶγοαίδὲ....... 
ἰϑαδτιίε γοῦΓδο! τθθ. .. . Βαΐ χοεὶδῦ [09 ἀσνὶ] δηἃ 6 5.:4}} 869 ΔΌτα γοῦ.--Μ.} 
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Ψοῖοο 8. Ἰααβοῖ «. . Οἴοθηφο (δι μαιᾶρ, γὸ βίμεσεσ, αῃὰ οὐπροοταίο [ποῖ οβαδίο πηβο ΘΟ] εἰ) Βρασία, γο ἀσαξῶο. 
Ώ Φ 

[Ρυτγίγ γοῦν δηάθ... .. δῃὰᾶ πιαῖκὸ ομδδῖθ γΟΌ ὨραΤ.--Μ.} 
Ψοτῖεο 9. [8 Α. δΔῃὰ Οοὰ. δίη. οἱ καὶ Ὀοΐογθ κλαύσατε.-Μ|Ρ 

Ιδοξο : 66] τΐδοσδῦϊο δοὰ ποῦτγῃ δηὰ ὙθὸρΡ} [μοί γοῦν ᾿ἰδιιβηος ἔσζῃ [1561 ἰπίο Ἰδξοφοϊδεῖοῦ διὰ γοῖς 
0. ἰπῖο ἀαοοϊθαποδα. 

Βο πτοίοϊιοὰ δῇ ἃ τηοῦγη διὰ ἮἯΘΘΡ : . . . .«,), Δ γΟῸΓ [0Υ ἰπἴο ΒυμΠ]Πἰ δ ΐοπ. 
ΑΙΤοτὰ : Τὴο οἱά Βηκ δ ποῦ ἀοισποαδί, Ὠονν οὔδο] θ᾽ 88 ἃ ΠΟΌΠ, ἰδ ἴΠ6 οχδοῖ ϑαυϊγαδϊοαὶ οὗ κατήόφειο 

δυὰ οὐκὶ ἴο ὃὈο γοδυδβοίδἰοά.---Μ.] 
Ψαῖεο 10. [9 Οοά. Βίη. ἱπνοτῖϑ οὖν δἴον ταπεινώθητε.--Μ,) 

ΤΉ οπιἐδαίοῃ οὗ τοῦ ἀοθδ ποῖ δδοϊ ἴπΠ9 ἰγαῃοιδἰίοη. [4,,8Β. ΕΚ. οἷο. Οοά. δίη. οσαἹῦ 1;..--Μ..] 
Ἰδῆκο: . .. .. Ὀοίοτθ ἴπ6 [οτὰ, ἀπὰ Ηο Ἡὴ|}] οχδ!ὶ γουῦ. 
[Β6 πυπιθ]οά, ἐποτοίοτο, ὈοίΌσϑ.... . δηὰ Ηο 8.14}} ὀχαὶὶ γου.- -Ἱ.) 

ΨοῖβΟ 11. 10.Α. Β. Κὶ Βίη. οἵα. ΤΊ δοποηἀοσ στοὰ ἣ κρίνων ἴὉΓ καὶ [Εδ-. οἵο.--Μ.} 
Ζδημο: Ὧο ποῖ σα] ηπηηΐδίο [ἀθογυ] ΟΩὴ6 δηοῖποσ, Ὠγοϊγοη. Ηθ [μαὲ οδΙ απιπἰδίοί ἢ οὐ ἡ πάκοῖδ ᾿ἰ8 Ὀγοίδοσ, 

οσδ᾽ υὐπηϊδίοί ἢ [Π6 αν ἀπὰ μά μοῖ [Π9 1 νν. 
[ὃῦο οι ἐρδακ δικαϊπεὶ ομθ δηοίδος, Ὀγοίγθη; δ6 ἐμδὲ δροδ κοί διζαίηδὲ δι Ὀσοῖμου οὐ ᾿υἀὐκοῖλ ἴα Ὀτοίδοτ, 

δρεοακοὶδ βκαίπδί.... Μ. 
ΨοῖΟ 12. καὶ κριτής ομἰ θα ὃν Βθο. [π|τ} Κι. Ι,. οἷο.--Μ.], ἰο ἰὨϑογίοα ἰπ Α. Β.. ΠΙΔΏΥ το  ππδο168, ΑἸ τηοεὶ 41} ἐδο 

γογοίουδβ, ΤΙ ϑομοηι. δο ἢ π). δἷβο Οοά. δίη. 
[Ὶ Α. Β. Ε. 1,. πιδὴν ταΐηυφδο. Οοά. Βίη. Υαῇς. ἅγγ. Οορί. δὶ. ἰηδογτέ ὃ ὲ δῇοι σύ, ἃ τοϑάϊῃρ ὮΥ 4]}} πιϑαδα 'ο 

Ὀ6 τοϊδίηθάα οη δοσοπῃΐ οἵ ἰδ εἴγοῃ κα Θ ρμδαὶθ “" Βαὶ ἐδοω (α]τοοὴ οοπίοιηρίθουδ),, πο αἀτγέ ἐπου 1"--Ν} 
15 Α. Β. Οοὰ. ϑίῃ. διὰ πιδῺν πιϊπυβοῦ]οθ ἢχ {86 τοδαϊῃρθ ὁ κρίνων διὰ τὸν πλησίον δραϊμδὶ 

ἐποδο οὗ Βοος. ὃς κΡι νεις, δὰ τὸν ὅτερον. 
[Κ. δάὰϑ (εθὸ Ραμ. χχχυί. 28) ὅτι οὐκ ἐν ἀνθρώπῳ ἀδνλ᾽ ἐν θεῷ τὰ διαβήματα ἀνθρώτον 

κατενθύνεται --Μ.} ὕ 
1δθσο: θμ6 ἰο 9 [Δ'Ἰκίτοῦ δὰ Φυάμο, Ηρ, 0 ἰθ ΔΌΪ6.... . «Βυ Ἧ80 δεί δου, ἔμπου ἐπεὶ Πὐκαοσ [ἀτὶ 

ἐμ ἀκι μα] ἐΥ ΒΘ ΕΠΡΟΩΓ ΓΟ ..... Βαϊ ἴδοι, πδο δγί ἔποὰ (πδὶ υάροαί (ΠΥ Ὠοϊφδυουτν}ὕἅ-- Μ.] 
Ψοεοο 18, Ἡ Α.Ὁ. 1. οἱς. μομάοτ | Βίη. ΑἸ ὐτὰ.-- 1] τοδὰ σήμερον καὶ αὔριον, ὙΠΟ [8 δ’6δὸ τηῦτϑ 

δυϊποητς δά ρογίδηϊ ἰδ ἢ αὔριον. 
15 ἸΔον πη δηι Τίθο οηάοτῦ (οἰ]ονίης Β, οἔο., δογογαὶ πιίσαδο.  κ:, τοαά ἐ.6 Ἐπίατο ἴον ἔπο διιθλπαίτο οἵ 

Ἰπρὰ 1η ροίπέ οἵ πηδέϊοσ πιοτὸ συϊῖδ0]6. Α. 69 διαὶ ἧτο Βαυρῥππηςοιτοα πο πὸ πα ἰοδίθα. (80 Οοά. 
τ.--.Μ. 

4 Α.Β. προ ἐμπορενσόμεθα καὶ κερδήσομεν. ἈἘ.Ι,. βυδ᾽ πηποξίγο.--Μ.} 
ΤΑ. οπιίίδ ἐκ εἴ.--Μ. 

Β. διὰ [δοϊπιδηῃ οπἂὲ ἔνα, Ὀπὲ ἔϊο οτο Βδίου 18 ἢοΐ ἀοείεϊτο. 
: Ιδῦκο: Ἧ7911} πϑη, γ60 ἰμδὶ ΒΔῪ : ο- ἀΔΥ διὰ ἰ0-ἸΔΟΓΓΟῪ ᾿Ἧὸ ὙΓῚ ᾿ΟΌΓΣΠΟΥ ἰο δυοὶι δηὰ βιιοῖ ἃ οἰἔγ, δοὰ ἨΠῚ 

ποτῖς ἐοσὸ ΟἿ9 γόδσ, διὰ ἀο Ὀυδίποσθυ δ πιδᾶῖκο ρμαίη. 
[60 ἴο δον... . ἰο-ἰδ  δηὰ ἰοτοΎσον ψγὸ ὙΠ] δοῖ ἰογι (ο ἐμί8 οἱἵγ δοὰ μι! 1} δροη ἃ ἔμδοσο Ὁ16 γϑὰσ δὰ 

ψ|}} ἰγαδς [ἀ6  οῖίο, αι πα, Α11}0}} οίο. ΑἸίογά) δηὰ μοὶ ρδίη.--Μ. 
Ψοῖεο 14. 19 ΤΏ ΡΙ γα τὰ (Α. ᾿ΔΟ ΙΔ} 0)} ἰ8 ἰΏ ΦΥΘΓΥ σΑ80 τῆοτὸ [6 ΠὩρ (δ τὸ (. 1.) Τδοδοηάδοτ 

30 Ἰδοβπιδηπ, ζο] ονίης Α. Υοἷκ. οἵο. ομἱ ἐδ γ μὰ εἴοῦ ἀτμίς, ἘΒΟΝ παῖκοῦ [89 οχργϑεδίοη τπότὸ ἀ᾽οαλ, 
Ῥΐ α͵δϑο τηοτο Ἰἰνοῖγ, [Βυϊ Α. Οοά. 8|η. υς. Οορξ. οὐ ποῖ ΟὨΥ γὰρ νυέ ἀτμὶς γάρ.-Μ) 

δὶ ἐστε ἴα ἤχοἂ ὮὉΥ Α. Β. 1. οἵο. 
41 Δ. Β. αἱο. τοοὰ καὶ ἴον δέ (Βθ6. αὶκ. ΞΙΏ. Βοὰο Ρῃΐ καὶ Ὀοίοτγο ὅπειτα" Οοά. β!η. δατοϑϑ πὴῖϊδ 

Α. ὅπειτα καὶ [8 ΔοσογάΠΠσ]ν ἴδ τηοϑξ δυ θη ίο γοδάϊηρ.--Μ.) 
ΙΔΏΒο: ἴοδ γὸ ἰδδὲ Κποπ ποῖ [υπἀοτοίδηα πο] δαὶ Ν1}1 Ὀ6 το-τοστον [9 χτοαὶ ἰοταροϑείς οἴ ἡπιάφιοἈ!}. 
ον τπον [οἵ ΧΡ τ ᾿ γοὺςσ 1162 Δ νδροῦσ, ἰοσβϑοοί, γ0 δγο, ὑπ ἰο ἢ ΔΡΡΘΔΙΘΙὮ [ὉΣ ἃ Πε| 19 πῈ116, 

. Θῃ Υϑηίθῆο ῃ]. 
{Ὑπμογθδδ γοὸ πον ποῖ [86 ἐπίηρα οὗ ἰοἜοΣΤΟΥ : ον οὗ Ὑδδῖ σοτὶ (ΑἸίοτὰ) ἐδ γοῦσ 197 ΒῸΣ γ7Ὑὺ 8΄Ὸ ἃ γδροῦξ 

εὶς Δρροδγοίῃ ἴογ ἃ {{{||6 τὙΠΠ|16, [00 τδη δη]ηκ δ ἐξ ο8π|9.---Ἀ. δ ὼ 
ον 16. Ψ [Β. τοῦθ θέλῃ .--Μ.] : 

3..Α. Β. Οοά. Βίη. τοδὶ ζήσομεν διὰ ποιήσομεν. 80 Δοκηδηη, Τίδολιοροεῖ [ἃ ΑἸίοτά. ἘΚ, Ϊ, 6]. 
μΒανὸ ἴΠ6 ϑυθ πηοίίνο.--Μ.} 

Ἰδῦκο: Ἰποίοοὰ οὗ ἐπὶ γοῦ οἸρἣΐ [0 ΒΆΥ.... 
[1πδἰοδὰ οὗ να οἢ γα... . . ἯΘ Β)4}} ὈοΐΒ 1γὸ δηὰ ἀο [δ ]6 οἵ ἔπι61.---Μ1.} ἢ 

ΨαΣοο 16. ΓΒ Οοά, βίη. ὼδ κατακαυχᾶσθε ἴοτ κανχᾶσθε.--Ἡ.] 
Οοά. δι. 6 ἅπασα ἴο᾽, πᾶσα--Μ.,) 
Ιδυζο: Βυῖ ΠΟῪ γ8 ὕὈοαδί γουγβοῖνοα ἰῃ γὙΟῸΓ ΓΥδ[Ὼ] ΠῚ αδΐοηΒ, 411 Ὀοαδέης οἵἉ δυοῖὶ εἰ μὰ ̓ 8 ΟΥ̓]. 
[Βαϊ πον γ8 ΒΊΟΥΥ ἰῃ γοῖγ τυδίη- Ῥοδδίίκβ : 41} διιο ε]οσγίης ἰ6 νίοκοά.--Μ.} 

Ψαροο 11. [Π {τὴν ποιῆσαι ἴοΣ; ποιεαῖν.--Μ.} 
: Τὸ πη ὨΟΤ ἨὙΠΒῸ μπονείῃ.. . ., ἴο Πἴπῃ 18 π|ι}1} (ἄτα ἴο δίῃ. 

[8ο ἐἰμεῖ ἐο πὶ ἨΐΟ . . « .«,, [ὁ ἰπὶ 18 8 δἰ;.---Μ.} ὶ 

ΒΟαΌΘΩΙΥ τοδὰ;; ὁγ0 δἀυ]ογοσβ δηὰ δάυ]8- 
ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 68868,᾿ 18 τ ΠΥ δοσουπίοα ἴον ὈΥ Ἠσίδον, Ὑ80 

ΒΆΥΒ ὑπαὶ 1ξ ΔΥΪ868 ἔγοτῃ ἐμ ὲν ἰδἸκίηρς ἰλ6 ἴα ται ἴῃ 
ΑΝΑΙΥ͂ΞΙ18 :---ἘΘΡΤΌΔΟΣ οὗἩ (9 ᾿ππροηαϊπρ' ΒρΡο8- 8 1068] 5ΘΠΒ6, ““ὙΔΒΙΘῊ 8 ΘΧΡΤΘΒΒΙΥ ἀοπθ ὈΥ͂ Αὐ- 

ἰδϑυ, Υ. 4.---Ε χμογίδίϊοη ἰοὸ ἃ Ὀθίίον δηὰ Εἰ ζῆον] συδίῖ, Τ᾿ δοδτηδπη δηὰ πον." Βυὶ πὸ οδῃ 
αἷπι, ΥΥ, ὅ, 0.---Τ0 ομαγδοίοτ βίϊοβ οὐ ἰμοὶνρ σοη- ὨΔΡΑΪΥ οομοοῖνθ ΔΗΥ ἰμΐπρς ποτ οχίσγδυδραηὶ 
γοχδίου ἰο αοἀ οἡ ἰμποοογϑίϊο πὰ παάδιρθηί) 1ά688 ἰ ὑμΠ8ὴ [0 ΒΌΡΡοΒΟ (παὺ Ψ9}4πιὸ8 ψουἹὰ Ὀσδῃὰ δ]] 
(89 ποῦν δ] ερίδποο οἵ 89 Ρ60}]6 οὗ Θοά, ἐμοῖν | δον 88 ΟἿ ΥἸδιδη8 85 ᾿ἰΐθ γα] δ] ὑθ του 8 δηὰ δά ]- 
Ῥυγϊ δοδίίοη, ρθη θ {181 του ἱ ἢ, δη ἃ ΒᾺπι}}18- [ ἴΘΓ 868. [0 8 ΒΟΎΤΘΥΟΣ ἰῃ ρογζδοὶ Κοορίης νι 
ἰΐοι δοοοσάϊηρ ἰο {μοὶν βἰἐδίϊοπ) νυν. 7--10.--- θη- 1 [89 για θο]λο8] Ἰδησύυαρο οὗ ἰμ6 ΟἹὰ Τεβίδιιθηὶ 
ογδίϊοη οὗὁἨἩἨ ἰδοὶγ οομῃάδυςὶ ἰονγαγὰβ ἰδ6 Ὀγοίδσγϑῃ, ἰ ἐμαὶ Φ8ηι68 ΒΟσΘ ἀοβογῖδοδ (6 Φυαάαϊειϊο Ὀἰδ8 ἰ0 

οσν. 11, 12.---Ηἰθδυδβίοπ ἔσομαι ἐμοῖς γοβί]688, σαὶῃ- [ Δροδίδϑυ ἔσοια (86 ἰνίης Θοἀ οὗ τονυοϊδίζου, ΡΒ. 
βοοκίηῃρ δῃὰ βε]-ν 16 τναπάοτῖπς ἰβτου ἢ (86 ἰχχὶϊὶ. 27; 18. ᾿νὶϊ. 8; ἘΣ. χχὶϊἹ. 27; Ηοθββδβ; 
ποσὶ ὰ ἰη οοπδ ἀδγδίϊου οὔ 6 δρργοδοδίηρ βίοστη οὗ] Μαίί. χὶὶ 89; χυΐ. 4; 2 Οογ. χὶ. 2: Β νυ. ἱΐ. 22. 
λααρηιοπί νν. 18--Ἰὅ.----ΕΟΡΤοοῦ οὗ ἐμ εἷγ [4186 βοσὰ- [7 ποπάορ '8 ἰμδὲ ἐμῖβ ραβϑαβθ [88 ποὶ ἰεὰ 
Τὶ δηὰ ΟΣ δα ρ Οὗ πον δοπϑοῖθποθ. γγ.16,17. | δοπητηθῃίδίουβ ἰο ᾿ἰθᾶση (86 Βυι 1164] Ομδγασίοῦ 

Μεορτοαεὴὶ ὁ (δὲ ἱπιρεηαϊης ἀροδίαεψ. οὗ (μ6 ψ8ο]9 ΕΡίβι16, διὰ τοοσο ρῥαγίϊου]αυὶγ (86 
γξεε. 4. Ἧο δἄυϊΐθσθββοβ, ἱτΟὟ γ0 ποῖ,--- ἰ Βγθ 0}168] ΘΒατδοίον οὐ ἐμ6 τὶ οἢ πὶ οἷ. ἰὲ δά οἷ. 

ΤΏ ἔδοί, ἐμαὶ {86 τοδὶ οΥἹΥ̓ οὗὨἨ σοτοτηθηίδίουβασο Υ. 106 ΟΠΪΥ Βυργιδίπηα, Ῥατί οὗ ἐμπὲβ οχροδέϊοι 
ἰῃ ἕδυοῦῦ οὗ {πῃ Ἰοχί. Βοο., ὑπ6 δυϊβονυιἶοα ἰο | ἰδ ἐμ 90 ΟΟΘΌΓΣΥΘΩΟΘΘ οΥ̓ ἐ86 ἔοτυϊπΐηθ αὐ μέίογο88εε, ἃ 
ἐπ ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ ποὺ  δίδπαϊηρ, δπὰ ἐμαΐ ὑμΠ6 0 σοι- ἰ ἔθστα Ἡπῖοι Τ6110 Θοπβί 6.8 (0 ὮΘ ποὶ δ᾽ἱοροίθον 

ἈΝ 
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διῖνις, πῖον Ἡ ἐδ ΠΡῸΣ 081}5 οἷη χυΐϊδτ 85 δρῃ])οὰ 
ἰο ἱπάϊγν .}5, τ λ1}}]90 ΗπΐΒΟΣ ΤΌΣΟΣ Κα ἐλδέ ἰδο 
ἰοστα δῃου]ὰ Ὀ6 τοίοσσοὰ ἰο ΟΌγ ἢ θ8. Β651ἀ68 ἰΐ 
5 ποίοποτίδν ἰδὲ Θγταθο} 681 δα υ]θτῪ δοοογα- 
ἵπς ἰο (86 υδαρθ οἴ ἐμ ΟἸ]ὰ Τ᾽ οδἰδιηθπὶ δηα δοοοχὰ- 
ἴον ἰο ἐδο ἄχυτο 1.86} 18 ἔδιλὶ πὶ ᾿δβσλι οἷ 88 ἰΐ 
ἀεβογῖθ68 (9 ΦΞΟΥ οὔ ὑπὸ ον Β Ὀσῖάθ. Τὸ 
(δἷ5 τσδὲ 6 δα θὰ ἰμαὺ (9 ΑΡοδι]6 8 ποὲ 8ά- 
ἀγοδδίης πον (86 ον 188 Ομ τ βιδῃ ΟΠ σοι οα ἴῃ 
Ρδσώσυϊδν, Ὀυϊ Φυάδῖθτα ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ, ΒΟ 88, ἰὰ 
ἰ8)6 Ῥχοοοράϊης δοοϊΐοῃ, ΒΘ Β8Ὺ ἰΐὺ βυπάογοα ᾿ἰπίο 
ἰδὸ πιοδί ἀΐγονδο ἔδοίϊοιβ. 189 Ρ]Γ8] ῬΓΟΌΔΌΪΥ 
ἀομοὶθδ ἐδ8 αἰδταρίΐοι, ποὺ ΟὨ]Υ {80 δϑούογῶὶ 
ΒΥπδφοξῦθδ Ὀυὲ 8160 0 ΒΟΥΘΥΔ] ἔδοὶ 018. 
Ἐπον νὸ 8οϊ.-- Ετοσ ὙΟῸΓ ἰδμοοοστγδίίοδὶ 

ΘΔ ἶπς ἰο ἐδ 6 δΘογαπδηὶ τι αἀοα 85 ορροβϑὰ ἰο 
τὴ πηχοῦϊγ που], δπὰ ἤσοσῃ γοΟὺΣ ἰθδοίηρ δηὰ 

οΝ] 
Τπδῖ ἴ86 ἔσθ ἀβδἱρ οὗ ἴ86 ᾿τοσ]ᾶ.---Τ αὶ 

8 υοΐσομ ἀρ δπα 4]}|διποθ τἱΐβ δὴ Ὁ ΚΟΥ 
ποῖκὶ (08. ἱ. 27; οἵ, 1 7:0. 11. 18), ποὺ πλοχοὶν 
ἱποϊϊπδίϊο ἰο ΣῪ σοοὰβ (Τ8 6116 δπὰ ἃ].}, ΠΟΥ 
που ἷγ ἀφεῖτοβ (δυγοη 8), ΒΟΥ ὈΟΪῊ οὗ [689 
ἰοξοίμον (ἀ6 οι). Τ8ὸ ποσ]ὰ ἐβ ρογβοπὶϊδοὰ 
ἱδ (δΐ6 δηι  μοϑῖθ; [ἰὑ 8 1Δο]δίγῪ ἀορὶοιοα 88 ἃ 
ποῖος, ἰ8Β6 ὙδηΣΥ οὗ πιδη κί πὰ ἀολέγίπς 1.861] δηὰ 
ἑωδεὰ (ἰ, 4., ὑπ χοα]ποδδ βμοπίηρ (861 ἰπ 1ἰ8 
ῬΓΟΡΟΠΔΙΟΥ ἴῸΣ (00 ἱϊρ 6 ΓΒΟ}8}}) οοῃῃθοὶοα τ 1} 
ἰδ6ὸ πϑοὶ]θ υἱδὶ Ὁ]0 νοῦ ὕγυβίγαίθα ν ἴι. ΤῈ 
δυδοὶειϊα {γὶθπ δὶ ΤῸΣ ἐμθ που], τ ΒΙΟΘΣ τηυβὶ 
δα ἰδκοὴ ΟΒΙΘΗ͂Υ ἱἰπ 8ὴ δοίΐτο 8686, οομῃδὶβιϑα 
ἡπαὶ ἰὰ ἰλ6 ΘΟ Ἰϊαδιΐο ἀοδῖγο οὗ οπϊογίηρς ἃ που ϊα]γ 
Εἰουγ ἩΔποι δὶ (10 Ὀοδὲ "γῶδβ ΟὨ]Ὺ ἀγοα ΒἰΘΥΘΓΟΝὶ- 
Φ01}γ νἱοῦβ (πῃ δῆ 5.81] ϑῃὐογιηθηὺ, ΒΟΠΟῸΣ δηὰ 
οαϊπίου οἷ. Μαίίῃ. ἰν.). [( 8 ἰο ὃθ ποίίοοὰ 
ἰδδί ἐδἰα τοῖα του] ] 1 688 δοποϑδ]ϑὰ 18017 ὑη ον 
ἰδ κϑι οὗ ὁ ρίουδ βοοίῃρ ἤγοπι ὑμὸ που] (ἐμ 
δοιτοὶ οὗἨ Βοδε βοηΐβω,, ουὐϑῇ οὗ ἀδϑηι]6- οΥἱδί8η, 
Ῥτοιουἀοα τι0168}}}088). 
16 ϑωτίτΥ οἱ Θοᾶ. ---Ηρζο 8180 ἰμ0 ρῬγοάομιὶ- 

λαοὶ δοιΐνγο Β6 050 τησδὶ Ὀ6 Πο]ἀὰ ζαϑὲ ““ οἷν τ ἰοἢ 
δοοουπί (86 χη [ΟΣ οὗ οοτοσηθηίδίοσβ ᾿ηΐογρχοί 
Ἡ βίσαὶ κι τὺ ὉΥ ἔχθρα εἰς θεόν (Βοτα. νἱϊὶ. 7) ᾽" 
Ποῖον. ᾿δοβπιδπα [0] πίη (δ 0 ὑπέπεέοα οὗὨ ἰδ 9 
γυδία, 6. οὐϑὴ δἀοριϑὰ ἰμοὸ γοδάϊης ἐχθρὰ 
ΨΒοδ, ΠΟΎΤΘΥΘΓΡ, 18 8180 ἰΐ6 χοδαάϊηρ οὗ ἰ86 Οοά. 
ἷἰῃ.--Μ., τμῖο στον θα ικθῃ5 ἴΠ 6 τοῖκί οὗ 
ἰδ ἰάφα. 
ἍΤ οονοΣ ἐβοσθίοσο 6881} ὈΘ υϊη θᾶ ἴο 

98 αἰοπᾶἃ οὗ 180 τνγοσ]ᾶ.---πίρσθησο ἀγανῃ 
ἴτουι Ἡδοὲ ργϑοϑάεβ. Ὃς βουληθῇ. Ἴ8ο ἀἰδίου ἐγ 
ψ δὶ ἢ 85 Ὀθθα Του ᾿π ἐἰὲβ ὀχ ργοββϑίου, Βοοδῦ8θ 
ἶὰ ῥθεῖη ἰο ἰην το δὴ ἱπίθη(ἰο:8] ομοΐοθ οὗ οΥἹ]], 
16 δοὶ 8519 17 πὸ ἀϊδιϊησυΐδ ὈοιΘ0 8 ἔΌΤπιδὶ 
δὶ 8 πιδίοσ 8] ἱπίοπιΐοῃ. Τ86 ΑΡοβί]θ δοσίδὶ Η]Ὺ 
ἐρο]ἀ ποὶ ϑυργμοδο δἷ8 γοδίάοσβ ἰ0 αύθ ὑπ ΖΟσΊΩ 8] 
Ἰαεϊδηϊίοι οὗ ϑυστοηἀογίης ἰο 6 ποῦ. Βαὶ ἱὲ 
Υἱδ ΤΟΙῪ αἰ οτουὶ Ὑἱῖὰ (86 τοδίοσ 8] ᾿πἰθῃ 0Ὲ 
οἵ ἰδκίησ ἃ ἀϊγοοίΐοι ἰπ που] ποθ πο ἰπ- 
τοϊγοὰ (8 ἔγίοπ δεῖ οὔθ νουϊὰ, Βαὶ ἐμ ῖ5 να 
ῬΓΘΟΪΔΟΙΥ ἐὴ6 ο866 τῖϊ ἢ ἐπ 6 ΣΟΌΘΙ]Ἰο8 ΘὨΣ] αβτη 
οἵ ἰδὸ σεσα, οτοβ τίΐῃ {μ6 τοῦ] ]γ-ταϊπ θά τιθ88 
οἵ δυδαϊβίῖα Ομ νἰβιϊδηθ. Απᾶ ἴῃ ἐμὲ8 50:86 {π90 
ἰεστὰ ΘοΣί Δί ΠΥ ἸΔΥΒ δ γ638 ὈΟΓἢ Οἢ 1} 0 σοηβοῖου8 
ἰϑἰοηἰοα (Βαυπικαγίθη) δα ά οἱ {μ6 δι ἐμ 6818 οὗ 
ἰμοὲν ἀοίηφ πμϊοῖ μδὰ δγθθαγ Ὀθοοῖηο 8 γϑϑ] έν. 
ἩΒοδοοτοαν ἰ6 ἀογοίοά ἰο ἐμ σοσ]ά, δι οι 88 
761 σεΐν ἰ πἰδ μβοασὶ (μοί, 88 Τ᾿ ϑδίῃ βου, ὙΠῸ ΤῸΣ 
μα Ῥσοδοηὶ ἰδ ΟὨ]Υ ᾿ποϊπϑᾶὰ (μα γγ8 7), ᾿88 βίοοά 
ὮΡ δὲ (5:9 Θποιγ οὗ αοὐ, Ὀοοδιιδο ΟΌΚ αἰἰ πὰ ἰο 
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αοἄ ͵ἰβ ἀοίοτιϊ θα Ὦγ ἰδο αἰ θ οὗ ον Βοασί. 
ΤῊΟ [ογὰ Ἰοοκοία δ 6 μβοατὶ. ἨΗυιβοτΒ ἰαγίης 
βίχοβθ οὐ ἐδ οοπβίχυοίίοη ἐμδδὲ ἐμ9 ᾿νου]ὰ τηυδὶ 
ὍΘ ἐδιζθῃ ΒΘΓΘ 8ἃὃ8 8ὴ ϑρρχοραίθ οὗ Ῥουβοῃδ, Ὀ6- 
οῶυ80 φιλέα (θη δοῃδὶβίβ 'ῃ 8 ΓΘΟΙΡΥΟΟΙΥ, ΒΘΘΙΩΒ 
ἴο Ὀ0 8η οχρϑαϊθῃΐὶ Ὀοβίἀδ (86 τδτκ. Τμδὶ {86 
γον] 16 ΓΟργοθθμιθα 88 8ὴ ἀρρτοχαὶθ οὗὁ ῬΘΙΒΟΏΒ 
δβιδηὰβ ἰο γθϑδοη; δαΐ {μ6 αυοδβίϊοῃ 8 ΒΟΟΣ 
(80 ῬΘΥΒΟΙΒ 8ΓΘ ἰο Ὀ6 Βοπουγοὰ 88 ῬΟΥΒΟΏΒ ΟΥ̓ 
ἀἰδῃοπουζθα 88 ἐπι ρ ΥΒΟΙΔΙ (ΒΊΏ ΚΒ 88 ἃ πι68}8 ΟΥ̓ 
80] ββμηοδδ. ΗΟΤΘΥΟΣ 86 σἰ χα} ΟΌΒΟΣγΘΒ τιμαὶ 
καθίσταται ἈΘΤΘ 88 ἴῃ οἷ. 111. 6, ταδὶ ποὺ Ὀ6 τγοθκ- 
ϑηθα, Ὀαΐ ἀοποίοθ “6 ἐδῖκοβ ἐδ δἰἰλιυὰ 6." γο 
ΤΟΘαΟΥ “6 δβίδηἋβ Ὁγ,᾽᾿ ΟΥ̓Κ ΘΡΡΘΟΔΥΒ,᾽᾽ Ὀθοδιιδ9 
{18 ὈΣΙΠρΒ οὐὐ (86 88 γοὶ ἱηναγὰ ομδαγδοίοσ οὗ 
18 δἰὐαάθ. [0 ἰδὸ ψ8019 ““18. σοπβιλιυἱθα ᾽" 
ΒΘΘΙῺΒ (0 ὯθΘ 6 Ὀθδβὶ ὕοπἀουίης οὗ ἴ6 ἴσια ἴῃ 
ΕΠρΙδῃ; ἰδὲ ἀοθ8 ποὺ ἰομολ! 86 ἱππνγασά ΟΣ (6 
ουϊναγαὰ αδἰἰϊυὰθ ἴῃ Ῥαγίϊσυϊαρ Ὀὰΐ ἰηγοϊγοθ 
ΟἾ ΒῸ δῃὰ {118 βθθ8 ΣΆ] ἰο Ὀ6 ἰλθ ΑΡροβί θ᾽ 8 
τηοθηΐηρ. [Ὁ ἰ8 ἱπηπηδίοτἶαὶ ὙἩΒούμΟΓ 0Π.8 Τη8}᾽ 8 
ῬάσΣροβϑ ὉΘ Ἰδἰθηί, υἱλογοὰ ἰπ νογὰβ ΟΣ τηδηϊζοϑί 
1 ἄθϑάβ, ἰἱἢ ΔῺΥ 6880 86 ἰβ σοπδιϊξἰθα 8 ΘΠ 6- 
ΤΩΥ͂ οὗ 6οα.---Μ.]. 

Ἑσλογίαίοη (0 α δοίίεν αηὰ λίσλεν αἴηι, γν. ὅ, 6. 
γεβ. ὅ. Οσὐ ἅο γὸ ἕδῃου ἴμδῖ 86 δοσὶρ- 

ΣΘ δαῖτ ἐπ ν δ: .--- 18 ρδββαρο 18 ὁπ6 οὗἉ [89 
τοοϑὲ ἀἰ δου ἰπ ἐμ Νοὸν “Τοδίδιηθῃς : 6 τηιδὶ 
{πο 76 Τοΐον ὑΠ 6 ΓΟΔΘΓ ἰ0 (π6 ΟοἸητηοηίδτὶοδ (ΟΣ 
ἃ [011 ἀϊβου βίου οὗὁὨ ὑμι9 ᾳυθϑίΐοῃ (806 ϑομ ΘΟ ἸΚΘἢ- 
Ὀυγροσ, Βοιγᾶσε, ». 198: Ηαΐϊμον, Ἡ Ἰο δίῃ κου, οἷο.). 
Ἧο δᾶνο γϑὶ ἰο ϑοὺ δϑὶὰθ ἐμ σθ8}}γ ἀθβρογαίθ 
ΘΧΡΟοΒι 1008 τ 16} αἷπὶ δ αργουίΐης ἰμ ἰθχὶ (809 
ΗυΐδοΣ 5 ποίο ἢ. 166) διὰ ἐδιθὰ (0 δομηθοί 0 
οὗ πρὸς φθόνον Ὑἱϊ τνδὲὶ χοοθβ Ὀοΐοσο. ΤῈ 
ϑοχὶρίαγο βΒδ}} διχαίμδβί δνυ (ἀὰ Μομὶ)}, οὐ: 
Τοΐηκ γο ἐμαὶ ἐΔὸ ϑοσὶρίιυγο βρϑαῖε ἰῃ υδΐπ δπὰ 
ἐπυϊοιεῖν (πρὸς φθόνον ΘανοΥὈΪ Δ}1γ, αἀΘὈΒου) Βαί 
ἷπ ἐπὶ οῶϑο πρὸς φθόνον οὐρδιί ἰο ρῥγοοϑὰθ λέγει. 
Ἧ. ὁ δοβί οσ ἰδ οχροβιϊξου οὗ Βοζα, ασοιΐυβ δηὰ 
8].: “ΤΟ βρὶγῖῦ οὗ τῇδ ᾿88 ἃ Ὡϑδίυγδὶ ΌΪ8δ8 (0 
ΘΩΥΥ ᾽ 885 υπαογταίοα ὉΥ ΗυΐμοΣ, [πὸ ἐμαὶ 6889 
(88 νοσχὰβ τὸ ἰο Ὀ0 σοπῃοοίθαὰ π|ἰϊὰ ταὶ (89 
ΒοτὶρίυΣ9 ΒΩΥῪ8Β οὗ ἐπ ΘΩΥΥῪ οὗὨἨ Οδίη, δηὰ β' τ ]]} Ὁ 

88 108. Βυὶ ἰμδὶ ὀοὀχροβί οι 18 1 πδα τη 15881]9, 
ἴον 1. Τὴ 8 δρὶ γι 18 ἀφβουὶ υθα 865 βαυίηρς ἰδ θη Ὁ 
118 ΔὺοάΘ ἴῃ ᾽8 δῃηὰ δοῃβθαῦθδ!Υ ἀἰδιϊη συ ϊδιοα 
ἔΓΟΙΩ ΟΌΓΒΟΙΤΟΒ, 2. μείζονα κ. τ. Δ. σου ἃ 6 τ 11}}- 
ουἱϊ ἃ δι ͵]θοί. Τ8οὸ ἢγβὶ αἰ που], ἰπηἀοοα, νου]ὰ 
6 οὐγνϊδιοά 17 τὸ σου]ὰ ἰδ] πνεῦμα ἱῃ 9 Β6Ώ8Β6 
οὗ πνεῦμα φθόνου δοοοταϊηρ ἰο 184. 2, 24.-- 
διάβολος. ἨΙΒΟΥ ὑπάογυδίυθθ {86 5᾽ πὴ] ὁχ- 
Ροβίδομ οὗ βϑιιϊοῦ δὰ. συ. 7, βδυΐη, ““Ὀθοδυ89 
οὗ 118 διγδῃ θη 88 ἯὯ ΤΏΔΚΘ ΤΟΟΙΩ 1ἴῸΓΣ ΞΘΙΔΪΟΣ᾽ Β 
ποὶθ οἱ {818 Ῥαβϑδαρθ: υὑδοοδιμ, Ῥαμΐμα, Ῥείτωε, 
ωάαδ ὑπὸ φμαδὶ ογ6 ἰὰ Το ἥγηιαηΐ, ρος 6846, εὐ Κο- 
πιαηΐδ οἰ δὶς (])ὴ 2220 86 διιδγιείαπί " δπὰ ὈΣΟΒΟΣ ΟἹ : 
“τῷ διαβόλῳ, φωὲρεν πνεῦμα φθόνον υο8 ξιιδοϊίαί αανεν- 
δὶ πιασιοίταίωπι τοηιαπιπι.᾽ Βαϊ ἐμο πῃ οὗ ἃ βὺὉ- 
ἡοσί ἰο μείζονα ἀοίο γβ 8 ἔγοσῃ δἀορίϊηρ (818 Θχρο- 
βἰ(ΐοι Βοιη νοι 88 [01]]0}78: ΘΥ̓ΘΩ {116 ΗΟ] ϑοτὶρ- 
ἔυτο ἰθ5.1 8.98 ἱμαὺ {6 γ0 ἢ88 60Π10 ΔΙΏΟΠ Καὶ 0.5 ἃ Βρὶ τι 
ὙΙΟΩ Θχοὶίοβ (μδὺ ΘΩΥΥ ὙΒΪΟΩ 18 ἰδ Βροοὶδο δἱί- 
ἐγϊδυίο οὗ ἰπαὶ ον οὗἩ {89 νου] νυ ΐοι σαι 808 
{80 τῶ 8 δηὰ δχείίηρβ ἀοβουϊ θὰ δῦουϑ (860 (ἢ 6 
Ὁοοῖ οὗ Ζομδ}). 1,988 6} 8010 18 ἐμ!9 Θχροβιἴ 0 
ἩΒΙΟΝ Ι,Δ,Κ68 06 βρὶτῖλ ἰο ἀθῃοὶθ ὑπὸ ὈΣΥΪΏΘ 
ϑρίσιν θυΐ ἰδῖκο8 (16 γτοβρϑοίδυθ τοσὰβ ἰπίθσσοζα- 
εἰν ῖγ, 88 70] ον, “’ πυπὶ αὐ ἱπυϊάϊαπι »τοοίτυϊδ ἐπέ 
ϑρίσια ϑαποίω 3 πιϊηῖπιο᾽" (80 ΟΔΌΪΟΣ δῃὰ βἰτὶ- 



116 ΤῊΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ “ΑΜΕΗ͂. 

ἸαΥν Βοᾶθ, Οαϊνὶπ δηὰ 4].). Ὑότο (μ6 οἰ δίϊοι 
ἴτοια Ηοὶγ τὶν ἰοἰγοάποθδ (89 δυ᾽θοὶ, τὸ ΒΓΑ ΪΥ 
οχρϑοὺ δὴ ἰηἰοσγομζδίϊνο βεοηίθῃσθ. 180 ἸΏ ΟΥΡΓΟ- 
(εαἰΐοη οὗ ἀο Ἰοίίο, ΗΕ μον δηὰ 4]. 18 αὖ ῥγοδοιὶ 
ἀγροὰ τοτὸ ἰδδπ ΔΩΥ οἶμον. Ηυΐποῦ: “Ὁ ἀο 
γοὸ ἐδίπῖς (μαὺ (86 ϑονίρίαγο ϑρθδκβ ἱπ γδὶῃῦ 
(ΝΟ) ἰμο βρἰσίι, ἐμαὶ Βδβ ἰδίσϑη Ηΐβ δροάϑ ἴῃ υ8, 
ΘΩΥΪΟΊΒΙΥ ἀοδῖτοβ υ8, Ὀυὺ αἰγνοϑ (80 τοῦοι 86) 
ἸΏΟΤΟ 51δοο; ἱδμογοίοσο Ηθ βδὶ1,᾽ οἱο.--τἶμο ρδ- 
ΤΟΏ(Π 6505 ΔΟΌΠΔΏΪΥ ΒΠΟΥ ΒΟῪ ΥΟΥΥ͂ ἰογορα ἰ58 
(εἷ8 ἰαἰεχρεοίδιϊοι, τ ἱοῖ 18 4180 δαυοσδιθα ὈΥ͂ 
ΒΟ ΠΘΟΚΘΌΓΟΣ δηἀ ἃ]. Οἷὺ Οὐ͵θοίίοπ8 ἰο ἰἰ 
ΔΙΘ 885 00]]058: 1. ΤᾺ 6 δι ΒΟ ροσηοσΡ ἶδια “ἰδλαὶ 
{9 βρί τὺ οΥ ἀοα Ἰογοθ8 υ8 ουθὴ Ὁπίο ΘΏΥΥ  ἷΒ 00 
βίγσοπῷ. 7189 γοΐδϑυϑῃοο (0 ζῆλος, {π6 Θαἰοῦδυ οὗἁ 
αοὰ ἰὰ ὑμ6 δοπικαὶ γοϊδίϊίου Ηθ βυϑίδίπ ἰο Η8 
ῬΘορ]ο, ἰ5 Δ] ονγδὶθ Ὀαὶ ζῆλος 18 ποί φθόνος, ὙΓΕΪΘΒ 18 
ὉΠ ΓΟΓΙΩΪ τηϑηϊϊοποα ἰῃ Ηο]γΥ δουρίυΓθ 888 ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ ουνἱἱ. Τὸ ἐμὶβ τηυβὲ Ὀ6 διάοι 2. ΤῈ ρΡοβίι- 
Ἰαϊϑὰ βυρρ)οιηθηίβ βηὰ (6 ἀοίθοι γθ δη 668 
“Ὁ Ηθ ρχίνοθθ 80 στυσι {ἢ9 ΙΏΟΥΘ ρ,,8066,᾽᾽ 60. 
Βαὶ (18 τηοάθ οὗἩ ὀσχργοδαίοῃ δἱ τὶ βίρῃς στ ῦτθ 
ΟΥ̓́Θ ΤΟΥΘ ἀδτῖ, ἢ τὸ υπαογβίδηἃ τὶ} Ἧ 168- 
ἱροῦ τὸ πνεῦμα ἃ8 ἴδ οὐὈὐθοὺὶ οὗ ὑπὸ Βυϊλδη 
ΒΡΙ τ, Βα γἱηρς ὁ θεός ἃ8 ἴῃ ϑυ7]6οι: Ὀϊγνὶηθ 
[μόνο ΘΕ ΟΟΒΙΥ ἀρδῖσοβ ἰμθ οὈ]εςοὶ οὗ 18 ἴμογο, 
ἐμαὶ 15, ὑπὸ υδλη Ββρὶτγὶΐ ἔγοια αοα (ἑ, 6., 88 
Οοὐἐεεεοσηδηδίϊης ἔσομαι (Ἰοἀ---Μ.}, ὙΒΙΘΒ ΤΌΓΠΒ 
οἰϊμον ἰο αἀοὰ ον ἰο (86 ψοτϊά. [1 τὸ ὈΘΑΡ ἴῃ 
ταϊπὰ ἰδδὲὶ θεός δὰ Ὀθθη πδιιοὰ ἱτηπιοϑαϊδίθο Υ Ὀ6- 
ἔοτο, ἐμοὸ οανίουθ Ἰονίηρ τϑιλδὶηβ ἴῃ ἰδ6 γί 
ΡΪδοο, δῃὰ θη ΔΡῬθδιβΒ 88 8 ἰουϊηρς ὙΒΙΘΩ ἰ8 
ΟὨΪΥ αἰϊχοοίοα ἰο ἐμο ϑρίγιι. Τἷθ ΔΡΡΙ195 8180 ἰὸ 
ἀπὸ Βἰταΐαν ἰπιοσρσγοίδιΐοη οὗ Τμοὶϊο, τὸ δΒΡ- 
ῬΊθ8 ΒονοΥοΥ ἡ γραφή ἱπδίοδα οὗ ὁ θεός. Ἠον- 
ΟΥ̓́ΟΓ, ΟΥΘῚ ἢ γγο ἩΪ5 6 ἰο γοϊδίπ 86 ἱπίοτργοία- 
ἰΐοπ οὔ ἩΙοδίηροσ οὐ πίθου τὸ βμουϊὰ ὃθ 
ΟὈἸ σοὰ ἰο χο Ὀδοὶς ἰο {μ6 Ῥαββαροὸ ἔχ. σχ. ὃ. ΤῊς 
θδίουδγ οἵ αἀοἀ που]Ἱὰ Ὀ06 οχργοβδοὰ ἴῃ Ηἱΐδ υἱβ- 
ἰιϊης (86 ἰπίᾳυ! γ"οΥἨὨ ἰἀοϊδίΓΥ (Ξξδαάυϊογγ) οἱ 
ἐμοὸ οἰ άτοη οὗ (86 ἰμἰγτὰ δηὰ ἔοισι αοπογδίϊου, 
δὰ ἰμ9 διη πο 8ὶ8 ““Ὀυπΐ ΒΟΥ ΤΩΘΡΟΥ ὑπί0 
τπουδδηάβ, οἱο.,᾽" νουϊὰ Ὀ0 δαἀδαιυδίο!Υ ᾿ὀσχργοϑβοα 
ἰῃ μείζονα δὲ δίδωσι χάριν. ἬΙΔΗ τούογθησο ἰ0 {π6 
οἰἑαίϊοι ἴῃ αυσβίΐοη, γγὸ Βανθ {80 [0]] οὶ πρ ὁοη- 
ὁοοίαγοβ σοῖο μῖνο ἴῃ Ὀτίοῦ ἔγοπι ΗΌΪΒΟΓ: 
ἄϑθη. νἱ. 8, ὅ ἌΤΘΠΜΕΣ, 6οη. Υἱἶ!. 21 (Εταβιλαβ, 
οζδ, οἰθ.), Νυπιὺ. χί. 29 (ἩΠ1ἰδ᾽ 5), θοαϊ. τ. 9 
ΒοΒΏΘΟ ΘΙ υΥμ6.), Ὀουί. χχχὶϊ. 21 (Ἠδοΐβθῃ), 
8. οχὶχ. 20 (ΟἸ]ουιουβ), Ῥσον. χχὶ. 10 (Μίοδδο- 

116), βοῆς οἵ δοϊοταου γἱϊὶ. 6 (Ὁοσοολι5), Ἧ ἰϑάοπι 
οὗ 80]. νἱ. 12 (οἰἰδϑιοῖ). ΟΥ̓ οΥΒ δζαΐῃ δυο 
Καοβποὰ δὲ ρΡϑββδροβ ἔσοῃι ἰΐο ΝΟῪ Τοδιδιηθηί, δὶ 
Βοῖαθ ᾿ἰοδέ ραββαροὸ ἴῃ ὑπ Ῥγορμοίβ, δὺ ἃ Ρᾶβδδρο 
ἦη [19 ΑΡΟΟΡΥΡΒΔ] ὈοοῖΪς 041108 (πὸ Τοδίδπιθηΐ οὗ 
1δο ὑγοῖνο Ραϊσί ροῖβ ον δὲ ἃ οο]Ἱϑοίϊνο βίδιθιηθηΐ 
οὗ ἀϊδογοης ρϑπβαχοϑ οὗ ΗΟΙΥ ϑουὶρίυτο. Ἠσίδον 
ἀϑηΐθβ {86 ἵδοὶ οὗ ἃ οἰἰδίϊοι δ᾽ οί μον δὰ Ὀ6- 
Ἰονοβ ὑπὸ Γϑίουθῃϑο ἰο ὃθ ἰο0 ἃ δἰδιοθπηθαΐ οἴ  Ππ|68 
απ ἐπδὺ ἡ γραφὴ λέγει δάνοτί5 οἰἴποῖ ἰο ὑμ6 ἰάο8 
ἐπιπιθάϊαὐον ρυθοοαϊῃρ ΟΥ ἰο ἐδ οἰϊαίίου ἱπίγρο- 
ἀυοσοὰἂ τὶν διὸ λέγει ἴῃ γ. 6: ὁ θεός, οἰ. Α͂ΟΡ 
81} ἰ)6 ἱπίογργοίδιϊοηβ ρίνοη, (δαὶ οὗ ΤΌΠΟΣ 
(αοπδγυβ, Βοημοὶ δηᾶ 4].} 581} οοῃίϊῃηθϑ ἰὸ 
Ῥοββοϑθβ τοῦσἢ τοὶρΐ, ΥἱΖ., “080 ϑρ τι Ἰυβίοι ἢ 
δαδίπδὶ ὨδίγοαΞεεϊ νυ ϊα,᾽ (οὗ, 4]. ν. 17); ἴῃ 
ἔανοὺ οὗ ποῖ Δ Υ Ὀ6 Ῥγτοάποθά ἰδ9 70] τς 
Ῥδββαζοβ: ΡΒ. ΧΧΧΥ͂Ϊ,. 1, οἱἰα.; νυ. 84, οἷο.; ῬΒ. 
Ἰχχῆϊδ, 8, οἰο. Ηυΐδοῦ οδὰ Βασαν αἰβραίθ δο- 
ΘΕΒ8Ὁ}}ν (μαὶ πρὸς φθόνον ἴῃ Ῥοϊηύ οὗ Ἰἰδιρσυδρθ 

ἸΏΔΥ ὍΘ θαυ] οπΐ ἰο ᾿κατὰ φθόνου δηὰ (μεὲ 
ἐπιποθεῖν τα ὍΘ ἰδίκοη ἰπ (Π 6 δ6η890 οἵ ἐπιθυμεῖν. 
Βυΐ τὸ 8.1}} δηΐ ἐο δ 076 οί 70. μείζονα δὲ κ, τ. 
λ. δηὰ γγὸ δῇ ἀγίτυθῃ ἰὼ γθοορβτῖξο ἐξ ἴδ πνεῦμα 
561. ὙΒθη ἰὐΐ 8 ἐμ6 Ὀϊνίπο Ηρί γι ἴῃ Ὀοιονοῦα 
οὔ ἐμθ οὔθ Βδηὰ, τηράϊδιϊης, ἱπ {πθπὶ ἃ ἰοπείης 
δοΐηρ Βογοπὰ ἐμο Ἰοτὸ οὗ ἰμὸ που]ὰ (Βοαι τἱϊ. 
28--26), δηἀ οαὐ [80 ΟΥΟΥ 8180 8 5.1506 ἩΠίοἷ ἢ 
Ὀθγοπα 41} Ἰοῃρσίης, ργαγίηρ διὰ υπάογείδη πα 
(1 Ὅον. 1. 9; Ερβδ. 11. 22). Υ͵ο ἐμογοίοτο ο08- 
Βίσιαο {86 ἢ ὙΠῸ Χοΐθσθησθ (0 δ. σσσυὶ, 
1 δῃὰ ΡΒ. Ἰχχὶϊϊ. 8 ἃ 5. {Ὁ]]Ονγ5: ““ΟΥ̓ΟΡ δζδίης 
δυὰ ορροβοά ἰο ΘΗΥΥ͂ (το 8 ΓΕΔΙῪ δὲ (86 δοί- 
ἰοπι οὗἨ γοὺῦ νοῦ] 688 δηὰ 5 {ἢ} 6 ΤΟΤΥ βουὶ οἵ 
ΥΟῸΡ πνῶγθ, βγη ϊηρβ δὰ ᾿μϑυτυϑοί 055) (δὲ 
ϑρὶνι πτδο ἰοοῖς δΌΟἀΘ διβοπᾷ 08, υὐύϑγ8 ἃ δίφίνον 
Ἰοραίηρ (ἐπιποθεῖ Θταρ δὲς), δ ποὲ ᾿π νυδὶῃ; ἴ0} 
(Π6 βοϊζγβαηοθ βρί τὶς τηϑαΐδίθβ δ]80ὸ ἐδὸ στδοὲ 
ὙΓΒ1Οἢ 5065 οΥθῃ Ὀογομπὰ οὖν Ἰοιραὶπρ ἱπ ΗΪπ." 
Το 7605 'ἴπ σοηβϑαῦθῃσο οὗὁὨ ἐδ8 ΘΩΥΥ͂ οἵὨ ἰδεῖν 
Ὑγ ΟΣ] ἀ] 685 θθοδθ ὈΠΡΟ] ον ηρ τ ἢ Γοδρεοὶ ἰῸ 
ΟνΙβϑυ δα (Αοἱβ χῖ, 46; οἈ. χχὶϊ. 22), δηὰ 
το 6] ουβ ἰοπογὰ {80 Βοιηδηβ; Ὀαΐ ἰδὸ βρί τὶ 
ὙΓΒἾΟΝ ᾿ἰνοὰ δηὰ δοίθὰ ἰῃ ἐμ ἰσὰθ ἰμϑοογαίδ ἴτοι 
ΑὐΘΙ ἰο Αϑδρὰ (5. ἰχχὶἱ.) δηὰ ἔγοπι δίπι δυὰ 
{86 Ῥτορβοίβ ἰο ἰδ ΟἸ τ δι δηδβ, σοταΐπρ ἰῃ οοπίδεὶ 
ψὶ ἢ ἰΐ [ΘηνῪ 1---Μ.} ντδ8 Ἰοηρίῃρ Ὀογοηὰ ἐξ δυὰ 
1.18 οο᾽ϑοὶβ ἕο 86 ἐτωτπιουίδ). ΑΠπὰ 8.5 ΘΗΥΥ ΒΙΟΥ͂Β 
1801} ἴῃ μ6 ὑγουὰ ψβοτὰ αοα ΟΡΡΟΒΟδ, 50 ἰδιεὶ 
Ἰουρσίηρ δθον ἰ(8617 ἴπ ἐμ Βυπι0]6 ἴο ποι Ηρ 
Εἰνοβ. χγδοθὸ. ἴο ὑβογοίοσο κχἷτὸ ΟἿΣ 5686 οἵ 
(πΐἷβ Ῥβδβᾶρθ ὈΥ ὙΔΥ ΟΥ̓ ΡΑΥΆΡ γαδο. ὙὍ86 ἔγίοπ- 
ΒΒΪρ οὗ (Βὸ ποτ]ὰ οὗἩ πἷοὴ ΘΏΥΥ ἰδ Τ6Δ}}} (89 
δουΐ, δοὰ {πὸ ὕγιθπ ϑεΐρ οὗὁἨ ὟὙἀοἀ, οὗ νῖςοὶ (86 
Ἰοπρίης οὗὨ {μα β'ρ᾽γις ἱβ ΓΟΔΙν ἰδ9 δουὶ δγὲ ἰη- 
ΘΟ ρδί Ὁ]905 δηὰ ἰηἰπιῖσ8}} 7 Ορροβθὰ ἰὸ δδοὰ 
οΟἶμοῦ. ΤμΪΒ ΤΩΔΥ 0 Ῥγογϑᾶ ἔγοιι βου ρίυζο. 
ΕῸΣ 88 (0 ΟἿΓ τοϊδίΐοι ἰο αοἀ 1( βαγβ ποὶ τιπουὶ 
ΤΘδδοη ἰπδί (80 πίτοῃγρ Ἰοησίὶπρ οἵ (π6 Ὀἰνίδθ 
ϑρίγιε, ψπο ἰοοὶς ὉΡ ΗἰΒ δροάθ ἰῃ τὰ (πῆο υπἰ οὰ 
τΪΙᾺ ΟἿΡ ορίτῖί, 8 89 δρίὶ τὶ οὗ Ῥγϑγοσ, οἵ ΟὟ 
γΘΑΡΩΪἢ ΚΣ ΤῸΓ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Υἱσἢ. 65; Ὑ8110 88 ἰδ ϑ'ρ᾽ τὴς 
οὔ νι πο οομδβοϊδίΐοη δπὰ Ρ6806 Ηοθ τηδαϊαἰδ8 0Σ υ8 
ἃ χῖδοθ ΜΔ σἢ ἰ8 οΥἢ σγϑδίον ἰμδπ ον Ἰοηκίηρ), 
148 ἀθᾶδηοο ἰ0 δῃὰ 8 ορροβϑὰ (0 ϑΏνΥ Ὑιἱοὶ ἰΒ (δ9 
ἰσχιιοδὶ ἔοττῃ οἵ 86 ϑρὶ τὶ οὗἩἨ ΤΠ9 πον]. Βαὶί 88 10 
(πὸ τοϊαϊίοη οὗ αοἀ ἰο οὐυγβοῖγνϑα, (6 βετγὶρίατο 
δαὶ: αοἂ τϑϑὶβδίβ 89 δυσίν δὰ ρτγουὰ γὴ0 
ΔΙῸ δὖὺ ὁ86 ΜῈ (9 δρί τὶς οὗ ΘΏΥΥ, Ἡ119 ἢο κἵνο8 
ἄτδοθ ἰο ἐδ δυο Ἡδό δῖὸ δὶ οὔθ πὶϊὰ [δ6 
ῬΟΟΓ ἴῃ βρὶγῖῖ. Οἱ ἴδ6 τηϑδηΐῃρ οὗὨ πρόςΞεϊ γὸ- 
ἰαίΐζοη ΟΥ ἷῃ φγορογίϊοη ἰο, ΟΥ ασαϊηδί, ἴῃ ὁ05- 
»οδί(οη (ὁ οἵ. ἰλο Ἰοχίοα. Τὸ ϑοῃίθμοθ, ΤΟ 79 
ΟἸΘΑΥΙΥ ἀοδηρα, πουϊὰ χοδὰ ἰμυ8: πρὸς τὸ ποθεῖν 
τοῦ φθόνου ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα.---- 9 ΟΟταρογδίύνο 
“ἍΚΤΥΟΑίΟΣ (ΠΣ 6) ᾳτ80θ᾽ τηυδβὲ ΘΟ. ΒΘΑΌΘΏΥ ποὲ 
δ γοίογχοα ἴὸ {μ6 δι δοβὶβ: τῖδὲ [80 {τ οπᾶ- 
ΒῃΐρΡ οὗ (86 νου]ὰ ἀοοδ ρἷνο (Βοϑᾶθ, ἀθῦδβοσς βαὰ 
8].), οὔ: “40 πιαΐογέτι, φμο ἰοπσίμ τοορεφογί σὺ 
ἱποιαϊα" (ΒΘημ6}), ΟΣ δοοογάϊῃηρ ὑὸ δὴ οὐϑοῦσο 
ἰΒβουρῃῦ: δ8 δοιωραγοὰ τὰ [0 6480 ἐμδὶ (89 
πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖν ἀϊὰ ποὺ ἰαἶκο γ0͵δΔοο (7 168- 
ἱπρον, 40 Ῥοίί6, ΗΠ 6γ). 
[ὙΠ Βουὺ τοοομδί ἀουΐῃρς (δῖ8 ον] ἀοτίης οοπδ]οὶ 

οὗἨ ορἱπίοῃβ, {89 υἱϑὺν το πΘΘΙῺΒ ἴ0 πδγιιοηΐξθ 
Ὀοβὶ πὶ ὑπ 6 σοπίοχὲ δὰ ὑπθ 1106 οὗ 3 8πι08᾽ 8 - 
κυπιοηὶ, ἴδ ἰο ἰδ πνεῦμα 88 {ὑπο οὐγεοί, δῃὰ 18- 
ἀοτβίδπαϊηρ [86 ΗοΪγ ϑρἰγὶϊ, ἰο ΒΌΡΡΙΥ ὁ Θεός 88 
(80 δυδΓεοὶ αἀπὰ ἰο Τοπάον πρὸς φθόνον δα γοΥὈ 41}. 
“116 (Ηο]γ) βρίγι" (Βαϊ Ηο ((1ο4) ρ]απιοα ἰπ π8, 
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ΔΙ ουΔΙΥ ἀοβί οὶ ἢ {π|Ὶ᾿ Τὴ ΟΧΡΥΘΒΒΊΟἢ 18 
σον ἢρυγαίἑνο δηα δἰ ἰο {86 Θοπ͵αραὶ το- 
Ἰδϊΐουῃ Ὀαίνγθθ αοα δπὰ (86 800] οὗ Ῥ6] 6 Ύ6 78. 
Τὸ δρί τὶ οὐ αοὰ ἱπιρ]δηίοα ἴῃ τι8, 168] Ο 5} ἀθ- 
δἰτοὶ ἢ υ8, 6 Δ] ΟΊ ΒΥ ἀοβὶ τ. 5. 05 ἰὼ ὈΧΘΔΙΚ ΘΗ ΓΟΙΥ 
πἰῖὰ ἰδ 6 το] δπὰ ἰο 6 Ἦ ΒΟΥ σομβοογαιθα δηὰ 
ἀοτοιεὰ ἰο αἀοὰ. ΔΑῺὨΥ ἰοιρογϊσίης πὶ} ἰδ9 
ποιϊὰ που]ὰ 6 δρίτῖῖα61 δάυ]οτνυ.--- ἘΠ θη 88 ἴὸ 
86 οἰἑαιϊοη ἔγοτα ϑουϊρίυγο σοΐοσσοά ἴὸ γὸ μο]ὰ 
ἘΠῚ ΠΙΔΩΥ δοΙητηθηΐδίοσβ ἐδδὺ Φδιηθθ χῖνθβ ὑμ9 
Κδη6ΓΑ] 8686 οὗ βοτρίαγο ψὶϊπουῦ βρϑοϊγίηρ ἃ 
ΒΑΓ ΪΘΌΪΔΣ Ῥϑάβαρο. ΑἸζοσα Δ Κο8 (ἢ 9 8816 Υἱοῦν. 
--Ν 

Υγεβ. 6. 18 ργοδίονυ ρυϑοθ 8 ὑδ 9 ρσγϑδίου 
Ἰϑδβιγο οὐὗὅἨὨ {μ6 σοτηὔοτίϊηρ δηὰ βαιβίγίηρ ρ σις 
88 τοϊδίϑα ἰοὸ ἐμ6 Ἰοηρίης ρὶνγῖι. διὸ λέγει, (αὶ 
8 6 καθ ϑοσϊρίυγο, ποὺ τὸ πνεῦμα. ᾿ ΨΥ 
ποί γεῖου διὸ λέγει ἰο τὸ πνεῦμα ἴμο ΗοΪγ Ξριγι 
Ηδ Βροδ 5 'π υ5 δῃὰ ἴῃ ὑμ6 Ηο]Υ βοτγὶ ρίιυΓο8---Ν.]. 
διὸ 18 ΤΕΤΥ ΔΡροδὶΐο: }υδὺ 88 [ῃ6 ΜΟΥΙΡΙΆΓΘ ΒΡΘΔΚΒ 
οἵ ὁ} τοϊδιΐοῃ ἰο αοα, 80 ἐξ Βρϑᾶκβ οὗἩἨ αοα᾽ Ε γϑ- 
Ἰδιϊοη ἰὸ υ8.(ἁ 6 Ῥδββαρὸ ἴῃ αὐοϑίϊοῃ 18 Ῥσου. 
ἰϊ, 84 ΧΧ., ψΒ ἢ 88 ΒΟΎΘΥΟΣ ὁ κύριος ἰπϑιοδά 
αἴ ὁ Θεός. [186 δΒ81}0 γδυϊδίϊοη οσουγ5 ἴῃ 1 Ῥοί. 
ν, ὅ.--Μ.]. Ὑπερήφανοι (ποὺ ΘΧΘΟΙΥ οαυϊνα]οπὺ 
ἰο ἰδ9 14.464 τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἴῃ. Ἄομ. χὶϊ. 160) 
Δ {1:6 8841η6 848 {86 τοῦ ἴῃ 6ἢ. γ. 1 οὐ. οὐ ἱπ ἐδ 
βεῦδοῦ οὐ ἐῃ6 Νίουπὶ, [01 Υἱ. 24 οἰο6, [ἢ Ἰἰϊ6 
ἸΒΔΏΠΟΓ ἰΠ6 ταπεινοί τοργθβοῖῦ ἰῃ0 ῬΟΟΥ, ἐδ6 
Ἰονῖγ, ἰμ6 πυοϊσμοᾶ ἴῃ 8. ΒΥ 0168] Β6Ώ86, 50 
ταυοῖ σοι! οτιοἃ ἴῃ ἰμ6 ΟἹὰ Τοβίδιηδθπί, ΟΥ ἰῃ9 
ῬΟῸΣ ἷπ βρίτὶϊ, (866 βυβδοτίηρ, [86 τι 9 κΚ δπὰ {δ6 
ταετοϊ] οὗ (6 ϑϑϑστθοῃ οἢ (6 Μοπῃὶ, 

Τὰε ἐλατγαοσίεγ δίϊοα 07 σοπυογδίοη ἰο (ἰοα τεφμῖγοα 
οἔ (δὲ τεαίετϑ ο δε Ἐρίδίϊδ, ον ἰλδοογαίὶς πιπααπιξη- 
(αἱ ἰάεα2.----Τὴε πεῖο αἰϊεσίαποε 07 ἰδ ρεορῖίς οΥ Οοα. 
ΤλΩΣ ἀρρτοαοῖ, »ετίβοαίίοπ, »Ῥεπίξεπίαὶ πιοιτηξπσ 
απὰ λων αίζίοη, ασοοταϊησ 0 ἰλεὶγ δἰίμαίΐοη. τιν. Ἶ--10. 
γεν. 7. δ ͵θοῖ γοῦσβοΙνοβ ὑπϑιϑίοσθο ἴο 

Θοὰ ---Νον [0] Ονγ8 8 βουΐοβ οὗ ἱμπθοοσγδίϊο ἰἀ 688 
ἴδ 6 ὑγοθθβ8 οὗ ἰμ0 Νοὸν Τοδβίβιηοπί δ] 8] θη ΟΣ 
οοωρϊοίζον,, τ ΕΙΘὮ δὶ χη βοδη Υ γοῆροί ἱπ σοηβοου- 
ἄνο γος ἐμ 6 βουοσϑὶ τῃοϊηθηΐβ οὗ 96 8} 60ῃ- 
γογϑίοῃ ; ἃ οἱ Γουϊηδίδηοο ἩΙΟΒ ΒΟΘΙῺΒ ἰοὸ δ ποὶ 
δυο! ΘΠ} ποιλοοαὰ Ὁγ Εχοροβῖθ. ϑ'ιμδ)εοὶ γοῦτ- 
δεῖγοβ ἰο ἀοα ; ὈΘΟΟΠΙΘ ΟΟΘ ΙΏΟΓΘ Η]Β σοδὶ βιιὺ- 
ἡεείδ, 88 (86 Ῥ60}]6 οὗ αοά, ἰπ ορροβί(ΐοη ἰρ γοὺσ 
ἰεδηίης ἰο δροβίδβυ. Τμΐβ 15 ἐπ6 ἔγβί δπὰ {89 
γε, δὰ ὀχμβογίδιίϊ οα ποὺ θχοϊυβίνυ δἀἀγοββοα 
ἰο [6 ἀροϊάοα ὑπερήώανοι. Οαϊνίη Ομ ρμα51208 
(89 οἰγευτηδίδησο ὑπαὶ ὑμ6 Τοΐοσθηοθ ἰ8 ποὺ (0 
οδοάΐεηοθ ἰο ἀοὰ ἴῃ φόποσαὶ, Ὀὰὺ ἰο δυδηκίδδῖο ἴῃ 
ῬΑΣ συ]λσ. βοσαϊον ἱπά οοα τηαϊπίαὶ πο ἰμαὺ ἐπ 0 ΥῪ 
ἘΘῈ ὀχδογίοα ““μὐ Ποπιαπὶδ 86 δι ὀ)ιοϊαπί, εἰ δὶς 
Ῥεο," Ὅχὲ 1ὲ ἷβ σδίμον (η6 γθΎΘΥ80; ὑμ6 Ὺ ὙΘΣΘ 
ἄγει ἰο βυ ]θοὶ ἐμοιηβοῖνοθ ἰο αοα ἀπά ἐμὰ ἴῃ 
ὐβϑαθθηοο οὗ ἰΐ, (0 (86 ῬΟΤΤΟΥ Δρροϊηίοα ἰο τυ] 
ἴδοπι, ΤΒοῖν δι τα ϊ βίοι ἰο ἐμ στῦϊθ οἵ {86 νἱηρ 
ἀρὰ 'νῶϑ ἸὩΏΟΥΘΟΥ͂ΟΣ ἰ0 ΘΧμἰΟἱύ 1ἰ66 17 ἴῃ ἐμοῖσ Βυτ- 
δ κοι τϑοοποϊοὰ ἰο ἰῃ9 πὸ ογάον οἵ 
ἰδίηγα, (89 δῆ χα οἵ Ζυδαίβηι ἰμίο ΟἈ τ βυδηΐ ἐγ, 
ἴο ἀπΐγ οὗἩ 7678 δηὰ (θη 1168 ἰὼ ΟΕ βι δοΣ ἐν 
δηὰ (πε οχἰδιΐηρ τῦϊο οὗ βαζϑῃ Βοπιθ. 
Βαϊ τοαίδὲ ἴ89 ἅσνυ]].---Νοὺ ΟὨ]Υ Ὀθοδιδβθ ἢ 

ἴδ [6 ΘΠΟΙΩΥ οὗὨ αοα δηὰ ἐπο ῥσΐηοθ οὗ ἰμὲ8 που]ὰ, 
ὑγίδο δἰἱγαοϊΐουβ οὗὨ τυ δῖοι {867 ΒΒ. (μθιαβοῖνοβ 
ἴο 06 Θπξοοα, Ὀὰὺ ΘΒΡΘΟΙΔ}1Υ Ὀθόδυβθ δ6 8 ἰδ 

οὗ δ 17- Ὀοαδίϊης δπὰ ΘΏΥΥ͂, ὙΠῸ Δϑθυτηθ8Β 
ἴδ ξασῦ οὗὁἨ δὰ δηροὶ οἵ Ἰἰρει, δὰ ἀθδβίσοθ [μθπὶ 
ἂγ ΤοΡγοβοι πα ὑπαὶ δὶ ἰοτηρίαίἑου (0 Βοαϊίΐοι 

8. 8 6811] ἔγοτῃη Θοΐ, ὁΒ. ἱ. 18. .--Βοίηρ, ΟἹ Βα]. 
ἀοοἰἀοα ἀπὰ ἀοιυθίϊηρ τλᾶϊζο ὑπὸ ἰοτρίον Ὀο]ὰ δηὰ 
ΒίσουΣ, ὙΠῚ10 ΓΘΒΟ] 6 ΘΟΌΣΑΖΘ ἰὼ ΘΟ δηὰ γαββἰβέ- 
ΔΏΟΘ ἸΠΙΠΑΒΚ ἷπι ἱπ Ϊ8. ᾿τηροΐθησθ; [ὉΓ τοδὶ 
ΘουΣαβΘ 8η4 γ68] ΡΟΎΘΙ σομπ ἔγοιῃι αοα; ἰδ 
Ῥονγον οὗ ϑαίδῃ 8 ἃ ᾿γίῃρ Ῥμδηίοια-ροσγοῦ (ΜΙ δι, 
ἷν.). [κε 18. ΟὨΪΥ ἴῃ ἐδο 8βοϊἐ-ἰοηρίαίζοη ΟΥ̓ τ π 
ὑπαΐ ὑπ6 ἰοτηρίδιοι οὗ ϑαίδῃ σὴ Ὀθοοπια οἰ οϊοηΐ. 
Ηυΐμον αυοίο58 ΗδΣΙΏΔ8Β, αδίον, 2, 12. ----«« δύναται 
διάβολος παλαῖσαι, καταπαλαῖσαι δὲ οὗ δύναται, ἐὰν 

οὖν ἀντίστῃς αὑτόν, νικηθεὶς φεύξεται ἀπὸ σοῦ κατῃσ- 
χυμμένος.""---Μ.1. 
Ὅταν ἈἰρὮ ἴο 6Θοᾶ.---Τὴο. Δ᾽ ]οκίϑηοο οὗὨ ἱῃ9 

ῬΘΟΡῚΘθ οὗ αοἂ ἰβ ἔο]]ονγοα Ὁ ἐμοῖσ ἀγα ηρ' ΠΘΔΓ 
ἰο Ηἰπι. 9.9.) οσ 37) ἴῃ χτοϊδίζου ἰο αοἀ 18 8 

“τ “τ 

ΒΡΘΟΙΒ641}}Υ ἐμ ϑοογαί σα] 1468. Ἔχ. χχ. 2]; χχῖν. 2: 
16ν. χυΐ. 1. Εζοκ. χὶ. 46: οὗ, 18. χχῖχ. 18; ἨδοΌ. 
Υἱὶ. 19; Βδ6ποθ 11:6 οσργϑδβῖοιῃ ἄοχγδαη, ἰμδὲ ψ]οὶ 
ἰβΒ σοῃποογδαίθα οὐ οἴἶδγθαὰ ἰο ἀοά. Ηοτο ἀγανὶης 
ὭΘΆΣ 8 υϑοὰ ἴῃ ἰἰ8 Ν. Τ΄. τϑὰ] βϑῃβθεξοοηνοσί, 
γούγβοὶγοθ. Τα ρἈαχΣ σαΪαΥ ΔΙ Πουρ ποὶ (86 6ὁχ- 
οἰυβῖγο Γοίθυθησο 0 ῬΥΔΥΘΥ. 

Απᾶ Εἶθ υὐἱὲ]} ἄχανν εἰ ἴο γου.---ΤῊ δῃ- 
ΕΠ }.6818 ““αβὶϑὲ (86 ἀθν1} δηἋ 6 888}} 66 ΤγΟΠι 
ΤΟΙ ΘΟΥΤΘΒΡΟΒΑΒ ἴἰο (86 δΔη ἐ.  6818 ““ὈΓΔῊῪ πἰρὶι 
ἰο αοἂ «πὰ Ηδ ν}}} ἄγαν εἰσ ἰο γοι." (8690 2 
Ομ σου. χύ. 2; 13. 1ν1ἱ. 16; Ζθ6Ἐ. ἱ. 8). 

γεκ. 8. ΟἸθ8:59 ἴΠ0 Βδη 485, γ8 Βί Π6ΣΒ.---- 
ΤΏ ἢγβύ βρϑοϊδολν ὑμοοογαίΐο δοί. ΤῊΘ ΟΡ θ8- 
ΒΟ ΤΟΐΘΥΒ ἰ0ὸ ἰδ [οΥ]ι168] Ῥυγὶ οαίΐοηΒ, {μ8 
ποραίἷνο ραχὺ οὗ 1ῳουἱιϊο8] τορϑηΐδῃοθ, Βορδσδίο- 
688 ἴσχοι ὑμ0 που]. Τμ6 Ῥσορῃοίβ ἀϊὰ δἰσοδὰῦν 
ΔΡΡΙΥ {818 ΒγτὈ011081 Ρυγιβοαίϊοι ἰο οὐ 168] μυ- 
ΤΊ βοδίϊοη ΟΓ σαῦμο . ἰμἰόσρχοῦ ἰὑ οἰ 0 8}}Υ δοοοχά- 
ἱης ἰο 18 Ῥχοΐουπα ᾿πηροτί. ὅθο 18. 1. 16, 16; 
ῬβΒ. χυϊἱὶ, 21. χχὶν, 4: “Ηρ ἱμαῖ Βαίι οἴϑθδῃ 
Βδηἀβ δηά ἃ ρυτὸ ποαγί.᾽" Τμὸ δηὰβ ἃγο (89 
οΥζϑῃ δηα δβυτλῦ0] οὗ οἰ ͵68] δοίϊοηβ. Τὸ οἸθδῃβ6 
[89 Βδῃὰβ β'ρηϊῆθβ ὑἱβουθέοσο ἰ0 τορθηὺ (Ῥοί ), ἰο 
Ὀθοοπθ βορασζδαίθ ἔγοιη ΟΥ]}] ψ σα, ΘΒΡρΘΟὶΔ}}Υ 
ἤγοπι Ἰουθθθθηθθδ δῃὰ σοῦ. ΤὨἷβ ΒΟΙΩΙΠΟΙ8 
ἀοοδ8 πού Ὀθαὶῃ ἐμ βυπιτθοηδ ἰ0 σοηγοσβίου (Ηυ- 
(06), ἴον 10 18 ΔΙΓΟΔΥ ἱπρ] ]οὰ ἴῃ ἰμ0 πψογὰβ 
“ΘῈ Ὀ͵θοὐ γΟΌΓΒΕΙΤΟΒ ἰο αοἀ,᾽" το Ὀγδποὶ ουΐ 
ἰπίο ἐνο Ἰρομθηΐ8, (86 ποραίϊνο ““ἴ0 γΤοβὶδὶ (89 
ἀοΥ),᾽᾽ δορὰ (86 ροβὶἐλνθ “ἴο ἀγδῊῪ πίρῃ ἰο αοἀ.᾽» 
Τιΐθ ΡῬΤΟΔΟΣΙΝ ἰο αοά, 1 18 ἐσ ΓΏ, ὈΥΒΏΟ 68 οὐ ἰπὶο 
Ῥυσὶ δοοίίου δηὰ βαμοιϊ βοδίΐοι ἴῃ {}|6 ΠΑΣΤΟῪ ΒΘ6Ώ86. 

Οομπβϑοσδῖθ σοὺς θ81ῖ8.--- 9 Γ68] 60η86- 
οταϊΐου οὗ οὖσ 11ἴ9 ἰο Οοα σοὨ 8188 ἰῃ ἐ}}6 60Π86- 
ογαίοι οὐ ἐπ θ ιοαγὺ, ἴῃ 5 Βυσσοηᾶος ἰο αοἂ (Ῥε 
Ἰϊ. 12, 18, 19; γον. χχὶϊὶ. 26: 26σ. χχχὶ. 88: } 
Ῥοί. ἰϊϊ. 1 οἰο.). Το πογὰβ “γα βπΠΟΥΒ᾽ ΓΘ- 
Ἰαίθ ἰο {ἰπ0 οἱθδηβίηρ οὗ (80 δαμάβ, {9 ψοσὰ5 
“ἐγ ἀου Ὁ]6- 1 ηἀ04" ἰο ἐλ οοπβθοσϑίϊοῃ οὗ {89 
μοατί. ΤῊΘ ἴογπι ἁγνίσατε ῬΤΟΌΔΌΪΥ 8Δ]10} 68 ΠΠΟΣΘ 
ῬΑΥΓΟΟ]ΑΥΙΥ ἴο 6 Ὁποβαδι ιν οὗ ἰμ0 Ποατί, 88 
186 Βουγοθ οὗ στο] ρίουϑ δἀυ]ίοῦγ. ἩΑυοσΐῃρ δῃα 
ὈΠΟΠΑΒΙΣΥ ΔΙῸ ΠΟΙῸ ΑἸΪΚο, ΒΟ ὯΣΘ Οῃ ὑδὸ Οὗ ΒΟῸΣ 
Βδῃηὰ β᾽ τ οἱ ΕΥ̓ ΟΣ ἀοοϊδίοι δηἃ ομδϑίϊλίυ.-- -Ἴ ΠΥ 
ΣΟ δίηπεῦδ ἴῃ ἃ ῬΑΥ ΘΌΪΑΙ 8686 Δοοοσάϊης ἰὸ 
(Βοοογαίΐο 1688, ἃ8 ΤᾺΣ 88 {80} δζὸ δοουὺ ἰο ὁΧ- 
σοτητηθηϊοαὶθ ὑμοιηβοῖνοθ ὈΥ ὑπο ὶγ 6Υ]] δοίϊοῃβ 
(οἰι. ἰϊ. 8), ἰο Ὀπγάθῃ {μοιλϑοῖνοϑ τὶ 86 Ὀδῃ οὗ 
(ὴ9 χ68] ὈΘΒΕΤΟΚΆΠΟΣ οὗἨ ἀαοἂ (ρυδ] σα δὰ 
Β' πο υβϑξίμοδο 80 ἃΧ6 1180]6 ἰο {6 ἀἰΒο ᾽ πο οὗ 
ὑμ6 βυπδροχζυο); Ὀυΐ ἰμ6 χϑαάβοῃ 1168 ἱπ {118 
ἀου Ὀ]θ-τιὶ ἀρ 685, μον ψδυθγίης (6. 1. 7, 8), 
ὑοὶν ταϊβομβίθνουβ μα]εϊμς Ὀοίνν θυ ἀοἀ δηὰ ἰμ9 
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πουϊά, Ὀοΐτοοη ΟἿ ἰδ δηὰ δροβίδθυ. (8]- 
νἱ μ᾽ Β ποὺ 18 ΑἸτηοδὶ ΒΌ ρου ΒθουΒ : ““ποη ἀμο λοπιεπιπι 
ϑέπετγα ἀεδίσπαί, δεὦ ἐοδάεπι υοσαὶ »εοσαίοτεδ εἰ ἀμ- 
»ἰΐσοε απίπιο.,᾽ Τὶ 5 οτἱἀθηΐ ἔγοτῃ τυ. 6 δηὰ 8 ἱδπαΐ 
ἐμΐ8 ὀχ μοσγίδιλου ἰο {πον οὔτ 86 [8 οι ν 1 } ΡΓΟ- 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ὑἰμ6 σῖδοθ οὗ ἀρὰ 88 ὑμθὸ βουσγοθ οὗ 
βίο χίῃ. 

γεβ. 9. Ε66]1 τλίδοσα Ὁ ]6 δ ἃ ΣΠΟΌΣΕ .--- 
Ἡδατγναὶϊν Ἰἰπιϊἐοα ἰο ἐμ6 τιουταΐης τ ΒΙΘἢ ἰπἰτοάθ 68 
δηἀ δοσοοιρϑῃΐοδ ἰ86 τοροηίδποο οὗ ἱπάϊνϊάυδ]8 ; 
186 ἰὙρο ἰ8 Τουπᾶ ἰη ἐμ ΟἹὰ ἸΤοβϑίδιηοηΐ οχίγδου.- 
ΑἸΠΑΡΥ δοίβ οὗἩ ρϑῃϊίϑθῃοθ τ ΒΙΟΝ ἴῃ δἰ ἰυδ.1 08 οὗ 
ὉΠπΟοΙηοη ΟΠ 668 δηἀ Ρ6ΓΪ] ΤΟΥ͂Θ ΡΘΥΪογιηθα ἰο 
σΟΙΡ]ο6 ἐπ 6 ΟΥ̓ ΠΔΥῪ δοίϑ οὗ ρϑῃΐίθῃοθ, Υἱσ. ῥΡιι- 
Υἰδοδίΐοπβ δηὰ δοῃβθούδίϊ ουδ οΟὐὁἨ οἴἶἴογίηρβ, Εχ. 
Χχχὶϊ!, 4: Φυάᾳ. ἰἱ. 4; ΟἸι. χχὶ. 2; 1 ὅ8μι. τἱΐ. 6 
θΐο.---Ἴὸ νοῦ ταλαιπωρεῖν (ἀπαξ λεγ. ἷὰ Ν. Τ'; 
ἐμ6 δα )οοϊξνο ἕοόσηι πὰ Βοῦι. ΥἹ]. 24; ΒοΥ. 111. 17; 
(86 ποὺπ οι. 1]. 16; 583. ν. 1), ἀθηοίθδ ῥγὶ- 
ἸΔΔΡΪΥ (0 ρ(οὸ οὐ ΡΥ ἰβγοῦσ δὰ τσ, ἴο 
ὁπάυγο Βγάδῃϊρ ΟΥ αἰδίγοββ, ἱβθὰ ἰμ6 ἱηπαγαὰ 
ΒΘ6Ὼ86 Οὗ ΓΔΊΒΟΓΥ ΟἹ δοσουηί οὗ οαἰ γαῖα ΟΥ ᾿ππναγὰ 
πτοιοπϑάηρθθ. ἀγοιϊΐυβ δἀπὰ Βοιθδὴ Οδίμο ϊο 
ἰμθο]οχίδηβ ΔΡΡΙΥ ἰΐ νὶῖπουΐ Τοδϑοῦ ἰο οδϑδίϊρδ- 
ἰἰοῆβΒ. Ζον 8} αϑιϊ πρὶ δὰ οὐ οσ οδϑδίϊραι 0}8 88 
ΒΥΤΙΌΟΪΒ οὗὁἨ ρμοῃἰϊθηιαὶ ΒΟΥΓΟΥ͂ δ΄Ὸ ἱπάθοαὰ {δμ6 
ἰγρο, Ὀαὺ Ομ γίδια ῬοηἰΘπ 8} δΟΥΓΟΥ τοῦδ πο 
δο σῃηδηροα δος ἰπίο Ἰοζαὶ βυτιθο] δ. 
Μουσῃ δ ἃ τ͵86}.---ἌΞῬ.δο. Νεῖ. νἱϊ, 9; Μααν 

χυὶ. 10: ἔυκε τνἱ. 25; Βογ. χυὶϊὶ. 16,19. Το 
Ῥυξίης οα οὗ του  -ΡΡΆΓΟΙ ΟΥ 5ἰἰἰμρᾳ ἰπ 
Βδοκο]οί ἢ δὰ δϑιιοβ (Ὁ γοίϊι18) Θϑἢ ΟἿ]ἹῪ Ὀ6 (89 
{γ06 οὗἉ π6 ΘοΒρ6] τοαυγοιηθηὶ οὗ ἱπὙΔΣα ΤΩΟΌΤΏ- 
ἱης (2 ον. υἱὶ. 10). 

1.6ῖ γοῦσ Ἰαυρδῖοτι Ὀ6 τυχηθᾶ.---18. ἰΙχν. 18, 
1Κὸ νΥἱ. 285.(ὡ ““241168 Ρ48868 ἴγοϊῃ ἰῃ6 ουϊνγαγα 
πιϑοϊοβίδίϊοπ (γέλως-πένθος) ἰο {86 ᾿ἰη να βίαϊο 
χαρά----κατήφεια)." ἨἩυΐδοΥ.---κατήφεια, οδδίϊης 
οὐ οὗ (16 ΘΥγ608, ΠΙΙΟΓΑΙΥ δηὰ ἤρσυγαιϊἑνοὶγ. 

Ηδμοο βδπιθ δηἃ δυμ!] αἰίοι, ἅπαξ λεγ., υ}κ6 
ΧΥΪΙΪ. 18. 

γεκ. 10. Ησ ]6 γοῦσβοὶνϑβ Ὀθέΐοσο ἴδ 6 
Τιοτᾶ.---Τὴο Τα πἀδιη θη δ) ἰάθα οἵ {6 Ἰοδάϊηρβ οἵ 
(86 ΟΙὰ Τοβίδιποηῦ δὰ (89 Ο. 7, Τυπάδιηθηίδ) 
ΤΌ] οὗἁ ρῥἱοὶν δηὰ οὗ ὑπὸ Ῥγοῃἶβοϑ διίδο θα ἰοὸ ἰὺ; 
ἰς 85 χηοὺ 118 ζυ  ΒἸτηθηὶ ἴῃ (6 Βυ πὶ] αιοῦ δηὰ 
οχδ)ιδίίου οὗὁἩἨἁ Ομγὶδὲ δπὰ πιαδὲ 6 τοδ] ζοὰ ἴῃ 186 
Ἰὲὁ οΥ̓ Ὀοϊΐονοσθ (οι. Υἱ. 4: Ζ2Ζοῦ τ. 11 ; Ἐσοῖ. 
χχὶ. 26. Μαδαιίῃ. χχὶϊὶ. 12: ἴυΚο χὶν, 11; 1 Ῥοί. 
γ. θ; οὗ διν. 11. 17). ΑΒ ὑμῖβ απ] πη ρ' τηϑὲ ὈΘ 
τοδ] Ζοὰ ἱηνναγαγ ἰὼ 160 Ὀονης οὗ ΓΘροπίδῃσθ 

. Ὀροΐζογο αἀοἂ (ᾧνώπων κυρίου), διὰ ουἱνναγαϊγ ἴῃ 
ἰδ ναϊϊομὶ δπαυγίηρ οὗ 89 Βυμ !][διϊηρ βἰδὶθ οὗἁ 
Βογυτυ6 δηὰ ἸοΟν] 688 (ὑπὸ τὴν χεῖρα τοῦ θεοῦ, ὶ. 
Ῥεί. ν. 6) δρροϊηϊθὰ Ὦγ Ηϊΐπι, βο ἰμ6 οχα]ϊιαἰΐοι 
8130 βῃουϊὰ Ὀορχίῃ τ ἢ (Π 6 ἱυναγα ΘΟ, ΒοΟΪΟΥΒΏΘΒΒ 
οὗ (8Π6 Θχα]ἰδίϊοι, ᾿ἰθοσίν δηὰ κίουυ οἵ ἰμ9 Ὀϊνὶηθ 
ΒοΠΒὨ ἢ [ἐ. 4. {π6 βἰαίο οὗἨ Ὀδὶης {86 οἰ Ἰᾶτου οὗἁ 
ἀοά ἴη (ΟἸγ δι: αΟοἐἐεεκιπαάδολα ; υἱοθεσία, δᾶορ- 
ἰλου---Μ.] δηὰ δοιηθ ἰο 1.8 ουὐὐλλναγα σοηϑυταμηδίϊ οα 
ἴη (πὸ ἔκίγο ΠΊΟΓΣΥ, οὗ νγϊο ἢ} νγνὸ δυο ΒΟΎΘΥΘΥ 
ΒΟΙΏΘ δηϊθραδί οσθ ου ϑασίἢ. κύριος ἀοο8 ποί 
ΘΧΔΟΙΪΥ Βἰ καῖ ΟὨγὶδὶ (ατοί 8), ΒΟῸΣ θεός ἃ8 οΡ- 
Ῥοβοὰ ἰο ΟἸγῖϑὶ (ΗΠ. δπὰ 8].). Φδπιθβ ψϑδῃίθ 
ἰο 860 ἰδ ᾿ἰνίηρς αοἀ οὗὨ τονοϊδίϊοι τοοορχηϊζοα ἴῃ 
Ομ τϊεί. 

επουαίἑοη, 97 ἐλεῖγ σοοπάμοί ἰοισαταάς {δὲ δγείλγεη. 
γνυ. 11, 12. : ᾿ 
κε. 11. θο ποῖ οδυσμηἰαῖθ ομΘ δ οἴδοσ, 

ὈσΘΙΒΣΘΩ.---ΗυΐμοΣ ὑμίηκ8 ἰδαὶ {818 ϑχμοσίδ- 

ΤῊΕΞ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΦΑΜΕΞΗ. 

ἔοι, δουσμθὰ ἰπ ἃ ΙῊΪ]ΔΘΥ ἤοστῃ ὑμ8ὴ (ἢ6 Ῥγο- 
οοαΐης δηὰ ὀχ αἰ Ὀἱἐἰηρ ἃ οοπίγαβί ἴῃ ἰμς δὰ 
ἀδελφοί Ὀοΐης Ορροβοα ἰὸ μοιχαλέδες, ἁμαρτ 
δίψυχοι, ἱπιϊπχαίοβ ὑπαὶ ζϑλθϑ ΠΟῪ δά ἀγ6 8868, δι 
Ἰθδ8ί ῬΥΪΩΑΥ ΠΥ, δ οὗ μ. Ὁ 61888 οὗὁὨ ΡΘΓΒΟΏΒ, ΠΘΙΠΕἾΥ 
ὑμ0868 “ἯἼΒΟ ὉΥ (Π6 ῬΟΣΙΑΙΥ͂ ὙΔΥΒ οὗ {16 ΓΌΤΤΩΟΡ 
{ε]ὺ ἱπάπιοθὰ ἰο ἀο ἐμοδο ἐδίηρβ αραϊηβὶ τ 810} 6 
Θχμοσγὶβ μοι." Βυὶ ῬἩΙΟΒίησΟΥ ἰδ 68. 8 ΤΟΓΘ 
ςογγθοί Υἱον 88 86 ἰγδηβίιοη: “186 οοππηθραίίοη 
8 88 1[0]]0π)͵π: ΙΓ ὑπὸν ἐμ ὨυτΏ0]6 {ποι βοῖνεβ 
Ὀοΐίογτο αοἀ, ὑπ 6 Ὁ τηυδὶ ποὺ θην Βυπι ΠΠγ 1Ὲ (86 
ὁυάρπιοὶ ὑἐμβδνγ 888 οὐ ἰμοῖν Ὀγοίδγομ. ΕΗ 
ὑΒοΓΘΟτ οχμουίβ ἔμοῖὰ 10 Ρυΐ ΔΎΎΘΥ ἱπηδ ἾΑΥ 
ΒΌΡΟΣΙΟΥ Δ ἰο οὐμοῖβ ἰπ Ἰυάκχίηρς ὑπθπι, τ αἰο ἢ ἰδ 
ΤΘΔΙΠῪ δὴ δισγορχδηΐ ὑϑυγριης οΟὗὨ (86 πα 1614] ἤχπο- 
ιἰοη8 οὗ αἀοὰ. Τὸ οῃηᾶ δοσγοβροπὰβ (0 (16 ὃθ- 
εαἰποΐης. ΟΣΙΙΪΥ ῥτίάθ (ἢ βουγοο οὗἁ κίγὶΐα, 
᾿10]6 Βι δ πιϊββίοπ ἰο ἀοἂ (δ οπὰ ἐμογοοῦ.᾽" Ηθ 
8.18 ΠΟΎΘΥΘΥ “ὯΘ ΤΟΙΌΣΒ ρασϊου]  ῖν ἰο (9 ὁρ- 
ρΡτεββϑοα." Βυὺ ΓΘΑΙῚῪ {ΠΥ 8 ὩῸ ΥΘδδ0Ὲ ἰο0 860 
ΘΓ ΔΙγοδαν ἃ ἀϊβίϊποί ἐγαηβί ἴοι ἔγΌσα 086 Οἶδεδ 
ἰο δῃοίβοσ. δηΐου δοὰ ᾿υἀρίπς τ ΓΟ (86 ΤΟΙ 
801}} οὗ ὑμοὶν ἤδη δἴϊοαὶ ἀοἰῃρ8 ἴῃ γχοϊδίϊοη (0 ἐμ εἷν 
Ὀγοίμσθη. Ι͂ἢ οἷ. ἐϊ. 1 4͵8δο ἢθ βδάάγεββοβ "9 
ὈγοίΒγθη, δι Βοῦρα (δ 6 Βεαθοὶ οοπίδί 8 ἰμ6 86- 
γογοϑί κίμάὰ οὔ σϑργίπιδπα. καταλαλεῖν ἴουπὰ 
6 διὰ 1 Ῥοὶ, ἱὶ. 12; ἰἰϊ. 16. 10 ἀοποίοδ ποί 
ΟὨΪΥ βδπάογίηρς (Ὀδοκοι ης, Τ᾿αΐ 67) Ὀαὶ 4150 
6011] οοῃχδαϊοἰίοι, τοϊοστίϊηρ.-- 

Ηὸδ ἴδεδῖ οδιυσπίαιθι δ οὐ ᾿υᾶκοιι δ΄ 
Ὀτσοῖῦδοι.--- Τὴ Ῥαγίὶοὶ ρ᾽ 68 καταλαλῶν διὰ κρίνων 
ΔΙΘ ΒίΓΟΙ ΟΡ ἰδδηὴ (μὸ ἱπαάϊοσαίϊνε : 6, ὙΟΒ6 Οδ8- 
τδούυβιὶο σοῃβὶβδίθ ἴῃ ὑμδὺὶ Ἦ6 σδ]υπιηϊδίοδ 818 
Ὀσούβοσ. Ἡυΐμοῦ ἐπὶπκ8 ὑπαὶ 8110 καταλαλεῖν 
ΔΙ ΑΥΒ ἱπο]υὰθ8 κρένεινεεξείο σομάθιηῃ, {λ}6 ΥΟΥΘΥΒΘ 
ΒΟ]ὰΒ πο σοοά, Τιῖβ ου]ὰ προ (ἢλ6 ΓΌΤΊΩΟΡ 
(80 Βἰσζοῦχου οχργοβϑίοῃ, Ὀυΐϊ γἷὸ σοηβίάον (δ6 
ἰαίίοσ ἰο ὍΘ 80. κρίνειν ῬΆ5868 ἔγοπι 8 ἸΟΥ̓́ΘΪ688 
διὰ (Βογοίοσα ὕσομι ἃ δδίϑί] γἡμασίπσ οἵὗἨ ὁῃ6᾽8 
ΠΟΙΖΒΌΟΙΣ ἰὁ ἃ δ πα αὶ οοπαάεπιπαίίοη οὗ Ἀΐτ. 
ὙΙΘΒΙΉ ΚΟΥ δ γ8 ἱπὰοοα ἰμδὺ “116 οοπίοσχὶ δδονίβ 
ποὶ {6 81, ἰ68ὺ οσοαβίοη ἰο0 (ἷπκ ΠΟΥΘ οὗ αυλῖ- 
Γ618 διηοης 9618} ΟΠ τ βίῃ δα ἀ θη 16 ΟὨτῖθ- 
ε18}8,᾿ δὰ {πῸ δρί τὶ οὗ (89 συ ῖιο]6 Ερἱβι16 οοῃ- 
διγαὶπβ 8 ἰ0 ἰμίηϊς οὗ ἱΐ, δἰ ἰμουρὰ ἐμ ποτὰ 
ἀλλήλων ΒοννΒ {πὶ [8 ῬΓΪΠΙΔΓΥ ΓΟΙΘΓΘΏΟΘ ΒΕΓΘ 
8 ἰο (86 ἰπίοτηδὶ αἰγβίομβ οὗ υἀπῖβαι. «(}8π|68 
ΡῬΥΟΌΔΌΙΥ 8|10 68 ΠΟΥ ῬαΓ σα] ΔΥΪΥ ἰο {Π|0 ΟΧΡΓΘδ- 
βίο: δῃα δοουδδίϊοηβ πιο {89 260018 88 δυάδ- 
ἰδὶ8 δῃὰ υπῖσοϑ 76 τὶβ ΟἿ γΙδιϊ Δ 8 πο τὸ ποπὶ ἰο 
Ὀνίηρσ δραϊηϑί {μ6 6] ονίης δη τοσο ὈΘἸονης 
7658. ΤῊΪβ βϑοὴβ ἰο [0] Ο ἔχοι (ἴθ 8666] 
“ἩΗς ἐμαὶ οδ]υπιπίδιοίι, οἕο., οδ] υπιπἰδίοι ἃ [80 
δνν.᾽" ΒοΒ ΘΟ ὈΌΥΖΟΡ τἰ ΒΟΥ ΟΌΒΟΓΥΘ8 (δἰ {10 
Θρ᾿μοὲ Ὀγοίμον χίνθη ἰο ἰδ9 δβ᾽δπάθγοα Ῥθγβ0}8 
ΘΙ ΡΒ 81268 (80 ῥΘΟΟΪ ΑΥΪῪ ΤΟΡΥΘΈΘΙΒ1 Ὁ16 Ομδγϑο- 
(οΣ οἵ οδϊυαωηγ. Βαΐ (89 Βϑοαι οὶ Βῃονβ (ἰδὲ (86 
ΑΡοβί]6, ὈΥ 86 υ8δ6 οὗἩ (μἷ8 ψοτὰ, 85ι}}} αἰπιθ δἱ 
Βοιιϑιὶ ἰηρβ ἸΏοχ0. Νόμος ἀοδίζηαίθβ ΒΟ6ΣΘ, 88 ἷἰὰ 
οἈ.. ἱ. 25 δηὰ :Ϊ. 9, οἱο., ἰδ ΟἸΪὰ Τ᾽ ϑείδιποπὶ ἸΔῈ 
ἰὰ ἰἰ8 Νονν Τοβιδιηθηὺ 18] οὶ. Ηδποθ (δ0 
ἰάθα οὗ Ηυΐμον ἰδ τἱ ρηὺ ἐμαὶ β᾽]δπ ἀοσῖηρ δηὰ οθα- 
ἀοιηπίπε ΟΠ 9᾽8 ὈΤΟΙΝΟΣ 18 Κ6ΔΙῪ δ᾽απάογὶπα δὰ 
σομδοτηπίης ἰμῃ6 Ἰδνν ἐϊβοὶζῦ, υἱοσοὰ 88 (80 ἸΔῈ 
οὗ (πὸ ΘΟ γβιάδη 1179 δῃὰ τποσδ Ῥδυι ὈΪΔΙΙΥ 88 
(89 Ἰὰν οὗ ἴοτϑ, ἴον βιοι; οσοηαποῖ διμοιπίὶδ ἰο Γθ- 
ἡοοιίες ἰΕ 88 δὴ υμ͵αδὶ ἴδ; δαὶ (πΠ6 ΑΡοδίΪ6᾽8 
ἴάθϑ βθϑηβ ἰὸ 6 ΠΊΟΤΘ ΘΟΙΩΡΓΘΆΘΏΒΙΥΟ, Υἱξ., ἐδ 
οοπαἀθιηπδίΐοῃ οὗἩἨ Ομ δ᾽ 8 Ὀχοίον ἔχοπι {86 δἰδπά- 
Ροΐπὲ οὗὍὨ ἔδμπδιοδὶ τοοίϊνοϑ 18 ἃ οοπἀοιηπδίίοι οἵ 
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ἂδλο οδβϑηΐξ8ὶ νόμος δΔοσογάϊΐπρ ἰο 18 ἱππχοδὲ ουὐδη- 
κεἰϊοδ] ἱππροτύ δὰ ΘΒΡθΟἾΔ}}} 88 ἰο 18 ὑθθ ἀθῃοΥ 
οἵ βαυϊης δὰ πο οοπἀθιλπΐησς. ΤμῸ8 Π9 ὁ60ῃ- 
ἀειιδαιίοε οὗ ΟΠ6᾽8 ὈΓΟΙΒΟΥ ἴῃ 4}} σλ8608 18 ποὺ 
ΟΕ τολομξ 86 ἰδ δῃὰ οοπέγατῳ ἴἰο ἱμ ἰανν, Ὀυΐ 
ἐϊ (4115. 8180 ὉΡοπ {Π6 ἰδ :ἰ801. Τηΐθ 88 ῬΡ6Γ- 
[δος] οἷον ἰῃ 86 6886 ὙΈΘΓΟ (ἢ 6 96.718 Ἰυάροα 
(δο Ομ τ βεδηϑ: ὑδ6γ πᾶ κοὰ ἰ8ὸ ὙΠο]9 του ]αίΐος 
(πο. ν. 46, 46); Ὀαΐ ἰπ ἴ19 Ορροβὶθ9 6886 8180, ἑ. 
ἐ., (δὲ ἱα ὙογΟ Ογἰβίϊδπβ Ἰυάρσοὰ ἐπὸ ον, 
ἡπάρτηοοϊ ΜὯϑ Ῥϑβϑοὰ ου ἐμ μοατ-ροϊπί οὗ {86 
ἶδνν, Υἱζ.: [86 Ῥτοτηΐδθ οὗ στῶσθ. 86 οίί6, τ ὴο 
8665 πῃ 8 ΓΟΒΡΘΟΙΪΥΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΟἾΪΥ ἃ ἤχιυγδ- 
ἐἶτο, γοϊηι θὰ βρόϑοῖὶ ἱπαϊοαίἑς (λ6 αἰϑτοχαγὰ οὗ 
ιἰῃς Ἰονν, ἀϊ!αὐδ5 6 1468. ϑᾳΓοΙγ ατοίϊυδ, Βαῦπι- 
ξετίεη, Ηοἰε ρον ἃΡὸ ποῦ δἱἑοχοίμοῦ ὙΤΟΩς (88 
Ἠαΐμοῦ ἐμ 1 π}18) ἴῃ ὑπαογβιδηαϊηρ νόμος 88. ἰδθ 
σε δεδη ἀοοίσπο δὰ Ῥογοϑῖνηρ ΠΘΓ6 ἰῃ9 1ᾶ68 
δαὶ τ ΒΟΒΟΟΥΟΡ ὈυγάθηΒ ἷ8 πο ΟΣ τ 1} δγ- 
ὈΠΓΑΡΥ σοΙαΔη ἀτηθηΐβ, ὈΓΟΠΟΙ 668 ὉΡΟΩ (δθ 
ἀεδείθπου οὗἩ ἐμὸ ΟἸ ἰδίῃ ἀοοσίγὶηθ δηὰ ἴῃ βὸ ἴῸ 
δεὶβ δἰ πη 86 1 ΠΡ 88 ἐ(5 ζυάμθ. ΕῸΓ ὑμὲ8 18 7.δὲ {π6 
ἸΏΔΠΠΟΣ ΟὗἨ 1π086 ὙἼΟ ΘΟΠαθΩ; ΟΟΟΌΡΥΪΩΣ 8 
[ε]56 βίδα ροϊηΐ, ἴῃ Ῥδγ αν ὑπαὶ οὗ Π]: Ό 6 ΓΑ] 
Ἰερα! σπι, ἐμ 6Υ Βοὺὶ {πο 50 7108 ὉΡ 88 Ἰυάροβ ΟΥ̓́ΘΥῪ 
ἰλο ποτὰ οὗ σου δίϊΐου, ποῖ πᾶ ροθ πο πιδῃ 
ὨΒΟΒΑΥ ΔΌΪΝ πὰ 8 ὉΠῊΣΠ]Δησ ἰμαὺ ΔΩῪ τοδῃ 
δου] ὕὉ9 ΔοΒοΙ αἰ Ἶν οομἀοτηποα δηὰ ἰοαϑὺ οὗ 4]] 
δο, πὶ δ88. {δίς 8 δίδηἀροὶηὺ ἦπ ἐμαὶ ὙΟΥῪ 
ποτὰ, 
Βαϊ δου ἱπᾶκοδβΣ ἴ[δ896 αν, ἐ. 4., 10 ἰδοὰ 

ϑεϊἰεδὶ ὑπ γβοὶ Υ Ρ ΟΠ ἀοτμπἰ ὨΔῚΥ ΟΥ̓́Θ 1ί. 
ποῦ διἵῇ ποῖ 8 ἅοθσχ οὗ 86 1δν ---ΑἹ- 

(δοῦχῃ (δου Ὀοδδίθϑι, ἰο Ὀ6 σϑδϊουθ δι ἃ θ8])0ὺ8Β 
οὗ ἱξ ἰο 186 Εἰσιιοϑὶ ἀσρτθα. 
Βαϊ ἃ ἱπᾶμο.---Τ6 ἀποδίϊοιῃ ἱβ ἀοθ8 ὑμ18 

[βόδὴ 1, 8 Ἰυάρο ὙΠῸ ἔγοτῃ δηοίμον δἰδπάροϊηί. 
ἡυάζεβ δη ἃ δοῃ ἀθτὴὴβ [89 ἴδνν ἰἰ86 17, ὑπαὶ 18. ἃ 
θοά-Βοαιῖ]6 δάυ ΒΑΡῪ οὗ (6 ἰατν, 85 οὔΐ δηὰ ουἱὐ 
αποπεῖεί [ἄνομος, ὙΪΓΒοὰ  ]ανν, ἃ 11 685 ΠπΙΔΏ.---Μ, } 
ἩΔΙΟΝ που]ὰ σοαῦϊγο 8 ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἰμθ Θ6η1- 
{ἴπτπὸ νόμου αἴϊοΥ κριτής (6. Νοαπάον, ἩΘΒΙΠΘΟΥ 
διὰ 4].}, ΟΥ 2, ἀ065 κριτής ἀδηοίθ δβοϊυ θῖν (9 
ἡπάζο πο δ τηϊπίβίθυβ {πὸ ἴα ἴπ ἰυἀρίηρ, πιο ἢ 
Τοῖν ἱπίοτργοίδί οι 18 ορροβοὰ ὉΥ͂ ΠΌΪΠΟΣ ἰο (86 
ἴσοσηον, τὶ [Π6 Τοιδδεὶς {παὺ ὑπὸ ΤΌΥΓΩΘΡ τ Δ κ6 8 
(δῖα κοπίσποα δπά ἐμ ομὸ ῥγϑοοάϊηρ ἰὺ ἰδαϊο]ορὶ- 
οἱ, {πδὲὶ ἰὰ ἀἰϊαϊον 86 δηὐ 6818 οὗἁἩἨἍ ἀ0θῖ δηὰ 
ἡιάξε δπὰ ἐμαί {86 δβοαποὶ δάνοσίβ ποί ἰ0 ἃ Ἰυὰρ- 
ἱπρ οὗἨ ἰδὸ αν θυ  ἰο ἃ ἠυάρίηρ οὗ Ἰηθ. Αβ ἴο 
ἰδυιοοαὙ, ἰὶ ἀοοβ ποὺ Ὀθοΐοηρς ἰο ὑἰμ6 ἔγϑί ἱπίογ- 
Ῥτοϊδιϊοη, Ὀθοϑῖι5 γὸ πᾶν ἰἤθῃ (6 οἸἴτοαχ, ποὶ 
ὄσετβ Ὀὰΐ Ομ θη Υ8 οὗ ἰμ6 'ᾶὰν. 180 δος ο- 
Εἰ “ΟΌΒΟΥΥΟΥ Ἀπ ἀοδρίβου οὗ ὑπὸ ᾿δγ᾽" ἷθ δ: ΓΟ 
Ἰωρεἢ ΒΙΓΟΏ κοΥ (88 ἰμδὶ οὗ ““ἀοον δὰ συδτγαϊδῃ 
οὔ ἰδς Ἰνν.᾿ 1,Δ5|}γ ἐμ ἰά68. ““σοπάθιηποῦ οὗ [86 
ἴεν 5 βυδείδηϊαἰοὰ πῖϊ τμδὲ σ06 8 Ὀδίοτο. 
Βαϊ τδα τοϊαιίου 18 καςὰ ἐμδὲ ἐῃ 9 απέΐ-)μάσε '8 4180 
δἰπ8γ8 ρεεμάο-7μᾶσε Ἰδὲ ἃ8 απίΐ- ΟἈτίδέ ἰ8 Δ1δὸ 8]- 
Ὑλγ8 διοεμάο- Οὐτίδί. 

τι. 125. Ομϑ ἰα [896 ζιδυεείῖίνοι επᾶἃ 
δεᾶξο.--Ηοὁ ἐβ Οπε, νὩϊο ἷβ δαρμδίΐο, ποὶ 
ΘΒΪΥ 28 ὁοπίγδδιθὰ τῦῖὶ ἢ 8}} τἸθῃ, οὗἩ τοῦ (8185 18 
ποί ἰσυθ, Ὀαΐ 8180 ἰπ ἴδο ὉΠ οὗ π6 1 ΚΙΎΟΥ 
δοὰ [Δ9 πάρε (Μοτιι8), πολ ἀο68 ποὶ δα θοΣ ἰο 
τἶθο ἃ οοπίγδ ϊοσἰΐου Ὀοίνγθοη ἐμ δρίτὶΐ οὗὨ {δ 
ἴδν δηὰ {πο βρίσὶϊ οὐὁὨ μ6 ἡιάφταθηὶ βθο ἢ 85. ἰἴΐ 
οαριὶ ἰο οχἰδὶ 1 1π6 ἡ αίηρ οὗ [80 συ αὶδὶΒβ γ0γ6 
κυϊποτίτεά. Νον Ηἰπβ Ῥόνοσ (0 ἰυᾶρο π88 ἀθ- 
γεϊοροί [1861 ἴῃ ἰμὸ ὅτει ὑ]δοὺ 88 (86 ῬΟΥ͂Σ ἰὼ 

ΒΔΥ͂ΘΟΥ ἰοῸ ΣΟΠΟΘΥ ὈΪ]ΘΘΒοα απὰ ἴῃ (ῃ6 Ββοσομῃᾷ δι 
(86 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἰο ἀφβίσου οὐ ἰοὸ ἀδπ. ΤῈ6 τ6] 
{μΟΡΟΌσΟ ἷἰβ ποὶ ἃ ἔὈΡΙΠΟΥ ῥγοάϊοαίο: “Η|Ὸ ἰδ 
ΔῸ]6 ἰο 8876, οἴο.᾽" (1860), θα ϑἰαίοβ ἐμ οἰδ- 
Τϑοίογίδίϊο, 6, γγῆο ἰ8 8016. ΤῊΐθ ἰηιτηλίοϑ 
δὶ Ἰοαϑί ὑπαὶ {π0 Φυᾶρο ἰβ ἐμ αοἂ οΥ̓͂ {μ6 Θαοπροὶ, 
ἯΟ ΒΆΥ͂ΘῸΒ ΟΥ ΑΒΙΠΗΒΊΆΘΩ βοσογαϊηρ ἰο ἐμοὶ δ6- 
Ἰοῦ οὐ υπροϊοῦ, Μαυὶ χτὶ. 16.---Ηοαὐ τηδη οί 
Ηϊτη8617 ἰπ ἴδοὺ 88 (1118 δυνάμενος δὰ ἐδ πι5 ΘΒβέαὈ- 
1865 Ηΐβ ὀχοϊυβῖνο ρσοσγορδίἑνο ἰο πᾶρθο. Βθη- 
56]: ““Νοδίτιρη ποπ εδὲ 7μάϊεαγε, ργροδοτίπι Οἰετη 
ἐχεχωΐ πο ῬΡοϑδῖηιι8.᾽" 

Βαϊ Ὅ8ο αζῖ ἴδου.---Ἴηροίεπέ Ὀοίογο ἱδαὶ 
ὁυἀοῖ4) τηδ᾽ ΘΥ δηὰ Ῥόοτγον οὗ α0(, ΤἸΟΥΘΟΥ͂ΟΣ 88 
ἃ ΒΙΠΠΟΥ ΣΌΪ οὗὁἨ 0 Ἰυἀρτιηθηὶ δηὰ ἴῃ δαὶ οἵ 
ἔτϑοο (8606 Εομ,. χἷγν. 4). 

ΤΒαῖ ᾿πᾶρθ8ϊ.---  Ά}} ΤῸ ταδϊκοβέ ἡπάρίηρ 
(Βγ Ὀπδβίη 688: ὁ κρίνων, πὶ 86 Ατιοῖθ ἰο νοὶ 
ΒΟ ΟἸΚΘΠΌΣΖΟΥ 68}}18 αἰϊοηϊΐο. Βιυὶ ἐμ15 τοτὰ 
ΟΥ̓ΪἀΘΗΓΥ ΒΟΣΥΘΒ (0 ἰηἰγοάμθδο ὑπΠ6 5Β6416], δοοοτά- 
ἱπρ ἰο νι ῖοι ἃ ρστοδὺ Ἰυάρτηθπὶ 18 ἐπ ρθῃαΐπρ οἢ 
{8686 ᾿υᾶχοβ. 

Τιδιμαδὶοπ ἤγοπι ἰλεὶγ γοδίϊοδα, σαϊπ-δοοκίηο ἀπά 
8ε17-τοὐ ϊα τιοαπάογῖπρ ἰλτοισὰ ἰδέ τοογτϊὰ ἐπ σοηδίδγα- 
ἰΐοη, 97 ἰδ6 αρρτοαελίης δίογτη 97 7μασπιοηΐῖ. τυ. 18-- 
16. 

γεξ. 18. 51} [Π62), γϑ ἴμδῖ Βαν.--- Πυί μον, 
ὙΠῸ 18 ΒρΡΡρογίθα ὈΥ ΤΏΔΠΥ͂ ὈγοΘΟΟΒΒ0γ5 (Οθσδυ- 
τηθηΐαβ, Βοάθ, ϑθιιϊον, Ροϊν, Ηοὐἰ χοῦ δπὰ 8].), 
ἐπ κα ἰμαὶ ὅβημθβ ΠΟῪ δάάγοβϑοϑθ ΠῸ ἸοΩρΟΡ 
ΤΩΙ 6ΓΒ οὗ ἰδ0 ΟἸ ἐγ δίΐδη ΟΒυγοῖ, Ὀὰΐ ἰδ τἱ οὶ; 
υἱΖ., τ᾽ οἢ 0.8, Δοοογα ης ἰο {86 ἤοχοιηθηίϊοηοα 
οχρίδηδίίοι οὗ 886 ἰθγ σσῃῆ. αθΌΒου δπᾶ 4]. 
οοπίχαάϊοί (ἷ8 γον ; ΘΒ ΧΟΡ ΒΟ]. 8 (αὐ Φ 8165 
δά ΓΟΒ568 ΒΙΤΩΡΙΥ 8 ῬΑΥ ΙΟΌΪΑΡ οΟἾ8885 οὗἨ μ'8 γοδά- 
οΥ5. Βυΐ ἰμ6 ΑΡοβί]θ᾽ Β δάάγϑδϑ ΓΔ δυοὶὰβ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἀεδηϊίο ουὐὐνγαγα ο]Δ 58: δοαίοη. Ηἱἰδβ ΕΡρἰβ8- 
(16 185 δἀάνοββοα ἰο {86 ὑψθῖγο ὑγὶδο8 Ὁ {89 
μ8δηὰ8 οὗὨἉ 9 7 ον ῖβὰ Ομ τἰβίιίδη, ἑ. δ., Ῥυὶτ ΚΣ ἰο 
{π680 τὶ ἢ ἰὴ ἱπίοηίς ἐμαί ὑπ Ὺ βῃου]ὰ τδὸ {86 
Ερίβι1] 6 ΤῸΡ τι ϑβ: ΟὩΠΔΥΥ͂ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΔΙΠΟΩΡ ὑπο ν 
Ὀτγοίμσοη. Βαὶ 88 7Δ1168 ἸΟΟΚ8 Ὁροὴ Δυάδίβτη 85 
ἃ 8011 ἀΥΥῈ αὐ} δηα ῬΟΥΥΘΥΒΘΏ 688 δἰϊδομίηρ ἰο 
(00 ψ ΒΟ Ῥϑορῖθ, δ βου ρῆ τηοβὶ]ν ἰο ἐμ 6 ΠῸ6- 
Ἰἰουίης 76 νγ8, 80 8}} Ϊ8 ὀχ ογίδεϊουβ δπα ψΔΙῈ- 
ἱπ28 διὸ δαάγοββθὰ ὑπγοῦρῃ ἰδ Φον 88 ΟὨγὶδ- 
Ουἱδῃ5 ἰο 41} Φον8. ΞΨ5.1111 8ὸο ἐδδὺ ὑμ6 οϑῃίγο οὗ 
ΚΥΔΥΪῪ ἴῃ ἰδ Δ 688 18 σοῃ  π8}}}7 ρΡγορτοβδίηρς 
ἔτοτῃ ὑπ6 7 ον δ ΟὨ τ βίΐα πα ἰο {μΠ0 26.5.8. ἮΠῸῚ 
τοβρθοὺ ἰο (8 βοοίΐϊοπ οὗ ἴδ Ἐρίβι]6, σι βὲ]6 10 
Β.}}} ἀδβουῖθοθ 8 καὶη-Ἰουΐης, ἐγ οκίης 76 ]8} 
σπϑηονίηρς ἰΒτοῦρι (86 ποτι]ὰ, οὗὨ τ ἰοὰ (π6 76 »- 
8. ΘΟ τ ἰβιῖθηβ 838 Ὑ8}1 88 ὑπὸ ον τοὶ ὺ γοϑὰὶ] 
ὈθοοσηΘ ΚΌΠΟΥ, αἱ Ἰοαβδὺ ἰο ϑοῖηθ οχίβθαῃϊ, γοῦ ἱΐ 18 
ον είν (μ6 ἰσαμϑιξίοι ἰο {86 Βυ θβοαυθηΐ Ὁχο- 
ΡΒοίΐοδὶ Ἰαπιθηίδίϊοη οὐϑὺ ἰδ τἹοῖ, ἑ, 6.) ΟΥ̓́Σ {860 
δαγαάρηῃοα ρϑατὺ Οὗ 86 796 718} Ῥ6ΟΡ]6, ΘΒρϑοΐδὶ]ν 
μοῖρ Ἰοδάοσθ, δῃὰ 18 δοῃβοαυθη!}  δὐάγοκβοα 
ΤΩΟΤΟ Ῥαν οΌΪΑΥΥ ὑοὸ ὑλ6 76078.---Τ} 6 Ἰη οΥ͵) θοῦ 0 
ἀγε νῦν (Β6τ0 δῃηὰ οἷ. ν΄; ποῖ ἔουπαᾶ 6ἸΒΟΎ Β6ΡΘ ἱῃ 
(86 Νον Τοβίδιηθηί), δοσοσαϊΐηρ ἰο ΤῊ 6 ]θξεει αζο 
δυάϊιο,᾽ Τοΐοσβ ἀου ὲ}ο88 ἰο (6 δηπουμοδοιηθηῦ 
οΥ ἰδο ἡυἀρτιοιῖ, οὶ ΘΟμλ68 οὐὐ αὐΐθ οΟἶθδΓ 1π 
68. γ. 1, Ὀυΐ 18 ΒΟΥΘ ΟἀΔΥΚΙΥ δηα τη ΔΟΡῚ 4]- 
Ἰυάορὰ ἰο. Ζ761η08 18 δΔηχῖοιδ ἰο -Θοϊμτηυπϊσαῖθ ἰ0 

᾿ ΤΥΘΠΟΝ δα γ8: ϑοϊανίίν, α ποτὰ ἩΔΟὮ ὁ οὔτο ἴο (ἢ9 
ἘΤΘΏΟΘΝ Οοπιη πη δίθ, δὰ πιϊο ἢ Νὰ ἠαϑ ναι 8 ΟΟΙΠΙΔΌΒΙΝ ἰῃ 
ἐθΐϊῃ δυὰ ἴἰοδϑ, ἰῃθΏ ΒΟΠΟῸΣ δὰ αἰβμβοποῦ, ἃ ὈΘΙΏμ, δὸ ἴο 
ΒΌΘΑΚ, 41} ἴῃ (6 βαπιὸ Ὀοϊίοπι, ἰ8 8ὺ οοπγοπίθεξ ἐμαὶ [τ ψ|}} 
ΡῈ ἐῃ ταίῃ ἴο βίση κβ!ο δαίμοσι 1ἰ.-.-Χ. 
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ἷβ8 τοδάθσβ ἷ8 ΒΟΣΤΟΤΎΓΩΙ ἰοσοθοάϊησα οὗὨ ὑδθ 
υάρταθηῖ ἱπιρομάϊπρ, οἢ 18 ρ600]6. τοί 
ΥΘΒΘΘΓΒ: “.26πι ἐσο αὐ τυοδ,᾽" ἀ6 οίίΘ. ΟΟΠΒΙΓ 68 
Δὲ 88 οδ ς ρόαι ἰμοτὰ ἰο ἰΔγ δϑἀθ (μ9 σϑδρϑο- 
ἀἶἷτο ἔδυϊὶ, ΗΠ ΌΥΒΟΥ 885 ὑσορασίηρ ἴὉΥ (μ6 κλαύσατε 
ἴῃ ν. ὅ. . 

ὍὯο τἴδαῖ δ8γΥ.---οἶ λέγοντες, γ9 ὑμδὺ δῖῸὸ ἴπ [89 
ΒδὈΪ οὗἨ υϑίηρ Β098 Ῥχοδυιαρίιουβ δηὰ σου] ϊν 
Ἰοηρσύυδρθ. 
Το-ἄδν δηῃᾶἃ το- τ οσσοῦν.---Ξ.60 Αρρδζγ. Οὐϊι. 

καὶ (ἀοοογάϊης ἰο 716110) ΟΟΥΔΙΗΙΪΥ ΟΧΡΓΡΘΒΒ08 
. βροδίον ΘΟ βἄοπ6θ (μ8π ἢ; 80 ΡΙαῃ οὗ (9 7οῦτ- 
ΠΟῪ οἵ {μ6 τοβί]θββ ἰσδάοσβ. ῬΙοδίησος ἀπάσγ- 
δίδηβ “ὁ απὰ ἰο-πιογτοιο"" οὗ ἱμοὸ ἀἰδογομπί Ρ]8Δ}5 οὗ 
ΟΌΓΠΟΥ οἵὗὨ αἰ ξοσθηῦ Ρουβοηβ, αὐ ον μη μα 
ἱι ὅχοα {6 ρῥγοοῖβα ἀυγαίϊου οὗ ἐδθ ᾿ἰηϊοπμά θὰ 
ἠοῦγπου. αὶ ν. 14 ΒῃΟΥΒ ὑπαὶ ““ [0-ἸΠΟΥΤΟΥ ̓ 18 
8180 δά ἀοα ἴοΓΥ 10 ρυγροβο οὗ γοδϑῃιίης (Π6 ἴ6]80 
ΒοουΥΙ οὗὁὨ (π6 ῥτοΐθοὶ. “" Το-ἸΔΟΣΤΟῪ ᾿᾿ ἀθηοίθδ 
ἐπογοΐογο 6 υπἀοδηοὰ ἔπΐαγα βυθδβοαυθηΐ ἰο 
“ἰ0-ἀΑΥ,᾽ ποὺ ΟὨΪΥ ἃ Βθ0οομά ἀδΥ; [0Γ δ ὑμπδὶ 
ἐἶπιθ 8 ὑνγχο ἀΔγ8᾽ ΣΟΌΥΠΟΥ αἀἱὰ ποῦ [8|κΘ ΟΠΘΎΘΕΥ ἴδ Γ. 

Ὅγο 1] ἸΟΌΣΣΙΘΥ ; 1τ06 δλαὶξ 7ουγπέν, πορευσό- 
μεθα αἱἰἱοτοὰ νὺῖϊὰ 8150, Ῥσορ μι ο 681 ΘΒΒΌΓΘΕΟΘ. 
Το 8008 δια 5Βυοἢ 8 Οἱ᾿γ.---α ἀθπιομδίσδ- 

εἶνθ Ῥσχοποῦπ ἰμδίθδα οὗ ἰμὸ πδιῃθ οὗ (δ0 Οἱ γΥ, 
Ὑ 11} [86 60]]Δ 6 γ8] 168 ὑμαὶ (6 χοδὶ 18 ὨΟῪ ΟὯ6 
Οἶἐγ, ΠΟΥ͂ δῃοίμου. [1 ἢδνθ βαορίθα 110 τοπάθγ- 
ἰὰς ἐλ οἰΐγ, Ὀθοαυδο “ϑυσἢ δηὰ βιοὶ,᾽" ““ὑ818 ΟΣ 
πα. 18 ἃ 86ὴ80 ἴῃ ὙΒΙΟΩ ὅδε ἰΒ ποὶ υδϑὰ:; δὲ 
1ϑαδϑὲ ἐπ Ὀθϑὶ ᾿οχίοδ ἀο ποὶ ρσἶνο ἰΐ, δῃὰ 1 δργοθ 
νὰ ΑἸέογχὰ, μι ὝΠΔΟΥ ἡ. 1714, γο τοΐοσθ ἰὸ 
ΡΙαίδτοι. ϑνπιροα. 1. 61 ἴον {818 ἱπιᾶρο οὐ δόδεες: 
τὸ δεῖνα, ἀ0098 ποὺ ΤΙ Κ6 Ἀ18 Ῥοϊαηὶϊ, δῃὰ ἰπδί 8]} 
{πδὲὶ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 18 (0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδαὶ τήνδε τὴν 
πόλιν ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ ἴῺ ΖΟΠΘΣΘΙ ἰθυτηδ ἰἰιθ ΟἾΥ ἰδ 68 
Ῥτγοβοιί ἰο {ὴ6 τοϊηὰ οὗἉ 9 ΒρΘαΚΟΥ.---Μ.]. 

ΔΑμπᾶἃ 1} σσοσῖς ΤΒΘΣΘ οσθ Υγϑδᾶι .---ποιεῖν 
ὙΠ} ἃ ἀοβηι(ίοη οὗ ὑἰπὶ6 ΤΏΔΥ ἀθποίθ ΡΥΪΏΔΙΙΥ 
ΟὨΘ᾽8 δίϑΥ δὶ ὁ ὑ͵δοθ; δυὺ }0 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἱπιϊπιαίθδ 
δἶθο δὲ ἐμθ τοβρϑοῖλνο ἰΐ9 18 βρθηί (Δοι8 χγ. 
88: χχ. 8 ἀρὰν Βυὶ γνὸ ἰδίο (0 γο Ὁ ““γγοῦ]ε 
ἦπ (6, 5θη86 οὗ “ὙοΥκης ἰῃ [μ9 δοπάποί οὗ Ὀυδί- 
0865." Τμὸ ἀοβηϊίΐοη οπό ψέαῦ δρϑδὶῃ ἀδῃοίθβ 
ποὺ ΟὨΪΥ [116 7.180 ΒΘΟΟΓΙΥ οὗἩἨ 186 οΔ]ου]αίΐοι, αὶ 
αἶδο (μον σϑδϑί]988, αηδίθδαυ 8 0118; ἑλεη, (π0 
(δἰπἶκ, τος πιοῦδ ὁπ ΟΥ̓ γεί 7. 
Αμᾶ ἅἄο Ὀπυπδίῃοδα [ἀπά ΤΟΝ 50} ΤῊ6 

μαι} }γν ΤΟ] οί καὶ ἀπα ἐὰ9 Βαβι λὶν 10] της 
ζυαΐαγο ΔΥῸ 8180 ῥἱοίοσἱδὶ ὀσργϑβδίουβ ἀθδογίρίλνο 
οὗ {μοῖρ ἱπιπιοάογαίθ ἤωϊβδο βοουσγίγ. Βϑῃχροὶ: 
“«Ῥοϊψεγπαείοπ ἐχργίηνδέ ἐἰδίάϊπεπι απὲπιὶ δεουτγὶ,᾽" 
Ηυὶμον δδβϑηίδ ἰο Κοσ ἢ Β ποίθ: ““Ἴ,αδο 18 ᾿πίγο- 
ἀυοθὰ οὨ]γ ὃν τσαν 077 ἐχαπιρίδ 88 οἰιασδοίοσ: σης 
ΤΑΒἢ 5 ἀοΐὶπρ οα]ουϊαίοα ΟὨἿΥ τ ΤΟΐΌΣΘΏΟΘ ἰὸ 
Θασίν 1116 δηἀ 88 οοηἰταδβίϑα νἱ {πΠ6 1186 πῃ 
αοἀ.᾽ Βα 1ἰ 18 ἀου (1688 Δ ΟΧϑΙΏΡ}]9 1Ἰυδταϊϊης 
(80 δοουϊδς δϑρϑοί οὗ ἰδὸ ομἱοῦ ἰϑηάθῃου οὗ ἐδμ6 
Φυάεΐδπι οὗὈ {ὑμδί ὑτηθ 88 1ὑ δἰγοδαν Ὀθζδῃ ἰο ἀθ6- 
γΘἿοΡ ἰἰβο]ῦ; διὰ (89 Αροβίϊθ ψὶ ἃ Ῥσορμϑῦβ 
ξἴδῃοο ουἱἀθηίγ, ἀθβοσῖθθβ Ὀοίοσομδηὰ {86 ἔμῃ- 
ἀδιηθηίδὶ ἰγαϊὶ οὗἨ 6 ἀἱ8 0 01168}}γ οχοὶϊ θα πγου]ὰ- 
Ἰϊη988 οὗ .ΐ8 ῬΘΟΡΪΘ6, 88 ἰΐ δίϊοσ γα υὰβ Ὀθοδιὴθ 
ΤΏΟΓΘ 8Π4 τ00Γ6 ἀσγο]οροά, 

γεβ. 14. 7οβ, γ9 ἴδδὲῖ ποῦν ἠοῖ [εὐλέγδαδ 
ψ6 ζηοῖῦ ποί Ε,. Δ. τοῦο πιογὸ οογγοοί δηὰ ἰάϊο- 
τηδίΐϊο ὑβδη ζϑηρο᾽Β τοπαογίηρ---Μ.. οἵτινες, 
ῬΓΟΡΟΥΥ, “γὁ ἰμδὺ δγ0 οὗ βυῃ σἢ ἃ Κἰ πᾶ," [ΑἸΐογά: 
Ξε μέ φοΐ"".-- ρ]οηκίη, 88 γ80 Ἃ0, ἰο 8 οἶδ88 
ν}}10}.".--Μ.]. 

Ναὶ νν}}} ὍὈ6 το-ΣΔΟΥΤΟΥΤ.--- ΡΥ ον. Εἰ, 28, 
ΧΧΥΪ;. 1. ΤῸ ζοΠΘΓΔ] 1468 ὑμδὲ ΘΑΥΠΔ] ΒΘΟΌΣΙΥ 
ἷβ. ΒΟΙΘ τηοὺ ὮΥ͂ ἱζποόσύδῆσα οὗ {ὑμ6 ζυϊαχο δηὰ ἰδ 
ἰγδηβι(ουΐμοαβ οὗ 116 (Η πα Π6Γ) μ88 ΠΘΤΘ δ 8 
Ῥτοροὶϊοο- ἰδίου] Ὀθασγίηρσ. Βθποθ ποῖ ΟὨΪΥ: 
“09 ΚΠΟΥ͂ ποί, 88 ΤΟΥ͂Δ] τη 6, ὙΔΒΘΙΒΟΣ γὙΟῸ 879 
δ.}}} αὐτο ἱο-ἸΔΟΤΥΟΝ," δυΐ 8180 ““γῸ0 ΒᾶΥ6 ὯΦ 
Ῥγοβοηιππθηΐ οὗἩ νοὶ [Π6 ποχὶ ἔαίαγο 8.48 ἴῃ Το. 
ΒΘΟΣΥΘ [07 γοῦ ὙΠ ΟἿΣ Ῥθορὶο.᾽" [ὑ 18 ἰο Ὀ6 ΤΟ 
ταθιδογοὰ ἰμδὺ 8680 ΟΣΔΒ ΟΓῸ ὙτΙ 6 ὉΥ 8 
δαοα Αροδίϊο ἃ ΤῸ γϑδγΒ ὈΘΌΓΤΟ ἰμδὲ τοδὶ οδίδ8- 
ἰσορῆθ, το Ὀτουσΐ ὑμ9 στοδίοβί ΣΟ ΒΟΣΥ δὰ 
ἀϑδὶἢ ΟὨ ΣΏΔΏΥ ὑμουδαηα ῬΘΟΡΪ6 ποὶ ΟἿΪΥ δἰ 96- 
ΤΒΔΙ]οι (πὰ ΨΦ8π|ὸ5 οοπδίἀογϑα Ψ6ΓΌΒΆ]6 πὶ δηὰ 
Φυάρα ἰο Ὀοίομρ, 8180 ἰο ὑἐμὸ αἱβροσδίου οὗ ἰδθ 
ὑνγοῖτνο ἐγ 98 ἰη [Π6 ΘΗΪδτοα Βθη86 οὗ ἴδ ἰθΓπι), 
Ὀυΐ ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ 8180 1 ΤΙΔΩΥ͂ οἱ(168 οὗ [6 Βοπιδη 
Ἐπερίτο (Οβασοδ, βουίβορο δ, Αβοϑίομ, Τ.δη)88- 
608, ΑἸοχϑδηάσία; Φοβορηυβ, ὧδ δείϊο μά. 2, 18, 
1-8; 20, 2). 
ἘΣ ψὮδι ἰ6 γοῦσ 119 7--ΟΥ πλαΐ δβοτί, 

ποία. Τὰ ἷἰβΒ ποῖ ΟἿΪΥ͂ δοοίϊηρ δηα ῬοΥΐδΠ 809 
Ῥθγϑίοδγ, Ὀαὺ 88 {86 βρ᾽τῖίυ 4] 1178 οὗ [86 παίϊου 
αἶδο ἰξ ἴ5 δϑοοιοα ψ1ῖ} ἀοδαϊν ἀΐβοαδοὸ δηὰ ἃ 
ἀοδαϊν ἀοαίϊηγ. 

ΑΙ νϑροσ, ἱοσδοοῖῃ, γδ 819. ---Βοίίον “ΣῸΤ γὰ 
ΔΙῸ ἃ Τῶροσ."--Μ.]. Οὐ γὰρ 860 Αρρϑζ. Οὐ}, 
186 τοδάϊηρ ἐστέ 18 τη Γθδὺ] Υ ἃ ΒΙΓΟΏ ΚΟΥ ΟΧΡΓΟθ- 
βίου ἱμδῃ ἐστί, δρρ!ἰοὰ ἰο ὑμπεὶν 11ἴ6. “ΤΟΥ 
ὑβοιηβοῖνοβ ΔΥῸ ὑμΟΓΘΌΥ ἀοβοῦὶ θα ἃ5 ἃ ΥΔΡΟΥ, 8ἢ 
ἐν 18 8180 βαϊὰ οὗ [89 πλούσιος οἷ. ἢ. 10 (δαὶ δ 
Β}.8}1 Ῥ888 ΔΎΔΥ 88 06 ΠΟΎΟΘΤΥ οὗ ᾳτ888.᾽᾽ ΗαΐδΟΡ. 
οοθ ἀτμίς ἀθῃοΐθ σὑϑροσῦ οὗ ἤγο (βπίοῖο, 88 18 
Αοἱδ ἰϊ. 19 'π σομηθοίΐοι τὶ! καπνοῦ) ΟΥ̓ ΥΔΡΟΙ 
οὗ νδίορ, ὑμδὺ 8, ἃ σα ϊβίυ ζοσεηδίΐο, ΟΥ ἰδ ἰμοσὸ 
ΠΟ ἀοδηϊὶο γοϑίρσομοο ἀεὶ κηοὰ ῖ 6 766] ἱποϊἑηοὰ 
ἰο ἰδῖκθο ἰδ ΤΖΌΥΠΙΘΣΥ Υἱὸν : 1, ὁπ. δοοουπὶ οὗ {δε 
ἔδυαὶ} αν τοΐοσοῃοο ἰο Ασίβ ᾿ξ. 19; 906] 11, 1-δ; 2, 
οἢ δοοουπίὶ οὗ ἐδ ΓΟΐοΓΘ 66 ἰ0 γα ἴῃ οἷ. γ. 8: 8, 
οι δοοουῃηὲ οὗ {80 ζτοδίοσ υ δι γ οὗἨ ἐδ ὙδΡροῦ 
οὗ βωοκθο 848 Θοῃρδγοα Ἡ}0} {0 ΥῶΡῸΣ οὗ δίς 
πῖον ἴῃ (λ 6 Β.8Ρ9 οὗ οου αν ζογσηδίϊοι ἷβ δρί ὑὸ 
λαβὲ Ἰοβονῦ δηὰ ἰῃ σϑϑὶϊίν ἀ068 ποί τδῃΐδὰ ἰΐ ἰΐ 
ἀΐββοϊνοβ ἱπὶο σα. Βυΐύ ἐδ ΓΘΔ] ἐεγέϊωρε σοπρατ- 
αἰλοπὲς 5 ΟΥ̓ ΔΊΏΙΥ 816 γοϊδ ΠΥ ΟΥ̓ τ ΡΟΣ, ὈΓΘ- 
ΒΟ Ωβ 85 Δθηΐγ τὶ ὑπὸ τοϊδι ἐγ οὗὨ (89 
βιδάον ἴῃ Φοῦ νυἱϊὶ. 9: Ρβ. οἱ. 12; οχ]ν. 4. αὶ 
ἷπ ἐμ 6 1Δ8ὲ Ῥαββαρὸ (89 ἔργο 8180 οομίδίηδ ἰδὲ 
ἰάθα οὗ ἃ Ὀγοδίὰ δπὰ Ρβ. οἱὶ. 4 (9 ἄρυτο οἵ 
ΒΙΏΟΚΟΘ. ΟἿΡ Ρδδβδβθ 18 ῬΧΟΡΔΌΪΝ ΤΟΣ ΠΟΔΙΪΥ 
Το] διθὰ ἰο {86 ὁ56 παιηδὰ Ϊδ68ι. : 
Δηᾶ ἴμθ1: (Β ,Δ1Π].---Ἰδυΐηρ (Π6 ΘΙ ΡΒ δδΐβ οι. 

φαινομένη, ΡΡΘΑΣΊΏΩ 1 δΒρ᾽οηαϊὰ οχίθηδβιοῦ, 887 
Εῖκθ δὴ 1]Πυτηϊμδίθα οἱουὰ, καὶ πυϊμιύ 6 τϑηάδοτοϑὰ 
εὐοπ: ἰἷἰῃ ποὺ ΟὨ]Υ͂ ἀδογθδαβοα Ὀυὺ εὐ6 ὙΔΕΪΒΗ68. 
Βαυΐ 886 οὐ᾽θοίϊοῃ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Γαϊθοαὰ ἰο βιοὶι δὴ 68)- 
Ῥμιαβδίβ, Ηυαὐ μον Β οχρίδπδιΐοι οὗ καὶ 18 δυϊδοϊδηὶ 
“88 ἰῇ Βρροδχζοὰ βὸ ἰὲ υδῃηϊβῃϑὰ."" ὙΒῸ8 [5Γ86] 88 
ἃ πδίΐϊου, γδβ δοοὺ ἰὸ τδιηΐδιὰ ὕσοιῃ ἰδ τδηκ οὗ 
ὨΒ(ΪΙΟΏΒ. 
γε. 1δ. Σηδιοαᾶ οὗ ἴμ8ῖ γὸ οὐδ ἴο δᾶγ. 
-- ΤῊ ο89 ψοχὰβ οομποοὶ λὶ γ᾿ 18, Ὀυϊ ἐδθ Ρ8- 
Τοαἰ μοδίβ ν. 14 μδα ἐδὸ ἱπηροχὶ οὗὨ ἃ ῥτγοϊουροὰ 
ομδσδοίοσισίηςς δἀ γθβδ. 

17 ἴδο Ιιοσᾶ 11, νσὸ 884}} Ῥἶν9.---369 ΑὉ- 
Ῥδυ. Οτὶξ, Αοοογάϊηρ ἰο ἐμ 1688 δυϊποιπί οαϊθὰ 
γοδάϊηρ οὗ ἐμο Τοχὶ μθα. (καὶ ζήσωμεν), δἀορίοὰ 
ὉΥ ἐδι6 χιδ᾽ οὶ οὐὗὁἨ οοτϊηχηθπίδίοσδ, καὶ ζήσωμεν ἴδ 
ΚΘΏΘΓΔΙΥ δοπηῃθοίοα τὶν (6 Ῥγοίδϑίβ. Ψαΐδεν: 
“417 (89 [μογὰ 11} διὰ το 1ἶνϑ, γγὸ 6δ.18}} ἀ0 ἐδ18 



ΟΗΑΡ. ΙΓ. 4-17. 121 

ον ἰμ8ι:᾽ ΕΤΔΔΙαπ5, δῖνῆι, ἀὁο οιίίο. ΤῈ6 566- 
οπὰ καὶ ἔθη ἀδποίοβ ἐμ δροάοβὶβ. Ηδθσθ ἐδθ 
Ῥτοίδβίβ ἰ8 ἀἰν θα ἱπίο ἔνγο Ἀυροίμοίϊοδὶ 4688: 
Ἡ ἰδς Τοτὰ νν}}1 πὰ 1ἢ νγὸ ᾿ἶνγθ. σοί δηὰ δ]. 
ἰΔκὸ 86 σῆ01]6 βοιπονν αὶ ΑἸ ΟΥΘ γ: “1 (6 
Ιοτὰ σὶ] ἐλαέ νὸ ᾿ἶγο, ἐμοὴ ἐμ σοϑὺ 8180 γ7]}}} 
{0]οτσ, [θη τὸ 8}}8]} ἀο 1818 οὐ ἰδμδὶ;᾽ Ὀαΐ (18 
ΤΟΆΪΥ τὰβ ἰηΐο ἰπ6 σοπδίγυοίΐοη οὗ ΖΓ. 
Μοεὶ ᾿ρσδοι σ8 Ὁ]6 8 ΒΟΓΠΘΙΏΔΏ π᾿ Β ΘΟμΒ σι οἰ 0}, 
πιὸ αὐορίΐης ἴἰδ6 7εχί [ἴδε., ταῦ ϊκοβ καὶ ζήσωμεν 
16 δροάοβϑὶβ ἰὴ {μῸὸ Β6η86: “16οὐ 8 Ιῃ8 ΚΘ0 ΟἿΧ 
Ἰιπο Βοοά.᾽" ΤῈ ὈοίίοΓ Β6η86 8150 ἵγουσβ ἰδ 0 
ἸΔΟΥΘ ΟΥΙ(168}}Υ βυβίαϊ πο τολάϊηρ. Νοῦ ΟἸΪΥ ΟἿΓΣ 
ἀοίπς ἀοραεπὰὰβ οα ἐμ6 νν}}] οὗ 86 Τοτὰ, Ὀαΐ 4180, 
δγϑὶ οἵ 81], 176 186], Ηρποοὶ (89 Ἰμοτὰ νν1}]}, τγ 
8841} ᾿ὶτο δπὰ ὑμθῃ ἀο {18 ΟΡ ἰμδὶ  Ἀὐρυνα λϑε 
Βυΐμογ.) [1 Ῥγϑῖοῦ ἱμὸ χοδαϊηρ ζήύσομεν δπὰ 
τοράον “ἸΓ ἐδ Γοτὰ π|}}}, νὸ 85}.4}} θὰ ᾿ἶνα δηὰ 
8}}8}} ἀο 114 ΟΥἩ {πδὶ,᾽᾽ ἴοὸγῪ 'ὑ 18 ουἱάοηΐ ἰμδὺ {86 
ἸΥροί 6818 σομίσοὶθ Ὀοΐἢ οὐν ᾿ἰνίησς δπὰ ἀο ΚΖ. 
θαν [16 15 ἀοροπάδηϊ ὁπ {86 ν71}} οὗ αοἀ διὰ οἿΓ 
ἀοϊης ἀθρθη8β ὁ οὖσ ᾿ἰνῖπρ. ΟΥὮ ὙΙΠΟΣ, Ρ. 80]. 

Ὁ ΕΡ 97 ἐλεῖν 7α186 δεοιγὶ απα 7οτεισατηΐπο ο7 
ἐλεῖγ εοηδείσπιος. τὺ. 106, 17. 

γξεξ. 16. Βπὶΐ πον γὸ Ὀοδβῖ γοῦσβοὶνϑδ 
ἰῃ.---Βαὶ πον, ἱ. ε. ἱπβίοδα οὗἉ ὑμὶν ἐλ κὶηρ δπὰ 
δρεδκίηρ. [Ιπηβἰοθαα οὗ ἰΐ ψὲ δοαδβέ ψοιγϑαῖυεδ οἱο., 
δοοογάϊηρ ἰο ἰὴ 8 ῬΓΟΙ ΠΣ ΠΑΥῪ Δ] 5ΐοῃ, Υ. 1δ. 
ἴι γοῦὺῦσζ {1} π6] 015. --- Αλαζονεία ἀδποῦθϑ 

ΥὙδη ἶπρ ΟΓΥ Ὀταρρίηρ τοράγαοὰ ἰπ ἰδο Ἰἱρμὺ οὗ 
ἱΠυπίοπ οσ ἀθοθρίϊοῃ.---Βαΐ ΠΘΥ6 τὸ πιαδί ἸΔΥ̓ ΙΏΟΥΘ 
Βιγ655 οὔ ἐπ οΟὈ]δοίΐγα, νϑὶῃ, δυτοσδηύ 86} 7- οχο]- 
δίϊίοη (δὴ οὐ (6 οδϑιΐπρ. Τὸ οἶδιδβο: ““γ9 
Ὀοδδὶ ἴπ γοῦν Ὀοδεδίϊηρθ᾽" (ἂς ει 6), 18 ΤΑΙ ΟΣ 
ἰδαϊο]ορῖο41. Βοδβίϊηρ Ὀεὶπρ ἃ ογοῦϑ ἐοβί νης 
οὗ 86 στοιπᾶ οὗ ὁομῆάδομοθ, {8.0 Β6Ώ86 18 85 ἴο]- 
ἴοτβ: γ8 θοδβί ἴῃ ἃ στουμπα οὗ ρϑθδδο, οοῃβί βίης 
ἴὰ ἰδοβα γταῖῃ 11101810}}8 ΟΥ 6881168 ἴῃ {86 αἷσ, πὶ ἢ 
ἤτοια ἐμοῖσ Ὡδίυγο δ. τ] ΠΠ]}Όσὴ. ΗΌΙΒΟΣ χο- 
ἸΔΔΥ ΚΒ ἰμαὶ ἐν ἀσηῃοίοα ποὺ ὑπ6 οὈ͵]οθοὺ Ὀυὺ (6 
κιουπὰ οΥ̓ ἐπεοῖν Ὀοδϑίϊησ; Ὀυὺ ἴῃ {(πὶ8 Ὀοδβίϊῃς 
(ς στοὰ 18 ΚΟΔΠ1Υ τηδὰθ {116 ΟὈ͵θοί. 

ΑἹΙ Ῥοαδιίπς οὗ βῦοδ [κἰηᾶ. --- ΤΙδὶ ἰδ, 
κτουππάοα οὐ Βαυριἶη685 δ 56]-}Ἰυβίοπ; Μ᾽] 10Γ6- 
85 Ὁ σαῖθ8 δπὰ Ῥαὺ] Κποῖν 8 οἷν Ὀοδϑίϊηρ 
(4. 1. 9--ἰμαὶ ἰθ. ρ᾽ουγίῃρ) στουπάρα οπ μα 
Ἰλοδὶ ὀρροβὶία αυδ} 168, ποί ὁπ. 86] -οΧ δ] δίῃ ἴῃ 
ἰογγοεί[ἷτ 658 οὗ Οοὐ ἀπὰ ἀοραγίϊηρ ἔγοπι Θοἀ δαὶ 
00 ξ6}7-ἀ᾽αδειηθηΐ ἴῃ σοϊΐαμοο οα Οοα δηά τοδῖςζ- 
Βδίϊοη ἰο αοά. 
κε. 17, Το δΒἷπι πον ἘΒῸ Ἐπουσοῖῃ ἴο 

ἄο ξοοά.---Τ 18 'Β ποί ΟΠΪΥ ἃ ΤΔΟΧᾺ] βϑῃίθῃοθ 
πὑδοῦ ἴον (Π6 ρυγχροϑο οὗ παπὶπρ ὑπὸ τοϑάοσβ Ὀυΐ 
ἴδ6 δοποϊαἀϊηρ ἤοσονδγηΐηρ δαἀαγοββοα ἴὸ (Π0 
δουάεὶδιβ, ζ0]ονγοᾶὰ ὉΥ τ.6 δηπουποοιμοιί οὗ ὑμ9 
ἡὰκχπνοηΐβ ὮΡΟΠ ἐμόοβο 80 511}} ῬΟΣΒΘΥΘΓΘ 1π {116 Ὁ 
οἰνίαγασγ; (Π9 στοαί ἐυσαΐος- ΡοΪαὐ ἴῃ (89 ΑΡοβί]θ᾽ 8 
δεχιπηδηὶ ἢ ΟΣ 1ῳοΥ ̓  Ἰαβὶ δ ἄγ688 ἰ0 {μ6 6008 
ὅηο. χῖὶ, 8δ (ΔΜίαιι. χχὶ!].), ον (ποὺ Οὗδαὶ, Δοίβ 
ΧΧΥΣ, 28 οἰς. Απᾶ ἔἤχδι γγχὸ ἴϑυΥθ 10 ποίβ ὑδαὶ 
ἴδε πιαΐηῃ ίγοσϑθ 1105 ποῖ ὁ καλόν, ἃ8 {9 Β801)- 
ἰοἰδ] οὗ χοοὰ, Ὀδσαῦϑο {18 ψου]ὰ τραυΐτο ἴπ6 
Ατὶοὶο (80 ῬΓΙ βίη μου), Ὀαΐ ὁπ. εἰδότε 11} τ ΐ σα 
καλόν κ. τ᾿ Δ. τουδὲ Ὀ6 σουποοίοα. Ηθ ἰπΘΓΘΌΤΘ 
ἯΟ, Δ μου 6 ποτα Ὀοίίαν, οτηἱίβ ἐπ ροοὰ 
δὰ πιογέουεν ἰλε ἀοῖπρ οὗ ροοὰ ΕΟ. ΒΘ ΚΉΟΥΒ ἰο 
ἀο, ἰο δῖπι ἰὲ '5 Σοοκοπδὰ 88 βίῃ. Τῇ σϑίθγθμοθ 
βεγθ, ΒΟΎΤΟΥΟΓ, ἰ8 ποῖ ὈΥΪ ΔΑΣΎ, {Π|8ὺ} ἃ ϑἰ ρα δίῃ 
οἵ οτῃ δϑίοη 18 8150 βίῃ, Ὀυΐ (86 Ὑ11010 δἰτιιπᾶο οὗ 

8η ἱπηροηὶίοηῦ τοὶ κίουβ Κπαον]οάρο, ὑμ6 ψ 8016 
801{-οοπἰγδαϊοίδοι οὗ ἃ Βγγροουῦῖῖοαὶ δὰ ἀπΡγυϊεζαὶ 
οΥ̓βοαοχίβιῃ 18 ἢθγὸ ἀθϑοσϊ 6 88 α ιτυλοϊοδαΐδ ΒὶὩ 
οὗ οπιϊβϑίομ. ΑΒ βἷῃ, δοοοσάϊηρς ἰο Βοιι ἱ. 2] 
Ὀοζδη τ ἱ} ἃ στοαὶ οΘὨ ΧΆ] 81} οὐ ἁ οχηἱβϑίοῃ, 8οὸ ἰΐ 
ἷβ. 8180 866164 ἩΣ1Ὲ {86 χτοδί, 411- τα σὶῃ δίῃ οὗ 
οὐ βίο οὗ ἱπιροπϊθηθθ. Βαΐ {118 Ῥγοροβί(ἔοῃ 
σομίδὶ 8 8180 ἴπ6 ΘΟ ἀοοίτῖηθ οὗ {ἰμ6 βίῃ ρὶθ 
ϑἰη οὗ οπιϊββίουῃ. Νοῦν δοποοχίηρ (8 Κπον]οὰκο 
οὗ σοοα ἰμ6 απ οβίϊοῃ ἃτ᾽868 (ἀοοογάϊηρ ἰο ΗΥΒΟΥ 
ΒΟΟΣ 78 1Π1608 ΤΟΐΟΥΒ ἰο ἰὴ 6 Κποπ]οᾶρθ ἢθ ἢ 
Ἰπηραγίοα (0 18 Τοβουβ ὈΥ 818 οχδοσχίδ οι 
ὑπ 1188), ΘΒ ΟἾΔ ὈΥ ἐμ9 Ἰδδὲ (ἀτοίία8, ἀθ 

οὐΐθ ἀπὰ ἃ].}); ΟΥ τ οίμοσ ἐδῖ8 Κηον]θᾶρο ἀθ9- 
ΒΟΡΙΌΘΒ ΟἿΘ ΔΙΓΟΒΟΥ οχἰβίϊηρ ἴῃ 1.18 ΤΟΔάοΣΒ, 88 
ΠΌΘΟΥ ββυτηθβ, ΟὈΒοσυΐηρ; “180 ἀποργίδιίγ οὗ 
Βυτηδπ 176 18 Βοιῃοίὴρ Β0 ῬΑ]Ρ8Ό]6 ὑμαὺ ἐπο86 
Ὑ}10 ἌΡΕΙ ἩΒΙΕΒΕΙΝΕ (ΔΚ ἴῃ ἐμ οἷν δυάδβοὶΥ 88 ἱ 
1 ἀϊὰ ποὶ οχ᾿δβὲ, ἃ8 17 ἐμ εἶν 118 σοτθ ποὺ ἀοροηἀθηὶ 
ὁπ αοἀ δηῃὰ Θοπίσγδγυ ἰοὸ ἱμοὶν οὐαὶ Κπον]οᾶρο ἀο 
ποὺ ἐμαὺ τ ιΐοΒ 18. ΒΟΘΙΜΪΥ αὶ ὑμδὲ τΒΙΟΝ ἴ8 ὑἢ- 
ΒΘΟΙΏΪΥ ἃπα (ΒΟΓΘΙΌΣΘ 18 18 80 τ 08 [86 πιοτὸ βἷῃ 
πηίο (6 ]ὴ,᾽" 6 σοῖο» (818 δο 6818 ἃ8 σ0.- 
ζαδίης. [Ιὲ 185 ΒΌΓΟΙΪΥ δδβαμπιοά ἐμαὶ ὑπ 6 χολᾶογβ οὗἁ 
86 ΕΡ᾿8.1]0 ΚΗΘῊῪ ἔγοτῃ ὑμ6 Ο]ὰ ἸΤοαίαμηθηὶ ἐδ6 
γυάϊπιοηΐβ οὗ ἀοΐϊῃᾳ χοοὰ δηὰ ἐμαὶ ἱπ ἐδ Κηον- 
Ἰρᾶσξο (86 ἀοβϑροὶ ᾽ιδὰ γταϊβθὰ {μοπὶ ἰο ἰμ9 10}} 
ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ οὗ ἁἰμὸ Βὶρσιιοδὺ ἀορτθθ οὗ ἀοίηρ 
βοοᾶ; αὶ 1 18 ἀϑϑυτηθαὰ υὐὶϊῃ δαυλὶ] οογίδἰ ἰγ 
ἰμαὺ ἐμ ποσὰ οὗἩ ἰῃ9 ὙΠ0]10 ΕἸ Ρ᾽ϑέ16, 88 8 δηαϊ 
ψΟΤὰ οὗ Ἄὀσχβοσχίδίϊοι 18 ἰο ἐβόα τπδίΐοσ οὗ δὸ 
Ετοδίοδὶ δὰ τασδὶ ἀεοϊδίνγο ἱπιροσίδηῃοθ ΤῈ 
ψοταὰ βῃου]ὰ ὑμουοοσα Ὀ6 ἰδ ΚΘ 88 8 ὅπ] ποσὰ 
ὙΠ} στ ίργομοο [0 {Ποὲν ὈθέξοΣ Καον]οᾶρθ οὗ ουδῃ- 
ξ6]1641] ὈΘΒΑΥΪΟῸΣ ἰπ ΖΘΏΘΣΆΙ δηα ποὺ ΙΔΘΓΟΙΪΥ͂ ὮΝ 
τοιηϊπάϊηρ μοι οὗ πον ῥγουΐουβ Κπον]οᾶχο οὗ 
(μον ἀοροπάθῃοθ οὐ αοα. ὁ δύρ 8.11} (0 διδοῖς 
ταὶ 18 Β'ῃ 0 009 ὙΠῸ ΚΠΟΝΒ δηὰ ἀορίὰ ποι 
Τὸ ἀποιυϊοασε ὉΥ ἰἰΒ6]7, οὐ {μαὺ Κηον]οᾶμο 88 
σοῃῃροίοα ν͵] ἢ ποΐ ἀοίπσ3 Τ6 ΤΌΣΟΣ ποι] Ὀ0 
ΙΏΟτΟ Ρῥἰαυδηΐ δὰ του τηθδ βοιηοίλιίπς 1119 
1118: ἴο Β6ἢν 8 ΟὯΘ ΟΥ̓́Θ 18 90,8} Ῥσόχοζδ- 
ἰτ8 ἔυγ ἰο ταΐπ (Βοπι. χ.). ΤὴῸ 6086] Ῥχγο- 
οἰαϊπηθα ἰο ἶπιὶ ἄγβί, ὈΘΟΟΠλ68 ἐο0 Ηἷτῃ 8. ΒΑΥΟΡ ΟΥ̓ 
ἀϑαὶὰ πηίο ἀοραίῃ. ἩΗΟΊΥΘΥΘΕ γγ6 τηυϑὺ ἀἰδιϊ σα Βα 
δ'ι ἔσγοϊα ἰῃ6 υάρτηηθδηὶ οὗ βἰ, 666 {8 ΓΟΙΌΣΘΙ6Θ 
οοηποῖ ὃ ἰο {86 Ὀοίίοῦ Κπον]οᾶζο Ὦγ ἰΐ861}} ας 
ἴο 186 σοπιχαάϊοίΐοα Ὀεοίθοη ποιοίη δηαὰ ποί 
ἀοίπσ, πο στὰ ἰσυρσὰ {110 τι 010 ΕΡ᾿5ι16 85 
16 οὈ͵θοὺ οὗ {πὸ Δροβίϊθ᾽ 8 οοηίσογοσευ. ΤᾺΐϑ 
σομγϑαϊοίϊοα Ὀδοοπιο8 δ ἰ0 ἰμ6 ροσγίθοιὶ ἀνὴρ 
δίψυχος ν᾽ ΒΙΟΙ 18 ΓοοΚομ θα ἰο ΟΣ γοβοχυθϑα [ὉΓ ἰτῃ 
ἐ, ὁ. ἀπίο ἡυάριπθηὶ. Τ}18 ρστθδί ζοσονατηϊης 
ἰηίγοάμοθ8 186 Βυ θβοαιοηὶ ραββᾶσο οὗ ἰδ πὰρ- 
πιθηΐ. [1ὲ 18 ποίθ ΝΜ ΟΣ ΒΥ ὑἰπδὺ ὥδιηθ8 βϑθ!β ἰὸ 
ἤοτοδβοο ΜΙ ΒΒΒΌΓΣΘΠΟΘΘ πού {16 στοδίου Ῥδιΐ ΟΥὕ 
[ἢ 9 πι888 Οὗ 18786] νου] Κ,ΤΟῊ Οὐ ἀυγαίθ ΘΟΠΙΓΒΥΥ͂ 
ἰο ἃ Ὀοι ον Κπον]οάρθ ΟΥΓ 1 8 6701] Θοπδβοὶοιϑ- 
Ὧ688 δραίϊηδί ἀοίπρ ἴπ0 ἰτα ἢ ΟὗἨ {89 αΟΒρ6] δπὰ 
ἰδαΐ 41} (86 πα δ᾽ δι}σ σοΥΣ (1018 οὗὨ ἷβ ΟΒγἰβιΐδη 
τοδάθυβ, ὙΜῚΝ ἢ0 8588118, ΑΣΘ 8160 οομηῃροίοα 
ΨΠ ΘΌΘ ἢ ἃ ΘΟηΒοΐουβ ΡΟΓΣΎΘΙΒΘΏΘΒΒ ἴῃ ροηθχαὶ 
δηά ἰπ 0 Ὑ80]6, ΔΙ Βουρ! ποὺ τῦῖϊ ΓΟΙΌΣΘΏ6Θ ἰ0 
ΘΥΟΤΎ ἱπάϊνϊάϊι] ἰπ ΘΥΟΡῪ ἱπάϊν 8] οα86, δὰ 
ΔΙ που (10 Βο] ἀΑΥὶν οὗἩ ΪΒ6 ἡυάἀρηχοπί ἰβ δ09- 
Ροπαρα ἴῃ ἰδ 6880 οὗ 6] οΥίης {6 8. 
[186 ταὶ ροϊπὲ οὗ (818 βαυϊης 18 Βδυὰὶγ Ὀσουρμὶ 

ουἱ ἴῃ [μη ρο᾽5 ποία βδῃὰ ποί ἰοποβοᾶ δἰ 4}1 ὑ 8 Ὁ 
“οοί γα] ἀπὰ ΕΠ 1641 δηᾶ ““ Ποιὶ!εἰ168] ἀπὰ 
Ῥγδοίῖ δὶ." Τὸ σϑίογομοθ ἰ8 ποΐ (0 δὲὶῃ5 οὗ 
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οημδείοη, Ὀασὺ ἐο δἰπηΐϊηρ δζδϊηϑὺ ᾿ἰρδξ δπα Καον- 
Ἰοάχο, ἰο ἀοίπσ ευἱδ ἴΠ0 Κπαον]οαρο οὗ ροοᾶ ποί- 
Ἡϊιββίδπαϊησ. καλόν ν. 17 1Β {86 ορροβὶϊθ οἴ 
πονηρόν: πὰ {86 ροτΒοπβ, Βοπὶ 741|68 δἀάἀγοββοα 
ἄπει νγ6}1} οπουχὰ ὑπ (πο Υ ουρπὶ ἰο ἀο ροοά, Ὀαὺ 
1Π0Υ βορδγδαίοά ὑμοὶν Κπον]θάρο ἔγοπι ἐμ οἷν ῬΓδο- 
ἐἶδσθ δπὰ εἱά ευἱ. Τμῖβ γογϑθ (Υ. 17) σοπίαϊῃβ ἃ 
ΒΏΔΥΡ ΤΟΌυκο, ἱΥ ποὺ 8 Βαγοδβίῖίο σϑβοοίΐοη ὁπ 
ἐμ ῖν ἱποοπβίβίθῃο168.---Μ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Οπδ οὔ ἐδο πιοβί ᾿τηρογίδηὺς 11{6-αποθίϊοη8Β οὗἁ 
Ομνιβιΐϊδη οἰμΐοβ 18 υπαουθίθα Υ ἐμαὶ οὗὐ {πὸ 
ΟΠ γἱϑυ δ η᾽ 8 γοϊαϊΐοι ἴο (86 τοῦ] ἃ τὰ αἴοἢ ΒΌΣΥΟΌ Πα Β 
τι. [ἢ δηβνοσίης ἰὑ Φαπιθ8 αζαῖη ΓᾺ]1Υ ἀρΓΘ 08 
ὙΠῸ οὐν Τοτά (οὗ. ᾿ΜαίΒ. νἱ. 24), ἀπὰ σὶτ Ραὺ] 
ὑδο ΑΡοϑβι]ο (οἵ. Βοπι. χί!. 2; 1 Οὐν. υἱῖ. 29--91; 
2 Οον. νἱ. 14-18). Ηὸ νδοΐβ Ομ γί βίη. ποι 6 Ὁ 
ἰο δοπίοττη ἰο ἰμ6 τουῦϊὰ ΠΟΥ͂ ΘΠ ΓΙΓΘΙΥ ἰο Βοραγαῖθ 
1 ολδοῖγοβ ἔγουῃ ᾿ξ, Ὀπὺ ἰὸ ἰΠ518.8 80 τη [86 
ΤΏΟΤΘ ου ὑδοὶν Ὀοΐπρ ἰδίῃ ρσυ δ οα ἔγοτα {86 νου] ὰ 
δηά ου ἱμοῖν βῃονίηρ ὑπαὶ ὑΠ6Υ ΔΥῸ σογογπηϑα ὮΥ 
ἃ ΥΟΥῪ αἰ ογοηῦ ὈΥΪΏΟΙΡ]6 δπὰ ἃ πὰποῦ ἸΟΙΟΣ 
δρὶ τις ἰμδη ὑπὸ ἔγίθηαβ οὔ ὑπ6 νου]. [Ὁ (μὲὶ8 ἴ8 
οτηλιἰθὰ δηθὰ οἡ δ σοὨίΓΆΣΥ (παῖ ἔγίοῃ ἀ5}8}Ρ οὗ 
1μ6 πουϊὰ 15 δουχῃῖ, νι ΐο 18. ᾿ποοταρ δι! 016 τὶ ἢ 
ἃ Βαγτηοηΐοιβ δὰ ἱπάοροπαάθηξ ἀογοὶορηπθηὶ οὗ 
86 Ο τ βϑυΐδη ᾿1ἴο, 0 ταυϑὺ βυγοΙΥ 1ο6α ἰο ὑΠ6 Γ6- 
Βαὶϊ!, (πὶ αἀοὰ απὰ Ηἰΐδβ βουυϊοθ δἃγθ υἱ ἱπιαίθὶν 
δραπάοηθά. Τ86 ᾿τροβδ ὈΪ ΠΥ οὗ πηϊηρς αοἀ 
δηἀ {μ6 που]ὰ ἰῃ ὑπὸ μοογί οὗ α ΟἸ στ Ἰϑιδη ὈΘ]οη 8 
(ο ἐδ παίυτο οὗἩ (6 ο886; οὗ. Μαίί. χὶϊ. 80. 
Τὸ ποσὶ ἃ ἀδιηδηᾶβ ἐμ αὺ τὀο͵οΩ Βμουϊὰ Ἰονὸ ΟἸΓΒΘΙΥΘΒ, 
αοἀ γοᾳυΐγοβ υ8 ἰο ἰοῦ Ηΐπ; ὑπὸ τνου]ὰ νψϑρίβ 
Βο᾽ οχα]δίϊου, αἀοὰ δὐϑδϑοιηθηΐ δηὰ Βυμ]γ. 
Το ἔγϊοπὰ οὗ {πὸ νου] δπὰ {πὸ ἔγϊομαὰ οὗ αοὰ 
δ ἀϊατηούνσ4}}}7 ΟΡΡοβϑά ἰο ϑϑϑῖἢ ΟἴΒῈΥΡ ἰῃ ῥτίη- 
οἶρ]ο, ἱποιϊ διϊοπ απ αἷπ. ΜΟΣΘΟΥ͂ΘΥ ΠΟῪ ὁδη 
{86 γ0 οχἰβί ἃ Ἰαϑίϊηρ σοτητη του αποης ὑμηρ8 
(δαὶ σδηποὺ Ὧθ6 τοσοῃοϊ]οὰῖ ΗδθΥθ δρρὶϊθ5 89 
Βαγίηρ ἴῃ Μδίίἢ. χυϊ. 26; υκὸ χ. 88--49.--- 

2. 7ϑιηθ8 ἃ8 γγυὸ}}] 88 (6 ΟἾΒΟΡ ὙΓΙΘΣΒ οὗἩἨ (ἢ9 
ον Τοβίαιηοηΐ ΤΣ ΟΘῖΥο (μ0 γραφῇ 88 ὑπο εἰ κῃ δὲ 
Φαὐ ΒΟΥ γ. 

8. Νὸ δβἷη 18 πο Ἰοδί βοῖηθ ἴῃ {86 εἰ σιὶ οὗἩἨ αοα 
ἐβδὴ ὑστίὰθ. ο δύο ΟἿΪΥ ἰὸ γϑδ}ϊ20 [ὉΓ 6 
ταοτηϑηὺ ὑμ9 Ἰιρσῦ ἰῃ τ δ ἢ ἃ ΒΟΙΥ αοα οδηποὺ Ὀυὺ 
τοχαγὰ ἃ συ  γ Βίπον ἱπ οτάον ἰο: υπήογβίβπα 
δαὶ βο᾽ -οχα]δίϊοι ἴα ποὺ ΟὨἿΥ τ ὶοϊοα Ὀπὺ αἰ ποδὶ 
χιάϊουϊουβ Ὀοέίογτο Ηΐπ. Τμυ8 [ΔΓ 6 ΤΩΔῪ ΒΑΥ͂ 
ἰμαὶ Ῥαγδενο υἱοί εἰ ἀεδείϊατε διρετδος ἰδ ᾽λ6 ἔη48- 
ταθπίδῖ ἴανν οὗ (Π6 Ὠϊ᾽ νη σουθγητηθηΐ θοΐἢ ὉΠᾺΟΡ 
ἐμο ΟΙΪά Ἰδδίαπιοπῦ πὰ ὑπᾶορ ὑμὸ Νὰ. ἸΤΒοη 
'Ισουση 688 ΟΧ ΘΙ Ρ168 ἐδ Κοῃ ἔγοτῃ ἸΘΙΟΥΥ ὈΥΟΥ͂Θ 4180 
{86 ἔγαὶ οΥ̓͂ {6 Βαυϊηρ, ν πΐο 18 δομβίδηγ ποατὰ 
ἀπ 1η9 Θο5ρ6]. Οὗ, Μαδίι. χυΐἱὶ, 4; Πᾳ|κ6 χυἕ!], 
14: 1 Ῥοί. ν. ὅ. 

4, δὶ 784π|68 Βα γ8 Π6το (Υ. 7) οὗ ἰδ ἀ601] 18 
θ΄ ὁη66 8 ΒΕ ΡΙοτιοηΐ ἰο μ͵5 ἀοοίσϊ πο οὗ {πὸ οτἱ χίη 
οοὗἁ βἷη (ομ, 1. 14, 16) δηὰ 8 οογγοοίϊνε οὗ ἰμοβθ 
ἯὯΟ δγὸ ὑγοῃί ἰο ἀἰ αἰ 6 {π6 Ἰαϑύ πηθης Ομ θα Ρ8888 6 
ΔΙΟΥ (Π}0 ΤΔΏΠΟΥ οὗ (Π6 ῬοΙδ  ΔΗΒ. 

δ. 18 υυϊης “Ὅταν ποᾶν ἰο αοα δὰ Ηο Υ]}}} 
ΑΥΔῊ ΠΟΘῸΡ ἰο γου᾽ 741165 ΟΥ̓ ΠῸ Τη 688 τδηΐδ ἰο 
ἀΘΩΥ͂ ἰμπαὺ ἰμ0 στδοθ οὗ αοἀ 8 ρῥγουθηΐϊοπὶ δηὰ 
τοο δηὰ (0 ἰδθδοὰ ἐμαΐὺ {ῃ6 βί ΠΏ ΘΓ, ὉΓ [ἷ8 Ῥαδσί, 
ταυδβὲ βγδὶ ἰυγη ἰο αοα, Ὀοΐογο Οαοἀ ἰᾳ Δ0]6 ἰῃ 
ἄτλσο ἰο ἰυγη ἰο πἷπι. Τ 8 σου]ὰ σοηδὶοί τὶ 
δ παίῃγο οὗ ἐδθ ο886 Δπα 8180 ὙΠῈ 1 ΦόΒα [Υ. 

4 

ΤΗῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ «ΑΜΕΗ͂. 

19. Βαυΐ Πο 8 ΒοΙο δἀ ἀγοββίηρ ΟἿ β 188, ἩΒΟΙα 
ἀοὰἂ μδά αἸγοδὰν δρρτοδομοα Ὀοΐοτγο (οἔ, [58. ἴχυ. 
1), θὰαΐ το, ὈΥ (μον ὑγαηβαυθβϑίοβ, πὰ 0 
ἃ (1π|0 ἀοραγίοα ἔγουι ἀοα ἀπὰ Πδὰ ἢτδί ἴο γείυσα 
Ὀοίογο ὑμοΎ οου]ά δραῖὶῃ ΘΠ)ΟΥ Ηἰΐβ στβοθ δηά 
δοιμταιηΐοι. [ὁ 18 ΟὨδ0 ἔζῸΓ 41} ἱπηροβϑίὈΪθ ἰο 
τοῦς {π6 ἴδνουῦ οὗ αοα ΟΥ̓ δομγοσβίοη δηὰ 
ΘΑΌΔΙΪΥ ἱπιροβϑ1 Ὁ]0 ῬΘΥΒΟΒΔΙΙΥ ἰο οσχροσίθησα ἰἐ 
αἰ ποὰΐ βο ἢ} 4 ροπαΐηθ σοηγοσζεαίο. ΝΟῊ δἰὶ 
ἰθιρου σης [᾿Ἰηἀθοϊβϑίοη, δια] ἔ- γουῖς, Οἰοσμδη 
“ Μαϊδιλεῖ""---Μ.1, Δ11 αἰδοοτὰ Ὀδίνγθοῃ ὑμ6 ουὐ- 
ψατὰ δηά (86 ἰηπναγχὰ 116 18 Γιὰ πα βπιθη(8}}γ 1η- 
σοι ΡΘ (1016 τὶ δυο ἃ σοηυΐπο σουγογβίοα, ΟΝ 
1αἶο χὶ. 8δ--41, 

θ. Ττῆὰθ ἸΟΥ ἰβ8 (86 οἰ] οΥ̓͂ ΒΟΓΓΟῊΤ [ὉΣ δίῃ. 
Μϑδῃ [859 ὑβοροίογο δὶβ σμβοίοθ θγὸ ου δ Ὀ6- 
ἔνθ Ββμογί ρσυΐϊοῦ ἰο Ὀ6 10] οοὰ Βογοδῖϊοῦ ὉΥ 
σοηϑίϑηϊ ἸΟΥ͂ δπὰ βῃοσγί ἸΟΥ͂ ἰὸ ὈΘ0 ζο]]ονγοὰ Π6γο- 
αἴϊδυ ὈΥ οἰδγπδὶ χυϊοῖ. ΟΥἿὨ, Μδι, νυ. 8, 4; Κκὸ 
Υἱ. 21; 2 Ὅον. νἱϊ. 10. 

7. Νοιμίηρ, 18. αἴοτὸ 882 δὰ ρογηῃϊοϊουβ (888 
{βαὺ ΟἸ τ διΐδηβ 8150 ἱπ {μ6ν ἰηϊογουῦγβο αἰ 
Θϑοῖὶ οἰμον γί θὰ ἐμ θη βοῖνο 8 80 οἴζθῃ ἰο Ἰουθ 688 
ΘΔΙ ΟΠ ΗΥ͂ δΔηὰ ἴογροῖ πὸ ψογὰβ οὗ (πὸ Τωοτγὰ «6888, 
Μαίιῃ. τὶὶ. 1-6. [Ιπ {118 δοπηθοίζου διὐθηιϊοα 
ϑιοι ἃ 6 64110ἀ ἴο ταβὲὰ σοπίγδαϊοίοη δηὰ Βϑϑίγ 
υάσίηῃρ τ ΔΊΘΒ τὸ οἴδη (πο οἴδοοίϑ οὗ ἱβπόσϑηοθ 
ΟΡ αἀἰβρυδοοῖα! ρϑββίοη ; [0 σϑῃ βου ου 8Π 688 ΤἩΝΙΟΝ 
ΘΟΒΙΓΑΓΥ [0 ΤΠ] Θ᾽ 5 ΟὟΩ ὈΘίΟΥ ΘΟΙΥΪ Οὐ 0ἢ τη ρΏ 868 
{86 ἴδ} 8 οὗἩἨ {ποῖ μοὶ θου δηα ουδυίοοκϑ ἢΪ8 
ουὰ ρμασί5, πῃ ἀϊγοοὶ ορροϑβὶ(ΐοι ἰο ὑμ6 Αὐοβίοϊϊο 
Ῥγϑοορί, 1 Οοσ. χῖϊὶ. 4-7; ἰο σδ απ Υ, βἰδηάογ, 
1816- Ὀδαγίης, Ὁ801-ὈϊΠη, οἰδ., ου ὙΙσΘἢ Υἱοθβ 
Βοϊηδατά᾽ Β ϑδίεπι 9,7, ΟἈγιρέδαπ Μοταϊν, 41} οἀ, 
Ι. ν. 681-698 ἀεβοῦυοβ ἰο Ὀ0 σοῃβυ]ιθα. [ΑἾΪδὸ 
ΦΟΓΘΏΥ ΤΆΥ ΟΣ ΒΒ ΘΟΓΙΊΟΏΒ,--- 76 αοοὐ απα Ευὶ 
Τοπγμε---ϑίαπαον απαὰ ΕΊαίίενῳ --- Τὰς Ζιες οὗ 1λὲ 
Τοησιιο.---Μ.1. Ηδ αι} οὔβεσνεβ ἴμαὶ ρασγιϊδὶ 
διὰ ρμδββίομδίὶθ ὑ Υ ΟΘΥΒ ΔΓ6 ποῖ ΠΥ ΓΘΑΌΘΩΙΥ 
Κυλϊ!ν οὐὗἩ ἁ ὡιΠθ80 γΥἱδσθ8 ἴὸ 8)ὴ δπιηθας ἀορτθθ. 
Οοἴρδγο 8180 Βαυ]9 8 διδδογίαίίοπϑ δι ἴδ ἰδεἰδδε 
αὐϊαπιαίοῖγεα, ἴῃ οὶ. ΤΥ. οὗἩ  ἷϑ Ὀἱ οι Ομ αῖτα, δπὰ 
{86 ΘΔ Ρ᾿18] βἰκοίσῃ οὗ 8ῃ: δοδοιι 8164 ΘΑΙ απιηϊδίοῦ 
ἴῃ ΘοἸ ον ΒΒ οταίϑολε Ῥογίοδυπφεη, Ὁ. 647 οἷα. 
1 15 βοϊ [-ουάϑηὶ πον 111} 4}} (818 δοοογὰβ νι [86 
ἀυΐῖθ8. οὗ Ομ τ ϑιϊδῃ Ὀτοί ΒΟΥ Υ ἰουο. Οἱ 1 σον. 
ἷν. δ; Ερδ. ἵν. 25; 60]. ἰ1. 18. 

8, “ΤΟ ἰανν ῥγοίθοίβ ον πο χουν ὈΥ͂ [86 
Ῥτοοορὺ οὗ ὈΤΟΙΒΟΥΪΥ Ἰοτο; μ6 ὙΠῸ ποι] δἰ ά- 
ἰῃρς ἱπ)} ἈΥΙΟΌΒΙΥ 85881}}8 πἷπι, υἱοϊαίθϑ {π6 ῥγοϊθοὺ- 
ἴῃς αν 156], ϑοίβ Εἰταβοὶῦ δῦουθ ἐμ ἰδ διά 
τηδίζο8 οἰοΐοθ οὗ ἰμδὶ ρατί οὗ 86 αν ΒΘ στη 68ῃ8 
ἴο ΟΌΒοσυο Οὗ οὶ ἰὁ0 οὔϑοσγο; Ὀαΐ ἴῃ ἀοϊῃρ δΒ0, Π6 
6Θ8868 (0 ὈΘ ἃ ἀοον οὗ μο ἰαν7γ.᾽᾽ σοῦ ον δ οι. 

9. Τα Ομ νιβιϊδη πλυδβὶ 4180 βδοῖν ἴῃ ἷ8 ἀμ} 
᾿ἴο ἐμαὶ πὸ 8 ἱπδυρησοα ἴῃ 811] (πῃ ρ8 ὈΥ [86 
ΒΘ0η86 οὗ ἀοροπάθποο 6 18 1.6 ΓΘᾺ] Του ἀ8- 
εἴοι οὗἩ πο ΣοἸκίοιιθ δῃηὰ τηογὰὶ 116. {98π|068 ἷπ 
οοπῃοογὶ ἰδ βοϊομου (ΡΊον. χχυϊϊ. 1), 1} ΟὟ 
Ποτγὰ Ηἰπ561 (Μαίμ. νἱ. 84) δηὰ πιὰ ὑπὸ ἘΡ]8- 
(10 ἐο ἐη96 ΗθΌγονβ (6. νἱ. 8) ὑτρο8 {8185 ΡΟ 
18 τοδάθσβ. ΜδηΥ ἃ βἰ Ὁ] δοί! ΟὉ τγου]ὰ γοιηιδίη 
ὉΠ άΟ0Π6, ΠΙΔΗΥ͂ ἃ ΠΑΒΙΥ δίοῃ του Ἱὰ ποῖ Ὀ6 δίκῃ, 
1 τ΄0)6 τογὰβ "1 {πὸ [οτὰ ψ}}} ιδηὰ νὸ Ἰ᾿ἶνθ᾽" 
ὙΟΥΘ ποῖ ΟὨΪΥ οὐ (Π6 11ρ8 αὶ ἰπ 86 Βοαγὶβ οἵ 
Ἰηθη. Οὐ 8Γ6 (Π6 ἰγοδίϊβα οὗ Μογυβ, “ἐς ἀοπεῖ- 
πὸ διδημίίεηίε 6 72:0, ἐπ Ορωδοιμῖίε, 11 τ. 128. 
866. : | 

10. Τ ογο 18 ποὺ ἃ ΠΟΥ οΟχίθηβίνο σοβίου οὗ 
βίη ὑβαπ (μαὺ οα ΜΒΊΘΒ 98π|08 ΔΙΙΟΝΒ 08 ἴ0 οδϑδὶ 
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ἃ ΒΟ ΔΥῪ Κίδπσο (νυ. 17), {89 τορίοῃ οὐὗἨ βἷπβ οὗ 
οὔ 88:0, δηἃ δραΐπ πὸπα ἴῃ ΜὮ1ΟῈ ποί 8 ἴον ὁχ- 
ΠΟΙ 1688 σΟΏΘΟΤη. ΗΟ ΠΙΔΏΥ Β8Γ6 ΡΟΣΘΟΙ]Υ 
Βα 1886 4 1Υ ἴῃ ἐμοὶν ορίῃΐου {ΠΟΥ 8 Ύ7ἷ6 ποί ἀοπὲ 
ΔΏΥ (δίηρ ἰη ἱδβουγχῃί, ἱῃ ποτὰ ΟΥ ἰῃ ἀθοά, τ Βῖοὶ 
ὠρηῇϊοῖα τ ὑπὸ Ἰονο οὗ αοἀ δηὰ οὗ οὺγ ποῖζῃ- 
ὈΟΌΓ, ΔΙ Βουρὴ {ΠΟΥ͂ ὮΔΥΘ ΠΟΥΟΥ δοουβοα ἐμοθπι- 
βεἾγε8 οὗ (δὶ οὶ ἀποοηδβοϊ ΙΒ] ΟΥ̓ ἀθδι Π αν 
ἐπε οὐμἱοα ἰο ἀο! Μδην βοοσοῖν οὈ͵δοὺ ἴο 
Βα οἷ 5:π|ρ|.6 δηὰ βο]-οὐνἱάθηΐ οσχβοσγίβδι ομβ ἃ8 
[δο89 ἴῃ νυν. 18--16, ἰδὲ (γ αν ἀποισηῃ ἰὶ 8}} 8 
Ἰοὴς {πὸ νίϊπουΐ οομβίἀουίηρς ἰπδὲ ἐποισὶησ 
πίιποῦϊ ἀοίπρ 18 δ ἰοχοίμοῦ ᾿ποχ 5406, οἵ. 520. 
11..17.--το ΤῈ οὔ ββῖου οὗ σοοὰ ἷ8 ἐδ) ΘΟ π|18- 
δίοῃ οὗ οὐ]. ἴῃ ὑμΐβ8 ΤἸΩΔΏΠΘΙ ἯὋ6 δοί! 8 }}} ΓΑΔῪ 
Ὀθοοῖα9 ἐίονοβ πὰ ΤΠ ΓΘΓΘΓΒ; 6. σ., ὑπ 6 ρῥυἱοδὶ 
δια (6 1,ουνἱΐο γὴῸ ρΡϑϑϑϑαὰ ὉΥ͂ ἐμ υπύοτγτίππαῖθ 
δυΐετον, οὔοηἀοα ΡΥ ὀπιϊιιϊηρ ἰο οὔϑαγσο ἰἢ9 
δἰχι Β οοημῃηδηἀτηοπί. Τΐἷβ ομβϑίοη οὗὁἨ ροοὰ ἰ8 
8190 σοπποοίοα τ1(}} 58] οί μθ88 ἴπ ἀοϊηρ μοοᾶ; 
Ετδ08}}}7 το ὈΘΟΟΠΊΘ ΠΟΓῸ 8η6 ΓΘΙἶ88 ἴῃ ὑέναν 
Ἠ81}} δἱ 1δϑί 41} ἴοσοὸ οὗ απὰ Ἰοηρίηρ [ὉΓ ρ00 
Ἰεδῦαβ ἰμθῖὰ δηὰ {μὶ8 18 ὑμὸ ἀοαιῃ οὗ πιο γ9 
᾿ασ8ὲ 6 ΟἹ ΟΡ ρσυδγά. ΒΟΊΔΓΟ, ὑἱμοΓΟΌ ΣΟ, οὗὨ 
Ῥτοογδϑδιϊπαιΐο ' Βγ ἀοίοσσίηρ ὁ ὑἱμὶηρς γὸ οὐρπὶ 
(0 ἀο ἔγομπι ἀδν ἰοὸ ἀδγ, γγχὸ δοιῃθ ἰο ἰ68βθη 18 ἰπ- 
Ῥογίδῃοα δηᾶὰ βοοὴ ἔογχοὶ 1ΐ αἱιοροίμοῦ. ϑ'ὅο ἢ 
ΠΕΡΙ σοη0685 αἰ Βοῖο86 ἰ0 18 {μ6 Β]οὐ ὔ] 688 οὗ ΟὟΓ 
δρατί, ἃ τπιοϑί ἀδηροσουῦθ δηά οὐ 68) βίδίθ οὗ 
ἀΐβοδβα." Ψιθαοοαπαί. ' 

[τ. 12. Βαμάθγβου : “"'΄ἼἼμ πογὰβ οὗἉ 5Ξ1:|. 9 81)908 
δϑδοίὶ ἰμδὶ (μογὸ ἰβ Ὀὰΐ οπε [αν ρῖνοῦ.---ποῦ 0.6 
βεϊθοίεα ουἱξ οὗ πιαπν, ΠΟΙ ὁπ6 ΔΌΟΥΘ 81 ἰμ6 τοδί, 
δαΐ οπμο εχοέμείυεῖν; (αὺ 15, οπε, δπηὰ ὉὈυϊ οηέ 
αἰοηε, ὙὯο 18 8Δ0]0 ἰο δᾶῦὸ δηά ἀδβίσογυ. Ἦδδὶ 
ΔΒ τ|50Δ}}} 8}}]}16α ἰο (πὸ ρΡγογορδίϊνϑ οὗ Κίηρϑ, 
ἸΔΔΥ Ὁ6 180} 5Β81α οὗὨ (Π οοπϑοίεποδ οὗἉ ΘΥΘΡῪ ΙηΔΏ, 
ἐμδὲ ἡἰὶ ἱ διιδ7εοί ἰο ποπε δμὶ Οοα, απὰ ἔποῖνδ πὸ δὼ- 
Ῥαίον ὠροὴ εατίλ. ΜΜοτΑοΟΥΔΌΪΟ ἰΒ {10 ΟὈΒογυδίϊοῃ 
οἵ ἰδ ΕΏΡοτΤοΥ ατχιπιξίίαπ, “ἼἸοὸ οὔον ἰο ἀοῃλιὶ- 
ἜΘΟΡ ΟΥ̓ΟΥ ἰδ6 σοῃβοίθησο, 18 ἰ0 8558} ὑμ6 οἱἱδ- 
ἀε] οὗ οδυεη.᾽" ζ7λαὶ τιδὴ ἴδ ἃ ρ] υπάθγοσ οὗ ὑπ 
Ῥὲτίηο ΟἼΟΥ, δὰ δὴ ἱπυδάον οὔ 6 δυϊ βου 
δῖ Ὀοϊοηχβ ἰο αοά, ὙΒΟΒΟΘΥΟΣΥ ἣθ δ, ἱδαί 
εἰδίαβ ἃ σίσλέ ΟΥ̓ΘΡ ὑῃ6 ΘΟ, ΒΟΐΘΠΟ6Β ΟΥἨ ΠηΘΏ, ΟΥ̓ 
ὈΞΌΓΡΒ ὑροὴ ἰμοὰ. [ωμοὐ (ἢ6 »ορέξ οὗ Βοπια, δῃὰ 
1δο Γδίη οὐ σδῃ οι ϑίβ, ᾽681{8 Δηα Βγσορηδηίβ, (μα 
βαιιοῦ δυὰ ἔδυσῃ ἀΡοὴ ἰΠ Θ τὰ, οἷοδὺ ὑπο 708, ἢ 
[867 εβϑη, οὗἨ (μῖ8 ββοσίϊοχο; δηά Ἰοὶ βυιοἢ 88 διὸ- 
πεῖ (λεὶγ εοηδοίεηοοδ ἰ0 ἴν 6 ΡΟΎΤΟΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ ΟΥ̓ΘΑίΌΓΟ, 
π|ιοἢ ΟὨΪΥ οὔσῃ ἰο Ὅ6 δΒυδ)οοὺ ἰο αοά, Ὀ6 δᾶγο- 
ἔα] Ἰοδὶ Ὁ ἰγδηβίογσιπρ ὑμ6 Βοπουν οὗἁὨ ἰδπδί δβου- 
Υἱοῦ ἰδδί Ὀοϊοηρθ ἰο αοά, ἰο ΔηΥ͂ ὀγοαίασο ὕΡΟὴ 
ἐπὶ, ἰΠῸῪ Ἰ8 Κ6 8 ροὰ οὗ ἰπαὶ ογοδίαγο, δηὰ 80, 
ἷπ εἶδοὶ θαδοιηθ σα ]Πν οὗ ἑἀοίαίγν. 

ἔτοια ἰμῖα ἄγϑὶ οοπείωδίοπ ὑπ 5 ῥτογυνϑα, {0110 078 
δὶ5 τευ Κα Ὁ]6 ἰπίογθησο, ἰδαὺ (6 »γορεν σις 
οὗ [80 δΘοπϑοίθῃσο 8 {μα τ ῖοι αοα, ἰμ 6 δΌΡΥΘτΘ 
Ιδλπξῖνον, μῶ5 ρυοβογ δὰ ἰοὸ 1; δηα Ὀθβί 468 ἐμαί, 
{δεῖς ἴδ Ὡ0 οἵμον (δαὶ οὐρὰ ἴο Ὀ6 δἀπι!ἰοὰ, 

Υεὶ ιδἷ8 ἰπάδτθ ποῖ, ἐμαὶ {8 9 Γ0 ΙΏΔῪ ὯΘ οἶον 
Ἰονξίνοτθ οὐἤὈ δὴ ἐπίσγίοῦ ΟΥΥ, ὯῸ ὈΥ̓͂ Δ ΒΟΥ 
ἀετίνεά ἰο (Βοῖὰ ἔγοια {μΒὸ ϑωργεέπις Ῥοῖσϑῦ, ΤΑΔῪ 
Β8γΥΘ ἃ πὶ γἱζῃὶ (0 τη κΚθ Ἰατγβ, δπὰ σοπβοαι θην 
ἴο Ὀϊπὰ ἰῃ9 σοπβοΐθηδθ ἰο οὐϑαϊΐϊθηθσθ. Ἦο ἀο 
ΠΟΙ ΒΩΥ ἰπδὺ ἀοα δα5 σοτητμἰ 6 ἰο ἐπ9 Μαρῖ8- 
ἴχγδιο 8 ΡΟ (0 ΟὈΪΐχο 6 ΘΟ ΒΟΙΘΠ66Β ΟΥ̓ 18 
Ῥθορὶο Ὁ ἰαγϑ, Ὀαΐ ΓΑΙΒΟΓΙ (ἰο ϑρθδῖκ τὶς τῆοσθ 
ἐδτε δῃὰ ὑγορσί οι γ) πὶ αἀοα ὰ5 ρίγοπ ἰὸ ἰδ9 
Τταδείβιγαὶθ ἃ 7 γι δα ϊοίϊοι ἰ0 τηδ]κ6 ἰα γ8, ΤΙ ΟὮ ὉΥ͂ 

υἱτίαθ αἷοπο οὗ ἐμὸ 2ευΐπδ δαϊμονγιἐγ, ἀο ΟὈ] ζθ 
86 οοῃβοίθησοβ οὗ ἰδ βυδ)θοὶ; [ῸΣ ῬΓΟΡΟΥΪ 
ϑροδκίηρ, 86 Μαρίβίσαϊθ ἀοθβ ποῖ οὐ] ἐδ 
ΘοΟηδοΐθησθ ἰο ΟΌΘΥ ἰΠ6 ἑαισ, Ὀαὶ αοα ΟὈ]σ 68 ἐμ 
ὁομβοΐθη6ο 0 ΟὈΘΥ͂ {80 τηϑΔρ᾽βίΓαίθ."--Μ.]. 

[ν- 17. ͵ογάβνογί: Τ 8 οΘοποϊυδίοη οὗὨ 8: 
ζϑιηθ8 18 δἀ θα 88 {89 Β πη) ΐηρ Ρ οὗὨἨ ὑπ ἀγρὰ- 
τηθηΐ, ἴῃ ὑπὸ ΒΤ 6 ΤΙΏΒΠΠΘΡ 88 (86 ΔΡΒΟΥΪΒπὶ ΣῈ 
ὙΓ ΒΘ} 5... Ῥϑὺ] οἷο868 ἷ8Β Γοδβοηΐη 8 ΘΟΠΟΘΥΒΙ; 
8 αἀοιδίΐησ οοηδοίεποο, ΜΈΘΥ ἮΘ ΒΑΥΒ, “Ἡ Βαἰ8ο- 
ΟΥ̓́Θ ἰδ ποί οὗ Δ}, 18 δίῃ, ἐμαί 18, ἩΒΘΏΘΥΟΡ 8 
ΤΏΔῈ α068 δΔγ ἰὴ τιςπουΐ δείησ ρεγδμαάεα ἴῃ ᾿ἷ8 
ταϊη ἐμαὶ ᾿1ι6 πᾶν ἸατΥ }}Υ ἀο ἰΐ, Β6 185 ρΌΣΥ οὗὨ 
βἷ'η. Βοαι. χὶν. 28. ᾿ ᾿ 

5. Φδῆχθ8 ἈΡῬΘΑΥΒ (ο δΥΘ ΒΒ ΘΥγ0 ΠΘ6ΓΘ ΟὉ (815 
βιδιοῃχοηὶ οὗ δί. Ῥϑυ]. 

δι. Φαπγχο8 δα ἀβ (ο 10 δποίμ ον τηαχὶπι οὗὨἨ ζΘΆΘΓΆΙ 
ἱηρογί, νἱΖ., {πδ΄ ἩΒΘΗΒΟΘΥ͂ΟΣ ἃ τη8ηῃ Οπιΐ ἰο ἀο 
δηγ βίης τ οι ἢ 18 ρΡογβυδαθα ἴῃ 18 ΟὟ ταϊπὰ 
ἐμαὺ δ ουσλέ ἴο ἀο, [16 18 σφ ΠΥ οὗ βίῃ. 

ΤῆὰΒ {μ686 ὑπὸ Αροβίο]ο υογάϊοίβ, ἀοιἱνοσϑάᾶ 
ἷπ 8 58 ΤΩΒΏΠΘΥ, σοπδίϊυἱα ἵἴπτοὸ Γι ἀδιηδπίαὶ 
Τυ}68 οὗἩ Βυμηλη δοίΐοῃ, 848 ἴο τ δαὶ 6 δγὸ δομπᾶ 
ἴο ζογδεαν ἀοῖπσ, ἃπὰ 858 ἴὸ μδὺ ἐλέψ ατὸ δοιπά 
ο ἄο. 

ΤΏΟΒ6 ῬΟΥΒΟΏΒ ΨΒοῖὴ ὅ[. Ῥδὺ] δ ἀγοβδβοᾶ, 6 6 
ἰοηρίοα ἰο ἀο δὴν ὑμίηρδ, ἰδ ὑπο ν αἀϊὰ πού, 
ἷῃ (ΠΟ Ομ Βοΐθ 08, ΔΡΡΓΟΥΟ; δηὰ ἐμ Αροβί]ο 
ὝΔΙΏΒ ἱὑμ6πι, ὑπ. 1 {ΠῸῪ 40 δὴν ἱπίπρ δραϊηϑὺ 
{8611 σΘοῃμβοΐθποο, ὑπ 60 0 σοι πηὗ Β᾽ ἢ. 
Το ἰὸ ψΒοῦὶ Κ'(. 781268 τγοΐθ, ΟΓΘ νϑίη- 

εἰοτίουβ οὗἨ ἐμ οῖν γα! χίουβ ἀποισίεαφε; Ὀαπὺὺ [Π6γ 
Ψγ6Γ6 ποὺ οδγοΐα] ἰοὸ βιον ἴοσί ἢ ὑμοὶγ γο σίοιϑ 
κποιοίεασε ὉΥ τοὶ χκίουβ »γαοίϊσε ; δῃᾷ {6 ΑΡοΒί]θ 
ἰφϑοΒο8 ὑμθπ ἐμαὶ ὑποὶρ Κηον]οᾶρο ψ01}1} ον ἰὰ- 
ογοᾶβο ὑμοὶν ρα], ἀΠ1688 (Π6Υ ἀ(ο ἩΠδΐὶ (Π 6 ζποῖο 
ἴο 86 τἱ μι. 

Ηφησθ, ΨὮ11Π|Ὸ ὁ 18 βίη ἰο δα Κπον]οᾶκο, ἀπὰ 
{πο γθ 8 δοηπὶδ βὶη οὗὨ ἱσπογαποε (οἷ. Δεσιιδίηι6 6, 
661), δπὰ 1ὐ 18 ἃ δίπ΄ (ὁ βῃὰύ [80 ΘΔ ΓΒ (0 ἰπβίσυο- 
ἰἴοη ; δπὰ τ ἰβ ἃ ἀυἱν ἰο σεί ἐποιοίςξασε, ἴο ἵπεγέαδα 
ΐπ Καον]οάρο, ἰο αδομπά ἴῃ Κηον]θαρθ, τγνὸ τησ8ὺ 
ὈΘΊΘΔΓΟ ποὶ ἴο γέδέ πῃ Κηον οᾶρο. ἮΘ τησδὺ ααά 
ἰο ΟΡ ἀποισίφασε, ἱεπιρέγταποο, ρμαζΐεηοο, σοαϊΐη688, 
ὁγοίλεγὶν κιἰπάπεδε, ολαγῖίψ. ΜΙϊΒουΣξ {Π686 ἀποιῖο- 
ἰοάσε ἰΒ ἈΠΡΥΟΒίδΌ]6; ΠΔΥ, ΜΝ}11] ΟὨΪΥῪ ᾿πόγθῶ80 ΟΌΡ 
σοπαἀοτηπαίϊοῃ. 866 δι ἀθύβου 8, ρ. 282--284͵, 
ΟΥ Τα χὶὶ. 47; 70ο. ἰχ. 41; χν. 22. δῃηὰ βθο 
{86 νγόοθ8 ργοπουπορα οἢ Ολογαζὲη δῃὰ Οαρεγπαυηι, 
Μαδιι. χὶ. 21.---Μ.1]. 

ΗΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

ἘΣΘ ἀβδὶρ τὶν. ἐλ 6 που], δα γ οὐἁὨ 604. .-- 
Το Ομ  ϑι 8 ᾽5 γοϊδιΐοι ἰο 186 νου] Ἡ ΒΣΘὮ δὺχ- 
ΒΟ Πἀ8 ἷπι.---ΟὉ Βρί γι] κα] ίοῦν, οἵ. Ηοθβ. 11. 
1-19.---Τὰ.,. δογρίυγο βῃουϊὰ πόυοῦ ἰοῦ 8 51}- 
κἰο ποτὰ ἴῃ σαὶ ἰο ἐδ ΟἸ γι διΐδη, οἵ, πο. χ. 
8δὃ.--- 6 ρίνῖῦ (π8ῖ ἀν 6115 ἰὴ ΟὨ τ βιῖθ ἢ 18. ἀ6- 
οἰἀοα]γ ορροβϑὰ ἰο δου ΡΥ τπιϑηϊ εβίδίϊοη οὗ μα γοα 
δη4 ογΥγΥ.---Ὑοα ἰβ ΔὈΪ6Ὲ ἰο ἀο ὀχδοοάϊηρ βδϑυπά- 
ΔΆΓΥ ΔΌΟΥΘ 81} ἐπὶ γ͵ὺ Δ8. ΟΥ ἐμίηῖς (ὑπάθγ- 
δίδῃ 4), ΕΡΆ. 111. 20.---Γ΄ἡοἀ τεοδβίβίθι αὶ {π6 ργουὰ 
Ὀυὶ σίγοί σγδοθ (0 {86 δι]: 1. ΤἢῚ8 ἐσ ποῦ 
οὐμοσνν 86 δοοοσαϊηρ ἰ0 {π6 νοΐοο οὗἁ [ιἰβίοῦΥ δπὰ 
Θσχρουίθηοα:; 2. 1ὑ σαπποί Ὀ6 οἰδογν δα, 1ἢ γγ719 60Π- 
β'ἀογ ἐπ τοϊδιΐοῃ οὗ αοα δηὰ ἐπθ βίηπον: 8. 
δὴαϊἑ ποὺ Ὅ6 οὐδμογννῖθο 1 αοἀ 15 ἰο Ὀ6 ρἱογϊ δοὰ 
δηὰ 6 ΒΊΏΠΟΡ ῬΓΟΒΟΙΥΘΑ; 4, [ὑ εοὐδέ ΠΟΥΟΡ ὯΘ 
οὐμοΟΓ 180 δηὰ ἰμθ βίπηος δα ἱμοσγϑίοσο Ὀθίίον 
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Δ ἴἰ ἰο ποδτί.---(τν, 6, 7). Ηον αοά Ββίδηάβ ἴο 
109 Βυμ]6 ΟΜ νίβϑιϊδη δηὰ ΠΟῪ (86 1 Ὁ]9 
ΟὨγ ϑέΐδη βία 8 ἰο ἷβ αοἀ.---Τ 6 ΠποϑοββὶΥ οὗ 
ἃ σΟὨΒΙΔΏΝΪΥ γοπθνϑα ΘΟΠΥΘΥ 51 0η ἰονγατὰβ αἀοἀ 
Δίιου ΘΥΘΥΥ͂ ΠΟῪ δὺϑοχτγαίίοη.--ΤῊ6 στοαίθϑί 66- 
ἷηαηα οὗ 0 Οδτβιίδη 1116: ΟὝΥΔῊῪ ΠΟΑΡ ἰο (οὐ, 
δηὰ 1ἰ5. στολίοϑί οοπδοίαίίοπ;: Ηρ ψ1}} ἀγδὺν πἰρὰ 
ἰο γου.---Τ)ο ᾿πβὶ χηὶβοδηοο οὗ οθδη δπαβ ψι- 
ουδλ οἴθδῃ Βοδνί; ὑπὸ ἱπιγαγὰ δὰ ἢ ουϊχεηρὰ 
τουδὶ Ὧθ πα 1580] ΧΌΪῪ απί(6α 'π σοηγθυβίοη.--- 6 
Ῥορίπηΐης οὗ δορνυθγβίοῃ, ἐμ 9 οπά οὗἁ ΘΥ̓ΘΥΥ βιηἴι] 
ἦογ.--ἼἾ νὰ ἀϊὰ πού τοϑιλδὶῃ 80 ἔν ἔγομι αοα, ἀοἀ 
8180 πουἹὰ ποὺ τοπιδΐα 80 ἔδυ ἔγομῃη υ8.--Τὴ6 
δοιτηδηδτηοηύ οὗἁὨ πιγατὰ ρυνὶ βοαιο ὁδἢ ΠΘΥΘΥ 
ῬῸ δι] 6|1|οὰ τνιιϊμουΐ ᾿γάυον, ΡΒ. 11. 12.--τ-ᾷἝνν. 10, 
11). Ὑ8ὸ Ο γί βίδα 118 ἃ απίου οὗ Βυπι}}}Υ̓͂ δπὰ 
Ἰοσο. ἢο νδο ὑἰΓΌΪΥ Καοῖνϑ δηα ἢ π10} 95 πἰπι86] 
ῬΒοΐοσο αοά νὑ}}} ποιοῦ δδνοὸ {Π9 ἀοϑίγθ ΠΟΥ ἰδ6 
οουχδίζο ἰο ἡιάρο 88 ὈΓΟΙ 6 ἈΠΟ Υ ΔΌΪΥ.---ϑη- 
πἷηρς δραϊηϑίὶ ον Ὀτοίθον 18 4130 βίῃ πίηρ ἀρδϊηϑὶ 
Εοὰ.---᾽δηάον ὴ τοὶ σίου ϑ δϑϑοοϊδιϊοηβ πα Ὁ γ]8- 
ἰΐαῃ οἶγοὶοβ: 1, ΤῸ ἰγδσθϑ, 2, {. 9 ΒΟΌΓΡΟΘΑ, 8, (86 
ἔγυι8 οὗὁὨ (Πἰ8 ν]69.---Ης (Πδ. ΒρΘΕΚ5 ΟΥἹ] οὗ οἴ σ8 
ἰδῆυγοΒ ὑΒΟΓΘΌΥ 1, (89 Ὀτοῖμον ἡ οπὶ ἢ 6 ΟσΔ]ιπὶ- 
πἰδίοβ, 2, (ῃ9 ποϊσβθουν ψο ᾿ἰδίθηβ ἰὸ εἶμι, ὃ, 
Ἀαὶ πηοϑὶ οὗἉ 811} Πἰαλ86]1ἢ.---Ἰ)ὸ ΟΠ τ βιϊαι ἱπάοοα 18 
οΔ]]οἀ ἰο Ὀ6 ἃ ἀοον οὗ 116 νογὰ Ὀὰΐ ποὺ πῃ ΟΥ̓ΔΘΓ 
(ο "9 8 αάχο οὗ ὑπ 16:γ.--- Βὸ τοϊδίϊοι ἰῃ τσ ΐσθα 
Εαοὰἀ βἰδηά8 ἰο (860 ὑΓδΏΘ ΣΤ Ο5ΒΟΣ οὗ (80 δοιητηδηᾶ- 
χπιρηὺ οὕ ονθ: 1, 88 (6 ανυρίνον, 2, 88 119 ΟΠΪῪ 
1αυρίνον, ὃ, 88 (89 ΟὨΪΥ Τα ΚΙ ΤΟΥ 110 18. 80] 

᾿ [0 βᾶῦθ δῃᾶὰ (ο ἀθϑίσου.---(υ. 18, οίσ.). Οἡ οὖν 
ἀοροπάθμποθ οὐ αοα οὐϑὴ ἴῃ ὑ86 δβοίΐοῃ8 οὗἁὨ ΟΌΓ 
ἀδι} 116.---: ογθποθ Ὀθύνγοθη ἐμοὸ ΟΠ νβιδη- 
χυϊη ἀρὰ δοαὰ 86 νον] Ἰγ-τϊπ ἀοἃ τιϑροδδηί. --- 
Ομεἰϑέΐδη δηὰ ἀπομγιϑιϊδη ἰγαυ θη, Οὐν ἱἰρηο- 
ΤΔῺΟ66 οὔ {(μ0 δαίατο, 1, ὑπ 6 δἴδγηι [0 ΟΟσδϑί 8, 2, 
{0 Ὀοποδὶ ἰ0 νοῦ ΚΒ.- Βαὶ ἰ8Β γοῦν 11{91᾽ 
ὈΙδογοοὶ ΔΏΔΉΎΟΥΒ ἰ0 ἰμ}]8 αυσδίΐοη ἴγσοηθ ἰδμ0 
δἰδυάροϊπς 1, οὗ οὀχρογίθῃοο, 2, οὔ ζ811}.--ἰίο ἃ 
ΥΔΡΟΥ ὙΜΙΘΝ ἰΒ [0 ἀβοοπά ἔγαρτγϑηΐ 88 ᾿πόΘΏΒΘθ. --- 

. ον τσὴ οαυ86 ἤδΥο ὙΟῸδ ποὶ ΟὨΪΥ ἰο ὑπίδὶς Ὀαΐ 
δ'δο ἰο δαῪ: “1Π}{Πὺ ᾿μοτὰ ψ0|}} πὰ νγὸ ᾿ἶνο!"" 1. 
Ἀδδβουϑ ἴον {δ19 ἔγϑδ:θ οὗ τηϊθαὰ : α. ἀθδί ΟΥ 
νοι οὗ ΔΌ11}}7 Ῥγουθηΐ ποὶ βϑ] θοαὶ 89 Θχϑου θη 
ΟΥ̓ οἂν Ὀοδὶ ρΡἴδηϑ; ὁ. ἔμ Ρ͵δη59 οὗ οἴμοσβ οἵξθῃ 
οομδίῖοί ἩϊΓῈ ΟὐΓ8 ΟΥ Οὔτ ὙΠῸ ὑπ οὶγΒ δὰ Ὀοὶ ἢ 
ὨθυΐγαἸ]ΐτθ ΟὯΘ βΒῃηοίβοῦ; 6. ὙἯΘ 86 οἵϊοῃ ἀθ- 
Ῥτίτοα οὗ ἰδ Ορρουίαηἱν ΟΥ ὑμ6 ἀθδϑῖσθ (0 ΘΑΡΥΥ͂ 
ουἱΐ οὐν Ρ͵δη8, Ὀπὶ 4}} πάν ὑμὸ φυϊάδηοο οἵ αοά,. 
2. Εγαϊίβ οὗ ἐπὶ5 ἔγϑιαϑ οὗ τοΐηά : 1ὑ ν0}}} α. τλδῖκθ 
1.8 οϑγοῖα] ἴῃ Ἰαγίης, ὁ. ὑπδη Ὁ} [ῸΓ (86 ΒΟ 688, 
6. ϑυθυιΐθϑῖνο δπὰ βαι 986 υῖζὴ (π6 ἔγυϑιγαίοη 
οὗ ον πλοδὺ σπου βῃθα Ρδη5 δηὰ ἀθβίσοδ.--- Μο- 
τηϑηΐο τηοσΐὶ, οὗ. ΡΒ. Χο. δῃηὰ οἱϊἱ!. --Ἴθ ῬΥΟΌΪΘΙΩ 
οὗ Ἰϊἴο τουδὺ πόυὸῦ 6 οοπδίἀογοὰ δρᾶγί ἔσοτῃ 1(8 
ἀϊγοοὶ σοππηϑοίίοη τὶ ἀθαίῃ.-- να] δθὰ υἢ- 
Ἰανία! οαἰονγίπρ ὁπ ἰπ9 ΟἈνἸβεϊδη βἰδηὰροϊηί.--- 
ΤῊΘ ρστοδὺ σὔδβαι Ὀθίνγθθη κοονγίηρ, τ] απὰ 
ἀοΐῃρ.---Τ]κ6 ρστοδίπμοϑθ οὗ βϑϑυλὶ ρον 1 {16 δὲ π8 
οὗ οπιϊββίοη.---Η {μαὺ Κπονοίῃ ἰο ἀο σφοοά, 
οἰο.᾽ ἘΕχίθπάοα Δρρὶ σοι οὗὨ (Π}8 τὰ]9 ἰο ἐμ 
δοϊά οὗ Ομγἰϑεϊδη Ρ᾿ ΔΕ ΒΥΟΡὮΥ δηὰ οὗ Μ|βϑ: 08 
διροης (6 ΘΑ ΒΘΏ. 

ΒΤΑΒΚΕ: {Ό0{ἃϊ8ὰ]1Ί88:--- ἜΥΪΟῸΒ τΏ60 ΔΓῸ ποΐ {86 
ἰθιαρὶοθ οὗ 86 Ηοὶγ αδοϑβί, οἱ. ἰἰϊ!. 14, 16; 2 
τίη. ἱ. 7.-- [6 νσεουὰ ἰπϑίοδὰ οὐ (6 ΒΟΠΟΌΓ, 
δου ψῃΐοι ὑΠῸΥ τύη, τοῖο βῃδηηθ δηὰ α18- 
Βοποῦν, Μαίἢ. χχυ. 38.--- ΤῊῈ6 τῆοτο οὗ Βαμ  γ, 
186 χοσο οὗ ξγὰσθ; ἱἶ ἴῃ γ8}10 78 Βοπι9 ΒΟ]]ΟΥΒ ΓΘ 

ἄθορορ ἐβδὴ οἰδοτβ, 86 τγαίϑυ οο θα ἴθ ἐδοιη, 
κο γ. 8,---Ηυτἐ ἐγ οὗἁὨ ποαχὶ 18 ὑπ πχοβί οογίδίη 
ἜΦΥ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο Π6 Ἰογθ οὗἨ οὔ ἔθ! ]ον -πλδα Ὀυΐ 
"8 ἰο Βοπουν ἔγσγοαι αοἂ Ηἰπι5611. 116 χίν. 

ΒΈΡΙΝΟΈΝ :-- 9 ΘΏΘΠΑΥ 18 ποὺ οοπαυογοὰ Ὦγ 
ΒΙθΘορ. Ταῖκο (πο βυγογὰ οὗ {16 ϑιρί λυ, [8.0 Βοἰπιεί 
οὔ ΒΟΡΘ, {86 Βϊο]α οὗἉ ἔδλι, ἴθι ἔμ ου δε οαυἱρροὰ 
ἴον ἰ89 οοπίοϑί, ΕΡΆ. νἱ. 11.--ἰΝ οι πρς ποίοδα ἰϑ 
ΔῸ]6 ἰο Θομπδὲπθ τὶ αοά, ὑἰμ6 τηοϑύ ραγο Βείηρ, 
18, 1. 10.---Η πλ]]γ ὑπ βυγοβί γοδα ἐο σομπβίδηϊ 
οχαϊἰαίΐοη, Μαίῃ, χχὶϊὶ. 12.----Ἴὸ Βροαῖκ ονὶ! οἵ 
ΟἿ ὈΓΟΥΠΘΡ ἀοθ8 Ιῃογ9 ΒΆΓΤὰ ἰΠ8ὴ 1Β ΠΘΟΏΘΓΔΙΥ ᾿ 
που; 88 ΤΔΩΥ͂ ΤΟΤΒ, 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΤΟΙ 8 ΔΓΘ 
Βίγαος ἴῃ ὑῃ6 σομῃβοΐθηοο, ΡΒ. Ἰ᾿ἰϊ. 4; οχ]. 12. 

Νογα ΒΙΒ1:,.. ΤῸῪ8Β.:--τῷ ΡἱουΒ 8} Δ᾽ Δ Υ8 ραδγὰϑ 
"18 ἐοηζαθ 1680 ἰὉ Ἰυάρο μὲ ποὶ ΒΟῸΣ δια ἀδίαπι 
δῖπι, Βοιῃ, χὶν. 18. 

Κύυτηξε :---αΟοα χανὸ 8 ΗΒ Ἰανν, μοὶ ἐμαὶ τὸ 
Βουϊα οοηβαγο ἰΐ, Ὀὰ  ΚΘΟΡ ἰξ. Βουϊ. νἱϊ. 1], 

ΚΤΑΒΚΕ :--Ηυπηδὴ Ἰορἰβ᾽δίογβ τὸ δθϊο ἰο γϑῃ- 
ἀΟΡ ὑδοδβθ, 0 ΟΌὟΘΥ ἱδμοῖνς δοπιμδηἀτηθηΐϑ, ἰὸ 
ΒΟΠ16 Οχίθηὐ ὮΆΡΡΥ, Ὀχὲ [ΠῸΥ σδὴ ποῖ μῸΓ 5408 
ἐμβθ ΠΟΡ ἐξμιϑιΏΒ0 | 7808; αοα 18 Δ0]9 ἰο ἀο δοιδ 
Ρογίφου Υ.--- 9 ΑΡο βίο ἄοοθβ ποὺ δϑοϊυϊοὶν ἀΐ2- 
ΔΙ]ΟΥ ΘΟΙΏΣΩΘΙΌΘ, ἢΘ ΟὨΪΥ͂ ὈΪΔπΙ68 {8086 ΨἨΠῸ 88 
80 οογθίοιιβ ὑμδὺ ὑπο ν ἤογμοὶ αοὐ ἰπ []ιοῖν Ὀυιδὶ μθ88 
δὰ ὑδίηὶς ἐμαὶ ΘΥΟΥΥ͂ (δπρ ἀορθηὰβ οἡ ἐμὶν 
ουπηΐης, ομαβίηρ δηὰ τυπηΐης, πὰ ἀο ποί τὸ- 
ΤΩΘΙΌΘΡ ὑμαὺ (δον οδῃηποῖ ἀο 8ῺΥ ἰδπίηρ πιὶϊδουΐ 
{86 στδοο οἵ ἀοά. ἸΤτγδαΐπρ δηὰ οβαβονγίης [δ8 
ὈθΘη ΡΘΟΌΪΙΔΥ ἰο (10 79.7Ὦ ὈδίΌΓΟ δηὰ δὐϊοῦ [ἢ0 
Ὀϊγί οὗ ΟἸΓβί, Θβρθοΐδ!!γ ἰο ὑμποβὸ ὙὯὸ Μι8 79 
᾿ϊνοὰ ουἱ οὗ Οάπδδλῃ, ὑποὶν οουπίγγ. Εοῦ Ὀθδηυϑ0 
{80 Βαά πο Ἰδηάθὰ ῬΓΟΡΟΣΟΥ διθοης οτοῖση πϑ- 
ἐϊοηδ, ὑΠΟΥ͂ ΘΓ σοι ρα] θὰ ἰο τηδκ6 ἱμοῖγ ᾿ἰνίῃς 
ὮΥ ἰτδᾶθ, πὶ σι 18 {}16 οὁ886 ΠΟΥ͂, 17 ΟὨ]ΥῪ ἰδ 619 
ἀομ6 88 1 ουρῶύ ἰο Ὀ6 ἀοῃ6. 

Νονὰ ΒιΒι. Τ08.:---Ο νγοίοϑα τηϑὴ ἰλδὲ 1δγ- 
θ8ὺ ουαὐ β06ἢ} στοαὶ Ρ]8Δ}8, ἀοϑύ ἐμου ποῖ ΚΠ ῸῪ ἰδδὺ 
ἰΟ-ἸΔΟΣΓΟῪ Οοα ΤΏΔΥ γοαυΐγο {ΠΥ͂ 80} δὲ (ὮῪ 
Βαπὰβῖ [|μκ0 χὶϊ. 19, 20. 

ΠΑΝΟΙῚ ΟΡ..---Νοίἰηρ ἰδ ΤΟΥ δοϊηπιοη ἰμ8ῃ 
ἐμδὶ {86 Βοδ]ἑ ἶθϑὺ Ὀοάΐ65 οὗὨ ΔΩῪ δᾷθ δ. 8]] οἵ 8 
διάἀάση αἰϊδοϊςοα ὈΥ ἀΐγνογα ἀΐβοδβοα, 70Ὁ. χίγυ. 2. 

ἨΒΌΙΝΟΕΒ :--- Το ψ}}} οὗἩ αοα 18 {μ6 Βοὶο το}6 
οὗ Ομυϊβιϊδηβ 1 4}} πηαΐίουβ σοι διΐηρ ἰο ὑπ ὈοὰΥ͂ 
ΟΥ ἴδο Βουϊΐ, 88 ἰῃ {116 0480 οὗ Ομ τὶ δὰ Ῥαυϊ, 
πο. ἰν. 84; 1 Οον. ἱν. 19; Αοἰϑ χχί. 18, 14.-- 
ΤῈ ν}}} οὗἠἨ αοὐἀ ρῬοτγι 8 8180 ον] Ὀυΐ ἰΌΓΠΒ 1ἰ ἰὸ 
(89 πνοϊΐδγο οἵ Ηἰβ ομ]άγοιη, 6θῃ. 1, 20.-- Αι εΥἹ] 
οϑυδ0 δπὰ ἃ βία ΟΣ ταϊηὰ [111 οὗἁὨ 586] 7- ἸοΥγὶπα 
ο ΖΘΏΘΓΡΔΙΥ ἰοσοίμοσ, οἢ. ἰἰϊ. 14; Βοαι. 1. 80. 

ΠΑΝΟΙΙ ΟΡ.:--Ἰ ΖΟΥΔΏΟΘ 8 Π0 Θχοῦβο ἴἢ 08868 
σθοτο Κηον]οᾶρο ταϊρὺ το Ὀθθα δὰ; Ὀασὶ 1 8 
ΙΔ ΚΗΟΥΒ ὈσίΟΣ δηα γοΐ 8 πο αὶ ὗα] δπὰ αἴ8- 
οὈϑάϊθηί, ΒΘ ΟὨΪΥ͂ ἀχαταυδίοβ εἷὶβ συ δοοοτὰ- 
ἱηρῖγ, [κὸ σχὶϊ. 47, 48, 
ι 11) ὅΤΙΕΒ :---ἰ ταδί ᾿πὰρο ἰπ τὴν Βοδτί ἴῃ 

ΟΥ̓ΘΡ [0 ῬΆΥΘΒΘΣΥΘ ΤΥ̓Β6] ΤΎΟΠ. ΟΥ1} δηὰ (0 χοίδιῃ 
ΟὨΪΥ σὰιδὲ ἰΒ ροοὰ: [ὁτὺ ἰΐ ἰπ ἴοτθ ἰο ΣΩΥ͂ 
ὈΓΟΙΒΟΡ ἰο ΘΘΏΒυΓΟ δηά οσχμοσγί Ὠἷτῃ ἴπ ΟΥΔΘΣ [0 
ταδὶ ἶπὶ Ὀοίον δηὰ [0 ῬΓΟΒΡΟΥ ἷβ βοαὶ. Βυὶ 
{μπ|8 ἰ8 δἰἰοζοίμπον αἰ δου θηὶ ἔσομαι Βα ΠΥ, ΔΏΘΤΥ 
Το υκίηρς δηα βοοϊάϊηρ σμθη 1 ΘΟΏΥΘΓΘ6 ὙΠ8 
ΒΟΠΔ6 0096 δὍοιυϊ ἷϑ Βα! ; Ὀυὶ 186 νγογϑί οὗἉ δ]}, δῃὰ 
ιδαὺ ἴσο ἢ ἀπ οστν ὈΘροίβ 80}}} στοδίου αἰδοογά, 
8 110, 8΄'48, ΠΟ ΘΡΟ ἀποοϊάτηος αἰἐπουρὶι {ΠῸὉ- 
ΟὈΔΕΙΥ͂ σΘοῃσθα]θὰ νἷοο οὗὨ Ὀδοϊκ ἰκηρ, τΒῖο} 1μ- 
186. ἴῃ ἰ8 Οδίθο θαι 85 ὙΠ ΪΒ0}7 σϑησοὰ ὉΠὰΘΡ 
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809 εἰσί δοτωσιδηάπιθηΐ. θοῦ ἀϊβοοῦγδθ 
πἰίίβουῦ γοοϑίϊοθ ΟΥ ἀυίγ, ἔγομι Β86 6. τνδηίου- 
πεβ8 ΠῚ} ἃ μδίοία] ὑθιη ρ. Υ οὗὨ ομθ᾽ Β Βα ρῃροδθὰ 818 
ἴο δῃοί ; ΒΡΟΔΚ 6ὙἹ] οὗ ἱμποὶσ Ὀγοίμον Ὀοδὶπά 
δἰ5 Ὀδοκ, 85 ἃ [4159 Ὀσοίδμοσ, ᾿πϑίοδα οὗ βαυΐηρς ἰὐ 
ΔἰΠΟΟΓΟΙΥ ἰο ἷ8 ἴλοθ. ἸΤδυ8β δοιοα {86 Ὠϑαίϊιθη 'π 
(9 Αροβίο]ϊσ ἃἂζο ἰοναγὰβ 6 ΟἸγἰδίλδηβ, τγυ8}- 
ἰουν τοΐαϑοαὰ ἰο 800 {πον σοοὰ ψΟΡΚΒ δηὰ ῥγο- 
ἴεττοὰ ἰο ὈΔΟΙΚὈΪ09 ἐμοῖα 88 ουὐἱἹ ἄοοτα (1 οί. ἰϊ. 
12). ΤπΒ 81}}} δού ποιυυδάδυγβ Ὀαρίϊσοα θα Β6 8 
ἰονδτ8 ἰδ 6 ρΟΟΪΥ, βαγὶηρ οὗ ἔμοπὶ δηὰ Ὀυγάθῃ- 
ας (οι τῖτ 4}} ΤΔΏΠΟΡ οὗὨ ΟΥ̓] ἔδ βοῖγ, 1 {818 
8 ἄοπο 8180 διηοηςς ἰμ080 Ὅἂᾷκο ῥγοίοηὰ (0 Ὁθ 
ὈΡΕ ΒΓΘΏ, νου γ ἐμ ΗΟΙΥ ϑρίτὶῖ βισοηρὶν ἰοβι1 8.68 
δξλϊ δὶ ̓ὑ δπα ΓΑΙΒΟΡ ἰθ8 0} 68 ΟΠ β 188 [ῸΣ {μοἷτν 
ρΡδτὶ ποὺ ἰο ἀ6841 ὑμᾷυ8 ψιὰ (μ9 ΘὨΙ]άγοη οὗ {δ9 
ποιὰ, ΠΟΡΟ Βυο ἢ} ὈΘΟΚΌΪ πρ ἰδ ῖκ68 ὑ]δοο {Π6 ΓΘ 
δ ΠΟΥ͂ΟΣ ἃ βοοα ΘΟΠΒοΐΘΠ60 ΟἹ 8 δΟΌΣΘΘΟΙΒ δἢ- 
πὲ Ὁ ἰο 80 αὐοδίϊοηβ: ψου]ὰ 1 βδγ (18 οὗ δῖμι, 
"0 ψο76 Ργοβοηί ἢ ΨἘΥῪΥ ἀ0 1 ποὶ γϑὲ [611] ἷγὰ ἢ 
ΝΥ δηά [ὉΓ Ὑμδὺ ΡΌΓΡΟΒΟ Ὧο 1 πὸν Βρϑδὶς οὗ 1{ 
--οἼθόγο ἰ8 πο ΒΟῸΣ. οὈθάϊθποο οὗ ἀσυ ποῦ ἰπἰοης 
οὗ Ἰογα ; ΟΡ ΒΡΘΔΧΚΒ δῃὰ ἰυάχοβ Ομ 6᾽8 ΟὟ ΡΓΘ- 
δυϊρίπου, Βϑυρ  Υ τη, ἤ6η66 10 ΓΒ 80 ΒΟ0Ὲ 
ἰηίυ Ἱπάσίηρ {886} ΟΥ δυύϑῃ, ἱζ (δ 9 τηδίίου γΟΣΘ 
ΤΟΔΙῚῪ δο, ἰηΐο οὐπαδηιπέησ, ἱπίο ἀδιηπίηρς Ἰυαᾳ- 
βίαν ΜῈ 6 18 δὲ ΔΩΥ χσαΐο δ ὈΒο]υΐο νυ ἔοσϊά- 
6. 
(τ. 17). Ἧ6 δύο Ὀπρυοδίδ]ο δογυδηΐβ ὈοοσΘ 

ἴδ6 Μοεὶ Ηϊφιιοδι; ὑμπδὺ ἱ8 οσογίαϊπ, ἴον 8}} ρσοβδία- 
Ὀ]ΕΠ 688 ΘΟΙ 65 ΟὨΪΥ ἔγοιῃ Ηΐπ; Ὀαυΐ 1 5 }αδὲ Ὀ6- 
ὅΔ56 δ ΤΩΒΪΚ6 8 08 ὈΧΟδίΔὉ]9 ἰμαὲ γγὸ δ Ὀουπὰ 
(0 ἀο τ δίθυου 18 Θοπιημδπ θα 8, ἰο 6 αἰ] σοι 
ἷῃ ἀοίηρ ρσοοά, ἃ8 νγὸ Κπον ἱἰΐ, δοοοσάϊπρ ἰο 189 
ὙΠΕΠΛῸ ἀοα. {“6π|65 Ριυιΐ 8 ὑμὲ8 ἸΔΒΕῚΥ ἴῃ ἐδθ ρἶδοθ 
οὗ ΟΥ̓́ΕΣΥ͂ 501]{- ]]ο ἀοΐηρ οὗὨ (18 οΥ ἐμαὶ. 1 πὸ 
ΒΡ ΟΌΓΘΟΪνοΒ ἰοὸ ὃὈ6 ουπὰ ἱπ ρχοοὰ νογὶκδ ἃ8-᾿ 
έτη ς ΤῸΓ δἰθγπ4] 1176, (Π 6 ΟἿΓ ΘΑΡΙΆΙΥ 118 γοΥ ΣῪ 
[88 ὈθθοτηΘ πΟΣῸ ἐμ 8ῃ ἃ ὙΒΡΟΥ, γ᾽ 16 }} νϑῈ 8} 68 
ΔΝΔΥ, ἰμοὴ ἰὲ 8 (116 8664. ἐΐτ)ο οὗὨ (6 στοδί βασυϑδί 
οἴ ἐγ σϑίῃη. 
ΦΆΚΟΒΙ: (Υ. 16) :-το 1 (886 Ιμογχὰ ν1}} δπὰ 1 

ἔνβ." Τβοσθ δῖὸ ἱπάϑοὰ ποὶ ἃ ἔδνν ΟἸγἰβέ18η8Β 
ἮΔΟ ἰδκὸ (π6 ργοοθρί οὐἨ οὔὺγ ἰοχύ ᾿ἰΐθγα  Υ δπά 
(δπὶς (δὲ ΠΟΥ͂ ἀτο βἰπηΐπηρς 1 ἴῃ βρϑαϊκίης οὗ {89 
ἕαϊαγα, ἐμὸν ἀο ποί ΘΥ̓́ΘΡΥ {{π|8 ΘΙΏΡΙΟΥ Βυ ἢ 8 
Ρίουβ δὰ ἰοῦ. ἘΒυὺ 17 ΖΑ Σ ἢ ΠόΡο ὈοΟΓάρσΒ αἰπηοϑί 
08 δυροτβί οι δηὰ ἱΐ νγὸ βοΐ} ν πα ἐπ ἰγ8 668 
οἵ δυο Ξιρογείἑἐϊοι ουθ ἰπ ΙΏΔῺΥ Οἴου 186 θῃ- 
Ἰἰσυιοποά ΟὨνἰδέΐδη 9, 18 1ὲ ποὶ ἐσὰθ ἐμαὶ ἐμἰβ τπο- 
Ἰπεπίουϑ βαυΐης “1Ἶ ἰμθ Ποτὰ νν}}} δπὰ 1 11ν6᾽ 
ΒηΚ8ε ἀοτγῃ ἰηὶο ἃ Τλ0Γ6 σοηΥθη 0} 8}181|, 1 6 
ΟἌΓΓΥ ἰξ ὁπ ΟἿΣ 1108 Οἢ ΘΥΟΓΣῪ ὑγϊ βίης οσσαδίοι ἢ 
Δπὰ ἰβ ἱΐ ποὲ ἰο ὈῸ οαγοὰ ἐμαὶ ἐδπδὶ τ πῖσ τὸ 
ΔΒουΪ ἃ δἰ γαγ8 υἱΐοῦ ΟΡΪΥ 0} 8 ῥσχοΐουπά δπὰ 
Ἰοοϑὲ ᾿ἰνὶπρ 5656 ΟὗἨ ΟΣ ἱπηροίθηδ9 δηά [6 0Π|- 
ΒΙΡροίθῃοο οὗἩ ἀο4, ἀθρκθποσαὶθβ ἰμΐο 8 τθ το, ὈΠ1πὰ 
ΒΔ} 5 [9ὲ 8 ΔΡΡΙΥ αἶδο ἱπ {118 τοβροοὶ [μ9 
ΤΑΙ ΚΗ δαγίηρ οὗ 5ι. Ρϑὺ}]: “17}|10 Κἰηράοῃι οὗ 

18 πο ἰῃ ψοχὰ, Ὀαὶ ἱπ ρΡονον,᾽ 1 Οογ. ἷγ. 

ΝΈΑΧΡΟΒΕ :--- 1 86 Τιοτὰ ν]} δηὰ τὸ 1ἶνϑ.᾽" 
{18 εὐ ἀθηὺ ἐμδὶ Φαπιθ8 ἴῃ βαγίηρ {πὶ8 ἀϊὰ ποὶ 
᾿πδῖβί ὑρὸπ ἐξ, ἐμαὶ ψγ ββουϊὰ αἰνγαυβ ΟΧΡΤΟ885 
Βα ἢ; 8. σοπαϊ(ΐοη ἱπ πογάβ. ϑυοἷι ΟΧΡΤοββίουβ 
ταΐ σὲ ΘΒ ἀοροπογαίθ ἱπίο Ἰπθγθ ἤοσιοβ 8πᾶ 
ἴΒοβο Ομ ατοῖο5, ἰῃ υἱσίιϑθ οἵ ἐπ ὶν ἡ ΒΟΪ6 ὑθμ ἀΘ ΠΟΥ, 
ΨΈΕΙΟ δρὺ ἰο (ΓΙ ΘΥΘΙῪ ἐἰπΐπρ ἰπίο ἃ ΠΙΘΓΘ ΤΌΓΙΩ. 
δαιοθβ, 65. τὸ δδὺθ δγθδυ βϑϑῃ, ἰ8 Τοπὰ οὗ 
πρχηΐϊηρ (Δ6 δροοϊῆο ἱπβίοδαὰ οὔὐ ἰδ ζΖθΏΟσαὶ 

βουσί, δηὰ ἱηδίθβα οὗἨ οχρχοββίηρ ὑμ9 ζϑῆθχαὶ 
᾿βουρμὶ οὗ {86 ὑποου δι ΠΙΥ͂ πὰ ἀδρομάθηοθ οὗ 
ΟὉΡ 8010 ΘΑΥΓΒΪΥ 116, Δ Κο8 86 οὗἩ Ἰδηριδβο 
οδ]ου]δίοα ἰο ἱπάϊοαίθ ἐμ 6 σθῆθγ8] ἱμβουχαί Ὁγ ἰΐ8 
ΒΡΡΙΙοαίοη ἰο ἃ Βροαλῆο 6886. 
ἨΕΟΒΝΕΕ: (Υ. 16) :----ἰαπηδ8 τ }}} ΔΡΌΘΔΣ [0 ΒΟΙῚΘ 

88 8, ρἰοἰἰδί, θυΐ δὲ ἤγουν στ μδὺ ἢ6 ΒΔ Υ8 ἯΥΘ ΤΩΔΥ͂ 
ΚΟΥ τ δῦ χοηυΐηθ, ΒΙΏΘΟΣΘ Ρῥἱοὶν 18. Ηο ἴδ 
ὑΓΟΪΥ Ρΐουβ, ῬΒΟ86 ΡἱοΥΥ ἐμογροηθίσαίθβ 8180 κἷθ 
τ μοἷ]6 ποτὶ, 18 ψ}019 118 δηὰ Ἀ18 8016 ἀοίηρ. 
Τὸ ΟΔΥΥΥῪ ΟΠ ΟΥ̓́ΘΠ ἰιΐ8 οαγίγ δθαῖγβ τι} αοά 
ΘὨδΥδοί ΣΙ Σο8 (86 ΟΥἰϑίϊδη: “πὶ Θοα᾽ ἰ5 Βὲδ 
ταοίίο πὰ ΘΥΘΣῪ ὑδίηρ, Οο]. ἐἰϊ, 17.--- ἘΠ βρὶ γὶὶ οἵ 
θη ογΡ 89 τυλίμουϊ το] ρίοη 18. δΊγαυβ ῥγἱὰθ.--- 
1800: (νν. 7--10) :---Α}} οἂν ἀοϊῃρ ἰ8 δ (89 

ΒΘῖη0 [τὴ0 ἐμ6 ψοσὶκ οὗἩ Θοά.---ἰᾷγν. 11-17) ΤῊΘ 
ἀδηρον οὗ ρῥγίἀο: 1, 1ὑ τηϊδίοδαὰβ ὰ8 ἰο ῥυάκο 
ΟἾΒΟΣΒ ὉΠΟΒΑΥ ΔΌΪΥ (τν. 11, 12); 2, ἰξ ϑοάσθβ υ8 
ἰο ἰγαβύ ΟΥ̓́ΘΣ το} ἴῃ ΟὟΓ ΟἼΤΏ βίσοη κί (νν. 18-- 
11).--,ΦτᾳἈΞμὁ ὑποβιγ βιίδη οἰθιαοηῦ ἴῃ (μ0 δοπάποῦ οἴ 
ὑθτιροΥ] 884118.--- 

ῬΟΒΟΒΒΖΚΥ: (γν. 4-6) :---͵οΥ ἀν δηὰ Βρὶγὶἔ- 
1.8].--οἰτν. 6, 7) Β6 βυπ)θοὶ ἰο 6οά.---(γν. 7, 8 
Το ρστοδίοϑί ἰδϑὶς οὗ ᾿υτδη ΜΠ] πρ.---ἰνν. 8. Ἰ0ὶ 
ΤΏΓΟΘ βίθρβ ἰο σοῃυΐηθ σορθῃίαμοο: 1, ρστὶοῦ; 
2, ἕδιτι ; 8, ψουῖὶς.---ἰἝ(νν. 11, 12). Ουν ἡπἀριηομπὲ 
ὉΣ οἰ ΒΟΥ ΘΟΠἀΘΙΩΏΒ ΟΥΓΒΘΙΥΘΒ.---ἰνν. 18--17). Οὗ 
ΒΒΌΣΒΏΟΘΘ ἰὴ ΟΣ ἩΟΣΪΑΪΥ 8:8 }γ8. --- 
ΈΕΙΝΕΟΚ: (τνν. 18--1δ) :--ἰὴ πιο Ομ νιϑεδα 

7 γα }}}168 ΤΥ ἅπα οοτηζοσί ἴῃ (Δ τοίσοβρϑοὺ οὗ ἃ 
ἀοραγίϊῃς γ68Γ.--- 
ὝΟΙΣ : (τγν. 18--16):- -ἰΜ δὴ ἸμΔΥ Ὀδοοσὰθ ἐδ9 

ἀοδβίσουος Ὀυὺ ποὲ ἐδ διοβιίθοι οὗ 18 Βαρρὶ- 
Π688. - 
ΕΤΤΕΤ᾽ νυ. 11:- - Το. τοδί ὀχοοθρίϊοη πο 

δοίδ ἐμ πῃθοϊϊονίπς ον 8 δηὰ {89 Δυάαϊτὶ πο 
ΘΟ ἰϑίλδηδ διηοπς ἰμθῖ δα ἀρχαϊηδὺ ὑπ 6 Ὀο]ἑονΐηρ 
αομὐλ]ο8 τὰ {118 “(ΠΟΥ͂ Οὐβοσυθὰ ποὺ ἐμ ὶν 
ἴοδβὶβ ΟΥ ϑ'δθαι ΒΒ δῃὰ τλδΐ (ΠΟΥ ΤΟΥΘ ποὶ οἷγ- 
συ πλοὶΒ6α,᾽ τΏΘΩΘ6Θ ὑμο6Υ οοποϊυἀθα {μ0γ ἀϊοτοα 
11ε|}9 ἔγοσα ἰδὸ μοαίμβοηβ. ΤῈ18 τ)ἷὋὸξβ {9 ἐμῖηρ (ῸΡ 
Ψ ΙΘὮ {86 Ομ τἰδιΐδηα ἔαίμογβ ἀϊὰ οομίθηὰ αρχαϊηβὲ 
ὑᾳθαι; Υἱς. δαὺ (86 δπσίθηΐ ρδίγϊδροῖδ οὗ οἱὰ 
ὝΟΙΘ ΒΟΟΘΡΙΆΡΙΘ ἰο αοα, δὰ δορβοαυθηςν ἢ 9 
ΟΒγβϑίδηβ, διὰ οβρθο οὶ! [86 οοηγογίοα αθῃ- 
(1165, ταϊχῦ Ὀ6 δΔοσορίϑΌ]α ἰο αοἂ πίίϊπουΐ (9 
οὐβοσχυδίϊοῃ οὗ ἰδθ8θ θαϑδίβ δῃὰ βδθθδίμδ ΟΣ οὗ 
αἰτοιπιοϊδβίοῃ. 

Υ. 16, Τὸ νδαβ ἃ συὶὸ οὗ Βρ ὅσα (Βαχί. Ζῖον. 
Ρ. 4) ““1μοὐ ΠῸ τηδῃ ΒΔῪ μ6 Μ|}1 ἀο δὴν ἐβίηρ, υἢ- 
Ι60588 6 βτγβδὺ βδύ, [Ὁ {δὸ Ἰωογὰ ν}}:᾽" ψῆο 8180 
δα ἀ5, ἰπαὶ ““ὁπ6 ἀἰ6α ὈοίοΥο πὶ χα ΐ, [Ὁ τού βίηρ ἰὼ 
αὐὰ (818. Απὰ νὴ ΑἸοὶ δ α08 Βδὰ βαϊὰ ἰο 
Ββοσταίθδβ, “1 Ὁ] ἀο 8ο 17 γου ν]}},᾿ Ξιοοχαίοθ 
(ΡΙ δὲ. Αοὶδ. 1, ἐπ΄ πε) 6}}18 ἴπι ὃ6 οὐρδὶ ἰο 
αὺϑ δαἰὰ, ἐὰν ὁ θεὸς ἐθέλῃ, “1 αοἀ ψ1}1.,) Νοὶῖ 
ἰμαὺ γὸ δύ οὈϊροὰ δἸναγ8 ἰ0 88 ὺ ἰδ (Βοπι. 
χυ. 28), Ὀὰὺ ΟἿΪΥ 5.1} (ὁ ον οὖν ἀδρϑῃηᾶάθῃοθ 
Ὅροι Ὀ᾽νίπο γον ἀθῃ69.---Μ.]. 

[ν.- 17. Εἰδότε οὖν. ΜοπδπάοΣ βᾶγα: “1ὶ ἴ8 
ταδηϊοϑὲ Γ0}]Υ ἰ9 ΚΠΟῪ δύ τῦὸ οὐρα ἰοὸ ἀο δυά 
ποί ἀο ἰΐ.---Μ.]. 

[ΜαΑσΚΝΊΘΗΤ:--ν. 8. Τὴ ΐἷΪβ ἀπὰ οἶμον ὀχβογίδ- 
ἰϊοπ8 οὗ {86 1|κὸ κἰπὰ ἔουπὰ ἐπ ϑογὶ ρΡία ΓΘ ἱπΡ]Ὺ, 
(δαὶ πὶ τηδίίοτβ οὗ σοὶ σίου δηὰ νυἱγίαθ τηθὴ πιυδὺ 
σοῦρογαίθ ΣῈ [86 στάασο οὗ αοἀ ὃγ μοῖρ ον 
δαγῃοϑὲ δμάθανουσε.--- Μ.]. 

[ΡΥΨΕ: τ. 11. Α8. ἰο γοι, ἄθαν Ὀσγοίμγθη, 80 
ΔΥῸ ΔΙΡΟΔΑΥ͂ δοηγογίοα ἰο ΟἸ γι δαϊέγν, θ6 ΒΌΓΟ ἴο 
αγοϊὰ ἐμαὶ Ῥοχῃϊοϊουβ ουδίοτα οὗ δἰδπᾶος διὰ 
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ΤΑΒΉ ΘΟΏΒΌΓΟ. ΟΙΠΘΙΠΌΘΡ, ἰμδ6ὲ ὙΒΟΘΥΟΣΥ δ δ ῖγ 
᾿ϑηἀ ππ᾿αδι]Υ δοηάἀθπηβ ὁ ποίθοΣ τηδῃ, γϑβοοίϑ 
ὍΡΟΙ τοὶ ρίοι ἰἰβοὶῦ, 868 ἊΡ Ὁ. δ υᾶρθ δπὰ 
ΤΩ ΙΚ65. Β᾿τη86}7 τνΐβον ἐμ 8ῃ ὑπὸ ὈΙγῖπο Γχδῃν. Απὰ 
ΒΌΘΙὮ 80 006 τητι8ὲ ποὺ τοι ἴο 6 8 γι αἶ8ο1}}6 
οὗ ιπδι ἰατν, τ 8116 6 βοίβ κἰ πηβο] Γ δ ΌοΥο ἰἰ.--- ΝΜ. |. 

[ν. 17. Νονν ἐπῖ8, ΟΥ ΒΥ ΟἾΠΘΣ ΟΥμη6, τη δὺ ὯΘ 
τοαίονῦ ἰπ ἃ Ομνιβίϊδη μη ἴῃ ΔΗΥ ΟΥΠΘΡ Δ ; 
Ὀδαδι8ο 6, ὈΥ (0 οἶθας τουοϊδίΐοη οὗ ἰδ (οβ- 
Ῥοὶ, Β88 οὐ ουρπὲ ἰο πατο ὈδίίοΣ ποίϊομβ οὗ δἷβ 
ἀυίγ, ἀπὰ 8 Βίγόοη ρον 86:86 οὗ δἰ8 το]: σίουβ ΟὉ]}- 
ξϑιίοπδ.---Μ.]. 

[Βυκκιττ: ν᾿ 17. Τιοὶ τ Ἰθᾶστι θπ66, ἐμαί ἰο 
βίη διραϊηδί Ἰἰρὶ δηὰ κπον)οάρο, 18 ἃ ΥΘΥΥῪ Βοὶ- 
ὩΟῸΒ δρ ταυδίῖοι οὗ βίη, Ὀθοδυβο (μ6 Κπον]οᾶρο οἴ 
ΟἿΣ ἀὐΥ 14Υγ8 8 ὉπάοΥ 89 στοαίοϑὶ ΟὈ]ζαιίοι ἰὸ 
ἀο ἰϊ ; δά (ἰμαὺ ὑπ0 χροδίθν δάνδηΐδροβ δῃὰ ὁΡ- 
Ῥοτίυηἰ 68 ΔΩΥ τὰϑη 88 οὗ Κπονίηρ ἷ8 ἀν, 
δηα [89 τηογθ Κπονθᾶρο δ 818 διῴδιπϑὺ 'π ποὶ 
ἀοΐηρ ἱΐ, (6 χγϑαίοσ ἰβ ἷβ δίῃ, ὅπ (6 ΙΏΟΥΘ 
ἐτίονουβ Μ1}} Ὀ0 8 σΘοηἀοηιηδίΐοη.---Μ.]. 
ἐπ. 4͵ ΤΏΘΓΘ 8 ἃ 56η890 ἰῺ ΥὙΥ 16 ἢ} ἃ ΤΠΔἢ ΤΠΒῪ ὯΘ 

ἃ γϊϑηὰ οὗὨ ἰδὸ που]ὰ δηὰ γοὶ σοιηδίῃ (86 ἔγί θη 
οὗ αοά, δηὰ ἐῖ5 Βοουλΐπρ Ρδγδάοχ 18 6 ἀπὶγ οὗ 
ΘΥΘΡΥ ΟὨ χἰβιΐϊδη ἀπ τῆογθ ΘΒ ΘΟ ΔΠΥ οὗ ἔπ 6 τιΐπ- 
ἰϑίου. οὐὁ Θμγίβί. Ηθ τουϑὲ ὃθ {π0 γον] 5 ὑγὰθ 
ἔγιοηὰ ὉΥ ἰ6}1ΠἸπρ ἰπ9 τψουνϊὰ 118 ἔβα ]8, Θχροβίῃς 
118 σογγαρῦ ΤΑ ΧΙΤΩΒ ἴῃ ἃ βρϊγῖῦ οὗὨ ἑθπᾶον Ἰοτο δηὰ 
δΒο] οἰιὰθ ὉΥ ργοδοίης ἰδ 6 ὑγαῦῃ οὗἩ {8 6 Θυοσ]δϑὺς- 
ἰης αοπρ6ὶ δηὰ οπαϑανουσίηρ ἰο φϑὶῃ ἰδ 9 πογὶὰ 
ἰο 5668 Οδτίδί, 

Υ. 8. Το ΒΔΙΠοΡ, ἱπ ὑπ 6 ῬΑΓΔΌΪ6, σταπηΐηρ ἰο 
τηθοὲ ὑπ χοϊυσηΐης Ῥσγοάϊχαὶ, α Ὀϊνῖπο Παδίτϑι οι 
οὗἩ ἰδ6 ψογὰβ ““ὈΥΔῪ πρὶ ἰο αἀοα δηὰ Ηδ ὙΠ] 
ἄγαν πί ἢ ἰο γου." -ΟΕαὐναγχὰ Ἰυδίγ δ 0}}5 ΔΓΘ ποί 
υϊδοϊοηί, ἰΠ0 μοδτὶ τηυδί 006 ρΡυγίβοα 88 νγὁ0]}]. 
ἁγνίσατε καρδίας, ἸλῖογΆ}}} “ται ομαδίθ γοῦν 
Βροαγὶ δ᾽ Α]].Ὧο8 (0 ἱμοὶν βρί γι 8] δάυ ΠΟ ΥΥ (Υ. 
4), δά (δ τῖ8016 οἴδυβθ τυ Ὀ6 Δ 0]16α ἰο δαρ- 
ἐϊζεα (ν᾿ ϑιἰδ 8 086 Ἀθατίβ ΔΓΘ ἴῃ ὑπ νου], 

Υ. 18. ΘΕΒΑΒΙΜ ΒΑΒΒΑ, ᾧ 9. Ρ. 261. 1 τὸ γοδὰ 
85 ΓὉ]]οὐγ8: “ΟἿΥ ΥΔΌΪ᾽8 (6011 υ8 8 δίοτγ, τδὶο ἢ 
Βδρροπϑα ἰπ ὑπὸ ἀδγβ οὗὐἠ ΒΑΌΌΙ ΞΒ΄πηθοι [δ βοῃ 
οὗ Ομεϊραίβα. Ηο νγὰβ ργυοδβοῃηΐύ δἱ {1:9 οἰ γουτηοὶβ- 
οη οΥ̓͂ ἃ οἰ ἶ1ὰ δπᾶ βίαγοα τῖϊ δ18 {λίμ6 ἴο ἐπ 
οηἰογίδἰπβοηὶ. 7110 ἰαί πον Ὀγοιρσαῦ οὐ νη 0 
ἷ8 ρσυσδίβ, ἐμδὲὶ νγᾶβ ΒΟΥΘἢ Ὑ68γ78 Ο]α, Βαυϊηκ, 
Ἡγιι ἰλία τοίης οἱ 7 σοπίπι Τ0Υ α ἰοπρ {ἴηι 10 
ςεοἰοῦταίε ἰλε διγίλ ὁ πιν πεισ-δοτη δοη. ΠΟΥ 60ῃ- 
ἐἰπυθα ΒΌΡΡΟΣ (1}} το πἰ πὶ. Αὐ {μπδΐ {ἰπ|6, ΒΔ ΌΝὶ 
ΒΙτ 60 ΔΙΟΒ6 δπὰ νοηΐ οι, {Ππ8| 1.6 τα σὺ ταί τη 
(ο (π6 οἱἱγ ἴῃ τ λῖσι μδ6 ἀπο]. Οπ 186 ὙΔΥ͂ Ἀ6 
ΒΑῪ ἰῃ6 Δη0,61 οὗ ἀοαίἢ ΑἸ ρ ὉΡ πα ἀονῃ. Ηδς 
βαὶϊὰ ἰο εἶτα, Ἧδο ἂγί ἰδου Ὁ ἢαςσ δηβνυογοί, 1 1 
180 ΤηΒΒΟΏ ΚΡ οὗ ἀοά. Τπὸ ΤΑΌΌΪ βαϊὰ, ὝὮΥ 
ψδπᾶοτγοϑί ἰποὰ δῦουϊ ἰῃυ5ὴ᾽ ας απδνοτγοά, 
Β'δῪ ἰῃ086 ῬΟΥΒΟῺΒ ὙΠΟ ΒΔΥ, 76 Ὑ1]1 ἀο (18 ΟΥ̓ 
ἀπαῦ δηὰ ὑμίπκ ποὺ μον Βοὺῃ ἀθαὶδ ΤΊΔΥ ΟΥ̓́ΘΥ- 
ῬΟΥΘΥ ἴδοπὶ: ἐμὺ τδη τὶ νι οπὶ (μου αβὶ 
ΒΌΡΡΟΑ, διὰ ψῖιο βαϊά ἰο .εἷἰ8β ριιοβίβ, Ἠπτίλ (λί 
«οἵη υοἱἱἱ 7 οοπίίθ Κ0Υ α ἴοπρ ἰἐΐπιδ 10 οοἰοῦταία (ἦέ 
ὀίτιλ 077 πὶν πειο-δογη 8οπ, ΘΠ οΪἃ (6 δῃὰ οὗὨ 85 

μὲ ἷ8 δ δηάᾶ, Ὁ. Β6 8881] ἀϊθ τὶν πὶ (τ 
808.᾽ 
γ. 16. ΟἸαΣΚο οἷΐοβ ἔγοτα δὴ οἷὰ ΕἘπνῚ 8} ον Κ 

“1.0 χοῦ] τη8}᾽ 8 ρἰοίαγο ἀγα ὈΥ͂ 8 ϑογιρίαγο 
ῬΘΏΟΣ} "ἢ {86 ψΟΤᾺΒ: ““βοιὴθ οὐ ἴμοϑθ τγᾷο ἀδβρίβθ 
το χίοι βαυ, Τλαπλ Οοά τοὲ αγὰ ποί οὕ ἰλὲδ λοὶψ 
πυπιδεῦ} ΤΟΥ γ͵πὸ ἐπαηὶς αοα ἴον ἐμοὶν ὑπ}0]]- 
ἴγ888, δὰ Ὀδδβί ρὺ τΐπρ {86 Ὁ6118 ον [0Υ (δαὶ {μὸν 
88.811} που 8Βο6 αοἀ.᾽" 

Υ. 18, Τὴ βδ1ὴ6 δυίΐίθοσ οἷὐθδ [1:6 70]] Οἱ 
ἔργο ϑ'δδα γ᾽ Οἰϊδίαπ: “1 Κηθν ἃ τηογοβϑεὶ 
ὙΠῸ υϑοὰ ἰο ἐγαυοὶ ὙΠῈ ἃ Ἀπ γοα σδ1)6}8 Ἰδάοπ 
ὙΠῸΠ ΤΔΟΥΟΒαπ 89 δηὰ τὸ Βααὰ ΓΟΥΙΥ βἰδυθδ ἴῃ 
δὲβ διωρίου. 818 Ῥϑύδοι ἰοοῖὶκς τη6 ὁπ6 ἀδγ ἰο 8 
ΤΟ ΒοῦΒ6 δπὰ Θϑηϊογίδὶ θα τὴ ἃ ἰοηρ (ΐτηθ πιὰ 
σομγθογθαίΐου σοοὰ Τ[ῸΣ ποίη. “1 δυο, βεϊὰ 
Ἀ6, “θύοι ἃ ρασίπου 'ἰπ Τυγαυθδβίδη, 800} δηὰ 
ΒΘ, ῬΥΟΡΟΥΙΥ ἰὰ [πάϊΐα, ἃ θομὰ [ῸΓ 80 το 858 
ἴῃ ΒΌΘΝ 8 ῬΓΟΥΪΠΟΘ, ἃ ΒΟΟΌΓΡΙΥ ΓῸΥ δυο δποίμονῦ 
Βυτη.᾽ ΤΏ θη, οπδηρίηρς πὸ Βυδ͵οοι, Β6 8βδ᾽ὰ, “1 
ῬΌΓΡΟΒΘΕ ἰο βοί{16 ἰῃὰ Αἰοχϑπάγὶδ, Ὀθδδυδθ {ἢ 6 δἰν 
οὗἁ δαὶ οἱἵγ ἰ8 βδ]! υὐτίουβ.᾽ Οογγθοϊίῃρ Αἰπιβοῖ, 
ἢθ βδἰὰ, “ΝοῸ. 1 τῦὶ 1] ποῖ ροὸ ἰο ΑἸοχδηάγία; (δ6 
Αὐγίσδη ὅ68 (86 ΜΙ φἀ ὑΘΥΥΔ 688) 15 ἰο0 ἀδηροτγουβ. 
Βυυὶ ν}}} τᾶ δηοί μον σόογαρο δπὰ δύϊοσς (μα 1 
Ὑ1 χοϊΐγο ἐπίο βοῖῃϑθ ααθὲ ΘΟΥΒΘΣ οὗ 180 ποιὰ, 
δὰ ρσὶγο ὉΡ τυϑγοδηίο 1176. 1 δϑικοὰ Ηἷἴτα, τῖναὶ 
γογαρο Β6 ἰηἰοπαοά ἰο τη κο Ηδθ δηβινογοὰ, 6 
ἰηϊθηᾶ ἰο ἰδῖκο Ὀσϊπιβίοπιο ἰοὸ Ῥογβία διά Οβίμδ, 
ΜΏΘΡΘ 1 δι ἱπήίονιηϑα ᾿ξ Ὀγίηρθ 4 χοοὰ γτίοϑ; 
ἔγοτα Οἶπα 1 58}8}} ἰδίκο ρογοϑϊδίπ ἰο ὅτεθοο; 
ἕγοτα ΟὙ66061 8}8}} ἰαῖκο χοϊὰ ἰἴϑϑυθ ο [πάαϊΐὰ; 
ἔγοτῃ [πάϊὰ 1 5}}8}} ΘΆΓΥῪΥ διθοὶ ἰο ΗΔ] 6 Ὁ (ΑἸεΡρο); 
ἴγοτῃ Ηδ]θὉ 1 84}} ΘΌΥΤῪ 1888 ἴ0 Ὑδλθη (Ασδθὶα 
Ἐς} 1Χὺ; δυὰ ἤγουν Ὑδπιθη 1 58}}8}} ΟΔΥΤῪ ῥσγίηἰοὰ 
βοοάβ ἰο Ῥεγβίαβ. Τ}18 δοσοια δηθὰ, 1 884}} Ὀ]ά 
δύ ν}0}} ἰ0 τηδγοδηί]ο 1ἰ8, το ΤΘαυΐΓΘΘ 80 
ΤΑΔΩΥ͂ (ΓΟΙῸ ]ΘΒοὴΘ ἸΟΌΤΠΘΥΒ δὰ βροηὰ (86 Τεδὶ 
ΟΥ̓ΤΩΥ 1Πἴ ἴῃ δ βδίοσγο.᾽ Ηἢο βαϊὰ 80 τωυσὰ οὐ (δὲ8 
Βιι Ὀ] οί, 111} δἱ 188 6 τϑαγῖθαὰ Ὠἰτη86}} πὶ [ἢ (Δ }Κ- 
ἴῃ: ἴδθῃ ἱπγπίης [0 πι6, ΒΘ βαὶ ἃ, “1 δηΐγοδί (866 
Βιδδάν, ἰο χοϊδίθ ἰο τηὸ δβοιηοίὶπρ οὗἩ ψδμδὶ λον 
διαδὺ βθθὴ δὰ μοδσχὰ ἴῃ ἐδ ἰγαυϑὶβ᾽ [Ϊδηδηογο 
“Ηδϑὶ μου ποΥοῦ δοαγὰ Ὑμαὶ ἃ ὑγδυθὶοῦ βδὶὰ, 
ὙΠῸ 061} ἔγοιι Ἀ18 σ68π|6] ἴῃ {πο ἀοβοτὶ οὗ Υοοῦ ̓ 
Τιοο ἐλίπσε οηἷν οαπ πἰὲ ἐλὲ ἔνε οΓ α εονείοις πεαπ 
-- οοπίεπίπιεης οΥ λ6 εατίλ ἰλαί ἐξ οαδί οἈ λέπι Ἰολέη 
ἰαϊὰ ἐπ ᾿ὶδ στγατε."---Μ.1. 

ΟΟΠΡΑΓΘ 4180 05 
γ. 8. ΒΡ. Ηλι. Τδὸ ἀαίγ οὗἩ ἀτγανίης πἰρὶ 

ἰο ἀοὰ. ἥοτκμα, ν. 748. - 
Βρ. ὅ' ΜΆ  ΒΊΙΡΟΕ. ΟΥ̓ ἀου ὈΪ6- τη .688. 

4 βουϊθηοηβϑ. ϑβουιῃομβ, 849. 
νυ. 10. ΒΟΒΕΒῚ ἤλιι, Ἡσιδ ΠΕ Ὀοΐοτο Οοά. 

Νοίθβ οὗ ϑουηοιῦβ, Ὦοσβ, νυ. 312. 
ΒΛΆΒΟΥ. Αμραϊηδύ ἀοίχδοίΐοη. ὙΌΣ ΚΔ, 

', 628. 
ΒΥΌΝΕΥ ΞΜΙΤΗ. Οἱ Β͵δηιογ, ΞΘΣΙΠΟΏΒ, 

257. 
ΟΠΑΥΜΕΠΒ. {πὸ γσυὶΐ! οὐἨ οδΙ τ ηΥ. 

Ῥοϑβίῃ. ΟΣ ΚΒ, υἱ. 12. ᾿ 
ΒΡ. ΒΑΝΌΞΕΒΟΝ. ΓΘ ΘΟ 068. 

γ. 1]. 

γ. 12. 
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ΙΧ. ΒΕΥΕΝΤΗ ΑΓΥΜΟΝΙΤΊΟΝ. 

ῬΕΧΝΟΝΟΙΑΤΊΟΝ ΑΝῸ ΑΝΝΟΌΠΝΟΕΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ἹΜΡΕΝΘΌΙΝΟ ΧΟΡΟΜΈΝΤ ΟΝ ΤῊΣ ΒΙΟΗ 
1.:.Ε., ΤῊΝ ὐΡΑΙΒῚΒ ΡΕΟΡΕΒ, ΟΟὕΘΟΗΕΡ ΙΝ ῬΡΒΟΡΗΕΤῚΟ 5ΤΥΠΓΕ. ἘΧΗΟΒΤΑΤΊΟΝ 
Τὸ ΒΕΡΕΝΤΑΝΟΕ ΟΒ ΤῸ Τ1ΗΕ ΡΒΕΒΕΝΤΙΜΕΝΊ ΟΡ ΤῊΕ ΡΟΜΕΝΤ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΎ. 1-6. 

1 ἄΘο ἰο ΠΟΥ͂, ψέ σἱοἢ τηθῃ, ὍΘΡ δρα ΒΟῊΪ [ὉΓ ὙΟῸΣ Το τῖθα ὑμδὺ 58.8}} ΘΟἸλ6 ὙΡ γοιι. 
2 Ὑοῦν τἱοθ8 Δγθ οογτυρίθα, δηὰ γοΟῸΓ ρϑΥΙ ΘΒ 816 τηοἰπϑαΐθῃ. ὙΟῸΓ ρο]ὰ δηὰ β|]γ 81 18 
8 σδηκΚοτθά: δπὰ {86 σαβὺ οὗ ὑπθ 888} 06 ἃ ὙΪΠᾺΠΟΒΒ δρδίηβὺ γοῦ, δῃα 88}4}} οδὺ γοὺγ 6887 
4 8 ᾽ὑ 66 ὅτο. Υο ἢᾶύϑ Βοδροα ὑγθαβσο ὑορ οί. [ὉΓ {86 Ἰαϑὺ ἀδγβ. . Β6βο]ὰ, ὑθ Ὠΐτθ 

οὔ τδ6 ἸΔΟΟΌΓΟΓΒ ὙΠῸ μᾶγο τοαροα ἀονῃ γοὰγ 6148, τ ΒΙΟὮ 18 οὗ γου Κορὶὺ Ὀδοῖὶς Ὀγ ἔγαυὰ ὃ 
αὐτοὶ: δηὰ (86 ογἱοβ οὗ ὑμϑιι πο ἢ Βᾶνα τοαρϑὰ ΓΘ Θηἰαγθα Ἰηΐο {Π6 ΘΆΓΒ οὗ (86 ιοτὰ 

ὃ οὗ βαῦδοίῃ!Ἐ. Ὑὑὔἵο Βανθ ᾿ἰἰνθὰ ἴῃ ρῥ᾽θδβασο οπ' ὑθ θα, δῃὰ θθθῃ τδηίοῃ; γ8 δᾶνθ 
δ που Βα γοῸΣ ᾿οδτίβ, 48 ἰῃ ἃ ἀδὺ οἵ βἰδυβηῦεγ Ὑὸ Βδγθ Θοπαθιηποᾶ απα ΚΙἘ]]οὰ ἐἶιθ 

ἦιδῦ; ἀπά ᾽6 ἀοίἢ ποὺ ταβίβύ γου. 

Υασδοϊ. 1 Οοά. 51. ἰπρογίϑβ ὑμῖν ΔΠῸ ἐπερχομέναις [90 Τα ϊκ. βὅγγ. Οορί. ΙΒ. Αττι.---Μ.] 
Ίδηκο: ὙὍὯ761} [Π 08}, γὸ Τίοἢ, τὸ Ὁπίο ΒΟΥ] ΠΡ ΟΥΟΥ ΥὙΟΌΥ ΟεἸ τ 6 86 ̓ν ἢ ἢ ἀΡῸ ἀγα 6, ὨΘΔΣ ΟἿ γοῦ, 

[680 τὸ πον, γ6 τίς, γϑὸρ ΒΟΝΠ ΠΩ ΟΥ̓́ΣΣ γΟΌΓ πιίϑογί δ ἢ ἢ ΓΘ οοπιίηρ ρου Σου] 
οδίθῃ. οῖθο 2. Ιδηρο: οὖν τίς οα ΠΣ Ἄςογγυρείης, δηὰ γοΌΓῦ ΚΑΓΙΘΕ(5 ΓΘ ὈΘΟΟΙΘ 120 

. «««φογγυρίοά.... δῖ. 
Υοτοο δ. (32 Οοὰ. Β΄. Α. ἰπδεσίβ ὁ ἐὸς δίΙογ σάρκας ὑμῶν.--Μ.}] 

1Δρο: Τοῦν [ΧῚ δηὰ ἐδο δὲ νοῦ ἰδ γοοὶϑά δηὰ ἰποῖν γα νι 111 "6 ἃ (68 .Έ Δ ΟἿ Υ ρα πδὶ γοῦ δὴ ἃ δ}4}} ὁοηδα ὁ 
γοῦσ ἤ68}} 

ὮΡ ἴγοβδδβῦτο ἰῃ [89 1αδὲ ἀ6γ8.--Μ.] 

σάρκας, γοῦν ἘΑΓΠΘΊ ΕΟ ΒΕ Ὦτο. Ὑὸ βανὸ μοαροὰ ἫΝ ΤΓΘΟΒΌΓΟ ἰπ [Π96 1681 [{1Π|660 1641] ἀπ γπ. 
[ἴουν ροϊὰ δηὰ γϑυτσ βίἵυοσ δὸ οδΐϑῃ ὉΡ ψ  συσδὶ δηὰ ἐμὸν σχυδὶ 6}8}} Ὀ9 70 δἶν ΜᾺ ΓΤ 8 (ΟΘΕΓΣΩΟΩΥ ἴο γοῦ.. 

ποϑ 
οι 4. [5 Οοά. δίῃ. Βιτοοὰ ἀφυστερημένος ἴο᾽ ἀπεστερημένος.--Μ.] 

τοῶς ὠιίς ψΐο ἢ Πδή ὍΘ Π Ἰεορὶ Ὀδοῖς, ςγ ϑ(ἢ ουὔϊ ἴσου γοῦ, δηὰ [9 οτίοα οὗὁ ἐδ ΓΟδροτδ ὮδΥθ ΟΟΣΩΘ ἰ0 
1116 δα σ οἵ ἴδ ἴοτά οἵ Βοαῖδ. 

. 9. ὮδγΥο οπἰογοα ἰηἴῖο 19 ΘΩΓΒ οἴ (ἢ9 ἴιογά οὗ Ὠοδί8.---Μ. 
Υέετοο ὅ. ἰςά, 8ίη. Α. Β. οἴ ὡς Ὀοίοτο 

οσχοροίίοαὶ δααϊίου. 

] 
ἂν; δὸ ὕ]ᾳ. δυὰ οἵμος τοσείοῃδ; Ἰοιθὰ ἔῃ Βιοο., α. ἘΞ. διὰ [6 ῬΡΣΟΒΘΌΪ δὰ 

[6 Αϑί. Ῥ6}] ΡΊδιι᾽θ εἀπίοη. “τ φιεῖ ξαρίπαξ δουένι ἐπ ἀΐξηι πιαοίαἰίοπίς.---Μ.] ͵ , 
1δηκο: Υο δανο Ἰἱνοὰ ὨΪρὮ ΟὨ ϑασίμ. γ8 ὮδΥυθ ΠΠγϑἃ ὙΔΕΪΟΙΙΥ δηὰ ἡδιἰοηοὰ ΠΟ 566}}} γοῦν μοασίδ [46] ἰὼ 

1ὴ 9 ἀδΔΥ οἵ ΒΔ κοῦ. 
ΓΤ νὰ ἐπ Ἰυ χα οἱ ἴδ6 οδγίῃ δὰ νδηϊουϑὰ (ΑἸ σἂ); γο δε ἰϑηθὰ γοῦν Βοασίβ ἴπ.. 

γερο, Ιδῆρο: ἴθ δυο σοῃπάθηῃιηδα, γο μανὸ Κἰ]1οϑὰ ἴΠ0 Ψυδί. 
δ᾽. Μ. ᾿ 

Ἠὸο ἀοι ποῖ γοδίβὲ γοῦ [Δ ὮΥ ΘΙ οΡροαίηκς δοᾶ 
βαυ!η]. 

Γἴο οοπάοταποά, γο Κἰ|}1οὰ [89 ὅπϑ8ὲ θ06. ἢ ἀοίδ ποῖ γϑείδὲ γου.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

1. Απαϊνεὶ: Το υάδὶείβ οσχμοσχίθα ἰο τορθηὺ- 
80:6 ΟΥ 10 ΤΘΑΪΪ26 ἃ Ὀγϑβοης πηθπὶ οὗἩ {μ6 Ἰυᾶξ- 
Ἰιδεΐ, γ. 1.--- οἷν σοπαϊίίοπ: δβρί γί] 86] - 
ἀοϊακίοη, (86 οογτιρίηθ88 δα 8β6] -οοπδατηρύϊοι 
οἵ ἐμεῖς βυρροβοά τυὶςμ 68, ΥΥ, 2, ὃ.--- Ποῖ Ῥοβὶ- 
εἶτα βίηβ γοϑυϊίηρς ἔγοιη βοῖν Βρ᾿ 81] 86]1- 
ἀεϊυδῖοα. Τμοὶν βἰἢ8 δζαϊηβὶ {Π 6 ΓθδροσΒ οὗ ἰῃ9 
διοττοαὶ ἐπ Τατϑοὶ.-- - πον αΒυβρ οί ἢ Σ ΔΒΒΌΓΑΠΟΘ 
οἵ (πεῖν ἸΠἴ6 ΟΥ̓ ἱπάυϊ]ροποθ θὰ (6 ὙΘΥΥ ἀΔΥ οὗ 
ἰδεῖν Ἰυάστιοπί. Τ86 ογῖσηϑ οὗ {δ} τοῦυΓαοΥ οὗ (89 
δυκὶ Οπο, τν. 4-6. : 

7λε Χυδαϊείς ἐχλοτίεα ἰο τορεπίαῃοε ΟΥ̓ ἰὸ γεαζίζε 
4 ρῥγεεεπίἐπιοπί 9 (δὲ )μασηιεηί. 
γε. 1. Ἧῦ765.11 ἴμθι, γθ ΣἱΟὮ.--- ΟΠ δΟΓ ὩΣ 

[80 τἰοὴ δο6 [πἰσοάἀιυοίζοη, οἰ. ἱ. 10 δηὰ ἰΐ. 6, 
Ἰ. Ἰδαὶ (86 Τοογθποθ 8 πο ἰοὸ ἰ8)}6 ουὐνδΓα]Υ 
ἰοὺ Ὀαὲ ἰο (6 υἱοῦ πὶ 80 δβ6ῆβο οὗ ΟἹὰ 768- 
ἰδιποπὶ (8. χχἱἱ!.; 18. υ.}, ὅοβρϑὶ (Μαίἐι. χἰχ. 
24; Βον. ᾿ἰϊ. 17) διὰ βυτθο]1οα] βαρ ΤλδΥ Ὀ6 
ἐχροαοϊοὰ ἔγοτῃ δὴ Αροβίο] δ) τδῃ, ἰ0 ΒΑΥ͂ οὶ πἰ πα 
οἵ δὴ Αγροβίϊθο. ΤῈ6 ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ σοηδίσγυοίίοη ρῥαὶΐ 
οἢ ἐπ 5 ἰόται του] Ἰοδα 8 ἴο ὀχρϑοῖ οἱ οῦ ἐπδὶ 
[8.0 Βρίδι]α οὐζλί ἰο Βαγο ἀγίσϑῃ {16 ουὐν ταν 

τίσι ἔγοια ὑπὸ Ομυχοῖ οσ ἐμβαὺ ἐμογ ποιὰ Βδυθ 
Θχοϊυὰοα {86 Εγΐδβι]9 ἤγοπι 6 σδθου. Βαὶ ͵υβὲέ 
88 (86 ον 88} ΟἸΥ βιΐδ 8 ὑπ θταβο] γ 68 μᾶγοὸ οοαβοα 
ἰο ὃΘ ΚΠΟΤΤΙ 80 8180 ἐμὸ αἀθηι 9 Ομ γἰϑεΐαη ΟΒΌΓΟΝ 
.ι88 βι ογοα (6 τη) 68.109 ργορμοὶοα] ρϑηϊίοηίίαὶ 
ἀἰβοοῦγθθ οὗ {86 ΖΔ 1087] ΟἾχ βἰΐδπ ΑΡοβι]6 ἰο 189 
Φονγ8 ἰο Ὀ6 τοἀυσρὰ ἰο ἰδ6 οΘοποορίΐοη οὗ 8. ΒΕΥ͂ΘΧΘ 
ἸΏΟΣΆΙ ἰοοίασγο. Το τοϑροίϊξιΐοη οὗἩ ἀγε νῦν ἄοθε 
Ὠού ΡΥΟΥ͂Θ ἐἰμαὺ (6 ΣΟΌΓΘηΟΘ ΓΟ 8 ἰο ἰΠ 6 Β81η0 
ῬΘΥΒΟΩΒ ἼΟ 8΄Ὸ ϑδἀάγοββοά ἴῃ οἷν. ἱγ. 18 (88 
ΗυύΒΟΣ ΒΌΡΡΟ868). ΝΟΣ ἰβ (6 γοίογθησθ δἱ 4]]} 
ἰο ἱπαϊνϊ 818 88 βδαοι; {89 ῬΘΥΒΟῚ5 δά ἀγοββοα 
{8670 ἃγὸ Φυἀα᾽59ἰ8 'π ἃ τηοβὲ ρϑυΐϊοιιβ οοπάϊ(ίοη, 
ὙΓ8116 ἰμΠ080 δα αἀγοβϑοὰ ΠΟσΘ δῦ (0886 Ὑ0 δ6- 
σογαϊηρ ἰο {μ6 Ἰδὲ υγαγπῖηρς Βαγάθη ἐποιηβοῖνο68. 
ὈΥ [89 861 -ἀο]ιδίοι οὗὨ ἱμοὶς Ὀοΐηρ ἰΒϑοογδι σαν 
τίου. Το οι το Ῥσορβοίί681 Ἰαπηοηίδίϊοπ πχυδέ, 
θ6ὸ ᾿υὰρμοα δοοοταϊηρ ἰο 18 δπδ)]ορὶοβ ἴῃ ἰὰρ ΟἸἹὰ 
Τεθίδιροπὶ (18. 1]. 22: ΟἈ. 11], 9, 19 οἱο.) ἐπ 
ΟΣ Β οἴ ΟἸιγβὲ (Μδίι. χα.) δὰ 86 Αροοᾶ-. 
Ἰγρβ6 (οἷν. χυἹἹἹ.). 

ὟνοοΡ υηῖο Βουν]ην.--- Ὁ οϊί6. δηπὰ ἃ]. 
ἰδκο {π|8 88 δὴ οσπογίδίϊοῃ ἐο βῃοά (86 ἰθδγ8 οὗ 
Τοροπίβποο; ΗυΐΝΟΡ ἀργθοθ τὴ Οδὶνίῃ Ὅσο 
ἀθῃΐοβ ὑπαὶ ὑπο γὸ 18 ΔΗΥ͂ Γοΐοσθησο ἰ0 γορϑηΐβηοο 
δια σοηΒι ἀΟΥΒ {π6 Ῥϑδβαρα ἰο Ὀ0 ““δίπιρίες ἀδπμ- 
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εἰαίΐο γμαϊοϊδ ἀεὶ, σωα ἐο4 ἐεγτέγε υοἷεἷί αὖ δρε υεπῖδ.᾽" 
ΘΕΊΟΥΣ ἰδ ῖοβ ἃ ταὶ ἀ]6 ροβίἰΐοη : ἰμαὶ {Π 0 ἀθ- 
ἷζει οὗ 7 πι08, 85 ἰπ (80 836 οὗἩἨ (86 ὈΓΟΡΒΘίΒβ οὗ 
ἐι6 ΟἹ ἸΤοβίδιμθηϊ, 15 Βουογί 6 1688 ποη6 ΟΒΟΣ 
{π8π ἐμαὺ οὗἩ τιουΐϊης ὑποαι, 1 ῬΟΒΒ1016, ἰο ἰΓη 
γουι (Ποἷν ΡΟΣΎΘΓΒΘ οοῦγβο. Ηυΐμον, γᾶο ΟὈ͵ΘοἰΒ 
ἐπδὲ 9} διὴθβ ποθ ἰηἰὶτδί68 δυο ἀοϑίζη, ΟΥ̓́ΘΡ- 
Ἰοοῖα 1, ἐμὲ α18ο (89 βίγοηροβὲ τ ϑῃδοοϑϑθ οὗ Ἰυὰρ- 
ταρηῦ ἴη (89 ΟἹὰ Τοβιδαιοηὶ δγο δ Δ σαί ἔγρο- 
ἐμοιΐοδὶ (866 (6 Βοοὶς οὗ Φοπδὶι, ὅτ. χυὶ!. 7 οίο.), 
2, ἱμαὺ ἐμ τηοβὶ δεβυγοὰ ξογοδϑοίης οὗ {116 ἰῃ671- 
ἰδ Ό1Πγ οὗ (80 υάἀρτιαοηί ἃ8 ἃ τ} 11.016 811} ἰΏγ ΟἾΥ 98 
{πὸ Ῥοββ ὉΠ γ οὗ ἱπάϊ ν᾽ ἀυ.4}8 θοΐπο ψαἰκοποὰ δηὰ 
βαυϑὰ ἰὴ υἱγίιθ οὗ βυ σἢ λθηδοο, 8, (μΒαὶ ἰ6 Ὀ᾿1ΥΪΠ 6 
70Γθ- δηπουποοπηθῃί οὗ Βυ ἢ 8 λιἀρπιοπὶ 18 αἱ {116 
ΒΔΠῚ6 (ἴπ|6 τη846 85 8 ἰθδἰ ΠΟΥ οὗ 86 ἰγαΐῃ [ὉΓ 
ἐμο ἔαΐυγο δὰ ἀοδϊ μια ἰ0 βοῦυθ οὐμὸὺ ΖΘΏΘΓΆ- 
ἶοπδ 88 ἃ Ὑασπΐηρ δηὰ ἐο σομάυσθ ἰο {δ 1} 886]- 
γαϊΐου. Τὸ ϑιγιοὶ οοπδίγυοίίου οὗὁἩ ΗυΐμοΣ 18 
8.1}} τότ δυσὶ κίηρς Ὀδοδαδο Βο ἀϊδβραίεβ ϑ'θαι γ᾽ 5 
Οχροβιϊίοα οὗ {πὸ πιρογαιϊνο, Υἱζ. ““δέδϊο ρσγο- 
»λείϊοο ἱπιρεταί, οὐ τεπιὶ οεγίἰδδίπιαπι αεπιοπδίγεί,᾽" 
δηὰ πιδἰπίαὶπϑ (μΠαὺ {16 ΧΟΡΟΣ ἔοτοο οὗ ὑμ6 ἴπὸ- 
Ῥογαίδυο οὐχὶ ἰο Ὀ6 γοϊαἰποὰ, Τμΐ8 που]ὰ {Π6γ6- 
ἴοτο Ὀ0 ἃ οοτημηδηά (0 60} νι βου ΔΏΥ ΒΟΡΘ οὗ 
βαϊγαϊΐοη. Το Ῥαγ οὶ] ὀλολύζοντες (ὀλολύζειν 
τιϑοὰ οἴοηῃι ἰο ἀθβοῦῖθο Βον]ης {0} ΓΟ ΣΘΏ66 [0 
8η6 ΠΟΔΙ δρργοδοῦ οὗὨ ἐἰπὸ ᾿υἀριμοπί, 8. χὶϊὶ. 6; 
χίν. 81 οἰο.) ἀδποίοβ τϑορίης δοσοιηρδηϊοα ὮὉΥ 
οοπβίβηὶ ΒΟΥ], ἑ. 6. ἱπογθδδίηρ ἀπο μον] ηρ. 

Ονοχ γοῦςσ τἰδοσίθ8.--- Τὸ ᾿πιροηάϊηρ υὰρ- 
ταθηΐβ, ποὺ δβροοϊδοὰ ὈΥ ἰμ6 ΑΡοϑι]9, Ὀπὶ ἔυτίμο ῦ 
δι! υὐοὰ ἰο οἷν τὶ ταβρϑοὶ ἰο {ποῖ ῬΤΟΠΙΟΒΙ ΟΣ 
ΒΥΙΤΩΡίΟΠΙΒ. 
ὙΝΏΙΟὮ ἃτὸ ἄσαυσ δ ΠΘΟΣ ΟἹ γ701.-- ΒΟ Σο 

ἦβ ΒΑΡαΪγ σοοῖὶ ἰο ἀουδὶ ἐπαῦ Ψ78Π|608 ΤΟΥ̓ΘΤΒ Ὀγὶ- 
ΤΑΔΥΙΥ ἰο ἰι6 Φ 6 18} ΔΙῚ δὰ ὑπὸ ἀοαίγαυοίίοη οἵ 
ΦοΓυΒδ θὰ; 80 ΤΙιο88 Ααυΐηδβ, ατοίϊυδ, Μ|ὶ- 
6Π|801185 διὰ αἱ. υπαοτπίδηὰ ἱἰξ. Ἠυΐμοῦ οδηηοὶ 
βυϊνπίδηίδὁι9 ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ Ῥχοοῦ (9 ΤΟΙΊΔΥΚ ἰμδὶ 
ΦΒ6Υ (ΤοΔ8 Ααυΐπδ8, οἱθ.) δὺὸ πο στοῦ, 
ἴῃ ΐ8 χοβροοί, Ὀθοῦυδο ἴῃ ἰμ6 ΑΡοβίϊθ᾽᾿ Β ταϊπὰ 
(89 ἀοϑδίγυοίίοη οὗ οτυβαϊοπι δπὰ (86 Ἰαδβὶ )υὰᾳρ- 
τοὶ δὰ ποὶ γοὺ Ὀ66η ἀἰδίϊηρχαϊεποά. Το 
ταλαιπωρίαι τὸ ταΑῖδον βαϊὰ ἰο ὃθ ἐπερχόμεναι, 
ΔΙσοδαυ δρρσοδοβίηκ; ὙΠΟΡΘΔΒ ἃ ὙΟΣΥ͂ ρδιϊθηί 
φοϊϊίης ἰδ ΠΟΟΟ5ΒΑΥΥ τι τοδροοὶ ἴο ἐμ σοτηΐπρ 
οΥ̓͂ ἐι6 Τοτὰ, ν. 7, οἱο., δ μοῦ ἱπ (π9 ᾿ἰχῃί οὗ 
Ομτίβιΐαπ μΒορὸ (ποί οἵ μα βι10 σ᾽] σα]. (10}} 1ἱ 
δ ὯΘΔΡ δἱ βαῃὰ, Ο ψοῖι ὉΥ͂ οι Πα ΠῸ  δηὰ 
ΟΥΟΥΒ ἔυγίμον ἀοῆμπο ὑπ ΔΡΡτοδοβίηῃρ ᾿υαρτηθηίϑ, 
ζοἸ]οῦγβ ποὶ ὕγοιῃ {ἢ ἰδ ταὶ ὀχργθδδίοι αὶ ἤγοτῃ 
ἐ!ὸ οοπηθοίΐοη ; ἐπί αἷ8ὸ σοῃίδὶῃβ δὰ δ᾽ ]18ἷ05, 
Ταυουγίηρ (ἢ 6 οοπδίρυοίίοη. [869 ΑΡΡΔΥ. ΟΥἹι. 
Νοὺο 1.---Μ.1. 

Τλεὶν οοπα οη : φριγί μα δεἰ [-ἀεἰμδίοη, ἰδέ οογτερί- 
πό88 απ εδεἰ[-οοηδιπηρίίοη ΟΥ ἰλεὶγ διρροδεά γεολέδ. 
γυ. 2, 8. 

Ψεκ. 2. ἴζουσ το 685 ὅχτθ οοσσζυρ!ῖθἅ:---ΤῊ 6 
γοΓῸ σήπω (ἅπαξ λεγ. ἰὰ Ν. Τ.}, ὑο πιᾶῖζο σοίέθῃ 
ΟΥ Ρυϊγϊά, ἀοβίγοῦ ὈΥ τοϊθη 685, β'χηβο8 ἷπ 2 
Ῥοσί. Ραββ. (48 6.6) (0 τοί, τηου ον, ἰο Ὀ6 γούς- 
ἐθῃ ΟΣ δἷβο ἐο Ὁθ ἴῃ ἃ βίδίϑ οὗ χοϊἱης ογιημθηίδ- 
ἰἰοη. Βαὶ 1 888 6580 (8:0 ΠΟΓΘ ζΟΠΘΓΑΪ Β6η86, [0 
δοτσαρί, ἰο δοῃβαπιθ ομοβοὶ (ϑῖγ. χὶν. 19). 
{ποτα ἴα Ῥονῆ, Μι4416.---Μ.1. ὙΠῸ νου μόγο- 
ὍΤΟ ἀοοΒ ποὶ ποοοββιίαίθ 8 10 ὑπάἀογβίδηα τ]ὰ 
αοῦδον δηὰ «,]. πλοῦτοςξξξε [γωπιεπίαά. 6 τηδίῃ 
χυοδίϊοι μοῦ 8 ἰο ἀοίοσταίπθ μοί μον {818 δηὰ 
{89 ποχί οχσργεβδϑίοῃ ἀοποίθ ἰμ9 παίῃ ΓΑ] ἱπατοδπϑηί 

ἡπάρτροαὶ οὗ βἷπ 88 ροτίϑη(δ οὗ (86 ροεὶ ἦγε ἡπὰφ- 
ἸηΘὩ 5, ΟΥ ἐμ6 Ἰαίίος (ατοί 5, ΒοηΖο), 80 {πδὶ 
ζαΐαγο οὐδθηΐβ ΤῸ Ῥγοροι δ} ἀοδβογι θὰ ὃς 
πανΐπρ ΔΙΤοδὰν ἰδίκε ρἷδοο (46 ἤείία, Ἦ ἸοδΙη- 
δεν, ΗυΐμοΥ δηὰ 8].). Βαῖ {δθ ΤΟ ΣΘη 6 8 6Υ]- 
ἀϑηῦγ ἰο {86 ἔὐΤΙΏΟΥ ; ἴμ6 σοΥγτυρπρ οὗ σἱ οὶ 8 
δηἃ (80 τοί ι-Θδίθη γσάτιηθηίϑ ἀσποίθ ἱταπιδῃθηί, 
ΒδίυγΙ] οογτγυρίίοηβΒ. Βυΐ ΒΕΓ, δ ἰὴ ἰδ Ῥγο- 
ῬΒοὶβ (18. χχυ ὶ, 1,2; οἷ. χχχίϊὶ. 11, 12; ὅν. 
Υἱΐ. οἰο.) δῃὰ ἱἴπ οὰὺῦν [ον 8 ϑβομδίιοϊορίσαὶ ἀΪ8- 
οουγδο (Μαίίῃ. χχίν. 28) 8980 πδίυγαὶ ΘΟΥΤΌΡ- 
(ἴοηϑ, 88 (6 ᾿υὐριηοηὶ οὗἨ ἰμ6 56]{-αἰΒβοϊπίΐοη 
(---σοηβυιπιρίϊ ἢ). οὗ δῖ, ἃγ ἴῃ {δμοὶρ ρῥγοὰυοίϑ 
{86 ἰοἰκθῃ 8 οὗ ροϑβἰ (να ᾿υάστηθηί. Βυὺ (86 το 68 
τηυδὺ Ὁ ἰδίῃ ἤριγειί νου, ποὶ ἸἸΛΟΥΔΙΪΥ 88. 18 
ΖΘΠΘΡΔΙΥ ἄοηθ. 7116 ρυοροίΐο4) ἰὰθ8 οὗ (88 τὶ οὰ 
ΘΟΥΥΘΒΡΟΙ 5 ἰο {Π6 Ῥγορ οὐ 681 ᾿ά6α οΥ̓́ΛΠὁ γἱοῖιθ8. 
1 ἀοποίοβ ὑβοτοουθ οχίθυ πα) σοὰ Τ υἀαϊδιϊο τἰςιὺ- 
ΘΟΌΒΠΘ88 ἩΪΓ 81} 118 πδίϊοηδὶ Ῥσογοχζαίτοβ, οἵ 
οουΓΒο σοηηθοίθα τ᾿ ἢ ἐμὲ ουἱνατὰ ον] ἀἸγ ῥτοϑ- 
ΡῬοσὶν δηα θ880 τ ἢ ΐοΒ ΓΘ 116 ουὐνγεαγα σοιρὶθ- 
τηδηΐβ οὗἁ Θ 0} 80} [- τἱρυιξουδηῆθθβ. [ἐ ἰδ ταδίίος οἵ 
εἰδίοτ 68] γοοογχὰ ἐμαὶ αἱ (}}6 ὑἰτη 6 ὙΠ ΘΠ 7 Δ᾽ π168 γγγοίθ 
ἐμῖ8 ΕρΊ8ι10, ον 88 δὔδῖγε δὰ {16 ΔΡΡθδσδῆσο 
οὗ βρ᾽ εἰ] τ ϑροτλν (ἴῃ ροἰϊπίὶ οὔ ογἰ ΒΟάΟΧΥ δηὰ 
γ0Γ]- ΠΟΙ] 688), 8.8 Ὑ76}} 89 οὗὁἨὨ του] αν Βουγβηίης 
ἴῃ ἰδο γοίζῃ (ἰὰ ρασί δἱ 1θδϑι) οὗ Ηογοὰ Αχτῖρρϑ 
1, (696 Σ᾿  Αροβί. Ακο. 1. Ρῃ. 807, 813, 824). 

ἈΑπὰἃ γοῦὺγξ μβαυπιθηῖδ. --- ΠΟΘ 1058 ἱπ (86 
80:86 οὗ (80 Βρίοπάϊὰ σαγτηθῃὶ οἷι. ἰΐ. 2. 

͵Ἄτο Ὀθοοῖὰθ στοϊμ-ϑαῖθῃ, σητόβρωτος, 3οὉ 
χὶὶ!. 28: πού ἔουπά ἱπ ΟἸ48916 αΥὐϑοῖ δηὰ ποὶ 6Ϊ86- 
ΠΟΥ ἴῃ ἰΠ9 Νον Τ᾿ οβιδπιθηίΐ, 

Υ͵εβ. 8. ουσς ρμο]ᾶ δηῇ ὙΟΌΣ αδὐϊνϑσ 810 
Θαῖθῃ ὉΡ τὲ ταδῖ.---κατιόω 6 ἅπαξ λέγ. ἴῃ 
6 Νοὸνν Τοδίδιηθηί, Οο]ὰ δηὰ εοδἰϊγοσ ἀο τοί 
οοπἰγδοὶ γαϑί, θηδο Ἠογηοἧΐυδ ΟΌΒΟΡ 65 ἐδιδὶ ἰἰ ἷϑ 
»ορωϊαγιίεν αἰοίεπι, ΤΜ ϊοῺ 18 Δρρστουϑθὰ Ὀγ Ηυΐδεγ. 
Ῥοιυὺ ἱμίθγργοίβ ὑμ6 πίνὶ κὶ προ ΘΧΡτ δῖοι οὗὨ ἰδ 
ἀἰτπο85 οὗ (μοῖὶν Ὀυγηΐβη, οἰλογθ οὐ τὶβθ. Α6- 
οογάϊηρς ἰο Παΐμον Ζ726π1658 ἀἰὰ ποί Δηχίου)Υ 68]- 
ουϊαίο ἴ80 αἰ ογοπσο οὗ ταοίδ]8 ἰῃ μἷ8 υἱνῖ ἃ ὁ0η- 
ογοίο ἀδρίοίϊοη; Ὀαΐ 18 που]ὰ Ὀ6 δὴ ᾿πίθη 6} 
ῬΟΡυΪΑΡ πιοὰθ οὗ ὀσργοδϑίου. 16 τνογὰ8 153. 1. 
22, “ΤΌΥ βἷϊνοῦ 8 Ὀθοοθ ἀὐγοββ᾽" διὸ ποί ὃ 
ἸΛΘΓΟΙΥ͂ ῬΟΡΌΪΑΥ οσχργοβδίοπ; οὐ ἐπ ΘΟΒΙΓΔΥΙ͂ 
ΠΟΥ δγὸ ἀοβίρποα ἴο ὑτγίηρ ουαὐ ἐπ6 πηηδίαγαδὶ 
ἴδοι ὑμδὺ ὑπ ῥυΐποοβ οὔ 5086] δθ Ὀθδοπιθ σοῦεὶ- 
Ἰίουϑ δῃηα δοιρδεΐοηβ οὗ ἰδίονυοθ. [{ ἐβ (μ6ῃ 88 
υπηδίυγαϊ ῬΒοποΘΒοὴ (0 πἢΐϊοῖ 7διη68 δαυεσίδ, 
οἴ οοιιγθο ἰῃ ἤγσυγαιϊννο Ἰδαρυαρο. [ἐ ἰβ 85 υὰ- 
παίαγα] 70. σοϊὰ δηὰ εἰϊνοῦ ἴο Ὀ6 οδίϑῃ Ὁρ τὶ 
τυδὺ ἃ8 ὕονῦ (Π6 μἴοτυ οὗἁ [85γδ90] ἰο Ὀ6 88 οοστυρίϑα 
88 (Π6 ΩΙΟΥΥ͂ οὗὁ ΟἾΒΘΥ δ 0}}8 ΘΟΥΤΌΡ 8, Ὑ ΒΊΟΝ ΠΠΔΥ 
Ὀ6 Θσοτηραγοὰ ἴο Ὀ886 τηθ.8]8. 
Απᾶ τδοὲὶς στδὶ 588}} ὍὈ6 ἃ τοδοϊ τ ΟΣ 

δεαϊπαῖ γου .--- ὙΠ ΙοΒίη σον, τὶ ἢ βοὰ Ηυΐμο 
ΔβτΘ68, ῬΓΟΡΟΒο5 ἐδ 6 ΓΟ] οί ἰμἰοτργοίδιίου: ἴῃ 
{πὸ σοηϑυχαΐηρ οὗὨ ὑπο ῖν ὑγθαθογο8, ἴο Ὀ6 Ὀγουκὰί 
δουϊΐ ὮΥ 85 ουϊνγατὰ ἰυάριμοηῦ, ἰΠ6Υ 866 ἀ6- 
Ρἰοιοὰ ἐμοὶ ον. Βαϊ ἰμ6 1088 οὗἨ ουϊπατὰ 
ψ641} υπᾶον ἰπ6 ἱπῆποποο οὗ ουϊνγαναὰ σοτυρ- 
ἐοῃ ἰδ ὈΥ͂ Π0Ὸ ᾿η68η8 ουὐϊάϑῃσα οὗὁὨἩ {86 ἱηνγαζαὰ 60Γ- 
τυριίοη οὗ ὑμθ Ἰοβοῦσβ. Οθουπιθηϊαβ ΒΌΡΡΟΒ68 
ἐμαὶ (86 τυβὺ οὐ ἐμοὶ ρσοϊὰ δὰ δῖϊοὸσ 88}}4}1 ἰ68- 
ΟΕ αραϊηβί (86 Βασάποβϑβ οὗ ἱμοὶσ μθδγί, θθοϑαθθ 
(μον ἀϊὰ ποὶ υ80 ἰπθιὶ ἴῃ ἀοΐπα φοο. ΤΙ8 15 
οογγϑοὺ 89 ΔΓ 88 (80 ΥΘΙΘΓΘΏσΘ 18 ἀου (1685 ἰ0 ἃ 
οογταρίϊου ἱππογοηῦ πῃ μοῖρ οἱγουπιδίδποοβ, Ὀὰὲ 
ἰιΙδοκα (80 ἄσθ δρρυεοϊδίϊοῃ οὗ (86 βζαυγαίϊτο 
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Β0η86: ἐμο τυδίϊηρ οὗὁὨ ΥΟΌΓΣ κοϊὰ δῃηά εἶϊγον, οὗ 
γο α,ἼΟΣΥ͂, ΤΟΡΥΘδοπίθά' ΕΥ̓͂ γοῦν Ἰοδαάϊΐηρ τηθῃ 
(869 [4. '. 22, 28), 581}8}} 09 ἃ ἰοκθῃ ἱδαὺ {μ6 π- 
ιἰοη 18 Θογτυρίοα ἱπ 118 τοι θα ἴῃ σΟΏΘΓΆΙ. 
Απὰ (μ18 ταοδ δοίι }!}]}  ἰ8Ὸ οαδοὸ. ΤῸ ᾿Ἰοδάϊη 
186} Ὑ00 ἴῃ ἰδ δρὶΣἰϊ. 4] ̓ ξ οὐγχῃῦ ὑο ᾶγο ΒΒ0Π ὁ 
᾿ἰκο θαγηϊθθα δἰϊνοῦ δηὰ ροϊὰ 6 Γ0 συδίροα ἴπ 16- 
εὐϊεα δηὰ ἀσαρροὰ (0 Δ ΟΥ̓ οὗ {πὸ 86]- 
πξδίοουδ Ῥϑορῖθ ἰῃϊο ἐμοῖσ ΟὟΠ ΘΟΡΤΟΌΡΪΟΔ. 
Αηᾶ 588861}} Θο;: δῦτθ γοῦν Η98}.---ΤῈο Ρ]ὺ- 

ΤᾺ] σάρκες ἷἰ6 αἰ ΘΥΘΏΠΥ οχρ]αἰποα. Τηὸ πογὰ 
δι ὧδ βία ΡΙῚ ἴον ὑμᾶς (Βαυπιραυίθη), ἰὑ ἀοποίθβ 
(οὶ νῷ} -ἰοὰ Ὀοάϊθ6 (Αὐρυδβι}), ἰμ0 ἤθβῦν Ῥδγίβ 
οἴ (6 ὈΟΑΥ͂ 88 οοπίγδδίοα τυ} (6 ὈΟῚ 68 ὑ ΠΣ 
ΜΠῸ ΓΟΙΌΤΒ ἰο 2 Κίηρπ ἴἰχ. 86; δηὰ ραυῦυ(ου Υ} 
ἰο ΜίοΝ, 111, 2, 8). Βυΐ 689 Ῥαββαροβ σοῃίδί ἢ 
Ὧ0 ΔἸυδῖοι ἰ0 8 Θομδυπιίης ὅΓ0:; γθ ΘΟΠΒΌΠΛΘΒ 
ΒΟΠ68 88 Ὑ61] δὲ 08}. Ὁ͵ο βυθοῦ ΔΒϑΌΣΩΘ 
(δαὶ ἐΐὸ ἰοττὰ ἤεδὰ ἰβ δρὸ υϑϑαᾶ πῃ ἃ Ὀ8α 5050 88 
ἷΒ Θ6;. Υἱ. 8: 201. χυϊ!. δ διὰ {:ο. 1ἰ. 6, δὰ 
ἰδδὶ (86 ΡΊ ΓΑ] ἀοδοσῖ 68 (δ 118 οὗἨ Η16 Γἱο 88 
ὁΣἰοἱιοὰ ἰπ ἢ.6 σφ Δ}1190 ΟΥ ΟΧἑΘΓΠ4]5 οὗ Χο]1- 
κἰοῦκ, οἷ} ον ἱπαϊγί 4] ᾿ἰΐθ, ἷπὰ στ ϊο ὑΠ6Υ 
ἰδκὸ ἀοἰὶσί, Ταῦ σαπδιπλίηρ ταδὶ οὗ (δ9 ἀ6- 
οαγοῦ, ἀοΐεποί δηα ἀοδά]ν 16, α}1 51 ὈΘρΙ πηϊηρ δἱ 
(86 κοϊὰ διὰ βῖϊῖνος τὶν τ ΒΙΟ {86 ἀθοογαίθ 
(δοτηθοῖνοθ, δία ἐμβγουσὰ {89 868} οὗἨ ἱμοὶν ουβ- 
ἰοπιᾶ, δοΓ οἷ 68 δη ἃ ΘΑΓΕΒΙΥ ρΟΒΒΘαβΊ 05 ἰο {Π 0 
ΤΟΙ ἀοδίχυοίΐοι οὗἉ ἱμοὶν 116. Ιὐ 8 8 τυϑί ν᾿ σ6ἢ 
888 ἐπ6 δοπβυσηΐῃ ΘΒΘΥΡΥ οὗἩἨ ἔγο (δ. χχΐ. 22; 
ἷς. χ. 16, 17). Τὸ τοίέοη βαὶίν, ἀοβουὶ ὑφ 88 
τισί, ἰὼ ἰἰ8 Ἰδὲ βίβιχο ἐγϑηδίουτβ 1.861 ἰηΐο (ἢ9 
σε οἵ ἃ τευοξωζοπατῳ πιουεημοηί, ἰπαὶο ἃ ἔδπαὶ οὶ), 
εοπφυπεῖι οοηἤαρσταίίοπ, οὗ Το Ὁ6]]10π (866 ον. χὶχ. 
20), οὐ ἱπ Ὀγίοῖ: δοβοϊαιίβπι Ὀϑοοόχηθθ σονοὶα- 
οι, [ἰ 16 ἐ 9 δοπδυταπιαίδα πδίϊο 8) β6]1-ἀἰ βϑοῖα- 
οῃ, 85 ἰζ {}}γ ἀονοϊοροα ἰἰδβοὶῦ πὰ (86 9 ογ18} 
τῶν δπὰ ἴῃ Φου Β8 16) Ὀοδὶοχοά. Τὴθ γϑίρουθῃοθ 
(βοσεΐίοσο οὐ 6 ὁπ ᾿ιδηΐ, 18. ποϊέδοῦ ἰο 60η- 
βαιοίηρ στοῦ διὰ δύ (Εγσδδιιῦϑ δπὰ 8].}, ΠΟΥ, 
Φ ἰλ6 ΟΥΒΟΣ, ΔΙΥΟδΥ ἰο0 ἐδὸ ΓΔ], ΡῬοδιἐΐνο ᾿ιάᾳ- 
τοεηὶδ (δ᾽ νη, ατοιυδ, Ἡ Ἰοδί ρον, Πα ΔῸ δὰ 
8..). ἯΠΕ τοδροοὺὶ ἰο ὡς πῦρ, Ἡ Ἰοδίπρον, Ὑ80 
δὐορίδ (Π6 Ῥυποίπαίίοη οὗ Οοὰ. Α δπὰ Οδουπιο- 
πἰη5, δι 90]]0.18 ατοιὶαβ δπὰ ΚΏΔΡΡ, οοππεοίβ ἰξ 
ψἘΠ ἐθησαυρίσατε : ““ ἐάπφωαπι ἴσπεηι ορόδ ἰδίας σ0η- 
φοιεείδ, οἱ σωΐάεηι ἔρδὶδ δχίγοπιϊ ἰοπιρογίδιι.᾽" 
ἩΠΙ ΔΙ ΚΟΡ οἶἑθ5 88 ΔῺ ΔΏΔΊΟΡῪ θησαυρίζεις σεαυτῷ 
ὀργήν, Ποπα, ἰϊ. δ, ἰο τι αΐοι ΗΒ Ρ τἰρ  } οὈ͵θοίθ 
ἴδδὲ ἰῃ (λ6 τγοτὰδβ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις 
λ6 Ῥυϊμοὶρὶ βδιγθ88 σϑδϑίβ ὁ. ἐσχάταις ἡμέραις. 
Τοο ἰδ δυδοϊθηϊ; εἷπ ΤΌΣ ΠῈΓ σοι υὶς (μα {86 ἄτο 
ἀφηοίοβ δτοδὰγν ροβίἐἷντο ἱπάριποηὶ νγγχγο σοπβίάου, 
ἴον (9 ΤΟδϑ0Ὸη δἰγοδὰν ρίνοῃ, ἰο θ ἱποογγχοοί, 
δαὶ {18 ἤτο Ῥοΐϊπίδ ἰο ροϑὶἐἰνο ᾿υὰάρσιηοπί. ὡς 
8.60 15 δραϊηϑί Ἡ ἸΘϑ ροχ 8 σοπδίχυοίίοη, πὰ 80 
γοο [86 οτοσ ὈΟΪ ἃ πιϑέδρ ΒοΣ: γ8ὺ 8 ὺ9 858 ἰξ ὙΧ6 70 
ξιιοτοὰ ὅτο ἰὰ καί ΒοΥ ρ γΟῸΣ Ἰγθ ] ἢ. 
ὟὯο ανθ μοαρϑᾶ ὉΡ ἰσϑϑβυσο.--- 6 Ὑ Ὁ 

Τευγοα η0 ἀοβηϊίο δβροοϊδοδίίοη οὗ ὑπὸ οὈ]θοὶ 
διὰ [ἢ 6 ΘΌΡΡΙΥ οὗ ὀργήν (Δοοογάϊηρ ἰο Βοιι ἱἷ. 
δ, (αἰτία δπὰ 41.) ἰ5 δυρογβυοιβ δηὰ δύ ΓΆΡ. 
Μοτοονογ, (0 ἐγθαϑιιγθ, ἃ9 ΗυΐμοΣ ΤΟΙΔΔΓΚΒ, δ88 
ὕδθη δροοϊβοὰ ὈθοΓΘ. 
ἴὴ [9 1461 ἄδγπ.---Νοῦ ρῬογσμϑηοο ὑμ6 168 

ἄλγβ, ἀπὰ (86 146 ἀδγβ δύο ποιΐμου ἐμ 1δϑὶ ἀδῪ8 
οὗ Ἰιΐδ, ποῦ ἐδ Ἰδὲ ἀδγβ Ὀοθέοτο ἐμ6 δάγνϑπί οὗ 
νει (ΗΠ μου). 78π|68 Τοῦδυβ ἰῸ {86 1δϑὺ ἀδγ8 
δεΐοτο ἴῃ ἤπδ] παϊΐοπα) ᾿υἀρτηθρηίΐ, Δ] δα ἰο ἴπ 
ΥΟ1, Ὀαΐ ποὶ γοὶ ἀοβοσιθοά. Τὰθ χαϊμογίης οὗ 

ἰχθῶθαυγο 18 ἀοῃμθ ἴῃ ἰδο δηϊοὶ ραιΐοη οὗ δ Ἰοὴρ 
ΒΔΡΡΥ ἤἴυϊαγο; ἐπὶθ τοργ μ θη 8: ὉΪ 0 ΒοΔρΡΙηΣ Ρ 
ἰγθαβΌγο ἱπ ἐπ ἰδδὺ ἀδγ8 οὗ ἰμοὶσ οχὶϑίθῃσο, 'πι- 
τηϑάϊαίοὶν Ὀοΐοτο ῃ86 ἡαἀρηχοπί ἱηγοϊ πα ποὺ ΟὨΪΥ 
{μο ταΐπ οὗ ὑμοῖν ἐγοαβιιγο Ὀαΐ 8180 οὗ ἐμοὶ ὙΟΣῪ 
δχἰβίθῃοο, σμδυδοίθσοβ ΠὩΔΟΓΘΟΥ͂ΟΣ {δοὶν ἤοανίυ] 
νϑηΐ οὗ ΔΡΡΥΘΙ θη βίου (ΤΓοϑάομι ἔγοσῃ 8}} τηΐβσὶν- 
ἷηρ διὰ θυ, Δ880γ8 60) δηὰ χτηδά-} } 0 56]ξ-ἀ6]- 
βίοῃ. ΑἹ] μον δρί γιίαλὶ απ που] ϊν ὑγοαβυγοϑ 
ΔΘ 08561685 ΟὈΒὶ8Δ01658 ἰὴ ἐδ ἱπηροπαϊης ἡυἀρηηθηί, 
ἀοδίηθα ἰο γϑῃ 8 85 ὑμ6 τχαϑδῃβ οὗ ὑμ6ῖν 861{-ἀ6- 
Ἰυϑίοη ἰῃ ογὰοΡ ἰο πιδῖζθ σοοῖὰ ἴον 8 ἔθαγζι} υηά6- 
οοἰνίης. Τδὺδ (ἢ ἱπαϊσαίίοι οὗ ροβίεϊνα πἀρ- 
τηϑθηῦ ἀγδβ ὭΘΑΓΘΡ, Ὀὰὺ ὑπ ΑΡοΒι]9 ἄγϑί γοΐδϑσβ 
ἰο {ποὶν ἀδοΐβῖνο δὲ} 8. 

Τλεῖν ροδίίυ6 δἴπα τοδελέίησ 7γοηι δυσὶ ερίγίζαΐ 
δεζ{-αἀοἰωδίοα. Τλεῖγ εἴμ ἀσαϊπδί ἰλε τεαρεγα ὁ ἰλδ 
λαγυεβί ἵπ Ἰγαοὶ. Τ7Τλὲ μηδμαρεοίίησ ἀδδίγαπος ΟὗΓ 
ἐλεὶγ ἰδὲ 97 ἱπαμίσεπος ὧι (δε υεγν αν οΓ ἰλεὶν γμάσ- 
Ἀξθῃ 7.6 ογῖηιε 97 ἐδ πιργ εν ΟΥ ἰλα ὕζμδἰ Οπα. Ὑν. 

6. 
Υξεβ. 4. Βοβοϊᾶ ἴδ9 Ηΐτϑ οὗ ἴδ Ἰαροῦτοσα. 

--Εἰγδῦ ἀθοϊβίνο βὶη. Ηυίμοῦ: ““Ἰπη]υδβίϊοο ἰο- 
ΓΒ ὑμ086 ὙΠῸ ῬΟΥΚ ῸΣ ἔδοπι;᾽ ΥὙ᾿θδβίπ ρον: 
Ομ 6888 ἰπϑίοδα οὗ ΠΙΒΗΥ͂, ἃ 6886 ΙΠΟΡΘΟΥ͂ΟΡ Ὑ ΒΙΘὮ 
ΟἸΘΑΥΪΥ ΘΧΡΟΒ6Β [86 οΥγίηρ ᾿π͵ιιδίΐοο οὗὨ ἰλο586 ΓΙ 6 ἢ 
ΘΙ 88 {88 ἰΣδΏΒρΡΥΘΒΒΙΟΣ ΟΥ̓ ὑμ6 ΘΧΡΓΟΒΒ ῬΓΟδῖ- 
Ὀϊζίοη, ουΐ. χχὶν. 14, 1δ; [μον. χὶχ. 18: Μία]. 
111, δ. -αλπά (μ18 15 ἰο Ὀ6 86 το] τηϑδηΐπρ οὗὮ 
ἐπὶθ Ῥαϑβᾶρθὶί Βυΐ ἱπ ἐπ ὅγβί γ]δοο ἰἰ 18 ἱποοη- 
οοἰγδοϊο ἰμαὶ ἐμο89 σψαηάθγΐηρς ἐγ οἰκίης 9908 
οὔ ὑπ6 αἰβρουβίοι (Ὁ. ἰν. 18) ββου]ὰ 4]} οὗ ἃ βιιὰ- 
ἄθῃ ὃὈ6 ὑγδηβίοσιηθα ἰηἰο Ιᾶτρο ἰδηἀοα ργοργίοίογβ, 
δηὰ ἰῃ ἰμθ βθοοπὰ θαυ] ἱποοποοῖΎϑϊα ὑδα! 
ψδπι95 βου ἃ μᾶγθ οσσαβίοι ἴο γορσοδοῖὶ 84]1 (86 
τίου ἸΔηα]ογὰβ οὗ ὑμὸ ἀἰβροσβϑίοι τ τὰ ΠΣ ΓΘ ΡΑΠΥ 
Ἀοϊαΐπρ Ὀδοὶς (86 εἷτο οὗἨ ὑμοὶν ἸΔθοΌΤοσβ. ΗοΥθ 
880 Ὑ6 Ππκιιϑύ δραὶῃ ἱπβὶδὶ ὉΡΟῚ {86 ΒΥΠ 0 01108] 
5686 Οὗ {π6 ράϑϑᾶρο. ᾿ἴ8ο δγϑὶ αυιοβίϊοι ἰβ ἰὸ ἀ6- 
ὑθυσαΐηθ (9 Β6η86 ἱπ ψὨῖοι ὑμὸ ἔθγῖὰ “16 ὮΒΓ- 
γοϑί οὔ [ἴβσγϑ01᾽ ἰ5 υ5ϑοὰ ὈΥ {86 ῥσορμοὶβ ([8. ἰχ. 
8; 206] 111, 18), ὈῪ Φοδπ 186 Βαρίϊδὲ (ΝΜ αίι. 11}. 
12), δὰ ὈῪῚ οὖν [μογσὰ (πο. ἷν. 8δ; Μαίί. ἰχ. 
88; οὗ, Βον. χὶν. 1, 16).--ἰὯὶ ἀοηοῖοβ ὑμ9 ὑἰπὴθ 
Πα ὑπὸ ὑμοοογδίϊὁ δορά οὗ αοἀα ἰπ βγϑοὶ 88 
Ὀοσομλ8 σὶρθ υπίο μαγυοϑὺ; οἢ {110 ὁη6 δηὰ ῃΐο 
(89 Βεαγνοβί οὗ ᾿υάρταοπί, οα (86 οὐδοσ απίο {86 
Ὠαγγοϑύ οὗ βαϊγαϊΐοη. 7} Ἰαίίον ἰάθα ργοάοχηὶ- 
Πδίοβ ογθ. Τὸ μαγυοδί οὗ [βσδοὶ γγαὰβ8 {6 χὶ- 
Ῥοπρά βρί σι ργοάυσο οὗ {6 ΟἹά Τ᾿ οδίδυηθηίΐί, 88 
τηδη οϑἰοα ἴῃ (86 ψοτκ οὗ ΟἸτὶβί; ἴῃ (0 ΓΘΒΡΟΥΒ 
6 ΤΩΔΥ͂ ΔΡ(ΪΥ 8060 ὑμ9 ἀροβί]θ8 (δοοογάϊηρ (0 πο. 
ἦν. 80), δὰ [9 τϑί Ομ βι18η8 τη ροποσαὶ. ΕΤΌΤΩ 
ὑπο ἰμὸ το ἰῃ [8γ86] Κορ Ὀδοὶς 16 ἷγθ ἴῃ 
(880 {πΠ0γ χοὐθοίθα ὑπ 917 ἰθδ πο ΩΥ ἴῃ ἀπ 06]16[, Απὰ 
ὑμπ8 (0 γοΐσοϑ οὗ ὑμοδὸ σϑᾶρϑυβ οσἱϑὰ ἰπίο ἐῃ9 
ΘΔ οὗ ἰὰ86 Ιοτὰ οὗἁ Βοδβίϑ, ἐ. 6., Δραπαοηΐηρ (δ9 
Ἄσυγο: ἐμποῖν βίη δραϊηβί ἐμοὶ οὐἱϑὰ ουὖὖ ἰο Θοά, 
ούϑῶ ἰο αοἄ, ὑπὸ Τυογὰ οὗ ἰμοβο μοβίβ ψ οὶ ἼΘΣΘ 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂ οἢ ἰμ6 γῬοϊηὶ οὗἩ δρρσοδοβίηρς ἰῃ ογάου ἴο 
Θχοουΐθ ὑδο Ἰυἀρτηοπὶ οὗ αοἀ ουῃ 18:8 6].---Τ 9 18- 
ὈΟΌΓΟΥΒ, ἐργάται, 800 1 ΤΠ. γ. 18. ἀμᾷν 18 ἅπαξ 
λεγ. ἰὰ Ν' Τ. ΤῊΘ οσχργοββίου ἱπηρουίβ ἸΏΟΥΘΟΥ͂ΘΓ 
μαὺ ΙΒ. 8618 016 δνυϑϑὶ οὗἩ Ὁ] ββίης ἰιὰ8 Ὀθ6 
ὈγοΌρΕί Βοτλα ὈΥ {8.686 ἸΔΌΟΌΣΟΓΙΒ ἰπίο {λι6 ΟἸιγὶ8- 
ἰδ ΟΠ ΌΣΟΙ δηὰ (μαὺ ὑπο γ 18 πὸ οἶμον Βαγυοϑι 
Ὀοϑιάθβ ἱΐ. 
ἍΜ ΗΒ Βαῖμ Ὀθθῃ ἰσϑρῦ Ὀδοῖς.-- ὖῦο ὁοῃ- 

βίσταθ τἱν ΗΌΪΒΟΣ “Π6 Εἶτα νο ἢ δ ὈΘΘῺ 
Καορὺ Ὀδοῖ, ογιϑίῃ οαὖ ἔγουι γου;,᾽" ἀφ᾽ ὑμῶν, δ8. ἯΘ 
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τοδά ἴῃ θη. ἰγ. 10. ““ἰμ9 νοῖοο οὗὨ (μγ ὈγοῦοΣ Β 
ῬΙοοά οτγιοί τΐο τὴ6 ἔγοτα 116 στουπά,᾽" Ὀθοδιδ6 
ἀδὺ8 (86 ἰπ͵υβιῖο9 ΟΥΤΩΣ οὐὖϊ [Ὁ ΥΘΏΖοΟΘΠΟΟ 18 
Ἰεϊὰ ἰο ἰδ6 οδῦρο οὗ ὑμ6 ου]Ἱ]- ἀοογδ μοί ἰο ἐμαὶ 
οὗ ἰδ6 Ἰαθουγοσβ; ἰδ ΘΟ φΟηδίγ οί 0ῃ 
“Ἔ Ε16 ἢ} Βαύδ 66 Καρὶ Ὁ80Κ ὈΥ͂ γοιι᾽ ΒΘΘΙῺΒ ἰὸ 
Ὅ9Ὸ 1688 ορροβϑὰ ὉΥ ἰδικίηρς ἀπό ἰῃ ἰμ0 βθη890 οὗ 
ὑπό, (δὴ ὈΥ͂ {86 σοπδ᾽ἀογαίϊοι ὑμαὺ κράζει ἀθ μοί 68 
ἃ οΥΥίρ οὐ [ὉΥ το ζοδη6θ. Ηδποο ὑμ6 ΘΟΠΠθ0- 
(ἴοι 18 ποῖ: ἐλ0 πἶγχο οὗ {86 τηοῦοσδ οὐἱοί ουὐ 
διηὰ ἐμ οΥγὶης Ὧ88 δοΙὴθ ἰο ἴδ0 οδγβ οὗ αοα᾽ 
(ΤᾺ 6116), θαΐ (86 σγγίης ουἱ οὗ {86 Βῖγο ἐμδ [88 
Ὀθθῃ ἱκορὶ Ὀδοὶς (ἄθῃ. χυὶὶ. 20; χὶχ. 18) οὰ ἰδ6 
0.6 Β8}6, 18 οσοτηρ!οἰοὰ οἢ 6 οἶον ὈΥ͂ (Π0 βοαί 
οὗ ἰμ6 γδροσβ Οσὐ (86 ρδίβογεογβ οὗ (09 παγυοβί, 
ἔτι 88 οὐδ οὗ δοπιρί ἱπὺ δ ἃ ΟΥ͵68 70 861} (869 
ἨδὉ. ν. 7; Αοἰϑ ἰν. 24 οίο.; οι. χὶϊ. δ), δῃμὰ Ἰδβίν 
8180 88 ΟΥἶ68 ἔογ τἰίθουβ ΓΘΟΟΙΡΘη86 (ΒΟΥ. Υἱ. 
10, 11). Αμπᾶ {π|686, ΟΥ̓́Θ ἸοΧῸ ἰμδῃ {86 ΤΌΣΤΩΘΥ 
οΥγίης μᾶνὸ οἰ ογοά ἰηΐο {16 66Γ.8 οὗ (μ6 Ιοτὰ οἵ 
Βοδβίβ; σΐομ πνου]ὰ γἱο]αὰ ἐμὶ8 Β6 86: ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ἐμ τ 6] 167 οὗἉ {π9 Ὁ 6] νης ὅονγ8 Ὀυΐ 4180 (δ 6 
ἀϊδύτοβϑ οὗ 89 Ῥοϊονίηρ ΟΠ Ιβίϊδηβ ἱπάυπος ἐῃ9 
Τμοτὰ οἵ διοδβίβ ἰο βοηὰ ἔοσί Η18 Βοδβίβ υπίο ῥπὰρ- 
Σαθηὺ; 88 ἱπάροά {πὸ ἀοδίγυοίίοη οὗ Φ6Γ058]6 0 
Ἧ285 ποὺ ΟἿΪΥ 8 υἱϑιίδίου οὗ ᾿υἀρτηθηΐ οὰ Ψπά8- 
ἦθηιμι Ὀαΐ 480 84 υἱδιίδίϊοη οὗ βαϊναιΐουῃ ὁπ (6 
ΟὨγἰβϑιΐδη Ουσοι. ΤἘΠ6 ογγίπρ οαἱ οὗ Ομ Ἰβιϊδ ἢ 
Ῥ]οοὰ ῸΣ ΙΠΘΓΟΥ ἰο0 ΘΒ ΘΠ}168 ΓΘΒΟΝ ΘΒ 880 108 Ἰἰταϊώ 
ἰπ ἐμὸ ἱπαυγδίϊοι οὗὨ ὉΠ ΌΘΙΘΥΟΣΒ; ΙΩΟΥΘΟΥ͂ΟΥ ΜΘ 
βῃουϊὰ ἀϊδιϊησυΐθα {8 6 ΥΘΆΡΟΥΒ ἐπθιηΒο  Υ 68 ΤΟΙ 
ὑπο ῖν βοαί, ἈθγΘ τρωϑάρ οδ͵θοίϊνοΌ. 10 ἰδστα 
“1ογὰ οὗ Βοβίβ᾽ Βαγὰϊγ σοπάθσβ ῥσγοπιϊηθηΐ ἐδὸ 
Ῥγ οὗ 6οά, 88 ἰμδὲ οὗἩἨὨ Ιοτὰ οὗἩ [86 ΠΟΔΥΘΏΪΥ 
οβὶβ οὐ] (Υ ἰοδίη ον, απο γ); Ηθ ἰ8 αἷβο οσὰ 

οὗ ἰῃ9 ΘαγὉΪΥ μοϑίβ δοοογάϊηρ ἰο {6 Ῥγορ!ιοίβ 
(18. νἱ. 8; χυϊἱ, 7; χχίν. 21; ἀπιοβ ἶχ. 4, δ), 
διὰ δἷβὸ δοοογάϊηρς ἰο Ομ γίδί (Μαϑίι, χχὶὶ. 7 
[Β6θ46 ϑυρροδβίβ ὑμ9 10] οπϊηρ γθϑβοι “2 οπιίπωπι 
ἐχεγοϊίμπι ἀρρεϊξαί, αὐ ἰεΥΤοΥέπι ἐοταπι, φιὶ ραυρεῦεδ 

, »μίαπέ πωΐζωπι λαδοτα ἰμέοτεπι." ΤΠ 18 18 8:9 ΟἾὨΪΥ 
Ῥδδβᾶρο ἴθ ἐμὰ Νὸν Τοβίδιηθης ΒΘ Γο {86 ἰογηὶ 
ΦΤἸογαὰ οὗ μοβίβ᾽᾽ 18 υϑοὰ ἴῃ ἀϊγοοὺ ἀϊβοοῦγδβα. 
Βοια. ἶχ. 29 18 ἃ ἀπο θ ο  ΜῸ} 

ϑεοοπά εἶπ. νυ. ὃ. ο δανοὸ ᾿ἰνϑᾶ ὨϊὮ οἱ 
ΘΑΙΙΏ.---τρυφᾷν ἰΒ ἅπαξ λεγ. ἴῃ ὑπο Ν. Τ. "Ὸὶ σοιῃ- 
ῬΓΘομ 8 (19 ἰάθ88: ἰὁ0 γθ ΒΟΥ, νοϊαρίμοι 5) Υ, 
σἰοτϊουβὶ δὰ 4180 οχίσαναρδηίγ. ἴπ ΧΧ. 
(Νοῖι. ἰχ. 26 δπὰ 18. ἰχυϊ. 11) {16 ἔαπάδηηθῃϊί) 
1άθδ 18. ““ἰο ἐδ κθ ἀο! σας ἴῃ βουιοι εἴης ἴο ΓΘΥ6].᾽" 
σπαταλᾷν ἀρδῃοίςαβ ᾿ἰνὶπρ Ἰον αὶγ, Ἰυχ ΟΣ ΟΌΒΙΥ, 68- 
ῬΘΟΪΔΙΙΥ ἴῃ οαἰϊηρς δπὰ ἀγίβκίηρ; Ὀὰὺ ἰὼ ΓΧΧ, 
(Ε2εϊκ. χνυὶ. 49 δπὰ Ατἴμοβ υἱ. 4) ἰμὸ 1άθα οἵ ἰἅ]6 
Σηἀυ]χοποο 18 ἀφοϊ οα]ν Ῥσγοαοιηϊηδηΐ, ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
4180 ἰῃ 1 Τί. υ. ὁὅ. Ἠδποθ {1|ὸ ἔψὸ ποῦ τνου]ὰ 
ΟΧΡΓΟ88 ποὶ ἰῃς6 ἀοβηϊίθ δη 6518 αοἰίοῖδε οἰ 6χ- 
φεϊδίία υοἱμρίαα διὰ ἰωχγία αἰφε »τοάισαϊαδ 
(οἰ 6}), αὶ (μὲ οὗ ροδιίῖνο ϑαπιρίυοιβη 688 ἴῃ 
ῬΙοαϑαγθ 8η4 Βοηϑι)}} } δηὰ οὗὁὨ ποραιίνο βυτηρίυ- 
ΟΥΒη 655 ἰῃὰ ΟΙΘυλΪπαίθ, συ 88 ἱπάοΐθηοο, 9 
τοὺ ἐπογοΐοσο ἰγαπμδίαίθ Ὑὁ δ δὰ γοῦν 
ἀεἰϊσὴηὲ λα να δείιἰοα ἀἄοισ οὉ ΘΑΓ(Ὦ,᾽" ΟΥ ““γ6 
Ββανθ Ὀδοοῖὴθ ὙΟΣΙΙΥ δηὰ οοπιϊπδίθ," ΟΥ “γ8 
δᾶύο Ὀγαρροα δῃηά τηδὰς ἃ βιιον.᾽ ΤῈ Ορροβιλίο 
ΟΥΔΟΥ ΟΘΟΟΣΒ ἱπ κυ χΥὶ. 19: (80 ἀδὲγ ποαγὶης 
οὗἨ ΒΟ] -ΔΡΡΑΓΟὶ ἀδηοίοβ πο ἰά]6γ, [89 βυϊρ- 
ἰυουβ ᾿ἰνίηρ, του οἷ. ΗΘΓΠΟΣ ΒΥ Ι ΚΙ ΙΥ Ροϊηίδβ 
ουὗἍἱ (ῃ6 οοηϊγαϑί οὗ ..18 βυιαρίπουβ τηοάς οὗ Ἰ1ἴ6 
δηὰ ἴῃ ἰοϊ]βοθ 11ἴ8 οὗ ἰῃ6. ἸΔΟΌΓΟΙΒ, αἷβὸ ἰδ 6 
σοπίχαβί οὗ Β0}} ΧΟΥ ΘΙ] οἢ οαχίὶι ἀπ {110 ὁοπι- 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΥΔΑΜΈΝ. 

Ρδἰπὺ σοὶ 18 ππδὰρ ἰὸ ἐδ 1ογὰ ἱπ Βοδυϑῃ. 
Βαὶ τὸ τηυδί ποὲὶ ουὐθυϊοοῖς ἱπ ἐδὶ8 σϑυθ της 0Ὰ 
θαυ {86 ἐπουρσαί, ἰμπαὺ (86 γί, 86 δδιίμ]ν, 
Βσυγχαί νον ἰάθη, τγὰβ ὑπ ζουπάδίΐοπ ἴῃ ἡ μἷοὶὶ 
(ον σϑυθ]ϊης βίσυοκ τοοί, δηα (μα (0 ἀδγ οὗ 
ΒΙδυ ιν 18 ὑ86 ὉΓῚΏΟΣΡ4)] δῃ 1 {6818 οὗὨ ΤΟΥ]. 
Απᾶ ἐατἰθθᾶ γοῦς ϑεασίδ.---- τρέφειν ἴῃ ἰῃ9 

οΡἰπΐομ οὗ ΒΟΥΘΤᾺΪ σοϊηχηθηΐδίοῦϑθ ἀθηοίεδθ ζαζίεπ- 
ἑπσ, ἴοσ ὑπὸ ουἱάϑαί ἀρβίρῃ οὗ {818 οἶδυβε 18 ἕο 
ΒΟΥ ἱμπαὶ {μ6 σοὶ χοραχαθα δηα πουσίβοα ἐπ εἷν 
Βοδσγί 88 8ῃ δῃϊη)8] οχϊδίθῃοθ. Ηρποο Ηπ δεν 18 
ὙΓΟῺΡ ἴῃ ἈΪ8 οογγϑοίζου οὗ μον, “(0 
ὙΟῸΓ ᾿ιρατίβ,᾽ ὈοίοΣ: “10 βαίαἰο.᾽ 1068 τεῃ- 
ἀοΣης 8 Ἔσο ]]θπί δηα τὸ ΒΒου]ὰ Βαγὸ σοἰδὶ πὰ 
ς θὰϊ [0 (10 πϑορδδιΥ οὗἨ δο]άϊηρ ἔδβι ἰὸ [89 
οἶμον ταθδηΐης ἐμαὶ ἐδι οηΐης ἰπ6 θατγὶ 8 δὲ ἰδ ς 
Β81ὴ6 ἰΐπη0 ἱπά γαίης ἴλ6 Βοδγὶ (καρδία πεπωρω- 
μένη). ΤἸδο Βοδγί, ΒΟΎΘΥΟΣ, 18 ποὶ 8 Ῥδυδρῃγαδὶὶο 
ἀοδβοσὶρίϊου οὗὨἨ 86 ὈΟΑΥ͂ οὐ ἐπα ϊυλα δ} Ὀυὶ ἀθ- 
ποίοβ ἱππταγὰ 116, (89 ΚΟΡμοὶ οὗ βρι γι .8] 1108 
(Αοἰβ χὶν. 17). ΘΒ ΏΡΟΣ δββουὶβ {μὲ καρόίΐα 
ἸΏΥΟΙΪΥ͂ΘΒ 26 86 ἰδ 1ά68 οὗ Ῥαβϑίοπδίθ [ΟΠ Ώ688 οἵ 
Θῃ)ογταθηΐ, Ὀαὺ Κὸ χχὶ. 84 ἰβ (80 1αδὲ Ῥδββαζθ 
ὙΒΙΟὮ τ 8 σοοα 18 85βουί 0. 

πῃ ἴ86 ὅδν οὗ δ]δ τ ἢ ἴθσ.--- Οἱ {116 ΟἹ 8810} 
οὕ ὡς 860 ΑΡΡδΓ. ΟΥὶὶ. ΝῸΣ τουδὶ ἐν Ὀ6 Ομδηχοα ᾿ηἰο 
εἰς. Τλὸ στοπάθυϊῃ “88 ΟὉ 8 ἀδΔΥ οὗ δἰδυχμίεν ἢ 
(μαίδον, οὗ, Αὐραβί1) 18 Θοπβοα ΘΗ Ὺ ἃ ἀο0}6 
ψοακοηΐης οὗ ἐμ δουρί. Τηθ οομμπηοῃὶ οἵ 
Οαϊνίη, ατοίζαβ, Βεηροὶ οἱο., ὑπαὺ (86 ἀδὺ οἵ 
δἰδυχιιίου ἰθ (89 ἀᾶν οὗἩ βδοσίβοθ, ψπθῃ ἰδὸ 
Β'δυχείοσ οὗ (86 Υἱοίϊτη8 18 [0] ονγθαὰ ὈῪ Ὀαπαυοὶ- 
ἷς, 18 ΔΙἱοχοίθον ουαἰδἰάθ οὗ ἐπ οοππηθοϊΐοη ἰδ 
86 λυάχτιαοηί. Οαϊνὶπ: 4’ μία δοϊεδαπέ ἴῃ ταοτί- 
“οεῖϊὼ φοἰοπιπίδιιδ ἰἰδεταϊέμδ ὑεδοὶ, σιαπι »το φυοίϊϊαπο 
ποτα. Χο ιοϊξ ἐγρο αἰοϊίες ἰοία υἱία οοπίπιματε {εείωπ," 
Ηυΐδοὸν σἰρίγ ΟΌΒοσυοθ ὑμαὺ {89 ἰθσμὶ ἴῃ 4868- 
(ἰοῃ 8 ὩΘΥΟΣ υδοὰ ἰπ 8 Β6Π80θ. 26 οἰΐα 8ὲ68 
ἱπ ἐξ ἃ οοιηρδσγίβοῃ ἰ0 Ὀδδδίβ, τ 16} οἱ {80 ὙΕΙ͂ 
ἀδΥ οὗ δβἰδυζηίοσ αὶ 'ἰπ ὑῃσοῦσοση. Ηυΐδοῦ. 
ΚΒ ἰμδ18 οομρδυίβοη ἱπδρρυοργίδίθ,, βἷῃοθ 
Ὀοδδίβ ἀο ποὲ δδί τὔογϑ φυθθαν οα (86 ἀδΔΥ οἵ 
βἰδυίοσ ἔπ δη δἰ ΔΕΥ οἰμασ ϊη6. Βιυύ (μ18 τοία- 
ἰαίδοπ χοϑίβ οἡ 8 χμιϊϑυπαοχβίδπάϊηρσ. Βεδϑιϑὴ 
δἰ γαγ8 οδὲ ψυθϑάϊγ; ἐμοῖς δαιϊηρς οὐ ἐμ ἀδγ οἵ 
Βἰδα ΘΙ ΤΊΔῪ (ΒΟΥ οσο 6 υδοὰ 88 ἃ ἔρυτο οἵ 
86 ἱπογάϊηδίο θαβίϊης οὗὐἨ ὑμ6 οὐνάμυγαῖθ οα ἰδὸ 
ΥΘΥῪ ἀΔΥ οἵὗ Ἰυάριιοηί. ΤῈ6 δηδΙοσΥ οἵ 2 Ροὶ. [ἰ, 
12 ΟὨΪΥ ἰθπὰβ ἰο βίγοπρίμοη {110 ΔΡΡΓΟΡΓΙ δίθῃεβδ 
οΥ̓͂ (8. οοῃδβίχυοσίίοη. Τ8θ ἰδουρλὶ 18 ἔτ μοῦ 
ἐπ οηβὶ θα ὈΥ {86 οοπδίἀογαίοι {παι ν }}11]6 ὈθδΒί8 
810 16α (ο ρΡαβίυσα δηὰ ξαϊίϑηθὰ [ῸΣ (6 ἀδγ οὗ 
βίδα μίοσ, [8686 χηθῃ Ἰαϊα [Βιηβ6 1γ 68 το απ  ΔΥΙ]Υ 
οα ἴῸΣ [δαβίίΐης ἰπ {Δ 6 ὙΘΥῪ ἀδγ οὗὨ β᾽αυρδίοσ. 
Βαΐ 6 ΠΙΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΘΟ ἐμαὶ {118 ροΐηί οὗὨ σοπιρδτὶ- 
ΒΟ τηυϑὲὶ ποὶ 6 αἰβϑοοϊαιοά ἔγοσα [8 6 φομογαὶ διὰ 
ἸΏΟΓΘ ἸΟΣΥ πιθδπΐῃρ οὗ ἡμέρα σφαγῆς, ΥἹἱΖ. ἰ(}ιαὶ οἵ ἃ 
ἄδγ οὗ ἡυἀστηθηί (2 6Γ. Σἰϊ. ὃ; χχνυ.. 84). [ἢ 80 
148ὺ ραββαζθ 8180 ἐμ ἰάθαβ ““ἀδὺ οἵἉ ἠπάρταροι᾽" 
δηὰ “ἀδγ οἵ Βα ρμίον ᾿᾿ ἀγὸ ἰδκϑη ἰοροί μοῦ ἴα 8 
1168] Β6ηΒ6, 80 8ἷ8ο ἴῃ 18. 111}. 7; Βον. χῖχ. 17, 
18. Βυὶ επ|6 ἀὰγ οχ σοι θορδη 18.868 ἀδγ οἵ 
ἡυάριηοαὶ πῖο} 8 ἀογοϊορίηρς ἰδεῖ ᾿πίο 8 ἀδὺ 
οὗ βἰδυρῃίοσ, 88 (πο ἀδὺ οὐ ΟὨ δι᾿ 8 νυ ΕΧΙΟΒ 

ΤΩ ΘοΥτηδο “΄ ΣΎ δθ6η᾽" διιὰ “" δι 8Π᾽" ΔΙῸ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ πϑοὰ 
ἴο ἀϑῃοῖο ἐπ εαξέησ δηὰ ἀγίπλίπρ οἵ Ὀθαδβίθ, ἐ. ε. ἐπογάϊπαίς, 
στεεάν οαἰηρς δὰ ἀτίπκίης. Αρρ θὰ ἴο ἢυτηδη νείηχο 189 
ἸΟΥΤΏΒ ΓΘ Οἴἶθηβίνο πὰ ἰπδυϊίης, ΑἸ Ποπ ἢ [Π0 τ] Κα 8.6 
δρὶ ἴο ἰπάυϊρχο ἐπ ἴ666 Ποίς9 ΤΟΡΙῚΒ 8. Γοίδσγοποο ἴ0 ἐβοῖι» 
βοῖϊνοβ.--Μ. 
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ἩΝΙοΝ οοπηθοίθα τι ἐἢ6 ἀδγ οὗ ἰΐο ἀοδίχαοσίΐοπ 
οἵ ΦοΣ 58] ὈΘΟΟΙΙ6Β ἱπ ἃ 5 τ Ὀ011081 ΒΘΒΘ 016 
ἀλγ οἵ νἱδϑίἰδίϊοη. ΤῸ Αονὶϑὶβ βδγο, ἐδ γϑίοτο, 
8ῖῸ ποὺ υδβοά ἰο ἱπάϊοδίθ ὑμαὶ (86 οοπαποί οὗἩ ἐδθ 
ποῖ 8 (9 6 Υἱονγοα ἔγοτῃ ἐἢ9 αΐαγο ἀδν οὗ Ἰυὰρ- 
ποοΐ δὲ {ἰμ9 βοοοπὰ δομἴῃρ οὐ Ομτὶδὶ (ΗΠ αἰ86}}, 
ναὶ Ὀοσαιδο ἐποὶῦ ΘΔΤΏ 4] ΔΤΤΟρβδΠ69 δηἀ ὩΠΟΟΗ- 
ΘΓ ἰὼ ὑμῸ ΟΥ̓ 8 Του Πρ οὗἨ ἐμοῖς Ποδγίδ 
ουϊπιϊπαϊοαὰ ᾿πδὲ ὁ5 ἰ86 ᾿υάφτηθηϊ-ἀδγ οὗ [8189]. 
Βίποο ἰμθῃ ἐμποὶσ ἀδν οὗἩὨ δἰδυρμίοῦ 1β ἴῃ ῬΤΟσΘ 58 
οἵ ἀθνοϊοραιθηῖ. ΦΖυδὲ 88 ἰδογ δὰ {μπογοῖοτθ 
οΟἸ]οοίοἃ ἰοχείβοῦ 10 ἰχϑδβυσοϑ οὗ 16 μ6] σἱρεῖ- 
ΘΟΌΒΗ 688 ἴῃ ἴμ0 1Δ5ὲ ἀΔγ8, τ8116 {10 ο]ὰ ὑἶγχηθ τῦ88 
οἢ 186 86, 80 (Β0 0 δὰ γοδομϑα {89 οἰἑπιᾶχ οἵ 
(δεῖν 656} {-ἰπά χοῦ ἡψου]Ἱ ἀ] 988 ὁπ {9 Ἰαϑὺ ἄλγ, 
(86 ἀΔγ οΥ̓͂ Κα σταθῃὶ.---Τ δ 1688 ἰο ἱποὶσ ὑπ ὶγὰ 
δυὰ στοδίοβὲ βἷπ. 
εκ. 6. ὙἼἷ2οὸ αν οομᾶριημηῃϑραᾶ, γὸ δανθ 

κἰΠοἃ [86 ὅτιοῖ.---Τ 6 ἔδοί οὗ ΤΩ οἀΘ ΓῺ ΘΟΠΙΘῈ- 
ἰδίοτβ ἀϊδσρυϊίζηρ ὑμ6 ὀχροβίςϊοη οὗ Οϑουπλθη 88, 
Βοὰς δηὰ ἀτοίϊιβ δαὶ {}6 ὕμδέ δ κτὶῆοβ ΟΠ τἰδὲ, 
ῬΤΟΥ͂ΘΒ ΒΟΥ δ᾽ (ΠΟΥ ΔΎΟ ψπάογοα ἔγουλ (86 
ἰοσὶ ἰπ ἰδ 9 ὑἐτοαιταοεηὶ οὗ {818 ΕἸρ 8.106. ΟἾΪΥ ἐδ η 
οὕ δειιοβ, ἰδ 6 τὺὴὶϊμθδ5 οὗ ΟἸιγὶδϑί, δὲ [86 οῃᾷ οὗἉὨ δἰδ 
Θ0Όγ80 68]}}η0 οὐἱ ἰο [6 οράαραίθ οὗ 411} (μ6 Ῥ60}]6 
οἵ ἴϑγδοὶ: Υ7ὸ δαυὸ οοῃάθιηποα δηὰ [κ11}1οἀ ἰὴ 8 7 υδβί 
δηὰ {86 γ ποΐ ἰο ᾶγο υπάογϑίοοα μἷτ ἰο χοΐον ἰοὸ 
86 τοὐοοιΐοι δηὰ οσυοϊῆσχίου οὗ ΟἸγῖδὶ Βαυΐ ἰο 
πθιδί οὐ ἰὸ τ οσὴ 6186 ἀἰὰ ὑμοὸν πίη κ ΒΒ Μ88 
ΔΙ ὐϊησ ἀαοῦδοσ δηὰ Ἡαΐμον [8150 ΑἸ ογά---Μ.] 
ἰδ κὸ δίκαιον 60] ] οι γον ΤῸΓ τοὺς δικαίους ; {. 6. 
σρρτεββοᾶ, βυ βου Ομ γἰδἰΐδηβ, πὰ ἩὐΒΟΥ 588: 
“086 στουμπὰ οὗ (9 ρογβοοαίίοη 5 ᾿τιρ] 164 ἴῃ (Π 6 
ποτὰ δίκαιον 1.86 17; {9 Κη ρσυϊαν δου] Ὀ6 ἰδ]ζοα 
οοἰϊοοϊ γοὶγ, ἐδ6 1ῴοϑ δϑβοϊυίοὶ γ᾽ (δἰ τα] ΔΥΙ͂Ὺ 
ΤΒ6116). Βυὲ (πο ΒΌΓΟΪΥ Ομγῖθὶ οὐρμῦ ἰοὸ 6 
οοπείἀογοά 88 δίδηάϊηρ οὖ [86 ᾽θ8ἀ οὗὨ ἰ᾿666 8] αἰῃ 
0848. ἮΠοδίηρον (884 ἀ6 ἤ οἰί6) σϑῦδσϑ ἐπὸ ἕθστα 
ἰο οοπεϊπποα αἰΐοη σά πηιογίεπι σι δῃὰ 
διὰ ἐμδὲ 81} σοΐθυϑῃποο ἰο ΟἸσὶδὺ 15 80 τηδη θυ ν 
δκεϊησὶ ἐπ6 Ὑ8ο16 οοπίοχί οὗἨὨ {π6 Ρᾶββαρο, {δαὶ 
τοΐαϊδιϊ ὁ) 15 διιοχοίμοῦ ὈΠΗΘΟΘΒΒΩΣΥ. οἱ ἰδθ 
ΘΌΠΙΤΑΙΥ͂, ῬΓγοοῦ ἷ8 δ᾽ υοϑέ ΠΠΠΘΟΘΒΒΔΙΥ. Ἐ Ἰοβἰῃ- 
ξεν οὈ͵οοίβ ὅγϑι, ὑμαύ [26 Ἐρΐδβι19 18 δά ἀγοββϑὰ ἰὸ 
(6 ἀϊδροσβίοῃ. Βυΐ δὲ (80 Ῥϑββουθῦ, ψΏ ΘῈ 
Οδτίοὶ νδϑ οτιιοὶδοά, [86 ἀἰβρουβίου 8180 ὙΓ.8 
Τεργοδοηίοα δἱ “96 ΓγΌ δα] θη, δηἀ Βυτ 0] 108} 8]} 
Ϊδγδοὶ νᾶ δΙγοδαὰγ ἀϊβρογϑοαὰ. 786 τποϑδὺ ἔτηρον- 
ἰδηΐ οὈ)οοίΐοη 18 86 Ῥ͵εδεπὲ οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν. 
Τοῖς Ῥγεϑεπί 15. σου δι }ν ἀϊβῆου]υ, Βοὶ ἰδ ἐξ πιοῦθ 
οὐπγοηϊοηΐ ἰο διέστη Θοποογἰηρ (6 ΟΟἸ]ΘοΙ γον 
ποὶ τδη, (δὲ ἢ δὰ Ὀδοὴ Κι]]οὰ Ὁ. ἐποδβο τσὶ οἢ 
διὰ ἰδὲ ἢ6 τῦδϑ 5.}}} Ἰϊυίηρ ἐπα ἰο Δσ 85 
Ἰπποῖ; σοπσογπίηρ ΟἸγϑι ἢ ΤῊο Ψυϊραὺθ ῬΡΤΟΌΔΟΌΪ 
8168 ἰο ΟἸγἰδὺ ἱπ γοπουϊηρ “πο τεδίε},") 80 
Ιαῖθον, “6 αὶ ποί γοβϑἰ βιὰ γου." Βαυΐ (86 
Ῥγαεπὶ Του ὉΪ45. βυοῖ 8 χοηάδοσίησ, Βαυΐ 4180 ἰδ 
οὐπποη Θχρὶ δηδίΐοη: “Ὑ9 παᾶνϑ Εἰ]16 ἐπ Ψυβὲ, 
6 ἀοο8 ποί γοβὶϑὲ γον αἶγθθ ἃ ἱβουγβδὲ πμὶοὶ ἰ8 
Βοὲ εἶοδυν, δἱ ἰοδϑί ποὲὶ ὙΘΥῪ ἀϊδιϊποὶί. [10 που]Ἱὰ 
ῬετθΔΡ5 Ὀ6 οαϑδίϑὺ ἰ0 ΒΌΡροβο ἐμαὶ {πὸ σοδάδγβ οἵ 
μο Βρί5:19 ἀυπαοτβίοοά Ψ4π|68 ἰ0 88Υγ: ““ΟἸσῖδὲ 
ἀθε8 ποί γοβίβὶ γοὺ πῃ ΗΝ τοι. 8, Ηδ 8βι}}} δῃ- 
ἄστεβ τὶ ΠΣ ΤΊ 411 ρογβθσυ οηβ ἴῃ ΗΒ βαβογ- 
1η15." Βυΐύ πουἱὰ {18 τῃουραὺ 6 8 διϊίης 6οῃ- 
αἰυδίοι οὗὨ ἰμ6 στοδὶ ἀδηυποϊδιϊοη οὗ ἰμοβο οράυ- 
Τοῖθ ρβοορίοῦ Νον ἰ8 ἰὑ (6 ἰάοδ “86 7υδί ἀο 
Βοὶ τεβὶϑέ γου.᾽ ἯὯ6δ υπἀογδίδηα ἱμπογοίοσο Βοηΐ- 
1εγ᾽ δ οοηὐοοίατο οὗ χοδάϊΐηρ ὁ κύριος ἰμβίθδὰ οὗ οὐκ 
(θο6 ΟΕ. ἱν. 6; 1 Ῥεΐ. τ. δ; Ῥχον. ἰϊϊ, 84); 8.}}} 
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ἸΏΟΓΟ ἰμὸ οχρίδηδίϊοῃ οὐ Βϑηβου ἰο ἰδῖο ἐΐπ8 
οἰδῦβθ ἰπἐθγτορδίίυοὶυ. αἰϊνίης ἰο ἀντιτάσσεσθαι 
ὑμὸ ζ]1ο8ὲ ΜΙ4α16 βθῆβο, ἱπ9 φασβίϊοη τνουϊὰ τοδὰ 
ἰδυ8: “068 Ηθ ποὺ Ὀτγίπρς ἃρ δρηϊηδί γοὺ Ηἰδβ 
ΒΡΓῚΥ͂ (88 186 ΘΧΘΟοΌΪΟΣ οὗ (Π6 Ῥυπὶτίγο ἰππίϊδο οὗὅὨ 
189 Τιοτὰ οὗὨ Ὠοβίβ) ἢ ΟΥ “ἀοθ8β. Ηδθ ποὶ χίβθ 
δξοϊπδί γου ἴῃ σομθαὶ}" Αἱ Ἰοαϑὲ ἰὺ 18 ΘᾶβῪ ἰο 
Ὁπἀογβίδπα ἰμᾶὲὶ ἢ ἃ Ῥγοαοπιϊ παι ν δβοοίΐο 
ἱατη οὗ ταϊμὰ δυο ἃ αποβίΐϊοη τΐκν πᾶν ὈΘΘῺ 
δαϑκοὰ. Βυὺ δοηῃβίἀοτῖπα ὑμ0 ἱπιρογίδποθ οὗ [ἢ 6 
τοδίΐοσ, {π ἱπίογγοχαιυθ ΤΌΓΙὰ οὐχ ιύ ἐ0 ὈΘ Ἰηογθ 
αἰβυϊ που τπαγκοᾶ: ἀ068 ΒΘ ποὶ ΔΙΧοδ αν ΤΆ ΓΟᾺ 
δρδϊπδί γοὺ, τηϑυοῖ ραϊηδί γοῦ ἴῃ (6 ἐθιμροβὶ 
οὗ ναῦῖ Βοβίἀθβ βυοῖ δὴ οχρ᾽ πδίϊοη τϊραὶ 
ΟΔΒῚΪΥ οὔβουσο ἐμ ἱβουρμὶ οὗὁἨ Γ[μ6 σδοπέϊπαοιβ 
Βυ ουηρ τ] οἢ ΟΕ γίβὶ ϑπάυγοβ ἴῃ ΗΪ8 ρθϑορὶο. 
Ἦθποθ οὔθ τηΐϊχεὺ ᾿ἰρΐ οη 116 ἰάθα οὗἩ το 6]]ΐοη, 
88 Ὑ6Ὸ δδΥ6 ἰΐ ἴῃ Βοπι. χὶϊ!. 2. Ηδ ἀοοδ ποί γῦρο] 
δρδϊπδί γου, ἰ. 6. γοὺ 8Γ6 (μ8 γϑῦθ]β. Βαὶΐ {μὶ8 
δδίη 18 ποί δ} ΠΟ ΊΘΏΔΥ οἷοᾶγ. Ἧ6 τοδὰ ἱμϑγὸ- 
ἴογϑ: Ηδθ βίδῃηἀβ πο ᾿σῃ ρου ἱῃ γΟῸΣ ΑΥ̓͂, Ηο ἀοοδ μοί 
ϑίορ γοὺ (ἴῃ (86 ψᾺῪ οὗ ἀθδί}); Ηθ βυϑδοσβ γοὺ 
ἰο 11 ἊΡ ΥΟΌΣ τηϑϑβϑυσο. 866 Μαίι. χχὶϊνὶ. 82-- 
88. Απὰ (ιμὲ8 ἀεὶ, ργοζηδηὶ βοπίθησο ἰδ {89 
οοποθηίγδίϊοη οὗ ἐμ6 δῃηπουποθπηθηὶ ἐπα (89 ᾽υἀκς- 
τοῦ ρθη αϊηρ ὁπ ἔμ 6πη), 18 ἱπονυϊ 8 0Ὁ].θ. [ΤῈ 9 
οἴδῦβο ““οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν᾽ Βοοπιδ (0 Ὀ6 ἰστοηὶ- 
68]: 172 1οἰ8 γου δ'ομϑ (Ηο8. ἱγ. 17). --ὐ δι 685 τγ88 
σα] θὰ ὈΥ͂ 18 δοπ θσηρογαγῖθθ “(86 ΨΦυ8ὲ᾽ δηὰ 
118 ΤΟΐΌΓΘΠο6 ἰο Φ688 85 ““λ6 ὕμδί Οπε᾽ ἷβ ἃ 
ἰουοσπῖης 1]]αδίγδίΐοι οὗὨ 818 σμδυϑοῖον, [ῸΥ ἃ ἀ6]}- 
ποδιΐου οὐὗἨ τ ΔῚΟΒ ὑμλ 9. χοϑον ἰβ γχοίογσχοα (0 ἐδ9 
[αἰγοἀυοίϊοῃ.---Μ.]. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, Βοίδ (89 αοβρεὶ διὰ “Ψ9}Δ1|6ὸ8 δσὸ αἰϊοσοί μος 
ἴτοθ ἔτομι ΒΥ δῃαὰ ΘΥΘΡῪ ΕΡΊομἑ 6 οἡμθ- δἰ ἀο 688 
ἐπδὺ γγθ! ἢ, 85 βυοι, ἰδ ϑίη δα] δὰ ΡοΟΥΟΥΥ, 88 
8.6}, ταογϊἰοτίουθΒ. Φδϑλθδ 8]10 8 (Π6 Ροββϑββίοῃ 
8ηα 1:80 οὗ ᾶ ΘδΡίΒν τίσ οβ, Ὀυύ---ἶπ ππαγογόηι εὐ 
σίογίαπι. ΜΔ] 86 τοι ἀγΘ ὑπῸ5 ΤΔΟΧ6 ργἰνὶ]οκοὰ 
ὑμ85 ΟἰΒΘΤΒ, (ΠΟΥ ΔΥῸ 8180 ΠΟΥ ἀΟΟΌΙΥ ργοδὶ 
ΟὈἸ  ζαίοηβ; Ὀυΐ [7 (ΠῸΥ Ῥογβίβύθη γ δοαυὶϊ ἐμ π- 
δοῖνοδ οὐ ὑμποὶν αἰβοβασχζο δηἃ υ86 (μϑὲγ συ σ08 
ΟὨΪΥ Ὁ ὑἐμὸ αἰαὶ πηηθηὺ οὗ 56188) οῃμᾶδ ποῖ 
οομδὶοῦ τι (9 ἰδ οὗ Ἰουϑ, ἰμθη ὉΠΟΥ͂ ΓΘ πῃ 4]] 
}υβι1ῖο6 δηὰ χϑϑϑοὴ 18 Ὁ]6 ἰὸ ἃ υῷ υοὐϊε αἰυΐί( δε 
οὗ, 01 νἱ. 24; Μαίί. νἱ. 19.--21.--- 

2. ἙΔΥΪΗΪΥ γοα] 1} 8 ἢοὺ δὴ δβϑοϊυίθ Ὀαυΐ η 
Ταοϊαίλνο οὈϑίβοϊθ ἰο ϑηΐουὶπς (6 Κίηχάοηῃι οὗ 
Θοὰ; οὗ. Ματκ σ. 28--28.-- -Τ 9 ΒΙΒΙΟΥΥ οὗἩ ἸϑηΥ 
τίσι ΓηΘΏ, 6. σ. ΝΙ σοάθχηι!β δηὰ Ζόβορὶ οὗ Ασϊτηα- 
(Π68 ΒΟΥΒ ἐμαὶ [818 ΟὈδίβο}9 ΣΩΔῪ ὍΘ ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏΘ. 
Βυὲΐ 118 18 ἱπλ ροβϑὶ Ὁ]0 ὙΠΘΤΘ σοΟΥΘΙΟἸΒΏΘΕΒ ΓΟΙΏΒ 
ΒΆΡΓΟΠΙΘ δῃπα δαἀορὶβ ΘΥΘΣΥ͂ Τ68η8 ΟΥ̓ ΡΓΘΒΟΥΥΪΩ ΩΣ 
ΟΣ ἱπουθδϑίῃβ ΘΔΥΓΕΙΥ Ροββοδβίουϑ. Ηδθγα ΔΡὈ]168 
1π6 Αροβίο!ο τδγπίηρ, 1 Τίπι. νἱ. 17--19,-τποοιι- 
ῬᾶΡΟ 8180 ΡΙυἰγοῖ, ἐὁ οὡριαϊίαί6 αἰυϊίίαγωπι, πὰ 
[86 βαγίηρ οὗ ϑδθῆθοα, ὧδ δεηςῇ. 11. 6. 27, ““οοποῖ- 
ἑαίον ἐΦὲ αὐυαγία ἐπ πιασπατωσπι ορῶπι σοησεδίι,᾽" 
8180 δ] δι, ἐπ Οαἰϊΐ. 6. χ. 4.---- Α 110 οὗ Ἰαχυχίουβ 
ἱπαυϊζοποθ 88 ἰἢ6 οοποοιηϊίδηὺ οὗ τδα] ἢ δηὰ 
ἀοροηάθηοθ οἱ ἰπδὲ Ὑ ΘΑ [ἢ δου] οα τὶ ἀπ786]- 
ἱης σοπίομρὺ οὗὨ ΟΠ 685 Ὀγοΐποσ, δοσοταΐϊηρς [9 [δ 6 
ἰοδοβίης οὐἡὁἨ ΟΣ Ηϊβο] δ, ἀθβοσυοβ {86 7υαρ- 
τηθηὺ [κὸ χυὶ. 25. Απάᾶ {πὸ δἰβίοτυ οὗἉὨ {1 
ἀοεαϊγαοίϊοι οὗ 7 οΥυ δ, ο τὴ 85 τὺ 6}] 88 ἱππα τ Ὑ8}]6 
ἱποϊἀθηΐβ ἰδ κθη ἤγομπι ὑπ 6 ὨἰβιοΥῦ οὗὨ ἐμο Κίπράοιι 
οὗ ἀοὰ οοπᾶγπι (86 ἔδοῖ ὑἐμδὺ βιο το ἢ ἸΏΘῺ ΔΘ 
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Ὡοΐ ΓΆΓΟΙΥ υἱδιίθα αἰχοδὰν βοῦθ ὈΘ6]1Ὸ τὴ ἢ 
οϑυί} σαἸδυ ἐν δηὰ ουὐϊνψαχαὰ ἀϊδέγοθ8 δρασγὺ ἔχοι 
{μοὶ }υάριηοπὶ ἔοῦ οὐογηϊ γ. 

8. Τὸ χοῤοοίίοπ σζ 89 Μοβδίδ, ἰο πο 
Φαιλθδ ΟἸΘΔΥΪΥ 81104685 (Υγ. 6), 88 ἰᾷα ποῦκ οἵ ἰδ9 
Ῥτουιπθηὶ 265, 88 {μ6 τουγάον οὗ ἰδ9 Ιῃποοθαΐ 
δηὰ ὑἐμ6 Ψιυϑὺ τγδ8 πού ΟὨΪΥ͂ 8 ΒΘ ΠΟῸΒ ΟΥ̓ Π.6 9ὲ7 δὲ 
(οἴ. Αοἱδ 11. 18-1δ), θὰ 4180 ἐμὸ ὅγϑὺ οὗ ἃ βοσυΐϑβ 
οὗ οὐΐσαϑθβ ομδοίθα οἢ {{π|ὸ Τρ 68 οὗ ἰδ 6 Βοαγ, 
δέον ὑμοὸγ δὰ βγϑὶ Ἰδϊὰ βαπὰβ ου ἐμ9 Ηφϑά, ἩΔΐοΝ 
ἰοσιαϊπαίθα δἱ Ἰαδὺ ἰπ [06 ΒΟΓΓΟΙΒ οὗ ἐπ 9 δον 8} 
οἶγ"} ΤΡ δὰ ΟΣ ρυπίβηθα Ὑ1Ὲ8 (δ ζ41] οἴ [86 
οὐἐγ δηὰ {86 ἀοδβίγαοίζοη οὗἉὨ {86 ἰθπιΡ]9. 

4, ᾿ΟὨν β ΔἸ τ ρΡΟΒῸΘ. ΠΡΟῚ 8]] ταθι, δ᾽] οπβοᾶ 
Ὑ10}} ΘΓ ΗῪ χοοάβ, [80 ἀυὶν ἰο 8ι8βοογίδιη δηά, ἱ 
ῬΥΔοΙ 8Ό]6, ἰ0 Βεαιβέγ 86 τϑδηΐβ οὗ ὑμὶν Βυῦ Υ- 
ἀϊπαίθβ δπὰ βοσυδηίβ δηὰα ἰὸ θοῇ Βι ἀον ἐμϑιηδοῖγοθ 
ποὶ 8Δ5 ἰμο Ἰογὰβ Ὀπὺ 88 86 βίο τ 8 οὗ {1.6 οαρὶΐΑ] 
οοηδάρα ἰο ἰδμοπι, ᾳκὸ χυΐ. 2; οὗ, Οοϊ, ἱν. 1.- 
ΤΒοΒο ψΠῸ πορ]οοί (μΐβ ἀυΐνγ δ ΟΡΡΓΘΒ8 ὑΠ6 ῬΟῸΣ 
δᾶνθ οὐϑθὴ ρῬυγβυδηὶ (0 [8.6 650} οἵ (80 ΟἸα Τ68- 
ἰδιιδηύ 0 ὈΘΆΓΣ (10 ἀγ66 Ὁ} ρυη ἰδιλοπὶ οὗ Θοα. 
866 4. 7. ῬΒ. Χαχνυ]!.; ῬΤΟΥ. χίν. 8]; 60]. γ.--Ὑἱ]}, 

ὅ. “Ἰπηάυ 6668 88 ἰὑ το γ9 ἔδί θιΒ τη ζῸΓ {116 
Ῥυμιβιημθηῦ οὐ 86}}--ἃὦ ἄρυγο ἰδθῃ ἤἔγοπι ἰδ6 
Βδου  οΐαὶ υἱοί τηϑ----ἶ, 6. ΤΊ ΡΘΠδ ἐλιθη 80 τοὶ (80 
ΤΩΟΓῸ ἴον ὑουη ηί8.᾽ ΗΘΟΌΠΟΣ ΟἹ Υ. ὅ. 

ΗΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΘΔΙΙΒ ποὺ δὴ δβοϊαὺο βΌΡΟΥ ΟΣ Υ, ῬΟΥΘΣΙΥ 
πού 8 δβοϊαίθ ΟΥ]].---ΤΊ 080 80 Βα νο ποδί ρο8- 
ΒΟΒΒΊΟΏΒ ΟἹ. ΘΔΥΓΉ, ἢ γο 8180 ἰο 1ο86 τηοϑδὺ ἰὴ εἶτ} 98 
οὗ δοισηοῃ βυδογίηρ δηα ἰγἱ θυ ]δί] 0Ὲ.---ΕΔΡΊΒΥ 
Το 68 ἔσζοια ἰλ6 παίυγο οὗ ἰμ6 0886, ΔΓΘ0 88 ὑγ8}- 
ΒΙΓΟΥΥ͂ 85 ὑποὶν ΟἾΏΘΙΒ.--Ἴ πὸ ἔτὰθ Ομ τ βίϊδη 8 
οταπία δα δεσμηι Ῥογίαῃ.3.--- 16. ΒΙΒΙΟΥΣΥ οὗὨ {89 το 
ἴοοϊ ἰβ ἐδμδί οὐ δὴν (υκὸ χὶὶϊ, 16-20).--- Το 
ἄοατοο ἰο ψβΐο ἰμ9 Υἱοῦ ΣΩΔΥ ὈΘ ΡΟΟΡ δβὰ {86 
ῬοοΣ τίο .---αοἀ᾽ 5 τίοι μαγγυοϑ- Ὀ] οδδίηρ σβδηκοαὰ 
Ἰηΐο 8 δΌΣΒΘ ἱβγουρσῃ τὰ8η᾿ 5018 8} 088. --- Τὖ ἰ8 
ῬοΒβΙΌ]6 ἰο ἀο ΟΥ̓], Ὀὰΐ ποὺ ἰο 0 1ΐ υπρυῃἰδμοὰ, 
-Οοἀ ἰθ δίχμον ὑδδὰ ἰλ9 ποδί ἐμαὺ ὀρργϑθδ 
{μ6 ροοῦ, Ἐς]. γν. 8.--- [ὸ τοῦ] ἀ] ηρ᾽ 5 Βμογὶ 07 
[οἸ]οννοὰ ὈΥ Ἰοῃρ Ῥαΐῃ.--- Τὸ τουγάον οὗ (86 δυβί 
Οπθ ἰδ τιοβὲ μογγὶἃ χηδηϊζοϑίδιίου οὗ ουξτγασγὰ 
8601 Ώ58}688.--- Τὸ ἤποὶ ὑπδὺ ουἱ] ἰβ βυδοσϑὰ 6 στὸ οὉ 
ϑαγί ἢ πὸ συδγαμίθο ἱμπαὺ ἰΐ ψ1}}} ποὺ Ὀ6 ρῬαᾳπὶδοα 
(τνν. 4-6).---ΤἈτϑοίο]α βἷπ οὗ ὑμ6 στοὰ; 1, Ορργθε- 
δῖοι οὗἨ [86 ῬΟΟΥ (Υ. 4), 2, 56 1888 ἱπάυ!ρθηοθ “ 
δ), 8, τιυτᾶον οὗ 86 διυβὺ ΟΠ (Υ. θ).---Ηοὺν (89 
ογίμιο οὗ (μ6 ταο)δοϊΐου οὗὨ ΟἈτἰβὺ 185 811}} οοη πο 
πῃ γυΐουβ ὙΔΥΒ ΟΥ̓ ΠΩΔΏΥ͂ Διηοηρ ἰμ6 τοὶ οὗἁ {πὶ8 
γγ1]4. --ΤῊ 6 ΟΝ τ δ δ ἢ88 στοαὶ οϑῦβο ἰο ΟΠ ῸΥ 
ἐλ ὈΣᾶυον οὗ Αρυν, σου. χχχ. 7-9.---- ὸ ἴονὸ οὗ 
ΛΟΙΠΟΥ͂ {86 τοοὐ οὗὨ 8] οτἱὶ (1 Τλμ. νἱ. 10) δῃὰ οἵὗ 
ἰάἀοϊαίγυ, Οο]. 111. ὅ.--- 

ΒΤΑΒΚΕ: ΟΒΑΜΕΒ:---γου μοὶ τίοθ8, δοί ηοί 
γοῦν ποτ οὰ ἔμότα, ΡΒ. ᾿χὶϊ. 1].-τΑ ΙΔ ΤΑΥ͂ ὉΘ 
ΨΘΙῪ Τἱοὶ δηᾶ γοὺ 6 ΥὙΟΥῪ Ὑ]οϊκοα, Ῥβ. ᾿ἰχχὶδἹ, 12. 
Αὐοσύυξτινε:--- ίασπα ρ»ιείαδ ] ἰλοδαιγιζαί »αίεγ 

"ἰδ; πιπιο πιαρῆα υαπίΐαε! ἰδλεδαιγίζαξ πιοτετωϑ 
φιοτ γὶδ.-- ΔῈ} }  ὮΟ ἀο ποῖ Ιοᾶγο δυὐϑῃ ΟὨἸ]αΥΘΗ 
δηἃ ΠΟῪ ποὶ τ ΒΟΒΘ 818]] "9 (μοῖν γἱο 68 (μα κὸ χὶϊ. 
20) ἃ.Θ 80 Ροββοββοά οὗ δυδγίοϑ, ἰδδύ ὑμΠ6 0} Ἰοδί 9 
Ραγίϊης ουθη ὙΠ ἃ ῬΟμΩΥ. ΟἍ, ΠΠΒΔΡΡΥ ΣἹΟΒ! 
ΟΥΚΒΧΕΙ,:--- 8 (86 σἱοὰ στουπα ὑπο ν ΒΟΡΘ 

ου ἰμΐηρθ ὙΜΒΟΝ ἄσοαν δηαὰ Ῥοσῖθῃ, ἘΌΟ]8Ὰ 
Ὀαυϊ]αΐης! Μαί. νἱΐ. 26, 27. 
άποιι ΟΡ.:-ἴῦ (Β6γ0 ΟΥΘ ΤΙΔΩΥ Ῥἱοὰθ σἱοὶ 

τῶθῃ, Ἧμο αἰὰ πυβοδμῃὰ ἰμποὶν θα] }} δ ἰδ βίον- 
δἃτὰθ οὗ αοα, 86 προοᾶ οὗ {6 ῬοῸΣ νουἹὰ 9 
τοαιϊγ Ἰθβδοπϑα, ΓἸκο υἱ11. 2, 8; χχὶϊ. 88. 

ἨΒΡΙΝΟΒΆ: --- ἘΒΟΥΘ ΔΥῸ ΙΩΔΗΥ͂ ὙΒῸ βΔίδμοΣ 
δοης τὶ ἰδμοὶν ροϊὰ ἃ ἰγοϑδυσο οὗ (16 τγδὶἢ 
δηἀ γϑηρθδῆοο οὗ ἀοά, Βοῃι. ἱΐ. ὅ.--- Τὸ ἀοέγουὰ 
ἸαθΟΌΣΘΙΒ οὗ ὑπ  ἱ ν ΕἾΤΘ ἰΠ6Ὺ Βᾶνο δδυπθα ἷΒ ἃ βίῃ 
μαὲ ογἱοί ουὐ ἰο θδυθὴ δηὰ 8 βυσϑ (0 Ὁσ ζοϊ- 
Ἰοτγοα ὉΥ 86 δυγβθ δῃὰ τηοβὲ ἔδυ] Τθηρβοδηο8 
οὗ αοά, 1 ΤΊ 688. ἱγ. 6.---Τ) πδηῖθ οὗ αοὰ “86 
[ιοτὰ οὗἩὨ Βοβίθ᾽" ἰἱθ 88 ἰϑσυί]0 (0 ὑπὸ πηχοῦ!γ 86 
Ἷε 18 σομβοϊίηρ ἰο ἐμ φοάϊγ, Ῥβ. χ]γνὶ. 1], 13.--- 
Βορΐπρ ὑμ6 Ῥοον οὗἁ ὑμοὶσ ν9}1-ϑδσυπϑὰ τδβθα ἰδ 
ταυχάοσ, Εχ. ἱ. 18, 14, 

ϑΤΙΕΕ: (Υ. 6) :--ὐὔὐδαιοβ ΓΟ ΣΒ ὈΥΪΤ ΘΓ ἰο ἐδ0 
[μογὰ, μὸ πδὺ Ομο (Αοἰβ γνἱὶ. 62) διὰ δἱιο Εἰπιδοὶΐ 
ὍΟΓΟ ἴδ. ΒΟΠΟΌΓΣΔΌΪΟ ορι μοὶ “{89 708ὲ,᾽᾽ Ἀ6 Βοτο 
ἐμ μὐνόυην ΒΟΌΪΥ ἀθοϊποδ ἐμπδαὺ ορὶἐ μοί, Ὑοί 
δρδίη---(Π 6 γὸ ὑ8μ6 ἱδρ᾽ Γαίου οὗ (μ6 δ ρὶτῖῦ αϑεοίβ 
(89 δαύδπονς οὗὁἨ ἔμπο Ἐρίβι]ϊθ δο Ῥθγοδριῖθ!γ δπὰ. 
ὈΘΟΟΙΏ68 ΒΘΙΘ 80 ΤΘΙΔΙΚΘΌΪ Ῥγορμϑίϊοδὶ {πδὲ 
8.81}}---ἶἰῦ ἰβ Ὁποοηβοϊ ουβὶν ῬΣΟΡΒϑδουίης οὗἉ Βἰπι- 
8017. Απ δυΐδοῦ, γγῶἴοο Ἰ᾿ἰνϑα δοοὴ δον ἰμ Αροϑ- 
.1.8 (Β ὀχοβίρρυβ), ξίνδβ υ8 ἃ 70}} δοοουδβῖ, οὶ 
8 ἀουι16855 οογχϑοί ἴῃ 18 χηδίῃ ζδδίατοβ, οἵ ἰδ 
τηδτίγγάοιῃ οὗ 981168 ἐΐ0 Φιϑι, ὑμ6 ,ογα 5 ὕτο- 
{80 Ὁ, ΒΒ ΟΥΓΥ Ὀοΐοτο {Π6 βοχο οὗ 76 γυβδ θα. ὅ690 
Ἰαϊγοά, Ρ.9 οἵδ.; [160 Εχουγβυδβ Ὁ. 18, οἰο.---Μ.]. 
--ἰἝ-σ.- 4). ϑβαγοϊν (86 νογχὰβ οὐ στο ΔΡΡΙΥ ἰο 
ἸΏΘΔΗΥ ΟὗἨ ΟἿΣ σΟὨ ΘΙΏΡΟΥΑΥΪΘΒ, Δ ἃ ἸΏΔΗΥ 6 Ῥγουὰ 
ῬΔ]δοθ ουρϑὶ ἴο ιδτϑ Β6 δρργορσίαϊθ ἱπβουίρίϊομ. 
--- Ὑοο υπΐο Βὲτη ἰμδὲ θυ] Θ.ἢ ἰδ Βουδθθ ὉΥ υἢ- 
τ ὐθουδηοθθ δηα μἷ8 ΒΘ ΌΘΥΒ ὉΥ Ὑτοῦς."-- 
Τ89 ἰχοαιπιθηύ τ ΒΙΟΒ ῬΟΟΣ ἸΔΌΟΌΓΘΥΒ ΘΧΡΟγίΘΏ09 
δὶ ἰ 6 δ πη 485 οὗἨ ΟἿΣ ΠΟ ΠΟΥ -ΔΥἰδίοσταίβ δηὰ τη6Σ- 
δδηΐ ῥυΐησθδ, ὙΠῸ ἰῃ ἐπ ὶσ δυδυῖσο αγΘ }υδὶ τι μδὶ 
1{Ππ080 ὨΒΙ.6Β πηροτί δπὰ ποι Ἀἰηρ Τλοχα, 80 Τοὸ- 
ἔμδο ἰο Κπον πὸ οτὰ αοἂ δηὰ ΟΌΓΡ ϑαυϊουγ, οσἱοϑ 
ἐυεγψιοΐογα Ἰουαὰ που ἱπ ΟΡ δατῆ, διὰ ἰδ ἱὶὲ 
ΚΟΥ ἰμαὺ ὑμ18 ΟΥΥΠ κα, πΔ8 ποὺ 8180 οπῃίαγοά ἴηΐο 
(86 οᾶσβ οὗ ἰμβο Ἰμοστὰ οὗ μοείβῇ Οἵ Ηΐω, πὸ 
ΘΟΙΠΔἀΘἃ οὐθῃ ίοδοβ ἰ0 ΒΔΥῪ ἷπ ἰμ6 ]ἸΔΥ: 
ἼΒοα 88.810 ποῦ ΟΡΡΥ688 δὴ ἰγοὰ βογυδηὶ, ἰμδὲ 
ἰδ ῬΟΟΥ δηὰ πορᾶγ---Ἰοδύ 6 ΟΥΥ διαϊπδέ {866 ππίο 
πῇ θαι 8δηα 1 Ὀθ δ υπίο (.166.᾽ σαί, χχὶγ. 

, 1δ.- 
ΦΑΚΟΒΙ:--ἶἰ ἴβ ποὺ (86 ἸηΘΒΌΧΟ οὗ τοδὶ, Ὀαὶ 

{89 ΤηθαΒΌΣΘ οὗ βἷη, ψι16}} (6118; ονουγίίης ἀθ- 
Ῥθηᾶβ ΡΟ {86 ΙΔΔΠΠΘΡ ΒΟῊ ΘΑΡ(ΏΪΥ σἱοδ 68, Ὁ0 
{Δ 00 φγϑαὺ Οὗ 81π18}}, αν Ὀθθὴ δοαυϊγοὰ δὰ δ.Ὸ 
θη ὐογθα; δηα θπ09 ἰμο80 ὙΒΟΙΩ Ὑ7ὸΨ 68 ΤΥ ΠῸ 
ΤΑΘΔΠΒ 68]} ἩὙΘΑΙΓΗΥ, ἸΏΔῪ ὉΘ ᾿υδὺ 88 ἀπ ροῦ!γ δηὰ 
ὈΒτὶ μίθοι, ᾿.8ύ ἃ8 ᾿Ἰηἀυ]χοηὺ δηὰ νο]υρίμοιυ 885 
ὑ8οδὸ γ0 8.6 ΓΘΔΠῪ τἰοἢ. Οὐ ἰοχὶ 8 ἐβουϑίοτο 
δἀαγοββοα ἰο 811 (δ δύο ϑασί}]γγ-ταϊπαϑά, ἰο δἷὶ 
τόσ] α]ν ΟΝ μὲ ἀο ποὺ οχάὰοὺ ἐδποὶν ᾿ἴγ68 80- 
οοχάϊηρ ἴο ἐμ ΤᾺ] ““ἰο ΒαΥθ, 88 ἐπου ἢ ἴδον δδὰ, 
διὰ ἰο Ὀυγ, 88 ἰδβουχὰ ἐμοῦ μοββοββϑὰ ποὶ."] 
σον. υἱὶ. 29 οἱο. 

ΝΕΑΝΡΕᾺΒ :---Φ(Ὅ1268 ἀσδουῖθοβ 081} ἰἱπ ΕΠ Υ60 
αἰβογοπί τοβρϑοίβ, υἱζ. ἴῃ χζασῃογοὰ ἔχυλβ οἵ (86 
80]α, ἰῃ Δρραγοῖ, ἱπ γυ]ὰ δπὰ βὲϊγογσ. Α1] {μι686, 
ἈΘ Β6Υ8, ὑδ 8 Υἱσἢ ΒΘΔΡ ὉΡ νἱίβουὶ ῥγοῦί. ΤἝΘΙΓ 
ἰγοάβυγοθ ἴῃ ροϊὰ δηά βῖ]γοΡ, ΤῸΣ νδηΐ οὗ 080, 8.6 
οδίθῃ ὮΡ ὙΪῚῈ συδβί ἀπὰ νν}}] ἐθβι} γ αχζαίϊπεί {πο πὶ 
πα υάστιαοιί, Βπάϊηρς ἐποῖὴ συΐϊ!γ Ὀοοδυβο ἐβογ 
βυβογοα ἰο Ῥοσὶδι 70 γϑηῦ οὗ 080 ἰμδὶ τ Δ1ῸΝ 
(Β6Υ οὐρὰ ἰο ᾶνθ δι ρ]ογϑὰ ἴον (86 Ὀομοδὶ οἵ 
οἴμοτβ. Το χυδὺ σοπβυμλθθ ἐμοῖν ΟὟ βοβῇ, γθ- 
τηϊπαΐϊης ἔλθτα οὗ ἐμποὶν οὐ ΡΟΣ ΒΔ] 6π688 δηὰ 
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: 

οὔ ἐδ ρυπίημμδηΐ ἐμαί δσαὶίϑ ὑμ οι ἴῃ ἐμ6 υὰς- 
ταδοΐ, Ὀδοδυ806 ἰηδίοδα οὗἨ γραϊμβοσίὶπς ἀυγσϑῦ]θ 
τίομ68, (9 δῦ Βοαρθὰ ὑρ {πο γε οὗ ὈΙγΪπ9 
ῬθπΙθμπιθηὶ ἷπ ἰσθαϑῦσοβ ἀθβυϊ θα (0 ὃ6 Θαίθῃ ὉΡ 
πὶ τυϑὶ. 

ΨΙΕΚΡΕΒΑΝΟΤ:---Α Ὁ γβιίδη, 88 88 ὈΘΘῈ 
δισὶ κί ΟἿ Βαϊ, ἸΩΔΥ οὐ ΜΟΡΙΙῪ ῬοΒβοβδίομβ 
Ἰκὸ Αὔτγδμδιω, θαυϊὰ δῃὰ τυ Υ͂ ΠΊΟΓΘ, ὉΓ ἃ Ὀθρ- 
ζ31}8 δἰ νν1}} πὸ τῇ οτὸ [8.6 ὺ8 ἰο μοῦνθῃ ὑμδὴ 8 
ξοϊάθη οἰ δὶπ ΟΥ τοϊγοί ὰ νν ἢ] ἰδ κθ ὺ5 0 ΒΕ]]. 
Οισίδε δαγβ ποὶ; “"ὙΥ{ἴὸ δδῃῃού ἰᾶτθ αοὰ δηὰ 
Ἰδδιητηο.᾽ Ὀυὶ ““07ὁ σδηποί δέγύε ἀοα δηά πηδηι- 
πορ." ΒΟ οΒ, βαγ8 Αὐγσυβίϊπο, ἀτὸ κἰϊ8 οὗ ἀοὰ 
διὰ ἱποσγοίοσο χοοὰ ἰῃὰ ἐβμοπίβοῖνγοβ. [1,68 Ιη6ἢ 
ἀδογγ ΤΠ’ 88 6Υ]], {ΠΟῪ 8.6 8150 δοσοχάϑα ἴο 18} 
κοσὰ, Ἰοδὲ 186 Ὁ Ὀ6 γα]υθα 88 (μ6 Ὀϑδβὺ σοοάβ, ἐμοῦ 
876 Δ'20 χίυϑῃ ἰο {110 οἱ}; Ηοΐγν ϑοτὶ ρίαν {μ6γ0- 
ἴογα οἷν ον ϊὰβ τθθπ ἰ0ὼ 6 Ῥτουὰ οὗ δηὰ ἰο 
Κτουπὰ ἰποῖγ ὨΟΡΘ8 οὐ υποογίαΐῃ σίσμοθ, Βαὶΐ 
Δ μου ἢ το 68 δα τἱρμίθουθῃ 888 8Γ6 ὁοαρδί!- 
16 νι} οὔθ οἰμον, γοὶ ὑμο8θ ῆΟ δ .0 ἀἰβιϊπ- 
ξυϊϑιοὰ ὈΥ (μοῖς ἸΟΥ]ΪΥ Ῥοβϑθββίοηβ, βιου]ὰ 
Ἔμον 8 ἷα (Βοὶτ 8οι}}]8 ἃ βδογϑὰ ἔδθαγ οὐ {8 61|.-- 
ΕἰΘΒ 65 ΔΥΘ ΒΠ8Γ6Β [Οοστοδὴ γι ο ““ϑολάίΖε δἰπα 
ἍΜ ειΣε." .---Μ..-τοῷ τδὰ Ἰἰρηίθ. Β6]}1- το στ Β18 
πῃ ἰδηάβ 1 ἢ6 βυδονγθ {86 ἔγτο οὗ ᾿υδίϑ ἰο ὈΌΓΤΗ 
ἷὰ εἷ5 Βοδγί.---Ὥν. Βαυνοσζῃθ, ἃ ῬΠΥϑιοἰδη, ΠΔΓ- 
γαίεδ ἐῃ6 6886 οὗ 8. ΙΪΒΘΥ, ὙΠῸ δα ἢΐ58. ἸΠΟΠΘΥ 
Βγουφαί ἰο ἷ8 ἀγίης Ὀθἀ ἀπά οχρίγοα τ (86 
πογὰβ “ἸΏΟΓΟ ροΪα, ἸΏΟΤῸ ρ014 1} 

[π600:--- 0 ἀδηοτβ οὗἨ νγ68}{}}.---ΟΥ̓ ἱνοΐοϊα 
τίς μ65 (ΘΑΥ ἿΥ δη4 ΒΟΔΥΘΙ]Υ).--- 
Ῥοβύββζχυ :--- ΤῊ σοθ υἱἱογοὰ ΟΥ̓ΘΡ [ἢ Υἱ οι. 

Ἰ, πιδὲ ἐξ ἸηΘΔ8Β: 2, 1.8 ΔΡΙΪσδίίοῃ ἴο Οὖν {ϊπ|6, 
δ, βοὴ ἰἰ ν}} ο68596. 

ἨΟΒΡΟΒΎΟΙΤΗ: Υ͂. 2. --- ΑἸ Βου ἢ ἐπ  Υ ΤΩΔΥ͂ 
ἢ κἸἰιίον Ὀτὶ κεν ἐπ γον ΘΥ65, ΔΠ ἃ ΤΙΔῪ ἀδ:- 

εἶ θη ὃν ἰΠοῖνς ὈΓΠΠΙΔποΘ ΤΒΘη γ8 γ8}Κ (δ 
διχοοίβ, ΟΣ δῖ ἰπ {89 δέχῃ Ρ͵δ668 οὗ (8 νγου]ά; 
γοὶ (007 διὸ ἰπ ἵδοὶ αἰγεααν σαηκογοα. ΤΟΥ ΔΥῸ 
Ἰοδίβδβοιηθ ἴῃ Οὐ δἰσλι. Τμθ Ὀἱνίπο ΔΕΖΟΙ [83 
Ὁχοδί δὰ ὁ ἐποῖὰ δορὰ ὉΠ χϊοα ἰμοπὶ:; ΠΟΥ͂ 8 ΓΘ 
δἰγοδγ πὶ μβοσοὰ δηὰ Ὀ]δβί θα, 88 θεΐπα ἀοοταοὰ 
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ἰο δρϑοαν ἀοϑβιχαοίΐοη; ἴογ γα ζυεα (εϊσαίοῖν οη 
ἐλ6 εατίλ (γ. δ), δῃᾳ Βαγο ποὶ Ἰαϊὰ ἊΡ ἰγϑαβυγο ἴῃ 
λεαυεη, ποθ ποῖ ΠΥ πιοίλ ΠΟῸΡ σωσέ ἀοὶῃ 60Γ- 
ταρὶ (Μδιι. νἱ. 20). 

Ἔνθα  ἰϊο Βμἰηΐηρ ἴῃ ὙΟῸΣ ΟΟΒΌΥΒ, (6 ΓΘ, 
ἴπ αοἀ᾽Β 6ὁγ6, 5ι}}}19ὰ δπὰ οογγοααά, δπὰ {π6γ π}}} 
πού ρῬγοῦύ γοὰ ἱπ {ὑμ6 ἀδγῪ οὗἨ ἰγἶα], ὈὰᾺϊ θ6 60π- 
Βαιηοὰ ὈΥ Ηἰΐβ ἱπαϊρηδιίοη: δηὰ ἱμ6 σδὺ ἐμ  Ὺ 
δύο οοηίγδοίοα Υ ἱγίηρ ἰἀ]6 88 κτήματα, δορὰ 
ποὺ Ὀοΐηρ υϑοὰ 88 χρήματα, Μ}ΟΡΙΠΡΡσ ὍΘ 4 τοἰΐπαϑε 
αγαΐπεί γοὺ αὖ πὸ ατγοδὲ ᾶυ; δῃὰ ν1}} Ρ888 
ἔγοτα ἐπ6πὶ ὈΥ͂ ἃ ΡΪαριιθ- 6 σοπίαρίου δηἀ ἀευοιν 
ψοιν ἤεελ αἋ γε. 

Υ. ὕ.---α βιγϊ Κίης οοαίταβί. Ὑὸ ξοδβίϑα 7ουΐδ]} 
ἴῃ 8 Ἃ6ΔΥ οὗ βδουῖῆοθ, θὰ δουπάδηοο οὗἩ 868 
οὗ {86 βῃ ον δορὰ δηΐπι8}8 18 οἱ {0 ἰ80Ὁ]6 δί 188 
βδουῦ οἷ] θαπαυοί. Υο οὐχὰΐξ ἰο Βατοὸ τυϊοὰ [86 
ῬΘΟΡΙΘ ΖΘΟΛΥ͂ δηθὰ τ]αἶΐγ; Ὀὰΐ γοὸ “ανὸ ζεὰ 
γΟΌΓΒΟΙνΘΒ δηὰ ποὺ {μ9 00 },᾽) γο ποιιγίδλεα γὙΟῸΓ 
οτὐσῃ ἀεατίδ διὰ ποὺ ἰμο86 οὗὨ γουῦ ῬΘΟρ]6; γ8 Βα 
βδουϊδορα δα ἀονουγοα ἔπ θη 116 ΒΏΘΘΡ ΟΥ Θα]γ68 
οὗ {868 88}} Γδιἰ6α ἔοΥ {89 Ῥδιηροσίηκς οἵ γοὺῦ οσῃ 
δρροίἐθβ. ΟΥὗὨ σοι. χχχῖν. 1--10. Ογυ!] ἐπ Οαἰεη. 
.΄88. 
Υο αἀἱὰ ἐμῖβ δὺ ἐδ) ΥΟΥῪ {ἶπ|6ὸ ΒΟ γ8 Ὑουγ- 

ΔΘ 8 Ὑ6Τ6 ᾿ἰἶκο υἱοί πβ δρροϊηϊοὰ ἰο Ὀ6 πβδογὶ- 
βοθᾶ ἰῃ {μ6 ἀδγ οὗὨ (μὸ Πογ᾽Β σϑηροϑηοο, τ ἢ 
ἷθΒ οἶἴὔθῃ οοτηραγϑα ὈΥ̓ Ποῦσον Ῥσοροὲβ ἰὸ 8 886- 
ΥΣὶῆσθ, 8506 Ὀοίον,, ΒΟΥ. χὶχ. 17. ΟἿ Οδουϊηθηΐῃ8 
δὰ ΤΒΘΟΡΗγ͵ἶδοί ΒΟΣΟ. 

ΤᾺΪΒ γῶ8Β ΒΙ ΏΔΙΥ τόσ δοὰ ὈΥ {π0 ϑυθηί. ΤῈ 
26 }8 ἔγομπι 81] ρατίβ οὗἩ μ6 τυου]ὰ σαπηθ ἰοχοί μοῦ 
ἴο {86 δαογύϊοο οὗ (9 αδεουετ Α. Ὁ. 70, ἀπὰ {πὸ 
ὑπο ηλβ ον 8 ἯΟΥΘ ἔπ 6 5 δίαϊπ αϑ υἱοί πηι ἰο αοἀ᾽ 8 οἵ- 
Τοπαοά ᾿πβὲϊοθ, ΘΒΡΘοΙ8}} ἴῃ (ἢ 6 Τεπιρίο; γδγιϊσα- 
ἸΑΥΪΥ νγῶϑ (818 ἔχυθ οὗὁὨ {μα γιοῦ, ἃ8 τοοογὰ θα ὃγ 
Φόοβορδυβ, 8. «). νἱ. ραδεῖπι. ---- ὙΠΟ 6811} 6χ- 
οἰϊοὰ ἐμὸ ουρία! ἐν δηὰ γτγονυοϊοὰ ἐμ ἔὈΓΥ οὗ 
186 Τδοίϊουβ σθ8]οἱβ δραϊπϑὲ ἔπθῦι, δηὰ (860 756} 
Υἱοῖϊπηβ ἰῃ ἃ ἀδΥ οὗὨ βἰδυρῃίοσ ἰο μοῖρ ΟὟ 
Ἰοτθ οὗὨἨ τϑιοπ; ΨΠδὶ 88 Ἰοῦς οὗ ὑμοῖν βὺὉ- 
βίϑῃδο νγ8ἃ8 δοῃβυτηοᾶ ὈΥΓ ὑπὸ Βδι)ο68, τ 6} Ὀυγης 
89 οἰἐγ.--ὐόδορ. 3. ". ΥὙἹΙ. 29, 82, 87.---Μ.1. 

Χ. ΕἾΝΑΙ, ΤΗΈΜΕ ΑΝῸ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ. 

ΕΌΒΤΗΕΕ ΑΡΡΒΕΒΒ5 ΤῸ ΤῊΕ ΒΕΑΕΤΗΒΕΝ. ΕἾΝΑΙ, ΤΉΕΜΕ: ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΤῸ ἘΝΌῦ- 
ΒΑΝΟΕ ΙΝ ΤΟΝΟ-ΒΟΕΕΕΒΕΙΝΟ ῬΡΑΤΊΕΝΟΕ ὕνΤῸ ΤῊ ΟΟΜΙΝΕ ΟΕ ΤΗΕ 10Β}.--ἘΝ- 
ΟΟΥΒΑΘΕΜΕΝΊ ΤΗΕΒΕΤΟ. ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ ΤΗΕΒΕΟΒ. ΕΙΝΑΙ, ΡΒΟΜΙΒΕ. 

ΟΠΑΡΊΕΒ Υ͂. 7--20. 

Ἴ ΒΒο ραϊοιηῦ {ποτγοίοτθ, Ὀτοίβγθη, πηΐο 86 οοταΐηρ οὗἩ 86 Ι,οτὰ. Βδμοϊὰ, ἐμ6 ᾿π8- 
Ῥαπάτηδῃ τα ὑοῦ ἴῸγ {86 Ῥγθοΐουβ ἔγαϊὺ οὗἨ {86 ϑασίμ, δῃὰ μδύμ. Ἰοῃρ ῥραίϊθποο ἔον 10, 

8 τη01] 9 τϑϑδῖγθ ὑ}|6 θασὶ γἱ' δηὰ Ἰδίίθν σα. 6 γϑ 4͵80 ρδιϊθηϊ ;5 ββίβ 88 γοὺγ Ἠθασίβ: 
9 ἴου {86 οουιΐπν οὗ ὑπ6 Ιοτὰ ἀτατθῦι πῖρῃ. αταάᾶρθ ποὺ οὴΘ 

10 Ἰοβί γ θ6 οοπάθιπηθα :ὁ θ6}|0]4, {π6Ρ πάρ βιδῃάθιι Ὀοξοτθ {86 
δρδιοϑὺ δηούμον, Ὀσοίβσοη, 

ἄοοσ. Τδῖζο, τηγδ ὕσο- 
1γοη, ΤΡ ΤΤΟΡΊΡΙΕ 80 Βᾶγο βροΐζϑη 1πὴ (86 πᾶτηθ οὗ {86 Ἰμοτὰ, 0 δὴ δχδιωρὶθ οὗ 

11 βυβογιηρ ἰούοη,᾽ δηα οὗ ραϊΐϑηοθ. Β6οά, τὸ οουψηὺ ὑμθτλ ὨΔΡΡΥ͂ σι ὶοῖ δηᾶαγθ.19 
Υο Βαυθ μεδγὰ οὗ {89 ρδίΐθποθ οὗ “0, δῃὰ μᾶγϑ βϑϑαΐ ὑ9 οηὰ οὗ 186 1,οτὰ; ἐδδὲ ἐπ8 

12 [μογἀ "5 1β υϑυῦ ρἰυ Ὁ], δὰ οὗὨ ἰθπάθσ πιθοῦ. Βαῦ δροόνο 8]] {πΐηρβ,"}Σ τὶν Ὀτοισϑῃ, 
ΒΉΘΔΘΓ ἠοὺ, ΠΟΙ ΠΕΡ Υ͂ ὨΘΑΥΘΏ, ΠΟΙ ΠΟΥ ΕΥ͂ {06 ΘΑΓΐΉ, ΠΟΘΙ ΠΟΥ ὈΥ͂ ΔῺΥ ΟΥΝΘΙ Ομ: Βαϊ 

12 Ἰο δ γοῦγ γεὰ 6 γθ8; δῃὰ ψΟΔ ὨΔΥ͂, ὨΔΥ͂; ἰοβὺ γα 1Ἀ}} ἰπΐο οοπαἀοιημηαίίοη.}δ [8 δὴν 



184 ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Χ5ΑΜΕΗ. 

14 ᾳιηοηρ γου Δ] οὐρα ἢ Ἰοὺ Ὠΐπι ῬΥΑΥ. [8 ΔΩΥ͂ ΤΩΟΙΤΥ ἴ ἰοὺ δἷπὶ βίηρ ὑβαϊπηβ, [5 ΔΕΥ͂ βίοῖ 
διοηρ γοὰ ἢ ἰού ἷπὶ 68}} 0 {86 6] 6γβ οὗἩ 86 ὀστοῦ ; δηὰ Ἰοὺ ὑθθῖη ῬΓΔΥ͂ ΟΥ̓ΘΓ Ἠἶπι, 

1ὕ δηοϊπίϊηρς ἴπ ὙΠῸ 01] ἴῃ (Π6 πδῖῃθ οὗ ὑμ8 Ιμοσὰ :6 Αιπὰ {πὸ ῥσδυοῦ οὗ ἔδιυἢ 8}}8}} βᾶγ6 
{16 δἰοῖ, δὰ ὑπ6 Ἰωοτὰ 5}}8}} ταῖβο Ἀἷπὶ ρΡ; δηᾶ΄ 1 ἢΘ πᾶν σοτμτα δα Β᾽Π8, ὑΠ 6 5}4}} 

10 ΡῈ ογρίνθη ἴῃ. Οὐ ἤ 888: ψοῖν Δ} 081}8 ὁπ6. ἰο δηούο, πα ῬΥΔῪ 19 9Π6 [ὉΣ δῃοίδοτ, 
{παῖ γα πιᾶὺ 6 μοαϊθϑά. Το οβδοίυδὶ ἔδυυθηῦ ῬΓΆΥΟΣ οὗὨ ἃ σὶρ θοῦ Τῆ8η ΔΥδ]ο ἢ 

17 τοῦσοῖ. Ἐ]1Δ8 τγϑ ἃ τωϑῃ δι )]θοὺ (ο 16 ῬΑΒΒΙΟῺΒ 88 ὍΘ ΔΓ6, δηἃ 6 ῥγδγϑὰ θβδι- 
ὨΘΒΌΪΥ ὑδδὺ [Ὁ παρ ῦ ἠοῦ ΤΑΪπ : δηᾷ 1ὗ ταϊηθα ποῦ οἡ {δ θαυ ὈΥ {16 Βρ866 οὗὁἨ ἰδγοθ 

18 γϑαγβ δῃὰ βὶχ τῃοηΐῆ8. ἀπά 6 ργαγϑὰ δρδίῃ, δῃὰ (9 Ὠθδυθῃ ρᾷγο τϑίη,  δηὰ {80 
19 οατίν Ῥγουρῃὺ ἔοσ ἢ μον ἔγα!ς. Βτοῦῃγοη,᾽᾽ 1 ἀν οὗ γοῦ ἀο οὖσ ἔτομι ὑπο γα, 5 δηά 
20 οπμθ δοηγοτῦ ἷπι, [ωδὺ Πἷπι Κπον ὑμδί ἢθ τ σἢ σοηγοσίου ἢ ἐπ βίμπονῦ ἔγοσα ὑἢ6 ΟΥ̓ΤΟΣ 

οὗ ὨΪΒ ὙΑΥ 888}} βαῦα ἃ βου} ἔγοιι ἀθδίι, δηα 8ἢ8}} 146 ἃ πυυϊοπἀθ οὗ Βιη 5.5 

οτθο 7. [1 Βος. Α. Κι. 1, Δ]. ἸΠΡΟΤΕ ὑέτον Ὀοΐοτο πρώϊμον; Οοά. β΄. ἰπδογίδ τόν καρπόν (τόν ᾿ἰτπιρτοῦ.) Ὀοτῦ 
πρωιμον.--. , 

δΏκο: 80 ῥδίϊοπὲ [ὨΟΓΟΙΌΓΟ [δ ΓΘ], ὈΓΟΙὮΣΘΗ, . . . . Ββανίης μαϊζίϑιοθ Ἡϊἢ ΓΟΌΓΘΩΟΘ ἰο 1ξ, 1]1 [δ δὲ Γὸ- 
οοἶγοά ἴΠ9 ΘαΥΪν δα {Π0 ἰατίοῦ ταίΐῃ. 

[.... Ὀοΐηρ ρμαϊίϑηϊ οὐοσ (ΑἸτογὰ) ξ, 881 Ὸ 6.41} δυὸ τοοοϊγοᾶ..... --Μ.] 
Ὕαγβα 8. [3 Οοά. Βίη. ,. δἰ. ἰπδογί οὖν του μακροθνμ Ἴσπτες ] 

ΙδΔηκθ:... . δίτθη 6 γΟῸ Ποατίδβ, ΤὉΥ ἴΠ9 οοἸαΐης οὗ [9 ἰδ εἰκῃ. 
“6... δἰ} |6...., Ὀδοδυδο (Π6 οοπίῃξ .. .. -- Μ. 
Α. Β. 1δομπι. Το θη 4. Ραοο ἀδελφοί Ὀοίογο ἀλλήλων. [Οοὰ. Βίπ. κατὰ ἀλλήλω ν.--Μ,] 
Α.ὄἕ Β.Κ..1, [Ὁοά. 8[η.---Μ]. κ]. τοδλὰ κριθῆτε ἴο᾽ κατακριθῆτε. 
Ἀθα. οὐδ ποῖ ὁ χριτής (85 ἨΌΓΠΟΣ αδβογίθ), θυ ὁ δυβίδιτιϑὰ Ὁγ Α. Β. Κὶ. 1,. [Ὁοὐὰ, Βὲπη.---Μὶ.] αἱ. 
1ᾶηκο: Οτοβθῇ (εἰ κῃ) ποῖ... (δὲ γὸ ὕὈΟῈ ποῖ ἱπάχοὰά. ... Ὀοίογο Π9 ἀοοζθ. ᾿ 
Μυγτηῦγ Ὠοῖ, ὈγΓοΘΙΈΓΘΩ,.... ἴηδι γο Ὀ6 πο ἡυάμοά.... --.Μ.} 

Ὕοτγθο 10. 6 ΤΒοο. Κὶ. ἴω. 8]. 1πβογῖ μον Ὀοίοτο ἀδελῷῴφ οί, οζαεί! Α. Β.-- 80. ἣλ5 τῆς κακοπαθείας Ὀοΐσχο ἀδελφοί 
ὉὈπί Α. Β. Κ΄. ἴ,. Δ] κἷὶνο ἀδελῴφοί ἢτεῖ. 

ὃ ἐν [Τουπὰ ἰπ Β [Ουά. ῥα μερίαν δὐορίοά Ὀγ ᾿ΔοδΔηη, ἰα ταπέπρς ἴῃ Α. α. Κ'. 4]. 
[Ὁ Οοά. Βίη. τοδβ καλοκαγαθίας ἴος κακοπαθείας.--Μ.} 

ἴδηκο: Ταῖκο, Ὀγοίγθη, 88 δὴ ΟΧΑΙΏ019 οὔ δυδογίης 601} δπὰ οἵὗ μαϊδηοθ [Π6 ργορῃοίδ ὙΠῸ ἢδύο βροϊχϑὰ ἴ 
νἱτγίπο οὗ (86 πδηιθ οὗ ἔπ 1,ογά. 

[ΤὰΚο, ΤΥ Ὀτοίμγϑη,. . . . οὗ Δ΄ Π]οςίοη δηά μαΐθηςθ. .. ., ὙἹὮΟ δροῖτο ἰῃ.... -- Μ.] 
Ψοτοο 1]. 10 ἸλοΙΔΠ ἴυΓ ὑπυμένοντας τευ ὑπομείναντας Α. Β. ΜῈ]. 8]. Οοά Βίη. ὑπομίναντας. 

1: ἴδετε Α. Β. ἢ. ΑἹ]. ΤΙ δε οηὰ, [ΑἸίοτά], (πγουμἢ δ ὀχοβοϑίίοδὶ ταἰβίαϊζθ ΔΡΡΟδΥΒ ἴο ἤδτθ ὕὈ60 ομδηκοὶ [ηἴὺ 
εἴδετε Ἀσο. Β εκ]. δπὰ μἠορίοι Ὁ 1:δομ δ. 

12 ὁ κύριος οιἠίξ α. Καὶ. αἱ. Τ᾽ δομοπάοτί; Α. Β. ἐπδογί 1|, πὶ Β οπιίίβ ἐποὸ Ασγεοῖο, ΤΏ ὁ κύριος ν|ῶϑ 
ῬΓΟ ΒΟΥ οπἰἰθἀ, Ὀϑοδυθο 10 88 μ6]ἀ ἴο ὃ6 δι ρογθουδ δίϊοῦ ὑπο ργοοϑοάΐηρς κνρέον (Ηπιδου). 

ἴδῆρο: Βομοὶὰ, τὸ σοι ΠΔΡΡΌΥ ἴμο βυδεγογα ἯΠῸ ἀἰὰ ϑηάυΓο.--- 8 δ Ὠϑαγὰ οἵ 189 θη ῃγδβηοθ οἵ δοῦ 
ἘΠῸ ΟΣ εἴ 186 οῃὰ [[π9 οοπευπηπιαὶ 0) οἵ 189 ογά, ΕῸΣ ὙΘΓΥ͂ Θοσμρθδαίοηδίθ ἐδ ἴπ6 1ογὰ διὰ πιο 

οτεθ ΡῸΣ 

ὃ 

εἰδι!. 
[Βοϊιο! ὰ, πὸ οουῃξ δα Υ̓͂ (θὰ ἐπδὲ ομάπγο. .. . 8660 8180 [Ποὸ οῃὰ οὔ ἴο Ιοτὰ [οὐ ΗΠ ἀδαϊίηκβ στ δα]: 

Ὀθοδῖδο ἐῃ9 ἴον ΥΘΓΥ ΡἱΠ{1 πὰ τοτοὶἢ}}.---Ἀ{.] 
οτεο 12. ΠΣ Οοά. 5[η. δεδ πάντων οὗ »ν.--Μ.]) 

Ἴ 14. (σά. δίῃ. τεδάβ ἥτω δὲ ὁ λόγος ἴογ ἥτω δὲ Κ60.--Μ 
δ 1 Γ᾽ γοηἀογίηρς “ ἰπίο ΠΥΡροογίδυ ᾽"᾽ δύοθο ἤγοτῃη {6 1668 ΔΓ Ποηἰο τοδάϊηρ εἰς ὑπόκρισιν οι. . 

Κ. αἱ. Βαϊ Α. Β. Ψ]Ε. 8]. ὅχ ἔδο τοοίπς ὑπὸ κρέσεν. 
ἴδηκο: Βυϊ δΌοΥΘ 81} ἐπ! κ5, ΤΩ ὈΓΘΙὮΓΘΏ, ΒυΤΘΔΥ (ΠΟὨΒΡ ΓΘ) ποῖ, ΠΟΙ ΠΟΥ ὈΥ ἰδ ΒοδΎΘΏ, ΠΟΤ ὮΥ ἔδ0 ΘΑΓᾺ 

...: ἌΩ Ιοῖ γοῦν (Βίμαϊ!ς.: ὁ λόγο ς) γοα Ὀθ8 γεδ, δΔῃηὰ ΥΟΙΣ ΠΩΥ͂ ἃ ΠΔΥ, ἰμδὶ γὸὺ 1311 ποῖ πηάοσ ᾿ξ’ 
ΠλΘΩ 

. [κοὐ {λιλῖ γο 411 ποῖ πηδοῦν πιᾶδριπιοηί.--Μ.] 
ὝοΙ0 18. [Δηρὸ: Ποθ8 ΔΠ οἰἴοπ ὨδΡΡοΩ ἴο ΘΏΥ διηοηρβ γουῖ...., 18 ΒΩΥ ΘὨΘΟΣΩΙ, 196 ὨΪπὶ απ ὈΓαί6θ. 

[16 ΔΗΥ͂ Δηιοηᾷ γοῦ ἰῃ αἰ οϊοη ἢ... . 186 ΔΩΥ͂ ΘὨθογίυ] }}...... - 
ὝοΓΒ0 14. [16 Ιπρογὶ τοῦ Ὀθίοτο κνρίον Ἐσεα. Ε. 1.. οχ 8 Β, τίοῖ αἷθοὸ οὶ ἱδ κνρέίον.--Μ.] 

Ἰληκθ:. . . . Ιοξ ὨΠπὶ 08}} ἰο ΒΙπηδ0]΄.. .. 
[.-. - . ἰϑοὲ Ηἰπι 81} ἴογ.... -Μ.|] 

γοῦβο 16. [μδηχ0: Απὰ 80 ὕγγοῦ οὔ δε ἢ 8}81} Ὁ610 {16 αἰοἷκ .. .. 1{688]} 06 Τογκίνϑῃ πίη. 
[.... βᾶνο (Π681) [Π0 δίοΚ πιδῇ;..... ΝΜ. 

Ὕοτθο 16. 11 Α. Β. Κὶ. [Ὁοἀὰ. φωσ αν): 4]. [Δορ πιδηΐ [ΑἹ οτὰ] ἰπϑοτὲ οὗ ν. [Ά60. οπιὶία ἘΝῚ 
186 γὰς με ΤΣ Α. 8. [Ουἀ. Βἰη.--Μ.] 4]. δοβιίαπη; τὰ παραπτώματα ἃ. Ἑ. κἱ. Τιφομοιάοτί 

Ἰογά.---. : 
9. Α.Β. προσεύχεσθε; [Ἐθ0. εὖχεσ θε.--.} 

1δῆᾳο: Οοιιίδδϑ, ἐΠΟΥΘΟΓΘ, ὙΟΌΓ δἰῆβ ἰο οὔθ δῃοίποῦ, πὰ ῬΓΑΥῪ ΤῸΣ οὔθ δηοίδεγ..... ΤῊΘ ὑγδγογ οἱ 8 
τσ ἴθοιιδ δῃ, ἰπσΑγΪ γ οἴοῖθα) [6ΠΠἸ εἴπου οἴθοξο 4] να θῖ  παπιοῖι. 

[.... ἐποτζοίογο γοῦῦ ἐγα μα οδδίοηδ ΘΟ ἴ0 ΒΏΟΙΠΘΓ..... . Ἐδπο ἱπΎ ΔΡαΙΥ οὔροί! Δ) ῬΧΘΤΟΥ οὗ ἃ γἰκμίοου ΒΔΏ 
ἰ8 ΥΘΤῪ οἰδοκοίουδ.--Μ. 

Ψογεο 17. Ἰυκο: ἡτῊΣ Ὁ 1κὸ μαϑδϑίομδ τ τὰ 5, δὰ δο ὑγαγϑὰ ἃ ἤσγαυοσγ ἐμδῖ 1 δῃου]Ἱὰ ποῖ σαίῃ, δηὰ 1 ἀἰὰ ποὶ ταὶ 
Ὦ ἴΠ9 ΙΔηὰ ἴον... .. 

[. ... οἱ ἍἘῈ ῬΈΒΗΟΟΕ ΤΙΝ τ6, δηὰ πὸ ὈΓαγοί τὶ ἐπ γάνος ἐμαὶ ἐξ ταὶ σίιξ ποῖ σαΐπι, δά ἰἐ χαϊηϑά ποῖ οὐ [86 
δαγίλ [ῸΓ.... - Μ. 

Ὕοτθο 18. [9 ἔδωκεν τὸν ὑετόν . Εἴη, Α. 4].---Μ.] 
ΣΟ 19. ΕἸ Πος. α΄. ΤΊβομϑηά. οὔλέξ μον. Α. Β. Καὶ. [Ὁοὰ. Β[η.--Μ.} ἰπδοτὲ ἰ{; 89ὸ Ζδομλδης [ΑἸΠτὰ.--Μ.) 

[3 Οοά. Βίη. ἰπδογίϑ τῆς ὁδοῦ Ὀοίογο τῆς ἀληθεέας.--Μ. 
[κηᾳθ: ΜΥ Ὀγοίδγϑῃ, [6 ΔῊΝ διποης γοὺ Βῃουα δυὸ δἰγαγοά ἴγοσα ἔδο ἐσαίῃ, [Βἰπα1:.: ἴχγοτι ἴπ9 ὙΔῸΔΣ οἵ 

ῖμο γι }}} δῃὰ ο!6 βΒῃοιἹὰ οοηγνογί ὨΙΏΔ. ... - 
ἐν νιν 6 Ἰοὰ ἀδέγαυ ἔγομι ὑπ γα ἢ δηἃ οἠθ ἑυγ ἴα Ὀδοῖς.---Μ.] 

Ψοῦεο 20. [3 γινωσκέτω Ἐος. Α. ΕΚ. Π.. σα]κ. Α].: γινώσκετε Β. ΑἸΙογὰ.--Μ] 
Ὁ ψυχὴν αὑτοῦ. Α. [Ὁοἀ. Βίη.--Μ.}] Τα. δ]. υδομπιδηη, [Α ἱπεοσίθ τύ ν---.]; ᾿θο. Β. 6. Κ. ε]. τοϑὰ 

ψν ψ. 
δληκο ες ᾿ἴπ ἘΠΟΥ͂Ν. . «-. ΘΟΥΟΡ 8 τυυϊεἰἰυἅο οὗ αἰπο. 
[πον γο, πῇ δ6 το τη 61 6 δἰηποῦ ἴτοι [80 ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓́ΒΙΒ ΤΔΥ.... --Μ.Ρ] 

8 ΤῊΘ 88 δ. οἵ ὅδηοα, Ἐρίν.19 οἵ Φαπιοα; Ἐρίει]ο οὗἩ β8.[, 8 πη68. ὺ 

ΠΠαχωβου Β; ]Παχωβου επιστολη, Δ; τελος τοῦ αγιου 
αποστολου ]Ϊαχῳωβου επιστολη χαθολιχῃ Ζ.---Μ.] 
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ἘΧΕΘΞΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ακαϊνεῖε :--- ΤΥ ὮΘΤ δἀάγοθθ ἰο (9 Ὀγθίμσθα. 
Ῥϊηδ] ἰμόπιθ, υἷσ: οχμογίδίϊου ἰοὸ ϑπαάθυγαμοθ ἰἢ 

Ἰοηκ-υβδοντίπρ Ῥαίΐθποθ ππίο {86 σομίηρ οὗ ὑμ9 
Ιοτὰ, τυ. 7--9. Ἐποουγαχοιηθεί ἱμογοῖο: ΕΧΘΙΔΡ] 68 
οἵ γναϊϊεπὺ βυαβοτίηρ, υυ. 10, 11]. --- Οὐ μα 01 018 
(δεροοῖ: 5υπηίΐης οὗ δοαϊίοιβ τπιονθιηθηΐβ. 
Με) ονσοὰ ἀἰδροβιϊίοαη. 186 Ἀθδὶϊπρ οὗ ὑμοῖν βἱοῖκ- 
δεβεοθ. [ἰἱδογδίίοη οὗ ἐμ δοῃϑοῖθῃοθ ὈΥ͂ ΠΘΒῺΒ 
οὗ ΘοὨ Το βδίοη οΥ̓͂ δἰηα. Ἐχδοσίδιϊοι ἰ0 ἰπίθγοοϑβ- 
βίου. ΤῈ Θσϑδιι}]ο οὗἩ Ἐ]185, νυ. 12--18.-- -Οοπο]ὺ- 
δἴοη τορ]οΐο τ ἱ Ῥσοιΐδο, τυ. 19, 20. 
ωσιλον αὐάτοθε ἰο ἰλε δγείλτεπ.0 δΖῆπαϊ ἰλεπιδ: 

οἷς. εσλοτίαίτοη ἰο ἐπάτγαποῦ ἐπ οησ- δ )εγίπησ ραίζίοπος 
κπίο ἰλε εοιεῖπ ὁ ἰλὲ Γοτά, νυ. 1, 8. 

γεκ. 7. Β6 ρμαϊλὶϑεῖ ᾿μϑσϑίοσϑ, ὈσΣΘΊΒΣΘΩ .--- 
ἀδελφοί ἴΒ ἴ 6 ἰυγηΐηρ-Ροἰπὺ ἴῃ ὑπὸ ΑΡοβί]θ᾽ 5 δά- 
ἀτεϑβ. Ηο ΠΟῪ {ΓΒ ὈΣΙΓΔΔΥΪΥ 0 (86 ΟὨ τ βί Δἢ 
δεοϊΐου οἵ πὶ8 τοδάϑσγε νἱϊμουΐ οχοϊἀϊῃς ΒΟΎΘΥΟΡ 
(86 διυτίμες ἀοδίχη οὗ 89 δάάγοβδβ ἴοτ 84}1 796 078 
Θδρδῦϊο οὐὁ ὁοηγοσβίου ἴῃ οοπίχαϑὺ ἰὸ (86 δἴοσο- 
πιρηϊϊοποα ἱποουγῖςὉ]6 πλούσιοι. μακροθυμεῖν 11- 
(678}}} ἰο Βαυϑ σγοϑδὶ οοιιγαρο, (0 Ὁ τη ΔρδΕϊ που, 
δγδησθ68 ουἱ ἱπὶο {1.6 ἰά688 ἰο 9 Ἰοηρ- Βυ ΟΠ ΟΥ 
(ογθεδσίπρς ἰοτγδγὰβ ἢ 6 ΟΡ Ἰηρ, ΔΡΡΙΟΔΌ]6 ὈΟΙκ ἴο 
᾿ὲτίπο δηᾶὰ Βυτηδη Ἰοηρ-δυ δ σὶρ, δηα ἴο Ὀ6 Ρᾶ- 
(πὶ πὰ (ἢ 6 οπάυταποο οὗ βυδδουίηρς, Ὀυύ δ͵8ο νν (ἢ 
ἰδς Ἰδίοσδὶ Ἰάθα οὗἨ ραϊ θη Βορίης [0᾽ ΘΠ ἀυγϑΠ 69 
ὑπάον Δρραχοπὶ ἀδῆροσ, λέγε ἈΠΟ [86 ΘΧΡΟΥΘΏΟΘ 
οἵ ψοτ  ἀγ δοὰ Βαπιδη σσόηρ, ΠοὉ. Υἱ. 12, Ηθῃσ6 
μακροθυμία 18 ἀἰδίλησυϊβιοα ἔγομι ὑπομονή ἴῃ Οο]. 
.,.11, Απὰ Β6σΟ 8180 (86 ἔδσιῃ ἰΒ ΟΟΥΟΌΒΙΥ ΘΠ ΟΒΘῺ 
ἱπεϊεοὰ οὗ ὑπομένειν οἷ. 1. 12, Ὀδοαυ8ο 5:6 ΑΡΟΒ116 
ἀερεῖτοβ ἴο ἸΔῪ βίχοδβ οὐ ἴθ ϑῃάυσδμποθ οὗ ἰδ 
Φεπ 8 -ΟἸ τ ἰϑιϊδη ἀπᾶοχ ἰδ τγοηρΒ οὗ ἰδο οἱὰ 
δἰϊμδιΐοη οὗ 89 τονὶὰ, ὉΥ ᾿ ΒΙσὰ ἰμ6 Φυ6 6158 
βυδεχοὶ {ποσηβοῖγοϑ ἰο 6 ἀτὶ θὰ ἱπίο τουοϊυἰίοη. 
σεῖο 186 οοτσαΐηᾷ οὗ ἴ86 Τιοτᾶ.--Τοὸ Πογὰ 

15 ΟἸγίδέ, δ8 ἴῃ οἷ, ἰϊ. 1, δὰ (89 παρουσία ἀδπηοίοβ 
ΗΪ5 οβοδβαϊοϊοσίοδὶ δάνϑηϊ δοοοσάϊῃρ ἰοὸ ὑμ6 θη ἰγο 
οὐδ 1081 δηα δροβίοἹοαὶ βυβίϑθτα οἵ ἀοοίγϊηθ 
(οοοβοαπθηεγ ποὶ {16 σομΐῃρ οὗ αοἀὐ υπίο ὑυὰρ- 
τοὶ ἀἰδιποὶ δηὰ βοραγϑαὶο ἴγοιι 80 δαγθηίΐ οὗ 
Ομγίδί, δδ Βο] ἃ ὉΥ Αὐκυδίϊ, Το116, ἀθ Ὑ οἰ6). 
Βαὶ ἐμἷ5 ἱπυοῖγεβ πὸ ΣΘΘΒΟῺ ΓὉΣ ἰἀθης γίηρ {818 
παρουσία τὶ 86 υἀρταθηῖβ δαπουποοᾶ ἴῃ υ. 1. 
ΠῸΓ τησδὶ νγο, οἢ (89 οἴον Ἀδηά, ᾿ἰπιϊΐ ὑμ 6 δοταΐη 
οἵ Ο"σὶβί ἰο ἐμο 1δϑὲ δηὰ οοποϊυάϊης οὐϑηίΐ οὗ ΗΒ 
ερίρβδηγ. ὙὍ8Πὲ οομηπρ οὗ ΟΠ ἰδὲ 18 ὑπ 6 ΘΡΊ ΡΒΔΩΥ 
(δηϊ εβίδιΐομ) οὗ Ο τὶ βὶ νυ ἢ} 81} 1(8 δηἰοοοάθαι 
ἰπἰετροϑιϊίοια, Ὀ6 ἐμ 00 ὉΠΙΎΟΣΒΑΙ οΥ ἱπαϊνί δ], 
1}6 ξγεδίδδὶ οὐὁἁ νυ μῖοι 18 (86 ἀοφβίσυσίοι οὗ Φοτχυ- 
88]6, 858 [8:6 {Υγ6 οὗὨ 8]}] δυ θϑοᾳιθηῦ σοι ρ8. 
Βοβοϊἃ τ μιδραηάπιδιι ναὶ τθῖὶ .---ΟΥ. 

εἰ. 1.18: 8΄ν. νἱ. 16; 2 Τίπι, 11. 6. 
Ῥοσ ἴδ ῃριδϑοίοιιβ ἔχ οὗ ἴδ: Θασῖῆ.--- 

ἩΝΐοΝ 16 ᾿ψὁ}} ποσί ψαϊϊησ ἴῸγ. ἴῃ ὑμἷ8 (89 
Βυρθαπἀτδῃ 15 ἃ δυτῦ 0] ἴ0Ὁ ὈΘΙΊΘΥΟΤΒ, 88 8180 ἴῺ 
(δῖ Βο οοηδάοβ ἰμο 86ϑὰ ἰο ἰδ) δασίδ, ἰο ἱμνἐδὶ- 
Ὀίαπεξδ, ἰο βεοιιΐηρς ἀοδίὰ δὰ {80 χγῶυθ. ὅπο. 
χὶΣ, 24 -- 
Βοίης ρϑιίϑηϊ ονοσ ἰϊ.--- μακροθυμεῖν Ῥ»το- 

ὈΔΌΪ ἀδῃοίοβ Β6σΘ ᾿ἷ8 ροσυβουθσίης ΒΟΡΘ οὗὨ (89 
ΒοοιΚἸΥ Ὀυγχίοα βο6α, [{ 8 {8:0 ῬΓΘΟΙΟΌΒΗΘΒΒ οὗ 
ἴδ. ἔστε (πῖ ἢ, ΔΙ Βου σι ἰπν 8116, ΒΘ 8668 1π 
ἐχρδοίδι 9), ἐμαὶ κεῖνο 5 Εἷπὶ Ἰοη ρ- οηἀιιτὶπκ, [Δ 108- 
κε οοῦγαροθ. Ηο οδ᾽ουϊδίοβ οα ἰ0. [ἐπί 18 ΤΟΥῪ 
ξταρμίο; ἰξ ἀορίοίβ ἶτω, 88 10 ΜΟΣΟ, δι {1 σ᾽ ΟΥ̓́Θ 

ύ ἴῃ {80 σοπδάοπς οχσχροοίδίίζοι οὗ 118 ΔΡΡΟΑΣΊΚ. 
--Μ.]. 
μι ἐξ 8881} Βανϑ σχϑοϑὶνϑᾶ.--- ΤΠ αὺ ἴδ, 

18 ἤγαϊ ἴῃ 1.8 βορὰ, ποί 8 6 Βυ 5 δη ἀπδὴ (Μογυβ). 
ΤῺΘ ΘΕΑΙΙΥ δῃᾶ [890 Ἰαῖῖθοι σαΐῃ.-- -ΤΠαὺ 18 

τὶ τοΐογοηοο ἰοὸ {86 οἰϊππαίο οὗ Ῥαϊοδεϊπο: {9 
δυΐα 8) ταΐῃ ὈΘίΌΤΟ βονίηρ, ἐπ Βρσίπρ σαὶῃ 
Βοΐοσα δαγυοδί, θυ. χὶ, 14, 2; 726νυ. νυ. 24, οἱο. 
860 πον, Β. Ἧ΄. Β. Ασιἰο]8 “γέ εγμησ.᾽" [{ΤῈ9 
ΘΔΥΪΥ ταὶπ πρώϊμος Ἴ}" ΓΙ Ὀθέϑῃ θ᾽ (811 

δ-οουὶϊ (86 πυἱὰ α]6 οὗἁ Οοίοδοτ, Βοδδενδ ΤΏΟΓΘ σοηἰΐἢ- 
ποὺβ 'π Νονο 6 δηα Προ ΌοΥ δηὰ ἰυγποὰ ἰπίο 
ΒΟΥ ἴῃ ΦΔηυΔΥΥ δπὰ ΕΟΌΣΌΔΥΥ. 78μο ἸαϊίοΥ ταὶπ 

ὄψιμος, ΦΊΡΟ 611 ἱπ ΜδσοΒ πα Ἰδϑι θὰ ἰοὸ δροιΐ 

86 πιϊάἀ]ο οὗὁἨ Αρτὶ]. ἸΤδυπάοτ- χυδίβ σοσγὰ ηοὲ 
ὉΠΟΟΙΊΣΏΟΣ ἤγοτῃ δηλ ΤΥ ἰο ΜάγοΣ.---Ἴ δ δἰηρα- 
Ϊἴδὰτ οχροδίϊϊου οὐ {89 ΘΔΥΪ δηά {}6 Ἰδαίου σδὶπ 
σίνοη ὉΥ Οδουπηθηῖι8 ΤΑΥ͂ ῬΥΟΥΘ διυρροβίϊνο: 
πρώϊμος ὑετός, ἧ ἐν νεότητι μετὰ δακρύων μετάνοια. 

ὄψιμος, ἡ ἐν τῇ γήρᾳ.---Ν.1. 
ΕΚ. 8. Β6 γ7γ8 6180 Ρδιὶϑῃῖ.-- ΑΒ 8 ἐδ 

Βυβοδπάμιδῃ. [1 18 δββδυϊῃηϑα ὑἱμβαΐ (86 βοοὰ 88 
ὈΘΟῺ ΒΟΥ ΒΟ Ωρ ἴθ. ἸΤμοὶρ ρδϑίΐθησο, ἰπαοοὰ, 
18 ΒΟΓΟΙΥ ἰγϊοα, ὮΘΠ6Θ: 

ἘΠΊΒΌΙΪΒΗ ὙΟΌΣ ΠΘαΣίπ.---1 ΤΉ 655. 11]. 18: 
1 Ῥοὶ. ν. 10. Ἰὺ ἰβ Βογοὸ υπαογδιοοά ὑπαὶ ἐπὶ 
τηυϑί 6 ἄοπο ὈΥ͂ Βοοκίπρ τοῦαρο ἢ ῬΥΑΥΟΣ ἴο ἐδ 9 
μοτὰ, ψῆο αἰνοίι βίγοηί, 88 88 Ὀθδι χϑρθϑδί- 
Θ]γ γροϊπιεοα οαΐ, ὁἈ. ἱ. δ, 6 εοἰο. 
Βϑοδῦδο ἴδ6 σοσΐῃβ οὗ ἴδ Ι,οχᾶ ἰδ πίρκὮ. 

--Ἰλίογα!!γ: ἰὑὉ Β858 δἰσθϑῦν ἀγάνη πἶρὰι ἰπ ἰΐ8 
οομλΐης εἰρη. ἴ ἰβ ποῖ 8 ἔχϑα ὨΘΆΥΠΘ8Β δυΐ ἃ 
οοῃϑίδπς ἀγα ΐῃ; ΠΟΆΓΟΥ δηὰ ἱπδί, ποΐ ἴῃ ἰμ9 
860η86 οὗ 8. ΘΠ ΓΟΠΟΪομοα] ἀοβηϊίοι, δι ἱπ (86 
Β6186 ΟΥ̓͂ ἃ τε] κοι εχρθοίδιϊοῃ δῃὰ ΔΕΒΌΓΘΠΘΘ, 
Ὑ81ΘῺῸ ἀο65 ποὶ οα]ου δῖα {86 ἰἶπι6 δηὰ (6 ΒΟΌΣ, 
ΟΡ γδίμου Ἰοοῖζβ αὐ (τοο ἴῃ (6 ϑρὶχὶΐ οὗὨἨ ἰπ6 Τογχὰ 
Ὀοΐοτο Ὑβοῖὰ 8 ὑμβουθαπα ὙΘΔΥΒ ΔΥῸ 838 ΟὯ6 ἀΑΥ͂ 
(2 Ῥοὺ. 111. 8). [π {6 Αροβίϊθ᾽ Β 86180 οὗ ἐδ 
οχργοβδβίοι, ἰἰ δσουἹὰ ὯὈ6 δ8]ὰ πα τπδὺ Ὀ6 βαϊὰ δὲ 
811 εἰπη05: (λ9 σοταΐηρ οὗ (ἢ [τὰ 5 εἰρα. 

γεβ. 9. ΝΜῶυσχτοῦσ ποῖ, ὈΣΘΌΒΥΘΙ, αρδὶπαὶ 
ΟὯΘ βῃηῃοῖδοι.---οτο 18 ΠΟ ΤΟΆ800ὴ ὙΨΠῪ {18 
Βουϊὰ 6 Ἰ᾿ἰπιϊϊοὰ ἰο ὑμ6 ταί] ἔουθασαπ 66 
δι ΟὯρ “ΟΠ δι ἢ 5᾽᾽ (Πα 6γ). Ηδσο δζαΐῃ 8}} 
ἐπ ἀἰββθηδίοπβ διθοης ἰμ6 96 Ὁ}00}5 τουδὶ 6 ἰδ ίκθῃ 
ἰηίο οοπβίἀοταίϊοη. ΑΒ 58πι05 δὰ δ᾽γοδὰγ ἀθ- 
πουποοα ἱμοὶν αὐϑνγ6}8, 80 6 ΠΟΥ͂ ἴ66]8 δῃηχίουβ 
ἰο δΒίορ ἰδ ὙϑΎῪ ΒΟΌΓΟΟΒ οὗ ἐδθ80θ αυδστοὶβ. 
Ἠσυίμοῦ δατηϊὶβ ἰπδὶ 98Π168 ΤΟΙΌΥΤΒ ἰ0 8 “" σεπιέίμδ 
αοοιδαίοτίμδ᾽" (ἘΒιΐα8, ΟΔ]ν 1), Ὀὰΐ ἀδηΐο8 ἐπα ἱὶ 
ΔΙΠΟΙΗΐΒ ἴ0 8 ““»τουοοσαίϊο εἰδξϊοπίδ᾽᾽" (ΤῈ6116 δπὰ 
81.). Βυϊ 89 βοοοπά οδῃποὺ Ὀ6 βαραγαίθα ἤγοπι 
(Π6 ἔἄγαι; (16 Ἰορδα]βὰ οὗ {πὸ ΟἸἹὰ Ἰοδίδιποπί, 
ἸΔΟΓΘΟΥΟΡ, 85 οοπίγαδίϑθα 1} (μ6 (πογου ἢ 
ΒάΟΙ ΠΥ οὗἩ {ἰδ9 Ν. Τ΄. ἰαϊογοοδβϑίου, οχοσίθα 88 γοὶ 
ἃ ῬΟΜΟΘΥΪῸ] ἰπβιιθῆθ ΟΥΘΡ {Π6 τιΐπ 8 οὗ (86 Φ 6 ν- 
18- ΟἘ Υ ἰδ 85 δπα ταϊρΐ ΘΑΒῚΥ Ὀΐδ8 ἱμ τὰ ἰπ (π δὲ 
ἀϊγοοίίϊοα. Τὴὸ Ὀοϊϊονίης 0 8 ὙΟΥΘ ῬΘΟΟ ΔΥΪΥ 
δχροβοὰ (0 ἰἐδμδὺ ἰοιηρίδιϊοπ ὉΥ ἰπ6 Τρρσγϑδδῖνθ 
δηα ἰγγϊαϊίηρς ἰχεαίπιοπὺ ΒΟΥ γοοοῖγοα δὲ ἰδ6 
Βαμάβ οὗὨ {πὸ το, ΗΟ Σ Υἱ ΚΒΕΥ τ λαυ δ ἐμαὶ 
ἱηρδίϊΐθησα ἴῃ δϑβι|]οίΐοη πὰ 80 ἰοπάθμου οἵ 
το κί πρ τηθῃ ἰγτὶ 8 Ὁ1]190θ. [1Π| ͵85 οὗὁἨὨ ὁοῦτθο αἰ ουϊὶ 
ἰο ἀφίοστηΐῃθ ΠΟΙ (86 Χοίδσγοποο ἷβ (0 ΟΠ Υ]8- 
(88 ΟὨΪΥ ΟΥ ὑὸ 056 ΒΟ ΘΓ ΟΡΘΏ ἴο ΘΟὨΥΪΟ- 
(ἴοι, ΟΥ ἰ0 811 ψ βοτὰ ἰδ τϊχδῦ σοποοση. ΑΒ ἴδ6 
Θχμοχίδίϊοη βίδίθβ ἃ βθηθυαὶ ποτὰ] ἀύίν, ἰὐ 18 
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ῬΘΟΓΒΔΌΒ Ὀοϑὲ ἰο κρίνο 10 ἐῃ τά θϑί Ῥοβϑβὶ 9 δρρὶὲ- 
οδίΐου. [ἢ {8 80η86 1160 ποίο οὗἩ Ηογπε͵υβ (ἴῃ 
Ἠυ 116.) ΜΜ}}1 6 ἔοιπά ἀβο.}}}: "ς Θυοϑ ααἀ πιαηΐ- 
“7 εδίαδ εἰ σταυϊδεῖτηαδ ἐπιρτοδοτιπι ἐπ͵εγίας ζογίε 
͵“γεπάαβ ἱποίίαγαί, ἐ06 πῆς δλογίαίπ, εὐ εἰἴαπι ἐπ 
φιϊπογίδιις ἐἰ{18 οΟἹγεπιδὶβ σία ἰη 67 ρίοα ἵρ808 διθρὲ διιὃ- 
παδουμπίων, υεἰ οοπάαοπαηπαϊδ υεἰ αἰδεϊπιμίαπαϊδ »τγοπιίὶ 
δἶπί. Οὐπίϊησίί ἐπὲπι μὲ φιὶ λοδίίμηι οἱ ἱπιρτοδοτιπι 
φιαχίπιαϑ δερέ οσοπίμπιοϊίαϑ εἰ ἐπ)υγίαδ ξφυο αἀπίπιο 
ἑοϊογαπῖ, β'αίτωπι ἰαπιθη οὔ ετιδα8 πιμΐζο ἰδηΐογ δ ΠΟΉ 
7 πεῖς 7εταπί."" ---Μ.]. 

Ταῦ γὸ ὍΘ ποῖ πἅρθά..---Αοοοτάϊης ἰο 
Μαΐι. νἱϊ. 1, Ὀδοδαβο ΤΌΣΗΣ; δρχαϊηδί 0.6 
ΘΏΟΙΒΟΡ 18 4130 Ἰυάρίηρς. [110 ΤΘίοσοποῦ 18 (0 
ὅπ] σοπαἀοχηπδίίοῃ.---}].7. 

Βοδοϊᾶ, ἴδ9 υᾶρθ ἴβη ἅθτ ἢ Ὀθϑέοσθ 86 
ἄοοτσε.---(ίαιιἢ. χχῖν. 83). βοίοτε ἐμὲ ἀοογ. 
ΤΟ Φυάμο ἡ. ὁ. Ομ κεῖθι, Τ]16110 5608 6ΥΘ ἃ Σοῖοῦ- 
6506 ἴο ἴμ6 αἰδβροβιίΐοη οὗ 6 Φυάρο ἰο Ῥυμίδβὶι 
{πὸ ΟΡΡΓΘΒΒΟΥΒ δηῃὰ ἰ0 δύθηφθ ἰδ 8 Τορρχγοβϑβοὰ: 
Ἠυίδοσ, οα τ86 ΟΥΒΟΥ Βαπα, ΒΔ ΥΒ ἰὕ 15 ἱπηϊοη ἀρὰ ο 
οδαίίοη {μ0 Βυ ον ηρ δραὶϊπαὶ {πὸ βυβρομῃδβίοη οὗ 
Ἰοῦθ δηὰ ἰο δοϊά ουὐ ἰο ἐμοπὶ 9 ῥγοχηΐδο οὗ 
ΒΡΟΟαΥῪ ἀο]ἑνοσϑῶσθ. Βυΐ 1 8 ρτειϊίγ σδογίδίῃ ἰδδὶ 
6 ἴοτὸ οὗ }υδίϊοο, ρυγΙῆ θα ΤΊΓΟΙΏ ΘΥΟΤῪ ὉΠΒΟΙΪΥ 
δαπιϊχίυ ΓΘ, ΠλΩΥ͂ 4180 οχροαὺ ἐδ 1.8ὺ ΤΟΘΟΙΏΡΘΩΒΟ 
οὗ 6ὙἹ]]}, δῃὰ (παΐ (6 ἔνο ἰάδδμ, ὑπογοΐοτο, σὸ ἰο- 
ξοίμοσ. ὙΙΘΒΙ ΠΟΥ 8 ΤΘΙΔΔΙΚ 18 Θχοο]θαΐ: 4 Υ9 
ΤΑΔΥ͂ ΜἘῸ ρογίθοῖ σα] πη 685 ἰθᾶνο {16 ἡυἀρτηοῃΐ ἰο 
Ηἷμα δηὰ ἱμπουοίοσο γο οὐρσξ πού [0 ΘΧροβθ γουγ- 
Β6Ϊγ 68 ἰ0 86 ἀλησοῦ οὗ μ6 υἀσταοηὶ.᾽ ΟἿ ῬΡΆ]]. 
ἦν, δ. [Έεοίῃρ, Ομγιδὲ ΝΠ] ρον οχοσαίο 
δυάρτηηοηὶ, ἀο ποὺ πιυσιην ἀραϊπϑὺ Ομ 6 ΘΏΟΙΒΟΥ; 
ΤΌΣ ΔΌΣ δραϊηβῦ 0η6 ΔΠΟΙΒΟΥ 18 ἃ ΒΡ6Ο6ΙΘ6Β οὗ 
λυάρίηρς πὰ οοπαρδιηηίηρ, γ8 ἅτ Ὀτγοίμγοα, πού 
ΘΟΟυΒΟΥΒ 8ηαὰ ἰυᾶροβ οὐ ομθ δηοίμον; ᾿ἱπυδαϊηρς 
(86 Ῥγχογοξείδνο οὗ 9 Φυάρο τϑηᾶάθσβ γοὺ 1180 16 
ο ἡυάρτηοπί δηὰ οοπάοιμμδίΐοη. [ουθ, σϑααυΐὶθ 
ΟΥ̓] ψΠῈ σποοὰ δπὰ ἰθανο (9 λιάριιοι! ἱπ ἐδθ 
Βαμὰβ οὔ ΟἿ γ]βὶ.---Τ 9 τόδᾶον 18 χοΐογσσοὰ ἰο 
180 [πἰγοἀποίϊοη (ὋΣ {πὸ Το 8016 ἱποϊάθης 
ΤοΟοΥοα ὉΥ Ηοροθίρρυβ ἰδὲ ἱἰπ6 γχοϊϊρίοαβ 
Βοοίβ αὖ ΨΦοσ δα 6 ηὶ ΟΣ οὶ ἰ0 δὶς 51. 7 8γ65 
“816 ἰᾳ {196 220οΥ οὗ Ζοβιι9᾽" Ὡογάβπνοσνι 
ΒΆΥΒ: “1Τ|6 ψογὰβ οὗ 5ί. ψαπ|ὸ8 “ Βομοϊὰ ἐδ6 
Φυᾶρχξθ βιδπάοι ἢ δἱ (86 ἀοοτδ᾽ Ῥδυβδρβ Ὀθοδηθ 
συγγοπίὶ διηοηρ ἱμβοΏ. ῬΘΓΒΔΡΒ ὕμο8θθ ψΟΥὰδΒ ΩΔΥ 
880 αν οχοϊίοὰ (6 αποβίϊοη ρυὺ ἴῃ 8 (086 οἴ 
ἀογίβίου, “1 ΟὮ 18 (6 2007 οὗἩἉ “6808 ᾽ αἱ τολαὲ 
όοοΥ 18 Ηο βίδηάϊηκ ΠΥ τολαέ ὥοον «1}} Ηθ 
Θομμθῖ ὥὅον Ηΐπι ἰο 18 δῃηὰ ψὸ Ὑ1}} ρο ουὖὖ ἰο 
τηθοί Ηΐηι.----Τ 8 Βα ρροβίιλου 18 οΘομ ττηϑθὰ ὈΥ ἰμ6 
ΤΟΡΙΥ οὗἁ 8... Φδηο8, “ὮῪ ἀο γὲὰ δὶς χχθ ΘΟΠΟΘΙΈ- 
ἱηρς ἐ!ιθ βοῃ οὗ Μαη! Πο βἰζοί ἐπ ϑαγϑα, δὰ 
τοῦδ οοπια ἴῃ ἰμ 6 οἱουάβ οὗ Βοδνϑη. "--ἜῸΥ οΟΒΟΣ 
ἱπίογργοίδίϊοηβ οὐὁἁ ἱμαὺ βαγίπρ ““ ΒΙΟΒ. ἴα (9 
ΒόοοΥ οὗ 76808 ᾽ 660 ΒΡ. Ῥϑδσβοὴ οἱ 8... Ἰρῃδίϊαβ, 
«δὰ ῬμΠ]αάοΙΡἢ. 9, αὑτὸς ὧν θύρα τοῦ πατρὸς, τὶν 
Τοίδγσομποθ ἰ0 Φ29ηο. χ. 7ἦ-9;; Μαϊοβίιια δπὰ 4]. ὁ 
Ἀιωδεῦ. 11. 28 ΤιΑτάπον, }{| 81. 9 ΑΡροείϊεε, οἈ. 16: 
Ογοάμον, δἰ ἰηεῖί. 2, ν. ὅ8δ0; Αἀἰοδβοῖορ, Ολωγολ 
Ἡΐώϊ. ὃ 81: δπὰ 6) ἴσο οἱ Κρ. ἐο ἰδ4 Πεῦδτγειοε, 
Ρ. θ618.---Μ.]. 

Ἐπεομγασοπιοηί ἱλεγοίο. 
δυβέγάισ. συ. 10, 1]. 

γεκ. 10. αῖϊσθ,  ῬΣΘΊΒΙΘΣΙ, 85 8 ΘΧ- 
ΘΙΏΆΡΙΘ. ---ὑπόδειγμα, ΘΧΔΤΆΡ]6 ΟΣ Ραϊίογῃ--επαρά- 
ὄειγμα, τορτοβοπία(ίοη, σοϊαιοὰ ἰοὸ ὑπογραμμός, 
ὙΥΠΠΊῊΡ-ΘΟΡΥ (σοργ- 68) ΡΟΥΒΔΡΒ 8180 αἰἰϑϑία- 

χαπιρῖες 0.0, »αϊζίεπὶ 

"- 

ΤῊΒΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΦΑΜΕΞΒ. 

(ἴοπ, δπὰ τύπος, ἐμ οσἱ σία] ραϊξοση οὐ θοαὶ πίῃς 
οἷα ἰμίηρ. 
Οἱ απ οϊϊου δμᾶ ρμαῖίίϊθσιοο.---κακοπάθεια, 

ἅπαξ λέγ. ἴῃ Ν. Τ. ΑἸΙΒΟΌΡὮ ποὶ Ἔχδοι]γ--ῖο βυδεῦ 
πτοηρς (οι 6 γ), οσξξῖο βου δ βοϊυΐοὶγ, ἀθ- 
ποίεβ βυδοσγίπρ ΟΥ1] ΟΥ ΔβΙοἱΐομ, τ ἰσ ἢ ΘΒ 
βυρροβίβ βυδουῖπρ πσοης. [Βαϊΐ, 88 ΑἸδοσὰ τϑ- 
ΔΑ, (86 ψογὰ 18 βίον οὈ]θοίνο δηὰ ἰβ Τοππὰ 
ΡΆΓΔ]161] ὙΣΒ ξυμφορά πὰ {μ6 11Κκ. ΟΥ̓ ν. 18, 
ΜΑΙ]. 1. 12; 2 Μδοο. 1ϊ. 26, 27; δπὰ Ἰμυογά. γἱϊ. 
17, ἐλπίδα χρὴ ἔχειν, μήδὲ καταμέμψασθαι ὑμᾶς 
ἄγαν αὑτούς, μήτε ταῖς ξυμφοραῖς, μῆτε ταῖς παρὰ 
τὴν ἀξίαν νῦν κακοπαθείαις ἀΡο το ὈΥ ΝΙοΐδ5 ἰο (Ὰ6 
ΒΥ ΑἸΒΘΕἾΔΠ ΔΓ ἴῃ 331011γ): 580 [βοοῦ. ᾿. 
127. ο. μηδὲ μικρὰν οἱεσθαι δεῖν ὑπενεγκεῖν κακοπά- 
θειαν.---Μ.]. 
ΤῊΘ Ρσορῃοῖα, τὸ ΒΡΟΪΚΘ ἐπ ἴΠ0 Πδ8Π10 

οὗ ἴδ Τιοτᾶ.---ΟΥ, Μαίιί. νυ. 12. Το δὐαϊϊου 
οδασγδοίουἑζοβ ἔθ 6 πὴ 88 βοσυδηΐβ οὗ ἰῃς Γογὰ, τ8ὸ 
οθἀυγοὰ ἩΓΟΩΡ [ὉΓ ΗΪ8 βαῖο.---Ἡ Ὁ. Ὸ ΒΡοΪκο..-- 
ἴὴ ἃ Ῥγοζηδηΐ 56η86 88 ΤΓΘΑΌΘΠΙΪΥ ἴῃ {Π6 ὈΥΟΡΒοίΒβ. 

Ιὰ ἴ86 πϑῖὴθ οὗ ἴδ Τιοτᾶ.---(δηρσο: “ἴῃ 
γἱγίαα οὗἩ 86 Ὡδιηθ οὗ ἴπ6 Τογ"). ΗΛΙ ΘΥ ΤΏΔΚοδ 
τῷ---ἰν τῷ, οἷαἰπιΐηρ; 88 ται ἢ ἴῸὸΣ Μδίί. υἱῖ. 22, 
Βυὺ ὑπότ 86 Β6η86 18 πιοὰϊβοά πὰ ΠΟΓΘ 8180 
(818 ῬΘΟΌΪΙΑΥ Ἔχργυθβϑίοι 85 ῬΧΟΌΔΌΪΥ ἰο ὍΘ 80 
οχρίδἰποὰ ὑπαὶ (06 πδῖηο οὗ {πὸ [ωογὰ, ἡ. 4. (80 
[υπἀδιηοηίαὶ ἱμουρμὶ οὗὨ ὑπὸ τουοϊδίϊοι οὗἁὨ (86 ΟἹ ά 
Τοδίδιηθηΐ, σ8 09 ἱτηρυ]80 [0 ἐμοῖν βρϑακίπρ. [Βυϊ 
815. 5668 8 ἰογοοαὰ δοπβίγαοίϊοι δηἀ βῖποθ Β. 
δὰ Οοά, ϑἴπ. δοί}}} ΒΌΡΡΙΥ ἐν {ποτ 18. Σ6Δ]}Ὺ 
ὯῸ ΓΘΘΒΟῺ ΜὮἘΥ τῷ βΒμου]ά ποῖ Ὀ6 ἰδ)κοῃ--- ἐν τῷ, --- 

ΕΒ. 11. ΒοΒοΙᾶ, νγὸ οουηῖ ΒδΡΡῚ.. -- 
(λίδι. νυ. 10, 11). Τἷ8 βαγίηρς 8 ποί ΟἿΪ ἃ 
ϑυ )θοἰϊνο Ἰυάφτηοπί οὗ 7Ζ841η68 Ὀυΐ ἃ ΓΟΙΌΣΘΠΟΘ ἰο 
{86 ὅχοα Ἰυὰριιοηὺ τϑοορηϊσοαὰ ἴῃ {86 ἐποοοχαίο 
οοηστοχδίΐου δηἃ ΤΟΥ Θ ῬΔΓΓΟΌΪΑΓΡΙΥ ἴῃ ἐμ ΟΕ τίδ8- 
ἰδη Ομυγοῦ. Οἱ ἰδ18 δοδοιιηῖ 8180 ἐμ6 γϑδαϊῃς 
τοὺς ὑπομείναντας 8 ῬΥΟίΘΓΔΌΪΘ ἰο ὑπομέγοντας. 
ΤὴΐΪ8 ΘΙ τδ66Β οὗὁὨ ΘΟΌΓΒΘ 8180 {86 Ῥχοόρδοίβ δὲ 
γοίοσγοα ἰοὸ (αγοίύίιβ οἱ6.), γοὶ ποὲ (Β6 1: ΟὨ]Υ Ὀαὶ 
Ὀοϑίαοϑ ὑἰοτλ 8180 6 τηοδβί Βομου γα βυ δ ΓΟΥΒ. 
Ηθμσοο Ἧδὸ ᾶνθ ““γὁ ΑΥ͂Θ οαγὰ οὗὨ ἰδ6 ραίϊοποῦ 
οὗ 2ον,᾽ ΕΣ. χὶν. 14, 20; Τοῦ. ἱἱ. 12-]1δ.---ΑἹ- 
ἐβουρὴ ἢΪἷ8. ραϊΐθποαο 88 αἱ δτϑὺ ββδιοη Ὦγ (89 
τοαί ἰοιρί δίίΐοι, 1 στϑ 8}}γ Ὀθοδιηθ οδ Δ Ὀ]18 64 
ΟΥ̓́Θ ὑπΐο οοΟπαυοσίηρ ἰπ6 ἰδσιαρίαιἑοα. 7118 
7 188} ΟἸγ ϑιϊδηβ μα Βεατα οὗ ἷτη πο ΟΗ]Υ ὉΥ͂ 
ΤΏΘΒῺΒ οὗἨ ἰδ9 16Β80}8 16} ὝΟΣΟ τοδὰ ἴῃ {0 
δυπαροραθ, θὰ} 86 Ὡδη6 οὗ 9200 τῦδϑ ῬΟΡΌΪΑΣΪΥ ἡ 
Βοπουτοα διηοης ἔμ 61). 
ΤῈ οπᾶ οὗ ἴδο Τιοτᾶ.---7ὸ ανο ΒΟΓΘ ΟΠ08 

ΤΟΥ͂Θ Φ81108᾽ ὉΒΙΓΟΥΤΑΪΥ δἰ σηὶβοδηὶ τέλος, (80 ἰ- 
Ῥογΐ οὗ πίοι ἰδ Ὑ ΒΟΪΥ πτιϊϑυπάογβιοοα 1 {δ 
Ῥδδββδρο 8 τι849 ἰο ἀοποίο τί Βυΐ μον, Ἡ  ΟΒΙΠΚΟΣ 
δα ΤΏΔΩΥ ΟἰδογΒ: “πὸ ἐσσι πϑίΐοη ἩΔΙΘΩ (δ6 
οτὰ χαυθ᾽ (οὗἨ {89 ᾿ωογὰ, αἀοηλνο οὗἁἨ πὸ σδυδαὶ 
βι 76ο). ὔ᾽ὸ ὑμοτγοίογο σούατη σοπἢἀομύ]γ (0 (80 
οχροδιύου οὗ Αὐγσυδίϊπο, [6ας, Ἦ οἰβέοίη δπὰ δ]. 
{89 οπα οὗ {86 Ἰ,οτὰ 8 ὑδα σοι] οί ἑν ΟΥ̓ ΟἸ 5." 
1 ἴ8 οὈὐθοιοα ἐπδὲ 89 σοπίοχί 4068 ποὶ ταγτδηὶ 
80. 8 οοππίχαοίἑοη. Βαΐ πὰ δοπίοχί ΒρΘδΚΒ ἰῃ 
ὑπ6 ῬΙΟΓΑΙ, ποῖ ἐπ ὑπὸ Κη συϊαν οὗἉ ἰμοβο ψμὸ ἀἰὰ 
βυδοχ. Το 8] οἶαδυδο οὗἩἨὨ ὕὑπ6 γϑῦβα “07 ὙΕΙ͂ 
δοϊηρδβδίομυδίθ ἰ8 ὑμ6 ᾿οσὰ δπὰ τηοσχοῖδα],᾽" 1 18. 
ΒΌΡΡΟΒΘΑ, οὐυρᾷὶ ἰο Ὀ6 χτοϑίγὶοιθα ἴο }ι}6 ΤηΘΓΟΥ οὗ 
αοά, πεὶοῖ γᾶνο 80 ὮΔΡΡΥ 8 ἰοτπιϊηδίίοη ἴο [89 
Βυβου 8 οὗ 70». Βυὺ τῶᾶϑ 900 8. χοϑβιϊυίίοι, 
δοσογάϊηρ ἰο (0 1ά68 οὗ ἐμθ ὈΟΟΪΚ, ΤΔΘΣΤΟΙΥ δὲ δοὶ 
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ΟὕἸΔΟΓΟΥ ἢ Οὐ ἰδθ οὐμορ Βαπαὰ {89 βυρροβι τοι 
ἐπὶ Ομ γίβέ ἐμ Ψψοτὰ, ρυγβαδηὶ ἰο Ηΐ5 ΘΟ Ρβϑί οι, 
δοἰεγοαὰ ὩΡροὴ Ηΐβ Ῥαββϑίοῃ δηὰ ἰμὰ5 βῃονοα 9 
ὁπάυγϑηοθ οὗ Ὀϑίΐθῃοθ, ΘΟ ΌΣΒ ΘΧΔΟΟΪΥ ἰο (9 
Β1011641 1466. (1 Ῥεῖ. ἰϊ. 21; ἰν. 1; ΗοθΌ. ἰΐ. 10), 
δα (18 Ἰᾶάθα 18 δου} ργοᾶρυγοα ἴῃ 86 ὈοοΚ 
οἵ 616] (6Ἀ. 111. 25). Ἠίμοσ, πιουθούϑυ, ἐμ 18 Κ8 
ἴξ ΡΤΟ ΘΌ]16, ἰμαὺ 3 π|68 δῃουϊα μαγὸ Θοπποοίθα 
86 Θχϑιρὶο οὗ ΟἸσὶϑὺ ᾿ἐπυπιοαϊδίον τὶ ὑμδὶ οὗ 
δοῦ. Βυΐ Βε ἀἱὰ ἐμυδ8 σοπηϑοὺ ὑμθ οὀχϑιῃρῖο οὗ 
ΑὈτα δαὶ ἩΣ(Β ἐμαὶ οὗ αμβδΡ. ἸΤθογο ἰμο δηὶϊ- 
(με88 ψ88: ΑΌγϑθδτη, ὑ86 ζδίμον οὗ Ὀο]ονίης 
ὅενβ, ΒΘΡΔῸ 6 ἀοργδάθα αἰϑηι 6 ποσαϑη; 86 
δη 6515 ΟΡ 18: {μ6 ρτοδὶ βι ἴοτον οὗ ἴῃ ΟἹ 
Ἰοριδιαοαί, ἰ6 ατολὶ Βυδοτον οὔ ἰμ9 Νὸν. Τὶ 
δὺυδηἀοπιηοὶ οὗ ἐμ0 διοϊθηΐ ἱπιογργοίδιϊοη οὗ 
ΘΓ ραβδᾶζο γὸ σδῃηποὶ Σορᾶγαὰ οἰ Υ νἷ80 ΓΔ 88 
ἃ σΟῃδοαθοῃοθ οὗ ἐδ9 αἀἰβραγδρὶπς Υἱοῦ Β6]α 
αἰϊῃ τοδροοὶ ἰαὰ (818 Ερὶδβι 16. Ἐθϑίάθβ 98 1168 
δουϊὰ Βαγά!γΥ οχίοὶ ἰο ἐδ ον 88 ΟἿ δ 18 η8 [86 
εἰοτίουϑ χαΐϊη οὗὨ ρϑίζθποθ ἴῃ βυδογῖηρ τὶνπουΐ 
δ νοι 8180 ἰοὸ 186 ὀχϑιρὶθ οὗ Ομγβὺ (οἷ. 1 
Ῥοΐ. 11. 21 οἰο.). Ταὶβ ταϊρῦ μᾶνθ βίσυοκ 0110 
οἵ εἰβ τοδάίθσβ 85 δἰιηοβὶ διηουπίΐηρ ἰο ἃ ἀθῃΐ8). 
Απὰ ΜῈ ἀοοβ 86 ΘΙΙΡΙΟΥ͂ ἐμ 9 ἰδγπὶ τέλος, ὈΥ 
λοι 6 πα ογϑίϑηβ ῥτὶποῖραὶ οομαρ]οἰΐοι, δπὰ 
ξοπογα]γ ἰμαὶ οὗὁὨἨἉ ἰ06 ΝΟῊῪ ἸΤοβίϑιμοπὶ ἢ ὙᾺΥ 
ἀρδβ ἰμ9 γε γ ἠκούσατε ποῖ βϑυϑῖοθ δἷῃ δῃὰ ψὮΥ 
ἀοδ5 Βο ἴῃ σοηίγδϑιὶ τῖϊὰ ἰΐ, .86 ἴμ6 ΠΩροΓδ το 
ἰδετε “Ἰοοὶς δὲ ἐδθ δοιρίοίζοη οὗ ἰμ6 1[οτα 
Βαὺ ἐμ Κογὰ, ἴκὸ ΖοὉ, νγουὺ ἱμβγουχὰ βυβογίηρς 
ἴο ΚΙΟΣΥ, δηὰ ἐμαὶ ἰπ ἐδο εἰριοδί 8086; 8πη4 Ηθ 
ΝᾺ ηογοὰ ἐπογοὶο Ὁγ Ηἶΐβ ἱπᾶπῖτο σοι ρϑϑβίοι, 
Ηΐ8 Ἰουθ, σὰ ἰ8 δ]8δὸ ἀθδίσηθα ἰο οοὔρογαίθ 
μι (86 ῬΡδίΐθημοθ οἵ ΟἸγἰϑιΐδηθ. Απὰ (818 ἔδετε 
δ ΙῺ8 ἰο Ὀ6 ἰδ ουἱηιϊπαίϊης Ροϊηΐ οὗἩ {89 Αροβ- 
1168. το ἰ βαί ΟΠΔΥΥ βαγίης δἀάγοβδοα ἰο 8086 6 }}8 
ἯΒῸ ΤΟΙ 85 γοὶ Ὁῃθο]ονίηρ: “.80 Θπὰ οὗ ἰμ9 
[οτὰ, Ἰοοκ δἱ ἰῦ;᾽" σνθΐϊϊο 1.6 δοϊηγηοη ΘΧΡροδὶ ἱ0Η: 
“ῃ8 δὰ, πῖσὰ ἐμλο Πογὰ σζανο, 860 (ἐ. 6. ΠΟΥ͂, 
ἰεδση ὕγοτα 11) ἐβαὺ (9 Ἰωογτὰ ἰβ πολύσπλαγχνος 
εἰ6. (ΗὈΪμ6.), 18 ποὺ ΟἿΪΥ ὙΟΥῪ δὶ, Ὀαὺ 41}80 
Τογοαα, ---- τ ὑετῷ ρὲ μὲ ὁ ἰλ6 Φοτά, Βοπάοσίης 
ὅτι [07, ΔΡῬΡΘδΔΥβΒ ἰοὸ Ηυΐμοῦ υηδυρδίδηι αἰθα Ὀγ 
Ὑθδί κο65 Ὀθίοτο, Ὀὰΐ ποι πρὶ σ8ῃ ὈΘΊΩΟΓΘ Β1Π10}6 
δὰ ἰδ9 ἐβουρμῦ: “1οοῖς αἱ [6 δηά οὗἉ [89 Βιιβου- 
ἵπ,8 οὐὗὁἨ ΟἸσίβί, ἴον ἰδαὶ Ηο βυβοχοὰ ποορὰ ποὶ 
ἐχοΐϊο δϑοιοπὶ βτωθηίΐ, ἰὺ 18 8 ΘΟῃΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ΗΒ 
Ρὶγ. πολύσπλαγχνος ΟΟΟΟΣΓΒ ΒΟΥΘ ΟὨΪΥ; ἰΐ 18 
ἰοτηοὰ δῇῖον ἽἼΟΠΓ ,Ἵ (ἸΙοβίη ρον), (0 ΧΧ 

86 ἰηβἰοδὰ πολυέλεος, ῬαυΪ δὰ Ῥοίον εὔσπλαγχνος 
(Βρ. ἱν. 82; 1 Ροί. 11]. 8). 

Οὐπάϊίίοηπε 97 ἰλὶδ ραίίεποο. ϑλωηπίπο ὁ δεαί ἴοι 
πιορεπιεπίς. Α Λλαϊίοιοεα αἰδροείί(οπ. 7Τὴὲ λεαϊέησ 
φ ἰλεὶγ εἰοζπεδδεδ. ΖἸδεγαίίοπ ο77 ἰδὲ σοπδοίεποα ὃν 
ἙΔΟΝ ΟΥ̓ σΟἩ [ἐεεῖοπ ΟΥΓ δἷπ8.ἁ. ΕΕχλοτίαίζίοη ἰ0 πίε 7- 
ἐρϑεῖοη. Τλε ἐχαπιρία οὗ" Εἰίαδ. νυ. 1)-18. ᾿ 
γεν. 12. Βυὶϊ Ὀοίοσθ 811] τμίηρα, ΤΥ 

Ὀσϑίβσθη, ἄο ποῖ δυσϑᾶν (οομδρίτθ).---᾽ 9 
ἐδηηοὶ δάπι! (86 Υἱοῦ οὔ Εδσῃ δηὰ Ἦ ἰϑβίμ μοῦ 
ἰδδέ (86 σοηπθοοίΐοι οὗ ἐμ Ἐρίϑε1]9 ὈΥΘΔΚΒ οἱ αἱ 
(δὲ5 ροΐπὶ οὐ ἐμαὶ (6 ἀδμονιδιΐοι οοπίαἰηθα ἴῃ 
(18 γοσϑθ δ85 πὸ οἶβοὺ οοπηθοίίοι τὶϊῃ τδδὶ 

δοίοτο ἐπδη ὑπαὶ τ αἱ οἢ 868 ἔγοπι [6 6οῃ- 
οὗ ἰ)6 γοδάοιβ." 716 διηάἀδιηθηίαὶ ἰάθα 

ΒΊΟΝ Θοηποοὶβ {Π|18 γογ80 υἱίῃ ν. 1] δηὰ νυ. 13 
εἰο., 8 {8Π6 Δ᾽] αγίης οὗὨ ἴδο ἔδηδι δα) οχοϊἰθτηθηΐ 

4 0 [56 δὲϊοπιρὶ οὔὕἨ Βδθος ἴο Ῥγοῦθ ἔπ Ὡοη- Δα  Βοηεοἱ ἐγ 
δέ [ὁ δοειτίου ον 12-20 Ρ, Ρ. 806. , 8090 
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“τ ιοἢ τγᾶ8 δοπβέδηῖν ἐτονὶης διθοις ἰδ 7678 
δηα νγγαβ ἐπυθαϊθηΐηρ ἑβτοῦσῃ ἰμ6 ἰπῆμπδμοο οὗ 
ἐπὸ ΨΔιάαϊδίβ ἰο ἀθοργῖνσο ἰμὸ ΨΦονγίβῃ ΟἸ γι βιΐδῃ 
ΟΒυγοοΒ. οὗἩἨ ὑμοὶν ΟΠ ίβίϊδη οοροϑασο. ΤῈ 
ἈἰΒίοΟΥΥ οὗ (89 θαπαϊπρ ἰοχοίμοσ οὐὗὁἩ Ἰοτο ἰδδη 
[ΟΥΤΥ͂ ταθὴ δραϊπδβί {89 116 οὗ δι, Ῥαὺὰ] (Δοίβ χχὶ!]. 
12-21) Ῥγογυϑβ {86 Ὀΐα8 οὗ πάἀαἰβέϊο ζϑα]οίβ ἰὸ 
δαύου ᾿πίο ΘΟΠΒΡίγϑοῖθΒ; Βα ΒΘαΌΘΗΙΥ ἰοναγὰβ 
189 οαὐθτθακ οὗ [86 798} γᾶν ὑΠ6 7 6 γ6 ἀουδὺ- 
1688 οὗ τηοσο ἔγθαυθηῦ ΟσσΌΣΤΟΠΟΘ. ἴο ἢδγθ 6ιη- 
ΡΙογοα ἱπ οὺρ ὑγϑῃβδίϊοηῃ δὴ διιθδίζαουβ ποσὰ 
[γε εγδολιοόγιισ, οὗ σΙΘΝ ψγ͵ὸ ΒαγΘ πὸ ουγγοπί 
θαυϊναϊθηΐ ἰῃ ἘΉ ΒΒ, ἐ. 4. δὴ απιδίσμοιις δααΐγα. 
Ἰοηὺ; {80 ἀογδη ποσγὰβ ἀθηοίοβ 1, ἰο Ὀἱπὰ ομ6- 
8017 ὈΥ͂ δὴ οϑί!; 2, ἰο Θαΐοσ ἰῃίο ἃ σομβρίσδου. 
Οοηγυγαοη ἰΒ 89 ποαγοδὲ ΕὨρ Βἢ σοργοδβαηίδ- 
ἐἶνο οὗ Ῥεγδολισότμπσ, Ὀαΐ [6 Β6η86 οὗὨ οοπερίγαον 
αἰϊδομοὰ ἰο ἰὐ, ΔΙΒουρ ἢ ουγγϑαὶ ἴῃ (80 ἀδγ8 οἵ 
δῖ» ΤΒοτμΔ8 ΕἸγοἱ (-[1646). 18 πον οὈβοϊοίο.---ΜΊ, 
ἴῃ οΟΓὰοΣ ἴοὸ ἱπιϊπηαὶθ ἐμ 8 πηοδηΐῃρ. ΤῸ Ὀ6 ΒυχῸ 
Ὑ ἰδ Κ ἰΐ ἰοχίι δ} ἴὴ (86 561η80 ἰμδὲ 8]1] ΒΊΥΘΔΓ- 
ἴῃ δοσοιηρδηϊθα ὉΥ ΒΥροίοίϊθ681 ἱτηργθοδίϊοηϑ 
ΟΥ̓ ἰμ9 αἰνίπρ οὗ 8 ρ]θάρο 18 Θομβρίσγϑου. 8466 
Οοπιπι. ὁ ὅὲ. Μίαν. ν. 84 οἰο. Ηρπηοο ζδῖηο8, 
1κὸ Οσὶβὺ (Μίδα. νυ. 84), ἀοῆποβ {818 βιγϑασίης 
88 ΒτΘοΥΐπρ ΟΥ̓ ΠοδΥΘη, ΟΥ̓ (6 Θαγί δ, ΟΥ ὮΥ͂ ΔΗΥ͂ 
οὐμοῦ οδίῃ (ὄρκος) οομπϑοίθα τὲ 8 μΠγροίμοίΐοαὶ 
ουγθο. ΤῸ τγϑοὶς οοπβίγαυσίΐοη ὀμνύεεν ψ ὶτἢ (16. 
Δοσυδβδίνο Ὀγΐη χ8 οὐὐ (8! ἈΠΒΘΘΙΑΪΥ ΘμΑγδοίοῦ οὗ 
ΒΌΟΙΒ ΒΥΘΔΥΪΩρ ὈΥ ΟΥ ΒΡΡΘΔ] ἰο0 ἃ ογϑαίϑα ομ΄ϑοξ 
88 8. ὙΓΓΠΟΒΒ ΟΣ ΔΥΘΏΡΟΣ, ΙΔ στοδίος αἰδίϊποί- 
688 ἔβδη [180 ΗΘΌΤΘΝ οοπβίχαοίΐοη οὗὁὨ (δ 6 Β81ὴ9 
ψΟΥ τι ἐν. Οὀουπιοηΐαβ, ἀθ οιία, Νοδπάοσυ, 
διὰ 8]. υπἀάοχϑίαπά ἰῃ6 ῥγοβὶ δἰ (οι ἰο ΔΡΡΙΥ ἰο 
ΒΉΘΒΙΪΩΣ ἰὼ ΚΘΠΏΘΓΑΙ, 88 ἴῃ Δίδι ἢ. ν. 88 ψ ἢ 
ΤΘίοσθηοθ [0 ΟΥἩ ἴον 86 1464] οοπαϊίΐοη οὗἉὨ ἰμ6 
ΟΒυγομ. Οἱ ἰδ οἶος μδηὰ Οαϊνίη, Ἡ ἰδίην 
ΔΙΑ ΣΩΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΓΒ ΧοίοΣ ἰπ6 Ῥχολὶ Ὀἰιΐοη ἰο Ἰἰκ δύ 
δια ἰγἰδίηρς οὐὐ8 ἴῃ σοχμηοη 116. ΙΝ. (μἷ8 
ταδί 6 σοπηῃθοίοα {10 τομδιὶ οὗ Ησθίμον ἐμαὶ 
ΒΘΑΥΣΩ ὈΥ ἰδ 6 πιο οὗ αοἀ ͵8 ποὶ τηϑηἰἱοπθά - 

᾿ Βαά })Θ6 ἱπίδπαάρα {818 βγθασίηρ, Βο οὐρὰῦ 0 ᾶνθ 
τηθηἰοηθα ἰΐ ἰπ ΟΧΡΥΤΘΒ8 ἔθγι8 Ὀοσδαδβρ ἰΐ 18 ποί 
ΟὨΪΥ σοτηπιδηἀθα ἴῃ {π6 ἴδνν ἰῃ σοπίγδαϊβιλποιΐοι 
ἰο οὐμοὺ οδίῃβ (θοαὶ. νυἱ. 18; χ. 20; 8. 1χ]ϊ!. 
12), δαὶ 6180 ἑοτοιοϊ ἁ ἰῃ 86 Ῥσορβοίϑ 88 ἃ ἰοϊζθῃ 
οὗ τη8 8 ζαΐαγο Θοπνοσβίου ἰὸ ἀοα (18. ἰχυ. 16; 
Φ6γ. χὶὶ. 16; χχὶὶ. 7, 8). Βυϊ 1ὑ 790]10 78 8180 
ἔγοιῃ ἐδι18 οοπ γα ϊδιϊποίΐοη ὑμβαὺ [89 οδίν ἴῃ 
νἰγίαθ οὗ 18 Ν, Τ', δοτηρ]οΐοι τγᾶβ ἀοβὶ χποϑά ἰοὸ Ὁθ 
Βίσρρϑα οὗ {86 ἔογσιαα] οὗ ουγβίηρς δηὰ ἐπα ργθοδ- 
[0 ὙΕὶΟΝ ΔΙΔΥΒ ἱθγογο ἐμ 6 οἰδά ρίας οὗ ἐμῖπρ8 
ΟΥ̓́ΘΡ Ψ ΒῚΘὮ τῆλ δ88 Π0Ὸ οοπίχοὶ. ΤῸ Ὀθ0 βΒυχο, (9 
ΒΙΓΘ58 1168 ΒΟΓΘ ποῖ ΟὨΪΥῪ ὁ ἐμὶβ 1Δ68]Ζίηρ οὗἨἩ (μ9 
οαίῃ θαΐ 4180 οἱ ἰδ ἰοίδ)] βουζϊπρ δϑὶὰθ οὗ ἰῃ9 
δθ0.89 οὗ οδίΒ ἴῃ (86 τϑα] γ οὗὨ βοοὶαὶ 1176. Τ᾽ Ϊ8 
δἰεἰὰ49 οὗ 9 8π168 τοβρθοίϊηρ ΒΌΪΓΑΥΥ οαἰΒ πὰ 
18 σϑοοιητηθηἀδίΐοι οὗ (86 δηοϊπιίηρ τ τ οἱ] τα θη- 
υἱοποᾶ ἱπ ἐπ βοαυοὶ, βῆονν ἐδαὺ ἂς νγγὰ8 ἔγϑϑ ἔγοπι 
4}1 Εββθῃθ ρῥγολιαΐοο, ἔον (6 Εββθῃθθ ψ γ ουὺ 
ἰο δἀπιϊηϊδίου 0 πουΐϊοοϑ (6 γον οὗ ἰμοὶν ογάὰδν 
τὶ ἃ βίσοηρ οδίϊ, δ ὑπουρσὴ {8 6γΥ χοὐοοίοα 81] 
Οἶμοῦ δΎΘΑΓΙΠρ, 8ηἃ Β0 ἰπ 11|κ6 Σϑῆποῦ [80 8Π- 
οἰκίης τ οἱ]. 
Βαϊ ᾿Ιοῦ γοῦσ γϑδ ὈΘ γ68.--[Γ ον: Ογαη» 

πιαῦ, Ὁ. 92, ἰμ0 ᾿τπιρογαϊγο ἤτω ἴῸΣ ἔστω (ΐσ ἢ 
ἷπ {80 Ν. Τ', 18 8180 (80 ἀδυ8] ΤοχΙᾺ) 1 Οοσ. χνυὶ. 
22; 948. ν. 12; (Ρ8. οἷν. 81; 1 Μδοο. χ. 81, οὗ. 
ΟἸθαι. Αἰοχ. ϑέγοπι. θ, 2758; ἊΑεία ΤΆοπι. 8, Τλ, 
Βαυϊίπιδῃ [. ὅ29; ΟὨΪΥ ὁπ0696 ἷπ Ρ]αίο, φ. 2, 861], 
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ἃ. 8.6 δοηοῖ49)] Ρ.1. Αοοοχάϊηρ ἰο Ηογδο οὶ ἀ68] 8 ΘΟΌΣΒΘ ἩΒΟΣΟΥΟΣ ἐδ ίζοι, τν}}} ΒΌΓΟΙΥ τϑϑίοσο Ἀἰτη 
ἴῃ Αἰμίαίλ. Ῥ. 1411, 22), (16 Βοχίοη 8 οζτῖο. 1 δῃὰ ἢΪ8 ὑγδηβρυθββίο 8 Ὑ{1}} Ὀθ0 ἐογχίνθῃ δίῃ. 
80 ΟΥὮΟΙ ᾿πρ6Γ. ΌΓΙΩ ἴσθι οσουγδ 'π Μαίίμ. ἱἱ. ) ΤῊ18 ΒΥΠΌΟΙΪ, οχρίδίποᾶ ἰπὰ ἰδ ΕἸ βίῖεβ. οἵ 

18; ν. 28, Μαυῖϊκ νυ. 84: [μπ|κὸ χίχ. 17: 1 Τῖπι. 
ἦν. 1ὅ (Βυιϊίπιδπη 1. 267).---Μ.1. ΤῊΘ ὀχ ογίδιϊοι 
ΘοΥσοδρομαϊΐης ἰο ἐδ6 Ῥγοβὶ ἱύλοη. Ηδστο πὸ πὰ 
ὕγο ὁρροβίῃρ ἱπίογργοίδιϊοηβ; 1. θὲ γουν γοὰ 
ἀπά ἨΔῪ στο Ὑ}0} ὙΟῸΣ ΘΟ ΒΟΪΟΊΒΏ6Β8 οὗ ροβί (ἰγ9 
ΟΥ πορχδίϊνο ἔδοίβ, ἑ. 6. Ἰοὺ ἀξ 6 δοοογάϊηρ ἴο ἱσαΐϊῃ 
(ΤΒΘΟΡΒγ]δοί, δὶ νη δπὰ 8}].); 2. [με γοῦγ γϑ8 
ὯΘ 8 Β[ 019 γθϑ, ΥΟῸΣ ΠΔΥ ἃ 511}}6 ΠΥ (Ἐδβίϊα, 
Νοδπάοσ, ΗΠ μοῦ). ἯἯὯὸ ἐμ πη ἐμαὶ ἰκ6 το οὐυρσαὺ 
ἴο δ6 σοπποοίοα ἰοροίμο Υ ἤγοσι ἐμ παίυγο οὗἩ (89 
6880 τ οι. οα Μαδίι. νυ. 84 οἱο.), δαὶ τιδὶ 
18) σδοῖοθ οὗ [89 Θχρυοβϑίου ἱὰ Μαεαί πον Δ] οὴς 
ὙΠ} δοίυδ] ἰσα  Β] 085 σῖνϑϑ ργοιηΐηθῃοο ἰὼ (89 
ΔΒΒΌΤΒΙΟΘ, ὙΠῚ16 ΠΟΘ ζδιη68 γα Ὁ ἰαίσῃ 68 {116 
Ῥοσίδοϊ σοι ρΡΟΒΌΓΟ ὙΒΟΓΘΌΥ ἢ ΒΟ] οομίθηὶβ 1ΐ- 
86} Γ 08 (89 δἰ πιρ]9 ἀθοϊγαίϊοη. 
Ῥμδὶ γὺ [411] ποῖ υπᾶορτ ἡπάρτηθηῖ.---Ου 

ἐδὸ γοδαϊης εἰς ὑπόκρισιν 8.6 ΑΡρᾶγχ. Οτὶὶ.; οἱ (89 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ Β066 2 ὅδ. χχὶὶ. 89; 8. χυϊἱἱ. 89. 
ΤῈ6 δοπίοχί Γοαυΐ 08 8 ᾿πἀχηιοηὶ οὗ σοπάθιηπδ- 
ἰΐοη δηὰ {818 ἰβ ἰο Ὀ6 ἀγοδά θὰ πο ΟὨ]Υ ὁπ δοοουπί 
οὗ (86 ΤΌΥΔΔὶ, ποθ σΔΥ ΘΙ βῆ 88. Ὑἱιδ τ] ἢ 
δβιαοὶ οδἰ ἢ δσὸ υἱϊογδα (γν ἴ 0} ΘΒ ΟΙΘΒΒΏ 658 ΤΊ ΟΥ6- 
ΟΥ̓ΟΣ ἰοδὰβ ἰο ΒΥροογ ΒΥ) Ὀαῦ 4180 οῃ βοσουπὶ οὗ 
ἐδ του ποῦβ πα Ῥου]]ουβ δοΐβ ΟΣ βίῃ ὈΥ ὙΒΊΟΘΒ 
-᾿ δΙΘ ἔγΘαΌΘΗΓΥ δοα]θὰ. 

ΕΒ. 18. 15 ΒΥ δλοῖβ γοῦ ἐπ δἰδίοϊῖίοι 72 
--Ἰὶ ὀρροβι(ΐου ἴο (89 ΧΤΟΡΥ ΘΙ ΘΠ51)19 Βοα] ηρ οὗἁ 
οχοϊίοα ἔγϑπιοβ οὗ τϊπὰ ὈΥ̓͂ δυο} ἱππρΥΘΟΔΙΟΓΥ 
ΒΥΘΑΥΪηρ, ἰμ6 ΑΡοϑ(16 ὀχβογίβ (6 τὰ ἰο0 68] πη. 688 
οὗ ἀἰβροβί(ου δὰ ροὶπίβ ουὐ 6 Τ᾿ θδῃ8 οὗ 86- 
ΘΟΙΡ Βΐπρ 0. (8 ἯΔΥ γῶὰ8 ὑπᾶὰϑγ 8}1] οἰχουχ- 
Βίϑῃ 68 ὈΥ ἃ Γοϊϊ σίου οἱοναίΐοι οὔ (89 τηἶπα. [πῃ 
[86 ὁ486 οὗ δῇλιοιϊοι (ΤῸΣ {1:60 τομάθσίπα: “068 
ΔΩΥ͂ Διηοηρ γοὺ ΒΌ ΒΥ 7᾽᾽ δίγ} κ08 08 88 ἴ00 ὙγὙ68Κ) 
(06 ἀερτοββίοη οὗ ἐμὸ τηϊπὰ 18 ἰο 06 χαϊβοὰ ὈῪ 
ῬΓΆΥΟΥ ; ἴῃ [80 6888 οὗ ΡΓΟΒΡΟΥΪΥ (Π6 τηϊπὰ ἷβ ἰὸ 
Ὅ6 χυδγάρα δραϊηδύ ᾿νδηςΟΠ 668 ὮὉΥ ὑμὸ 880 γ8οθ 
οὗ Ῥγοβθροσίν, Ὁ ὑμδη κρίνῃς, Ὁ {Π6 δἰπρίης 
οὔ ὈῬΒδΙτηΒ ΟΣ ΒΟΠΩΒ Οὗ Ὀγδΐδθθ ( εἰν ἵ ΟοΥ. χῖν. 
16). ΟἿ. οι. 1. θ10. Ηυΐδοῦ ἐμπῖπκα ὑμαὶ {86 
ϑοπηθοίίΐοι οὗ ὑπὶβ ὀχ πογίαϊἑου τ ἐι6 οὯ6 ῬΤθ- 
οοάὐϊηρ ἰἰ οδηποὺ Ὀ6 ΒυδείΔηϊ αἰοα. 70 Θοπηθ6- 
(ἰοῃ ἰδ τ} ΒΟΥ ὑμ6 ΟἈ γι βίϊδῃ σορυϊδίΐοι οὗ 
αἰ οτοπὶ τηθ 8] οσοπά (108. 

γεμ. 14. 16 ΒΥ βίοὶς δοηρβ γοῖ Ὁ---ρ το 
ἰδ (6 συ] πδίϊης ροϊπὶ οὗὨ {16 αυοδίΐοῃ ΠΟΙῸΣ 
ἐλὸ Ἰδῆσυδρο οὗ Ἷ ΔΠ16Β 18 (0 ὈΘ ὉΠΙΤΟΣΤΩΪΥ ἰδ 6 
ῃ: 8 00 γ81 ΒΘΏΒΘ, ΟΣ ὙΠΟΙΒΟΥ ἰὐύ Ἀπ᾿ ΓΟΥΤΩΪῪ ὈΘΑΥΒ 
ἃ ἄρσυταοίϊνο ὀμδσδοίοσ. 80 116 γ8] οοπαίσχυοιΐοη 
ἵπυόῖνοβ {8.080 ΒΌΤΡΣ  Β'πρ τηοιποηίδ: 1. ΤῈ 68]}- 
πᾳ ἴον 086 ῬγοΒΌγίοΥΒ οὗ {89 οΘομρτορδίζοι ἱπ ὑμ9 
ΡΙΌΣαΙ; 2. ἐδ ζΘΏΘΣΑΙ αἰγθοίζοθ σΟΠΘΟσ δ 
ἐμοῖσ ῬΥΘΥ͂ΘΥ δοοορδηΐηρ πησίϊοι τὶν οἱ]; 8, 
διὰ οδβρϑοΐδ!ν ὑπὸ δοπδάθηϊ ρῥγοπΐβο ἐμαὺ ἰμ6 
ῬΓΑΥ͂ΟΣ οὗ 10} 8881} Τϑδβίοσο (86 βἱ οἷς δραγί ἔγοιωῃ 
.ὴ8 γοβίογαϊί οι Ὀοΐπρ οοπηθοίθα τὲ (Π6 ζογραὶνθ- 
Ὧ68Β8 οὗὨ 8 51:8. 88 ἰδ ΑΡοβί]θ νδυσγδῃίοα ἰὸ 
ῬΓΤΟΙΩΐδο ὈΟΘΙΥ ΣΘΟΟΥΟΓΣῪ ἴῃ ΘΥΘΣΥ 6886 ἴῃ ὙΈΪΟᾺ 
ἃ δἰ οἷς ἱπαϊνϊἀυ 8] δομ ] θα τ ῖ( ἷβ αἀἰγθοίοηϑ 
ΤΕΪδ τπαϊϑρίνπς ΟΥΧΘΒ ὰ8 ἰο δἀορὶ {80 Βγτηθ 0}: 68] 
οοπϑίχιοίζοι οὗ (89 Ῥδβδδρο, πὶ σὰ του]Ἱὰ Ὧθ 88 
ΤΌΠΟΥ: ἱἶ ΔΗΥ͂ ΤΏ8Ὲ 85 8 Ο  ἰβιΐϑη 85 66 δυγὶ 
ΟΥ̓ ὈΘΟΟΙΩ6 8ἰοἷς ἰπ ἷβ8 ΟἿ ἱβυδηΐγ, 1οὲ ἶπὰ βθοὶς 
μοα] πα ἔσγοια {89 ῥγοβΌγίοσβ, ἐμ Κοσηοὶ οὗ ἰῃ9 
οοηρτορδίίοη. [1,οὐ {680 ὈΥΔΥῪ ΨΪΠ δπὰ ἴον ἷπι 
8δη δηοὶϊπύ πἷτὰ 1 {π6 οἱ] οὗἩἨἁ ἰμ6 ϑρίτίιῖ; βυοὰ 

Ιχῃδίϊυβ 88 σοπίδϊ πη ἐδ αἰγοσίΐοη {δαὶ [9 
ὈΙβι ον, 86 οοηίγο οὗ (Π6 οοηρτορδαίίοη ΒΒου ὰ ὃς 
081104 ἴῃ, ΤΠΔΥ͂ ὈΘῸ Τουπάθα οὐ ἃ ν]ἀ6-ϑρτοδὰ 
Φον 88 ΟὨΥἰβιϊδη ουδίοιῃ οὗ Βοδ]ίηρσ ἴπ6 πουπὰϑ 
οὗ [86 5160 }κΚ Υ ῬΥΔΥΘΥ δοσοιαρδηυίης 6 ΔΡΡΙΪοΑ- 
ἰἴοπ 1} οἱ. Μοϑί γοϊηοίθ ἔσο [86 τιϊηα οὗ ἐδθ 
ΑΡοβίϊο ἰβ ἰ9 Βοιηδὴ Οδί 9} 19 ὑγδάϊϊοη οἴ ὁχ- 
ἰχϑῖὴθ ὑποίΐοη ; [Ὁ {16 Τοΐουοησοα ΘΓ ἰδ ἰο (δ 
Βοδ]ϊης οὗ ἰμ6 ψοιπάβ οὗἩἨ [Π6 86 ]ς σοπάποϊηρ (0 
(οἱ ΥΘΟΟΥΘΤΎ, Ὀυὺ ποί ἴο ἃ γχἱΐαδὶ Ῥγορδγδίίοη 
οὗἩ δῖα ἴοσ ἀθδίῃ ; πού ΔΠΥ͂ ᾿θογ6 Π6ΧΘ ἰδδῃ ἴῃ 
Ματκ νἱὶ. 18. Οὗ, Ηυ ΒΟΥ 8. ποῖθ, Ρ. 196. 

Τιοῖ ἷπι 0411 ἴο Ηἰπ16617 (ϑυμηγλοη, 041] 701]. 
--Ἰὰ ἴἰ)6 σ880 οὗ ὈΟΔΙΙΥ͂ Β᾽ ΟΠ 685 ἰὐ 18 βοϊ ουϊάἀθηὶ 
(δὲ {818 τυυδβὶ θ6 ἀοπθ ἘὈΥ͂ ΟἴΒΟΥΒ {88} ἰδ εἷοκ 
τᾶδῃ. [προσκαλεσάσθω ἀο068 τιοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΙΙΠΥ͂ Ππιοᾶπ 
(μαὺ {86 δ᾽ οἷς τῶϑδῃ 186 ἴο 0811 ἱπ ῬΘΥΒΟῚ 05 (δ 
οἱ ον 5 οὗ ὑὰὸ Οδυχοῖ, 1Ὁ Ιου θ 8 [ἢ ΣΏΒΏΒΟΣ οὗ ἢ15 
ΔΡΡΘΔΆΙ υπάοθποά, 6 ταϊχμῦ 68}1} ου {ποτὰ ἴῃ ρεῖ- 
ΒΟ. ΟΥ διεπηπιοπ ἰΏ 61 ἰ0 ἢΪΒ 51:46 ὈΥ {86 ἰηΐογυθη- 
ἰἶἰοη οὗἨ οἰμβοσβ. Το βυθός ἱπ [86 Β6ῆ86 οἵ 
ΒΟΠΟΪΩρ [ὉΓ Βοοὴδ ἰο Ὀ6 ἰδῆ τηοδὲ δρρσχουθὰ 
τηθϑδηΐης. ΟἿ (}9 1,οχίοδ.---Μ.]. 
Τὴ6 οΙἸᾶοδτα οὗ ἴ89 ΟΠΜΒΌ,ΟῈ.---Ἶο τθοὶ 

πΘΙμοΣ σοάυσο (86 ΡΊυΓΑὶ ἰο ἐδ 6 ΚΙΛΏρυϊαν ἴῃ [86 
Εθη86: “16 ἶτη ΒΔ 0 0109 Οὗ {}16 ῬΓΘΟΒΌΥΓΟΣΒ᾽᾽᾽ 
(Εβιΐυβ, 7017), ΠΟΥ δβϑβοτί οοηδάθῃιν ἰμδὶ ἐκκλη- 
σία ἀδποίεβ Βογθ [9 Ῥαγίϊουϊαν δοηρσγοχδίϊοι ἰὸ 
ὙΙΘᾺ {86 δἰοκ ἤδη ὈΘΙΟΠΩΒ, ΔΙΓΒοιρἢ {}10 Ἰδοῦ 
ἰδ ῬΥΟΌΔΌΙο. Τλθ τιδῖῃ Ροϊηὺ 8 (μδὺ ἡ ἐκκλησία, 
85 8 1068] σοηρτορδίϊοι αἀἸὰ σορσοδοηὶ ἤγοιι [80 
θοκίπηΐης ἴμ6 8016 ΟΒΌΣΤΟΙ δηὰ ἰδδὺ ὁ0Π88- 
αι λ Υ (89 ΡΥΟΒΌγἑθΥΒ οου]ὰ Ὀ6 Βοπύ [07 ΡΥ ΓΩΔΥΙΠΥ͂ 
ἤγοτα {89 τηοϑί Βρθοΐϊῆο δοοϊ δ᾽ δία] ἀϊδβίσὶοί θυδ 
880 ἔγοϊα 8 Ἰῇοχο ἀϊβίδπίὶ βρῆογυθ. [101 υπηδοῖ- 
βίδπα 1,8 η 50᾽8 8]]δίοη, 1 ἀουδί τΒοίπον 88 ἰῃ- 
ἴοσθῃοθ 18 βυδίδ ποα ὈΥ ἰμθ0 ἴδοίβ οὗὨἨὨ {8μὸ 0888, 
Τ]Τηἰετίορίησ 88 ποῦ βαποιϊοποα ἴῃ ἐδ ὈΓΙΠ ΤΟ 
Ομυχοῖ. Τὸ ΑΡροβί]θβ ὉΒΙΊΤΌΣΤΩΪΥ ᾿πδῖδί ὉΡΟᾺ 
ΟΥοσΣ δηὰ ἀθοθῃοῦ ἰῃ ἰδ6 οϑπάυοὶ οὗ Ομυτοὶ 
ξουθσῃτθηί. Α δἰοῖς τῶ, οοῃποοίθα δ] 8 
Ῥδυγίϊ θυ] 600] 6 ϑ᾽δϑίῖο 8] οὐ βδηϊσδιίοη που]ὰ βερὰ, 
Οὗ ΘΟΌΓΒΘ, 70 ἐμ: ῬΤΟΒΌγΙΟΣΒ σοππροιοα τὴ] ἰξ; 
ΒΘΓΘ 20 Βι0ἢ ογζδηϊζαίίου οχἰβίθα, 6 πουϊὰ 
Βοιιὰ 707 (3080 ῬΓΟΒΌγίΘΡΒ ἰ0 Ἡ ΒοΙα 806688 πιϊβἐ 
τοοδὶ ΘΑ δῖ] Ὀθ δὰ.---Μ.]1. ᾿ 
Δηᾶ δὲ τπϑσ ΡΙΑΥ͂ ΟΥΟΣΥ ἷπι; ἱ. 6. ποὶ 

ΟἿΪΥ [ὉΓ ἷπι, ΠΟΥ ΟὨΪΥ ᾿ἐΘΓΑΙῚΥ 88 δίδπαϊῃρ ΟΥΟΣ 
μἷβ Ὀ6α, θυ ψὶϊἢ σοΐοσοποο ἰ0 οἰοοιϊΐηρ ἢἷ8 88 1ν8- 
ἐἴοῃ (Αοἰβ χῖχ. 18). [Βϑῃμ6]: ““ Φιερὲ ἐμηι ὁογαπί, 
ποη πρρῖίο πιίπιια ἐδὶ φιαπι δἰ ἰοία οτατεῖ εοοἰεεῖα.᾽" -α 
Μ.1. 
ἀοιδός Ἀἷτ ὙΥἹ Ὲ ΟἹἱ].--- ΜΆΗΥ σοχτθθῃ- 

ἰδίοῦβ δββυμθ, ἢ ΓΘ ΓΘ 06 ἰο πὸ 68} συϑ- 
ἴοι, ἰμδὺ (})}9 οἱ] γγαὰ8 Ὦ6ΓῸ ἰπἰοη ρα ἰο οοδρογϑίθ 
88 ἃ τηράϊυχῃ οὗ ουγο, οἷ, 76Γγ. 8, 22; χὶνὶ. 1]; 
[λΚκοὸ χ. 84.- Το ἀἰθοΐρ]68. δ]80 υϑδοὰ (0 οοππθού 
ἐμὲ τωϑάϊυτῃ τὶ ΓΒ οῖσ το δου ]Ο.8Β οὐΓο8, ΜΔτκ 
νἱ. 18. 8.669 (μῖ8 Οοταταθηί. ἴῃ Ἰοοο. ΝΟΥ ἰῃ 80 
ἴδ 88 ἰὴ Γοΐδσομοο Β6σΓο ἐπ ρ] 16 1168 ἴο 8ῃ ΔΡΟΒ- 
ἰοἸΐοα] ταοὶμοά οὗἉ εδθοιξηρ συ γ68, τν τηυδὶ ἀουδ» 
1958 ἐμ πῖκ 8180 οὗ (19 ογξβϑηῖς οοπποοίΐου οὗ ἱπίοσ- 
οοϑβίοι Ὑ 1} οἷ], ἑ. 6. οὗἨ (9 ϑρ᾽τιϊαι] οὔοσιὶ δοοοπι- 
Ῥδηγίης ἰμβαὶ ργοάυσοᾶ οἱ ἐμ6 τιοάΐυπι οὗὨ [80 
Ὀοᾶγ. Ηυΐδοσ (ἴῃ ορροϑίίοι ἰο ΜεΥΘΡ) ἀἰββοῖνυοδ 
18. οοῃποοίίου πίϊμους δβυβιοϊθαὶ σθαϑοι, ὈΥ͂ 
οὈβαογυίηρ [δδὺ 116 οἱ] 88 βον 188 Ο]Ὺ τοΐγοδι- 
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ἱς ἰο ἐὸ Ῥοᾶάγ. ὙἩαὺ βδολ ἃ σοίγοθεΐης 
διποιπίβ ἰ0, 18 ποὺ ΥὙΘΥΥ ΟἾοαΥ; ἐμ οὨϊοῖ Ροὶϊπὺ 18 
ἐδδὶ ἰμ6 ἐτγο ἯἜ͵ΥΘ ἰο θ6 υπϊίοα ἢ οπ6 8οί, ὙΒϊο ἢ 
γ͵ῶϑ βοσίοσχιηδα ἴπ {89 παηιὲ οὗ ἰλε Τ]οτὰ (Ἀγ 180). 
Βαΐ ΗΌΙΒΟΣ στ κα} Το ΔΥΪ8 {μὲ Φ8 0168 αἰὰ ποὶ 
ῬγοΒΟΣΊ 6 δηοϊπιϊηρ, θυ δϑβυπιθα (Π 6 ΟΌΒΟΥΎΘΙΟΘ 
οὗ 886 Ὁϑᾶρθ. δ ῥγϑβοῦῖθθβ ῬΧΑΥΘΣ ἴῃ ΘΟΠΠ60- 
ὕοῃ τῖϊὰ (π8ὲ ὑβαχὸ δηὰ 8 δῃοϊηὐϊηρ 88 δὴ 
δηοϊπἰΐπρς ἰπ [86 ὭδΙηθ οὗ πο Τοτὰ, 16 Ἰδύϊον 
ῬΑΓ ΙΌ]Δτ τασδὶ ποῖ Ὀ6 τοΐοσγϑα [0 ῬΥΔΥΘΤ ΟὨ]Υ͂ 
(ἀοὈ56}), ΠοΣ ἰο ὈοΙᾺ δοὶβ (ἀ6 οἰἰ8), θα  Βο] 6} Ὁ 
ἰο ἴμ0 δεῖ οὗ δηοϊπιϊηρ (Ηαΐ μοῦ). [Ιπ ἰδ9 Ἰἰίοταὶ 
δοοερίδιΐου οὗὅὁἨ [8 ῥτϑοδρί, ῬσΆυῈ νουϊὰ Ὀ6 189 
ποοὐϊυπι οὗ (6 τιϊταουϊοῦβ ουγο, ἩΜΪΟἢ γ͵ὃ8 {08 
ἰο ν6 ροχίοσιπθαὰ ἴῃ 89 πδῖηθ οὗ ἐμ 1ωοτὰ (ἰ. 6. 
δοί ρυγβυδηΐ ἰ0 ΗΪ8 δΘοτηπιδπά, Ὀαΐ ἴῃ ἢ 6 ΡΟΥΤΘΓ 
ἐὸ παι κοι οὗ Ηἰἷβ πδ8). ο ΠΟ ΚΘΗΘΌΓΖΟΣ 
δὶ ἐμαὶ [9 ῬΓοΒΌγίοΣΒ δα ἰὴ χάρισμα ἰαμάτων 
(1 ον. χὶϊ. 9). Ηυίβον 08118 {μῖ8, δὰ ΒΥὈΙΓΓΆΤΥῪ 
διξυτρίϊο δηὰ ΒδΥ8 ὑπδὶ ἸΩΟΤΘΟΥ͂ΟΣ ποίδμίηρ 18 
βαϊὰ βοσ οὔ ἰ89 χάρισμα. Ἐαυΐ 6 χάρισμα Ἀδ8 
δὲ 8}} {πὴ685 6 θὴ ἐμ6 σοπαϊο δἶπε φμα ποπ οὗ ταῖὶῃ- 
δέου] οἰδοίθοΥ δηὰ ἴῃ 186 Αροβίο] θοαὶ συ ΣΟ ἢ 
86 οὔἶοο οὗὨἨ Ῥσχδβουίοσ ἀἰὰ ποὺ ἱηγοῖνο ἰλ9 οδ8- 
τίδιηδ, δαὶ σαί ον ὑμ089 ὙΠῸ Βδα {6 ΤοΟΒρϑοίϊγθ 
ολαχίδτηδ ὝΘΙΘ ΚΟΏΘΥΘΙΪΥ οὐδ ποα 88 ῬΓΘΒΌΥΘΥΒ 
(566 1 ον. χὶϊ. 9, 80). ΗΌΙΒΟΣ 8180 βϑίβ 8816 
πίιπουὶ δυδηοϊουὶ Τοϑβοῦ ἰλ6 δοππϑοίλοῃ Ὀοΐνγθοα 
τοϊὶτβοῦ]οι 8 χ1118 δὰ ρἱβ οὐὗὁἨ παίασαϊ ὀχροσΐθῃ6θ 
ἰὸ ϑῖο Ῥοϊϊ, δὐΐοσ ἷδ ΤΠ ΟΣ, 68}}18 δἰ θη 0} : 
εἰ νίΐ οπεπίπο ρμγιυιαοηζἰδδίπιὶ εἰἰσεδαπίμγ, δὶς 7οτίς 
εἴανι ατίϊα πεεάϊοξο ρεγί(ἐϑδϊπιὶ ἐγ απί. 
γεβ. 1ὅ. Δπᾶ 189 ὑσγᾶύῦοΊ οὗ ζαϊτῃ.---Νοὶ 

ἔτ ἰπ ζοπ Σὰ], Ὀὰΐ ταὶ δου ]ουβ ἐδ} 88 ἃ Βροϑοῖαὶ 
οδαγίβσυδ οὔ (80 ΟΒτἰβιϊδη βρί συ (8661 Οὐχ. χὶΐ. 
39,10). Ῥ͵δγοσ σμδσδοίογζοα ὈΥ 800} ΤΑ Ἰ (ἢ, ποί ἴῃ 
ξέπο 8}: ἰὴ 6 ΡΥΑΥΟΙ ὙᾺΊΟΣ ΤΆΣ οὔἶοσβ. τοί 8 
δι 4]. ΥἰκὨ γ δϑϑυσθθ ὑμαὺ {μῖ8 ζδι 8 ἱχρ]168 
ἰἀδπεϊΥ οὗὨ Ῥυχροβο οἱ ἐμο ρᾶσί οὗ ἐμ 6 ΡΤ βΌυ ΘΓ. 
ὅ}᾽ ἰηϊοτοθαθ9, δπα οὁκ ἐμαὶ οὗἨ πο δἷοκ [0 ΒΌΙᾺ 
ἰδίοσοοββίου 8 πιδᾶο, ἴον 1ξ 8 ἱῃ {1118 δὶ (δαὶ 
ἰδ9 εἰοἷς βιτλτη 8 8.6 ῬΥΘΒΌΥΘΥΒ (οἷ. ὑπ 6 6᾽09- 
Ρεΐβ); ἩΙ δίῃ ας δὰ Βυΐμοῦ ΔΥὈΙΓΑΥΙΥ Ἰἰταϊὶ 
816 ῬΣΑΥΘΥ ἰο0 (Π9 δοὲ οὗ [9 ῬΓΘΒΌΥ (ΘΥΒ ΟὨΪΥ. 
8.411 Π61Ρ (641) [8.9 5:0 ]ς.---85.8}}1 βαυϊηρν 

ΤΈΒΙΟΓΘ πἷτῃ ἰο Βοα] ἢ. γγ8, ΘΟ  ΠΘΟΙΚΘΙΌΌΥΘΟΣ 
δηὰ Δ]. υπἀοχδίβπ ἃ ΘΟΓΡΟΣΘΆ] δα βρὶ [8] ἢ 68]- 
ἴῃ, ἀ6 Ἦ οἰίο, Ὗ ΘΕΟΣ δπα 4]. ΘΟΥ̓ΡΟΥΘΆ] ΟΕ]Υ, 
Ὀρεδυβο ἰδθ ζουχζίνθηθβϑ οὗ δἷπβ ἱβ βΒορδσαίο Υ 
βίοὰ δῇογσνανὰβ [ΑἸΐοτά---Μ.. Νονογί 616 88 
νὸ ἴοοὶ μοὶ γὸ οδῃποῖ στο ὉΡ {8.6 ΟἸΘΏ68Β8 οὗ 
ἐλὸ ὑπὸ πιοτηοῃί5, δϑοΐηρ {μαὺ ἐδ βοαυοὶ ἀοιθὲ- 
685 δάνογι8 ἰ0 ὑ8:6 ῬοΟββ ὉΠ οὗὨ ραγίϊου δῦ 81}8 
διὰ ἰδὲ, 84 δἸγοδὰγ βίδίϑᾶ, ἱμ6 σοποσγοὶβ δροβίο]ὶ- 
68] “ριστμαϊ-εογροτεαὶ οαγΘ ΒΘΘΙη8 (0 Ὀ6 Β6ΥΘ πῃ Ϊ- 
ἴοτταυ (86 δγίῦο] οὗὁὨ 8 Βρ᾿ Υἰ .8]-8οοἷδὶ οὐὑγο οὗ 
ἰδο νουπὰβ δηὰ ἱπίοοίΐου οὗ ἰδ υἀαἰβιὶς οοπῆα- 
εἰοι. 
Δυᾶιδο Τιοτᾶ 68}8}}] σαΐβο Ηἷπι ὉΡ.-- ΤῊ 

Τωοτὰ ὁ. 4. ΟἸγὶδί. Αβ ἰδ Ηΐβ σοηΐ ἰὸ γαΐβ86 χ388 
ερἱτὶϊυ4}}γ- ὈοΘ Σγ, ποὶ ΟΕΪῪ ἔγοσῃ {πὸ Ὀθα οὗἉ β[ο]ς- 
Π668 Ὀπΐ 4160 ΤΎΟΙΩ (06 δἰ οἸθ88. ΤᾺ 8 ἐγείρειν 
ΒΟΥΤΕΥΟΥ ἱβ ἢοΐ ΟΪΥ ἰ6 οΔυ ΒΑ  Υ οὗ μα ργϑοοᾶ- 
ἴωξ σύζειν, Ὀὰμϊ 4160 Πο]ἀ8 οὐ. (π 6 ῥτοβροοσί οὗ ἐδ6 
Ῥοδίτίτο ἐχαϊ ἰδίου οὗ 1176 τ ἢ Ὧ88 Ὀθθη οἴεοίοα 
ὈΥ 18}ὸ σώζειν δ 80 ἀοΙ]γόγδ 66 ἔγοια Ρ6Σ]]} οὗ 

Ἀπᾶ τ᾿πουκ 86 Βδνθ οοτσατἱι θα δὲ 8. 
-- δ ἀοσποίεβ. δ δπδμδποϑα βίαι οὗ ἀἰβίυθδβ. 
Βυρροδίης ἰμαὶ 86 δυὐϑῃ (κἀν) δανο οοτμτ  ἐἰ6α 

81:8. 88 πεποιηκώς, ΔΒ ΟΠ ὙΠΟ 8 88 γοῦ Ὀυχἀοπθὰ 
νἑτ (86 συ] οὐὗἩἨ ἐμο89 β'π8 (ΡΊγᾺ}). Τ8θ Ῥσϑ- 
Βυμηρίλοη 18 ποῖ 80 ΤΟ} ἐπδὲ 81.686 δ΄ η8 ΓΟ (9 
ααυ80 οὗ ὑ80 χοβρϑοίγο βίοκποββ (Η αἰ ΒΥ), θὰ 
ΠῸΥ τηδάθ6 {}}0 ΒΟ Β8 8 ΒΟΥΘΤΘ ΟὯ6 8πα 000 
αἀἰδίουϊ ἰο οατο; ἐμπὶβ τοι]ὰ ἀραὶ ᾿ροτὶ 8 
ΒΡ᾿γ τ.8] τι δῃΐῃΓ,. ; 
1 58.8}}1 ὈΘ ἑοσεένϑει πἰπι; ἰῃαὶ ἱθ, 18 Βαν- 

ἱπρ σοιητηϊ θα Β'η8. ““Εγνοι ἱπ 6880 ἰμαί.᾽ (Ηυ- 
1860.) ΕὈΣραῖνθα ποῖ ΟΕΪΥ ἴῃ [86 δΒοοῖδὶ 860189 (ἐ. 
6. ὈΥ͂ 86 Ργοβυγίοσβ (Παμμηοηα), τοὶ ΟὨΪΥ͂ 18 
τοβρϑοί οὗ Βἷβ βρὶ γἱ 8] 1176, Ὀὰὶ 016 οοπ ϊπ δ ΐοι, 
6 ουχδο οὗἩ 15 συ 58}}81} αἷδο Ὀθ σοιιουϑα ἰῃ 
τοβρϑοῖ οὗ ἢΪ8 11{6-8ἱἰυδοι. Ἡσύ ον τγδπὶβ ἰο 60}- 
ποοί κἂν ψ ἱ1 (δ 6 Ῥτοσοοαϊηρ οἶδαβο: “Ἴ8ο [οτὰ 
Β..8}} χαΐβδθ ᾿ἶμτλ ὉΡ, ΟΥ̓ ἢ ἱΓ ἢ6 δΥθ οοχμχτλ θὰ 
βίη5---(ἴου) ἰὑ 588}} 06 ἔοτρίνϑηῃ Ηἷπι." [Ι͂ῃ γμοϊπὸὺ 
οὗ Ἰδῆρυδρο κἂν δ ἰο ἔδυ [18 οοῃϑίσαοσίλου (Ὁ 
8060 ὁἢ ἰλ9 ΟἴΠ6Γ Βαπὰ 1 910. 1ϊ. 1); Βαὺ ἰπ ρμοὶπὲ 
οὗ τιδίϊοῦ βυοῦΒ; ἃ σοπδίχαοίΐοη σουϊὰ στοαί 
ὙΓΘΆΚΘῺ ἰλ9 ρδεβδᾶζο. ΤῈ ζόΠΟΣΑ)] δηὰ ὑποομπαϊ- 
ὑλομ8] ομασγδοίον οὗὐὁἨ ἰ89 δδϑυσγϑῃοο οὗ σοηθνϑὰ 
Βοα, το 18 ΠΟΤΘ Θχργοϑθοᾶ, πὰ8 ογχοαϊοα 
ΙΔΘὮ ΒΌΣΡΓΙΪΒΟ. ΗοὶΡΟΙ ΟΧΡΤΘΟΒΒΘΒ ἰΐ ΤΏΟΣΘ 
ΤΟΥΟΙΌΙΥ ἔμπδπ ΔῺΥ ΟἰΘΡ ΘΟΙ ΙΘηἰΔίΟΥ : “' δὲ οογίμδ 
εἰ οοπδίαῃξ ἰαϊξεση ῥγεοιη ζμΐδεεί ἐυεπίμδ, δηπιο ὑσν- 
γυμαπι πιογέμωξ οεδοί.᾽) Αγοίΐυβ ΒΡ] 165 ἐμ 6οι- 
αἰ οι : “ πὲδὲ πεπιρα αἰτίεν οἱ διιρρεαϊίαί αὐ εξαϊωίεηι 
δείεγηαπι.᾽" Βα ΗΓ τοδὶ ἰδὲ ἀραϊηδὶ Ἧ 16- 
ΒΙΏΧΟΣ ἰμαὺ ὑπ6Γγ0 18 πὸ πορα οὗὁὨ ΒῺΥ Γοβίσϊ οἰΐοῃβ 
διηὰ Ὀο᾽ῖονοϑ ὑπαὶ ὑπὸ αἰ ΠΟΙ] γ 18 Τοπιουθὰ ὉΥ ἐλ9 
οομδίἀογϑίζοι ὑπαὶ ὕάγαθϑα σοποοϊνοα {116 Θοτηΐηρς 
οὗ Ομγίδβι ἰο ὍΘ ἱπιταραΐδίθυ ἱτηροηάίηρ; ἰμδὶ 
ΘΟὨΒΟαΌΘΗΣΥ δ6 αἰὰ ποὺ οοῃβίαον ἰδ6 ἀθαοὶλ οἴ 
ὈΟΙΐοΥΟΣΒ 0 ὯΘ ΠΘΟΟΘΒΒΑΓΡΥ, Ὀυΐ νἱονθα Σὲ ΟὨΪΥ πῃ 
(86 Ἰἰμμὶ οὗὁὨ δὴ οΥἱἱ νὰ ἱ ἢ ταϊρηὶ Ὀ9 δνογίοα ὈγῪ 
ΘΙ ἱπιογοθδβϑίοη. ἸΤΒῸΒ ἃ βοσοῃὰ ψ,ΥΌΒ8Β 
ΟΥΤΟΣ που]Ἱὰ Βαγο ῬδυδΙ γζΖοα οσ οογογϑὰ (89 γί. 
6 γδαίδοχ ορὶπο ἰμδὺ {818 ὙΟΥῪ αἰ ΠΟ] Υ, 88 τ 61]. 
88 ἰ9 ὝΠΟ]6 ομβασδοίοσς οὗ {89 ΕΡ1β|16 δομΒέγ 18. 
ι.8 ἐο δάορί (89 ΒΥ 01108] ἱπίογργοίδίΐοη. ζδϑιμθδ. 
ΔΒΒΌτ6Β ἐμ οχἱβίθῃοθ οὗ {86 ουδίοχῃ οὗ δποϊμεΐπρ. 
{89 810 }Κς δοοοιηρϑηϊοὰ τὐν ῬΓΆΥΘΣ 88 ἃ τωοϊμο 
ΟΥ̓ ΘΌΓΘ ὙΘΙῪ ΖΟΏΘΓΆΪΙΥ Ῥχουδίθηὶ ἴῃ 90 ν δ 
Ομνιβίίΐδη Ομ σομοα. Τ18 ουδέομῃ, ἰγϑοθθ οὗ 
ψἰοἢ ΔΥῸ 8180 Τουπα ἴῃ δῃηοίθηύ Φυἀ6:8πι (809. 
οί σον, Ρ. 2043), ΒΘ ποῦν (υΓ8 ἰπίο ἃ ΒΥΡΙὈΟΪ, 
οὗ ἃ Βρ᾽ τἰϊυ 4] ουγο, ΒΘ. ΒΘ ΤΘΘΟΙΩ ΘΠ 48 ἰο ἐμβοῦσ 
ὙΠῸ ὝΟ͵Ο ἰηΐοοίϊοά τὴ 0 ϑρὶ νὶν οὗὁἨ Φυάαΐετη, 
δια χου ] αἰ οπΥΎ ΟΕ] θῃ, 88 ἃ ΓΟΙΔΘαΥῪ ΤῸ ἐμ ον 
βρ᾽ εἰ] μοδ]ίης. Τ}ιὶ8 σοῃδίγιοίϊοι 18. 8150. 
ζδυουτοὰ ὈὉΥ ὑἐδ9 ποχὶ νγθσθθ. [8 (80 γϑδϑοπίῃρ οὗὨ 
1δηρ8 ΤΩΔΥ͂ ποῖ ΔΡΡΟΟΣ ΟΟΠΟΪυβῖνγο Ὀπύ Τί θ᾽ 
ἀουθιῦα} ἐο ΤΙΔΩΥ το 6 γ8 οὗ ὑμῖ8 νους, 1 Βα  ] οἷα. 
δὴ ουἱ]ἔοπθ οὗ 1)0 δα )θοὶ τ αἰσἢ ΤΏΔΥ γον υδ]ὰ- 
ΔΌΪΟ ΓῸΣ ΓΘίΌΣΘΠΟΘ.---ΤὴὩὸ ΟΡ πίοι οὗὅὨἩ ῬΟΪΨΘΔΡΡ, 
ΒΡ. οὗ διάγτηδ, ἃ ἀἰβοὶρ]6 οὗ ΦΉΒὴ δῃὰ ἃ σρλδυίυγυ,. 
θ ὙΘΥΥ͂ Ὑδ᾽υΔ Ὁ] δηὰ β]ι6β Ἰἰριὺ οὐ 9 ᾿τΒΟΪΘ' 
αποδίϊοθ. Ηθ 8808 (αὐ λίϊρρ. ο. δ), “Τμοῖ ἐδ9 

φ 0} ἴῃ ἴπὸ Εδοϊῖ, τ θοτο ἰδ ἴθ λυ ΟὮ Ὀυρίζον ΤΠ ΔῺ ὙΠ ἰδ. 
ἃ ΘΟΠΙΪΏΟΙ 8η0} ΥΟΥῪ υδοῖμ} ΓΟ ΘΥ ΘΙ ρ]ογοα 18 ΠΠΔΗΥ ἧϊας 
68568 ὉΥ͂ τίη ρς ἰΐ ἰηῖο ἴπ0 αἴοοιϊθα Ῥαγίϑ δά ρουτίηρ {ξ 
ἰπῖο ψουπὰβ ἴοῦ ἐδ ΡΌΓΡΟΘΘ οἵ πιο] } γί το. ΟΥ̓. 14.1.6 
Ματῖὶς τἱ. 13; [ῃΚὸ χ. 84: Ζοδορῖι. ἀἐ ξεῖϊο 7μᾶ. 1, 38. 6, Τδθ 
ῬΑ] οὐ Οἱϊοδά ἰπ ρατγουἶαῦ 84 ΔΕ ἸῪ οδἰοοπηϑὰ 88 ΔΏ 6Χ- 
[6ΓΏΔ] Δρρ!ἰοδτίοη. Φ46Γ. τὴ. 22; χῖνὶ. 11. Τὰ ἴΠ0 ατοοῖς 
διὰ Βοιηῶδ ρῬμγοίοίδον αἶϑὸ γϑοοιητηθηὰ ρον 6686 τηϑιΐο οὗ 
πο δηὰ οἱἹ, οσ νἱῃ δοὰ οἱ] (ΘΔ] θη, ἀε οὐ. τισξαΐο. 2 
ΡΙη. ΖΖ. Ν. δι, 4Ἰ οὐο, Το α] δη αὐ βραρυίανν ἱπίοσπιδ ὦ 
αἸδὸ ἐμαὶ Ῥσοσῃ 8, ἃ ΟΝ τ διίαη, ουτοὰ [ἢ 6 ῬΟΣῸΣ ϑονυθγυθ 
στ οἱ. ΟἿ, δὶϑο β'δου ἢ 8 : ομὲ οαρίίᾳ ἀοἷεῖ, αμέ χζυεηι, ὧν 
ναεὶξ φοαδέεδ, ὑμιριαὲ ἐ6 οἷοο εἴ6. ἀΘΌΘΟΣ, ἢ. 408. 
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; 

ΤΗΕ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΧΑΜΕΗ͂, 

»τεεδυνίετε Ὀ6 ἰθμ ογ-οατίθα, τηϑτοῖα] ἰ0 81}, Θοῃ- ᾧ 
νογίηρς [89 ΟΥΥΪηρ (860 ὅ8ηλ68 γν. 19), υἱοίξέησ αἱξ 
τοἦο αγὰ δἱεκ (ἐπισκεπτόμενοι πάντας ἀσθενεὶς); τοὶ 
πορίοοίίηρ ἐλά τοίάοισ οΥ ογρλαπ οΥ πεοάν. (8960 788. 
ἱ. 27), ἀπὰ Ῥγονϊαϊῃρ δἰνγαγϑ ἩΜδὶ 18 ροοά ἴῃ ἐλε 
εἰσλὲ 7 αοά, αὐδιαϊπὶηρ ἔσγοτα αἷΐ γεβρεοί οὗ Ῥεγδοηδ 
(866 ὕδιηβδβ ἰϊ. 1, 9), ποὺ ββδὺρ ἱπ ῥυάαρτηοπί, 
Κποπίηρς ἰδὲ τος αγὸ αἷΐ εἰππεγα᾽" (806 7διμ68 1ἰ]. 
2). Το γοίφυϑῃοο ἰ0 ὅδιμϑβ ἴῃ Ὀγδοϊκοίὶβ ϑυσϑηὶβ 
[86 Ῥγοδυμρίΐου ἐμαὺ ῬΟΪΥΟΔΥΡ νγἃ8 1 τα Πὰν τ Γἢ 
οὖσ Ερίβι]6, διὰ ἐβὸ οχίσδοὶ δον ἐμπδί δ ὑπαὶ 
ΘΑΥΪΥ ἄγ [86 ἀυΐγ οἵὗὨ νυἱαϊ εἶπ [86 δίοκ δὰ Ὀθθῃ 
ἀονοϊγθὰ οἱ {πὸ »γεδύνίετ.--- 9 αἰγοοίΐοη ὑπαὶ 
180 εἰοῖκ διιου) βυταστοοῦ 86 ῬΓΟΒΌγ ΘΓΒ ὑπ η 8} 
δΔοοογὰβ ὙΪΕ ἰδ 6 Ῥγχδοίϊοο οὗἩ οὐῦ Πογτὰ ψ͵ο Ββϑῃηΐ 
ἔουί Ηΐα Ἰοῖνο Αροβίϊεβ δῃαὰ βϑυθηὶυ ἀ:8οῖ 0168 
ἔσο διῃὰ {00 σα γἱ. 7; Τυκοχ. 1).--Ἴκ ΒῈ ἀἶτοο- 
ἰΐοη ψουϊὰ πασαὶγ πᾶν Ὀ6θη ρίγνοῃ, ἱζ ἱΐ οου]ὰ 
ποὶ 06 σοΙ 19 11}. Φδιμλ68Β, 88 Ὀΐδιιορ οὗ Φογυ- 
ΒΔΙΘΩ, Ῥγοβίἀϑὰ ΟΥ̓ΟΣ 6] 678 λέγε (Αοἰβ χχὶ. 18) 
δὰ δἰ Ἰδησύυδρο Ὑδσγδπίβ {ἢ 9 ΘΟποϊα βίοι ἐμαὶ 
»τεεδνίετεα δὰ Ὀθοη ογάἀδίποα ἴῃ {110 ῬΥΪΏΟΙΡΑΙ 
οἰ(168.---ΠΙΒουϊ ἀϊδουδβδίηρς (86 αποδίϊοῃ 80 
8686 ΡΓΟΒΌΥΘΥΒ ὝΘΓΘΟ, (9 ΒΟΟΟΠα ΟΥΘΣ οὗ ἰῃθ 
ΤΑΪἸΒΙΥΥ ΟΥ ἰδ ὅγαί, ἰδ 6 χστοδὶ 7δοὶ τουδὶ ὑμδὶ 
186 νἱοἰἰδίϊοι οὗ [Π6 βοκ 18 δὴ ᾿προτγίδηϊ ρμδτὶ οὗ 
τοϊπἰ βίου 8] δοιυἱγ, δηὰ ὑπαὶ ἰύ 8 {80 ἀυν οὗἉ [86 
δίοκ (Ἡ ΟΊ ΒΟΥ πῃ ὈΟῪ ΟΥ̓ πῃ 8018}} ἰ0 Βαμητ οι (Πμοὲγ 
ΒΡϊ τὶ .8] δαυΐίβουβ (0 μοῖρ βἰἷάο. Τὰ 8 15. δὴ ἱτη- 
Ῥογίϑδηὐ σοηδί ἀογδίϊοῃ, ΤῸ ἴῃ ἴσο Ῥδγίβῃθβ δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ ἸασΘ οἷ᾽ 68 ὝΘΟΙΚΘ ΤΥ δοΟΙ ΘΟ 68 
οἾαρβθ Ὀϑίοσο (μ6 γοροτί οὔ ἃ ραυβῃὶοη ΓΒ βἷσκ- 
ὮΘΒΒ ΓΟΒΟΘΒ6Β (ΠΟΙ͂Γ ΘΔΓΒ; 1 {80 βἰ οἷς ἃγὸ πού Υἱδιἰϑὰ 
ὍΠΟΥ (080 Οἱ ΓΟυηδίδ 665, (ΒΟΥ πκυδί ποὺ Ὀ]ΔΠπλΘ 
ἐμοῖτ τα ἰδίου [Ὁ ΤΟΙ ἸΒΒΏΘΒΑ 7 {Π 6} μδγο ἔα] ]οὰ 
ἴο ἸΙΌΓπαι αἰτα οὗ ὑμὶν δἰ 658 δηὰ ἰο δ ΠΊΠ.0Ὲ 
ἷπὰ ἴο {61} 8149. 

ΟΥὟΥΣ ρδβϑϑδρο δβίδ Ὁ} 18}}08 ἐδ ἔδοὺ ἐπα διποϊηἰϊηρ 
[6 πἰοῖς ὙΠῸ ῬΓΑΥ͂ΘΙ δοσοιῃρδηγίηρ ἰὑὺ γὃδ8 Ῥσϑδο- 
ἐδοὰ ἰὼ 16 Αγοβίοϊ'ς Ουσου. Τὴ Αροβί]θθ ἴῃ 
γἱγίυθ οὔ (6 ΟΧΙΓΔΟΓΟΣΠΔΥΥ δηα τ γβοῦϊου 8 
ῬΟΝΟΥΒ ἀοϊεραίοα ἰο ἰδοὴ Ὁ ΟἈγὶδί, μιϑα]οὰ 
ΤΩΒΗΥ͂, δἴϊον πανΐηρ δποϊηἰοα ἐμοὰ τί οἱ. ΟΥ̓ 
Αοίϑ νἱ. 18 πὶ Μαίίδ. χ. 1-8 διὰ 10Κ6 ἰχ. 1--6. 
ΤὮΟ ταϊγδουϊοῦθ οἱ οὗ ἈθΑΙΐπρς σοπίϊηυθα [ὉΓ 
ἸΒΟΙΏΘ ἐΐο ἰὰ ἐδ6 ΟΒΌγΟοΒ. 8.66 1 ΟοΥ. χὶϊ. 8, 9. 
“Φ8Δ01608 σοῖο ἴο ὑμπί5 πγασμζοι δ ῬΟΊΤΟΣ οὗ Ποδ] ης, 
ΒΙΘΒ ἴῃ 18 ΔΡΡΙΙοδίϊο ΒΟΎΘΥΟΙ ἯΔ8 ποὶ 8.080- 
1αΐο, Ὀυΐ ἀοροπάδῃϊ οα ἐδ Μ|]}1} οὗὁἨ αοὰ; Αἰ πουρἢ 
ΔΡΡΙΪοά ἴπ ἔδιι  ΌΥ 16 δποϊηθ πα ῬΓΟΒΌγΙΟΥ δπᾶ 
φοσοὶνοα ἴῃ δι γ (86 δἱοῖκ πιϑδῆ, αποϊπίίησ ἀἰὰ 
ποῦ 68] δὶ ἱἰΥ ἢθ τοσογογοὰ δὲβ μοδὶ, Ὀαϊ 
ῬΤΑΥΟΣ οἰαγροα τὶ {αἰ ἢ, δπα ὑπ ϊ8 ἱπίρΡ}165 {πὲ 

, ΜΒ τρδίϊον οὗ ἰδ βἰοἷς Ὡδῃ᾽ Β συγ τὁ8 σοΐοτσγϑα 
ἴο (89 νὶ}} οὗὁἩ αοά, γῶο αἀϊά εολαί τσας δεδί 70 ἰλδ 
νφίοῖ, (ταάβποῦ "), οί μον (μ8ὲ γγ88 γοβίογδίἑ οη 
ἰο μ68}}}} ΟΥ ἃ ΟἸ γ᾽ βϑίλδπ ἀθδαίμ. 
6 ῥσγϑοίϊοο οὗ δποϊπιΐϊηρς τὶ Οἱ] Ὑἱ ἢ ἃ Υἱοῦ 

ἴο ΣΘΟΟΥΘΟΓΣῪ ΤΎΟΙΩ δ᾽ ΟἸ688 ῬΜΔ5 ΘΟ ϊηθοα ἴῃ ἰδ6 
Ἑλδίοσῃ δὰ οβίοσῃ Ομ υγοδο8, ουθὴ αἷϊον ἐ}6 
(ὉΒυΣΟΒ Βδα Ἰοδὺ [86 ταϊγαρυ]ουβ αἱ οὗὁἨ Βοδ]ΐηρ. 
Δι ἴα οοπἰϊπυθᾶ ἴῃ δ Εδδβίοσῃ ΟΠ ΣΟΙ [ῸΓ ἐλ 
Ῥυγροδὰ ἰο ἰμὶ5 ἀδν, Ὀαΐ [89 ΟΒυγοῦ οὗ Εηρίδηά 
ιδ88α οΟὔΒοΣ ΕΘοσταθα δΟιητη πΊΟῺΒ Βαγὸ δθδηἀοηῃοὰ 
(86 Ρῥσδοίϊοο, Ὀϑοθ89 {ὑπὸ ν ρογοοϊνοα ἱμαΐὺ ἐλό 
ἐὔεοῖ ταροϊλοποα ὉΥ ΆΚ81. απ 68, Υἱζ. 818 σΘΟΟΥΘ 
ἀϊὰ ποὺ ογΠΑΥΣΥ οηδυο ἔγουῃ {86 δηοϊπίϊηρ τὶϊ 
οἷ], δὰ ἐπὶ ὑπὸ ταϊγδοῦϊουβ οἱ οὗὁἨ ἈοδΙηρ 88 
11 88 οὐβὸσ τ ἱγδουϊουβ αἰ στοπίοα ἐὸ ἐμὸ 
«Ἀροϑίϊςδ, δὰ θθθμ σοιηουθὰ ἤγοσα ὑπὸ ΟΒΌΓΤΟΒ. 

Το ΟΒΌτΟΙ οὗ ΒΌΙηΘ ΒΟΎΘΥΘΡ γοίδὶ "8 {86 »γαδ- 
ἔΐεε οὗ διοϊη ἷηρς {86 βἰοκΚ τ (ἢ οἷ} αὶ ραγνονίοᾷ 
{μ9 ἀεδίφπ ἴον τ ἢ 10 δὰ Ὅροι ἱπβίϊιυϊοὰ (ΥἱΣ: 
ΥΘΟΟΥΟΘΣΥ͂ ἔγοτηῃ 510 1Π688), ἱπίο ἐμαὶ οὗ 8 Βδογδιηδῃὶ 
ΘΟΠΥΘΥΪΗ ζγδοα ἰ0 {πὸ δου], {6 βδοσδιποθηὶ οὗ 
οχίγοιηθ ὑποίΐοη, π ΟΝ 18 ΘΟΥΙΔΙΊΕΪΥ ὁη6 οὗ ἰδο 
ταοϑὲ δυάδοϊουβ ῬΘσΎΟσΒΙοη8 ΟὗἨ βοχίρίυσο ὁ 
τοοογὰ. 8.66 ΑἸξοτὰ δηὰ οσγάβινοσιῃ:. ογὰβ- 
νγοσὶ : “1ἢ6 ΑΡοβί]ο 8. 5 δἴμθβ πὰ δη)οϊποὰ 89 
ῬΓδοίΐοθ τὰν ἃ σἱθνν ἰο 10:6 ΓΘΟΟΥΘΙῪ οὗὨ ἰδ6 δίοϊκ: 
88 Οδσαϊημδὶ Οα͵οίδπυβ ΔΙΊ ον8, ἰῃ δὶ8 ποίθ θα (ἢ 6 
Ῥδββδίθ, ὙΠΟΥΘ 6 ΒαΥΒ: “ἢφο γοχῦδ ποὴ Ἰοηὺ- 
ρῸ ἀθ Κβδογαπιθηίδὶὶ ὑποίΐομθ ἐχέγεπ υποίΐ- 
οπὶδ,᾽" θα Π 6 ΟΠ ΌΣΟἈ οὗἩ Βοτηθ Ῥγθβουθ68, ἱπ (ἢ 
Οου6118 οὗ ΕἸοτοηοο (Α.Ὦ.1488) δὰ Ττοπί (1661), 
180 {86 δηοϊπίίηρς βου]ὰ ποί ἰδκθ ρἷδοθ ὀζεερί 
ὙΘΓΘ ΤΘΟΟΥ͂ΘΤΥ͂ ἰδ ποί ἰ0 δὲ Ἰοοζεα ζογ (Οουποὶ] οἴ 
Ττοηί, 5688. 14, ““συ απὶ ρετίσμΐοδε ἀδουπεδιηί αἱ 
ἐπ εχίίω υἱίδε εοπείίμἰ υἱάεαπίωγ ")), δὰ {πμογοίοσο 
886 608118 {8 δηοϊηἰϊπρ “ἐχίγεηιε ὑποίϊοπ,"" δυὰ 
“ἐ δασγαγηόηίιη, ἐχευπίξια,᾽"" Δα 580 τοχαγὰδ ἰἰ 88 
ἃ ΒΒοσδιηθηὺ ΘΟΠΥΘΥΩΡ στ806 ἰο 6 δου. ΤΊΣ, 
ου 186 ὁ890 Βαηᾶ, {0 ατοοῖς ΟΠ ΧΟ 18 ἃ τι ίηοδὲ 
ΌΥ ΒΘΡ ῥσχοδοῃὶ ρῥγϑοίϊοθ, ἐμδὺ ἐμ 6 δῃοὶ πύλης νγγ88 
ἀορβίχηοα τ ἃ τίν ἰο δοστψ τεοουετῳ; διὰ ἰδ 
Βοδη Ομ στο, οα ἰδ 6 οὐδοῦ Ἠδηά, 18 ἃ Ὑ ΠῚΠ688, 
(δδὺ (πὸ πιέγασμζοις οἴἶοοίβ οα πὸ δοάν, τ ΟῚ ΤΟ ΣῸ 
τγουρμὺ ἱῃ ὈΥἰπλιἶνο ἐἰπιο8 ἱμγοῦ ἢ (9 ἰπδίσα- 
τ ΘΔ} } οὗἨὨ 1080 ΒΟ δῃηοϊηἰθα {μ6 βὶςκ, διά 
ΜΒὶοῖ δοσοιιρδηΐθδα (μδὺ υποίΐοι, λαυε οεαϑεά,"-- 
860 ἰμ15 ψΒοΪο δα Ὀ)]εοὶ αἀϊδουδβοα ἰἢ σὰΥ δγίϊο]θ 
“.Α4π αὐ᾿οομπί ο Ἐτίτγοπις ζγπείίοη,᾽"" Ῥυϊησοίοη Β6- 
γον, 7οϊ. ΧΧΧΥΤΙ. Νο. 2, Αρεῖ!, 1868.---Μ.]. 

γξεβ. 16. Οομέίοδβ ᾿μοσϑίοσθ γόῦισ δἰ:δ 
ἘΣΘΏΒΡΙΘ ΒΒ. 08) ἴο Οη6 δῃοῖδο: .--- 18 ἰη- 
)υποίΐοη ἰ5 σοηογαὶς 1ὲ ἰδ (6 φοπογδ] σδιίοη οὗ 
119 Ῥγθοθάϊης ϑοηίθποθ. Οδ᾽οίδηυβ σὶρ ΒΥ οὉ- 
ΒΟΙΎΘΒ: “πέρ ἢΐς ἐδί δέγβο αἷἐ σοη εδείομε δαςγά- 
πιεπίαἰτ,᾽" Ὀσὺὺ ἐμ6 οἴδυβο 01 168 8180 ἰ86 ζδοὶ 
πὺ 72 8π|0ὸ8 Κπονν ποιδίηρ οὗὨ δυο ἃ εοπγεεεῖο, ΟΥἃ 
μ6 ψου ]ὰ μᾶνθ βαϊά :; ““ Ομ ἴδ88 ΥΟῸΣ βἷμπδ ἰο (86 
ῬΥΘΘΌΤΙΟΓΒ,᾽ οὗἩ βοτὰ ἢ6 δδα δὲ Ὀ6ΘῺ ΒρΡΟΔΚΙΏΕ. 
Αδίο ἱμ6 δῖῃβ Βοσὸ τοΐοσγοά ἰο, ΗΒ ΟΡ ὑπ ἀοτείδηἀϑ 
δ: ἴῃ ζΘΠΘΓΆ] 85 υἱοϊδίϊ οη οὗ (9 Ὠἰνίπο ΔῈ, ἴδ 
οφρροϑβί(ΐοι ἰο  οἸἔ, ἢ Ὸ ΘΧΡ δ᾽ 8 ἐμ 6 Τὴ 85 Οἤἴθηο68 
δξαϊπδύ ὁπ0 δηοίμος, Μαι. χυἱϊἹ. 16. Βεοηρεῖ: 
“ Ἐρτοίωδ εἰ φιϊεσιιδ οδεηπάϊ, 7γωδείωγ εοπβίετῖ; 
οὔεπλι, ογαγε." Βαϊ (ῃ6 ῥαγιϊου δ βἷπβ υ μίοὶι 
8ΔΙ6 τησϑηὺ Βα6ΓΟ, δὺ ἰϑδϑὺ ὈΓΙΤΩΔΙΥ, ΤΏΔῪ Ὁδ μ- 
{θογοα ἔγοπι ἰλ6 8010 ΕΡ᾿8.16; 100 ΤΟΙΌΣΘΙΏΟΘΘ ἰδ 
ἰο ἐδὸ νοῖο Φυάαϊδιϊς τιογοιηθηὶ Ἡῖ ἢ ἰὴ 80 
ΤΊΔΩΥ Τοδροοὶβ δὰ χυβάθ ἐβοῖι βἰοὶς δηὰ Ζ6θ 06. 
Βαυΐξίδο ᾿Βουρπὶ 88 8180 [ἢ 6 ΠΟΥ ΖΘΏΘΓΙΔΙ ἱτηροτὶ 
δαί 86 σομξοββίοη οὗ οοσίδὶπ Κῆονσῃ ἰγϑηδεγοδ- 
δἷ 00} 8 δἰ 0Π60 85 ἘΠΡυχἀοπίηρ οὗ ὑπ 6 Ομ βοὶθῃ 00 
δα ἃ ΣΙ ΒΘΓΆΠΟΘ Οὗ ὈΥΔΥΟΡ ἴῃ {86 6886 οὗἁ ἰΠ080 
ὍἘΟ 8.6 ἰδι18 ἀσατῃ ἱπίο {89 ΟΒτίβιϊδη ζ{61100- 
ρος οὗ κυ} ὅπ ἐμὰ 4180 [86 ῬΓΟΙΙΠΙΠΔΙῪ 
σομάϊίϊοι Ὀοΐὰ οὗ ἤοσχίνθμοδβ δηὰ οὗ δβρίγιϊυδὶ 
(δὰ οὔϊοῃ ὀυθη οὗ Ὀοά ἢ] γ) Βοα]ηα. ΗΟ ΤΩΔΗΥ͂ 
8, οστηΐϊη δίϊης πη 088 8πα Ββιιϊοὶ 6, ἘΟῊ ΤΩΔΩΥ͂ δ 
ΒοδυιἸδηρυοῦ δηὰ ἀϊβοσάθῦ το ὙΟΧΘ8 (80 
ΤΙ ΌΘΥΤΒ δπὰ νοὶρθβ ἀνῇ ἰμ6 ὈΟΟΥ ΜᾺ ἰο0 ὃθ 
οὈνἱαίοα Ὀγ (818 πιυΐαδ)] οἴεοὶ οὗἩἨ οΘοηζεδβίου δὰ 
ἱπίογοοδβίοπ ἱ Βαΐ Φ6 168 δὰ πηογὸ Ὀδυ(οΌ ]ΑΓΙΥ 
ἷπ νον ἰδ6 υγίβ ἩΔ16 πόσο ἰμ6ὴ ἰγουθ] 
Ιδγῶ 6], Βοίδ [86 δομξεββίου δὰ {δ9 ᾿πίογοοβδίοδ 
ὍΟΓ6 [0 6 τυ[π8]. : 

ἘΒδῖὶ γ9 σῦδΥ ὈΘ Β68]9ἅ.---Τηῖς ΒεΔΙηρ 18 
ππἀοχείοοά Βρίτἰϊ8}}1γ Ὁ ατοϊϊῃβ δπὰ δἱ., δρί τὶ. 
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ἐπ8}}}7 διὰ ΘΟΓΡΟΥΘΔΙΥ ΟΥ̓ ΒΟ ΠΘΟΚΟΗΌΣΟΡ δηὰ 
δἷ,, ΘΟΥ̓́ΡΟΓΘΔ}1]Υ ΟὨΪΥ ὉΥ ἀο είίο, Η αὐ μον δηὰ 4]. 
Α5 ποίβίῃρ 8 βαϊὰ Β6σο οὗ (86 ΓΟΥ Ί ΘΏ 958 οὗ Β[ 8, 
(80 ΡΓγοιαΐβο οὗ μθδ] πρὶ ̓ τ 1168 οΥἀθ ΕΠ} 4180 βρί- 
τἰ.8] μοαλπρ: Ὀυὺ {μ6 ἰάθδὰ “ἰδὲ γ9ὺ ΤΑΥ͂ Ὧ6 
μιοδ] ἃ ἱμποοογδίϊοα}ν ̓ 18 ῬΥΟΌΔΌΪΥ Ργθαομχίηδηΐ. 
“10 5 (0 Ὀ6 Τοπιθιι Ὀογοα μα ἐπ6 ῬγΑΥΟΣ οὗ ἐδ9 
ῬΓΕΘΌΥΙΕΥΒ ἀο085 ποὶ ϑχοϊαὰθ {86 δοιηπιοη ἱπίο- 
οαβϑῖοπ οὗ Ομ τ ἰβεϊδηβ δηὰ ἰμδὺ ὑπὸ ΟσδοΥ δἰἱγὶ- 
ναϊοα ἰο {μ9 Ἰαἰΐοῦ 18 ποὺ 1055 ἐβδῃ {μδὺ δἰἱνϊ θυ ιοά 
ἴο 86 ἴοσιμον.᾽" Ἡυύυΐμον. [Τ}ιϊ8 18. ομο οἵ ἐμ9 
Ῥλϑ88 368 δἀἀυσοὰ ὉΥ ἰΠθ 1,.διὰ ΟἸΌΓΟῺ ΓῸΓΣ {116 
Ὠθοοδδὶ ἐγ οὗἁὨ σοὨἔθβϑίρ δὶμ8 ἰ0 8 ὑγὶθδί. ΑἸ οσὰ 
οἰἰο8 ΟΟΣΏ.-8-1,Δρ᾽46᾽ 5 ὀχορζοβϑὶβ 858 8 βρϑοϊτηθῃ οὗἵὨ 
(86 ΔΥ ἴῃ ὙἈϊοΝ ἰμ6 Βοχαΐδὰ ἀοοίχίπο 18 ἀο- 
ἀυοσοά. “Αἰ εγμίγασπι, ἑα 68ι, ἀοπιο ἠοπιῖηῖ, δἰπι 8 
εἰρεὶ!, ἡγταίοτ 7γαίτὶ σοηπιεπιπῖ, μία δασεγαοίἑ, φεὶ 
ἐϊοεί οδέὲοϊο δἰέ δ ροΤΊοΥ, παίωτα ἰαηιδη ἐδἰ »Ῥατ, ἐπιβγηιὶ- 
ἑαίε εἰπεῖ, οδἰϊσαίίοπα σοι ίεπαϊ ξεφμαί 8.".---Μ.1. 
ἜΒΘΡΙΘΥ͂ΘΙ. . . . ἀν δὲ !]ϑὶΒ . ὉΠ 0 .---Αα βὰγ- 

ἷην οὗ (Π0 ΡΟΥΤΘΙ οὗ ζοιυΐῃθ ὈΥΔΥ͂ΟΣ ἀοδὶρποᾶ ἴο 
[ ἴθ ἰο δἀορὺ {86 Γοσοιημ θη δι: 08 
ῬΓΟΥΪΟΌΔΙΥ βοὶ Τουί, ἑ. 6. θΟΙῈ τηαΐιι8] σοῃ δβϑί θη 
οἵ εἷμϑ δὰ σταυία δ] ἱπίοτοοββίοη. Τ7ΤῈ}9 τοδὶ οἢ- 
ΟΔΟΥ͂ οὗ βιιοῖι ἱπέογσοββίοι 18 8.1}} ἔυσί μοῦ Ὀσουρὰς 
δυοαὶ ὉΥ (6 Ῥοϑιέίοῃ οὗ πολύ οἷο. διὰ ὈΥ (μ6 
ξποτηὶο δὰ δδουηάοίτοδὶ] βἰσυοίαγο οὗ 86 Βϑηΐθῃσο. 

Οἱ ἃ ἰξβΐζθουδ τἤδῃ, οὗ ὁ .“." 7 ἴπ (6 {860- 

σγδίῖο 8686, ἑ. 6. οὐ Ο.6 “ἐπ 8 βίδίϑ οὗ σἱζι ιθουβ- 
Ἀ6898᾽) 85 ΠΟΙ ΙΏΒΏΠ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β ἰἐ, ῸΓ ““{Π δἰϑδία οὗ 
γἹκαϊθουδβη 655 ἀδμποίθθ 8η οῃίο]ορίθαὶ, Ῥδββὶνθ 
σομα ἴοη, 8116 ἐπ ἐμ 6 6886 οὗ ὑπὸ ὑμθοογχδίο8}} 
Τρ  οου 8 ΟΥΘΓΥῪ ἰΐπρ ἰὰγΠ8. Οἢ δοίι Δ] γ, οἢ ἰμ6 
᾿ἰνίηρ δι ιἢ, οα {86 ᾿ἰνὶης αοἀ δῃὰ Ηἱΐβ πογὰ οἵ 
116. Τὴ βρθοῖοβ οὗ {π686 σι ΐθοιυβ θη ἰβ ὑμ6 
βϑῖηθ ἰπ {πὸ ΟἹ Τεδίδπιοπὶ δπὰ ἴῃ ἐμὸ Νον ; {867 
ἃτ6 πιθὴ οὗ Ἰἰνίηρ, Θμουροίΐο [δἰ 18 (Βόοτα. ἱγ), 
8ΙΙδουρ {πὸ ΥἰμίθουΒ τηδη οὗ ὑπ Νὸν Τ'οβίδ- 
πιοηΐ 88 {ἰπ6 δαἀγδηίδρο οὗἁὨ δὴ οὐ͵ϑοίδνυθ 88 νοὶ] 
85 οὗ ἃ δι ρ᾽οοίἑγο τελείωσις. Ἠθησο ΕἾΐ88 ΤὰδῪ 
Βοτὸ 06 δο6]ἃ ὉΡ ἰο ὑδὸ ΟὨ τ βείδπβ ἃ8 {86 ραϊίθσῃ 
οὗ ὁ στοὰ] ζδῃ οὗ ὈσΆΥΎΟΣ. 
ἰηασάϊυ οβϑοῖθμαὶ (υσοσϊίηρ).---ἐνεργου- 

μένη οδυβ68 ποῖ 11{{16 αἰ ΒΠου]γ ἀπ μ88 σίνγοη σἶβο 
08 ξτοαΐ Ὑδυϊοίυ οὐἁ Ορ᾿ ΠΙ 05 διηοηρς σοτητηθηίδ- 
ἰογϑ. Δ τοδΐὰ ροϊπύ ἰο Ὀ6 ἀοίογταϊηϑθα 8 ΒΟΟΣ 
ἐνεργουμένη οὐρὰς ἰο ὍΘ ἰοῦ 85 8 δρὶ (μοὶ ἰὸ 
δέησις, 88. [8.6 Τ᾿ ΟΥ̓ οΥὮὨ σοτημηθηίαίοτβ ἰδ κο ἰΐ, 
ΟΥ 88 ἃ Ῥυγ6 Ῥασγίϊοὶ ρἷαὶ ἀοβηϊίοη οὗἩ 9 γουῦ 
ἰσχύει (8ο Ροΐί, ἀὁ Ῥοίῖο, Βαὐιοτ, 0 ἈΤΘ ΒΟΊΨΟΥΘΥ 
δὲ Ὑρτδηο 6 τ τοβροθοὶ ἰοὸ [86 86η86). Ροίί: 
ἜΡΓΟΙΣ ἰβ ΔΌΪ]6 ἰο "᾿γουὶς Ἰπ06}} ΟΣ ὁ ῬΥΔΥΘΥ ἰ8 
Δ0]|6 ΄ἴ6 ποῦῖκ τυςβ δηὰ του κοίἢ τηποῖ." ἀ6 
ἥειο: ἐγ ἴε Βοδοιηθ8 δποσροίίο." ἨΗαίδβου: 
“ἴῃ 1.8. ΘΏΘΥΘΥ ΟΣ “ἴῃ 18. ψογκίηρ.᾽" Βαϊ 4]] 
(818 18 τίμα ἰδυίοϊοχίὶ 8] ὉΠ16 88 ἰξ θ6 τηδάδ [0 
ἀεποίο α (πουγ ρα ορογδϊίοη, πῖον 15 ἐπα πιῖβ9ὶ- 
δ)6. ἼΒὸ δα͵δθοιΐνδὶ δομβίσαοιΐοη πὰ θ6 ἰδκοη 
ῬΑΔΘΙΎΟἾΥ ΟΥ ΔΟΙΙΎΟΙΥ, οὐ 1 ἰδ 6 τιοδέ 116 Γ8] 5686 
88 ἃ τ 416, 88 8 πὰ οὗ Ηρα]. ῬΓΑΥΘΥ ΤΑΥ͂ 
δε οοῃμδίἀογοὰ ῬαΒΘΙΥ ΘΙ 88 οοδηϊπιαίεα Ὁ (ἢ 6 
ῬΓΔΥΟΥ οὗ πἶπη [ὉΣ ὙΒΟΤΩᾺ 1ὑ 18 οἴεγεοα (Οδοαπιο- 
Ἀπ), 25 πιογοὰ ὈΥ̓͂ 16 ΗΟΪΥ βρίτὶς, ἰηϑρίγοά 
(Μ|6855118), 85 ροποίγαιδα Ὀγ ἔδι (ἢ ((δτρχοῦλ), 88 
δηϊιηαίοὰ δπὰ αἰϊθηἀθα ὉΥ ἐπρυΐδοὸ ἴὸ ποχὶς 
[Ἡγεσχισίεδ, 8ο ΟαἸνίη δπὰ αοῦ86}]. ΤάΆΚθη 80- 
ὑτεῖγ (86 ἰάφα οὗἨ ἐνεργουμένη οοἰποί468 πιοῦθ ΟΥ 
ἰεδ πίι ἐνεργής οὐ ἐνεργός (866 ᾿υκο χχὶϊΐ. 44 
ἐκτενής). 80 ΓΖᾶατποῦ: “17 10 18 ϑασποϑὲ; γ]- 

ξϑίο: ““ αδοίάμα,᾽" δια Β᾽ γα] ΑΥΪΎ ΤΔῺΥ οἰμοσβ. Οἡ 
18:6 οἶδὲῦ μαπά, Ἡυΐ μοῦ οοπίοπὰβ {παὲ ἐμὶβ οοη- 
βισαοίΐοι 18 ΘΟΠέγΑΥΥ ἰὸ Ν, Τ ἀβαρα, τ μ116 Ἧ 168- 
ἸΏ ΘΧ ταδὶ ἰδ πβ ὑμδὺ {λι18 αϑϑρ5θ τῃδὺ 6 Βυθβίδη- 
(ἰαϊθα δπὰ τϑῦοσβ ἰο ἴμ8 ῥυοοῦβ βιρρ! 164 Ὦγ ΤᾺ], 
Ὗ 6 Ὀδ6᾽ῖονα ὑμ8ὲ ὑμ0 Ν' Τ΄. πιϊἃ]9 ἐνεργέομαι (Βοχι. 
τ, δ; 2 Οογ. '. ὃ; ἷν. 12; 6]. υ. 6: ἘΡΆᾺ. Σἱ]. 
20; Ὁ]. ἱ. 29; 1 ΤΏ.688. ἰὶ. 18; 2 ΤΉ 688. ἰἱΐ. 7) ἀ6- 
ποίο8 δοσογάϊηρ ἰο ἰβὸ Ηοῦτον δηὰ ΟἸ τιϑιϊδη 
οοῃοθρίϊοη ἃ ραβϑβίγο-δοίϊνο του κίηρ, ἱ. ὁ. ἃ. σοῦκ- 
ἴπῷς βοὺ ἰπ τηοίΐομ Υ ἃ ῬΥΘΥΪΟυ ΒΥ οχροχίθμοθα 
ἴταρ 186. Τ}18. ἐπ πιαίαηι ρατγίεπι ΔΡΡΊΪδ6β ἐο ἐδ 
Ἰυϑ(8 ἴπ {89 τοι θογβ (Βοπι. υἱΐ, δ), ἴο 1} τηγβέθσυ 
οὗ ἰπίαυϊίγ (2 ΤΉ 688. 11. 7), ἐπ δοπαηι ρατίοπι ἴο [9 
Β Ὀ]οοἰἦνα σωτηρία (2 Οογ. 1. θ), ἰο {86 Βυδ)θοίἑγθ 
πίστις ((18]. ν. 6), ἰο μι6 τὲ (81 ΘῃΟΣ ΖῪ ἴα Ὀδ]ΐονοΣΒ 
Ερβι. 111, 20), ἐρ 89 ΘΒΘΥΡῪ οὗ ΟἈ σῖβὺ ἴῃ Ὀθ θυ  β 
ΣῊ ἱ, 29), ἰο 86 ποσὰ οὗ αοἀ δρργοργίαιοά Ὁγ 
τθῃ (1 ΤΏ 085. ἱϊ. “ἢ: ἰπ ΒΟ γϑβρθϑοίβ, ἰο ἀθδίὰ 
δὰ |1Ὲ9 (2 Οον. ἴν. 12). Ὑὴὸ Αοἰἦνο ΒΟΎΤΘΥΘΣ ἰδ 
υϑοὰ 10} γοΐοσθηοο ἰο αοα ΕΡΆΏ. ἱ. 11; ῬΆῚ]. 11. 
18; 64]. 1ϊ. 8; 1 ον. χίϊ. ὁ ; οὗ Ηἰβ ϑρίσις 1 σον. 
χὶϊ, 11; δἷδο οὗ βδίδῃ ΕΡΆ. 1. 2. 1ὲ Ζ0]1ονν8 ἤσοαι 
(ΐ8 ΟἸΘΑΥΪΥ τδυκοὰ ὑδᾶρο οὗ (6 ποσὰ μὲ τγ 
πιϑύὺ 8180 819 δέησις τ 1 {π6 ῥτοαϊοπίίοη ἐνεργου- 
μένη 88 Ἰπάϊοαύϊηρ δὴ οἰδοίομου οβδοίοα οὐ δὴ 
ἱπῖρ 8 ἱπιρο]]οὰ. ΤᾺ 1ᾶθα ἀοιθι1688 ἱταροτίβ 
[86 [Ἁ}} ἐφῃβίομ οὗὁὨ ἰμὸ ργαγίπς βρίχὶ ὑπάθσ ἐϊ 
ΔΌΒοΙαὐΘ οὐοαάΐθποθ (γ᾽ θιἀΐπρ 10) ἐο ἰμ6 Ὀϊνὶπθ 
ἰπρυ]86. Απάὰ ἴῃ (8 γοϑρθοὺ ἔμιθγθ 18 Β6σΘ δὴ 
ΔἸ] υϑίοι ἴο ἐμ 1468 οὗἨἁ {1160 χτιϊγδου]ουβὶν ροίοπὶ 
ΡΥΑΥΘΣ ὙΙΟΝ ΤΟΥ ΚΒ (μὸ ἐνεργήματα. [189 ΑΡροβ- 
1168 1468. Θχργβϑϑὰ ἴῃ ῥ᾽ αΐη ᾿ΟσαΒ, βθοπδ ἰοὸ Ὧθ 
(δὲ ῬΥΘΥ͂ΟΥ ἴῃ ΟΥάον ἰοὸ Ἰοδὰ ἰο οαϊναγὰ οἴάεοίε, 
τηδὺ ΟΣΕ ἱπν γὶν ἰῃ ρσταίοζαϊ δἀογαίίοι οὗ δπὰ 
ἔοσυθηΐ ἸοΥθ δηὰ δαμ0]0 χεβίσηδέϊοη ἰοὸ Θοὰ; 
Οὐ ἶ80 ῬΓΆΥΘΣ δ ΟὨΪΥ ἃ ΒΟΙΪον,, ἀπιροδηΐης 
δηά ᾿ποίδοδοϊουβ υἱἱοτίηρς οὗὁἩἨΘ νογάϑ. [αὐ μο ἴῃ 
δι18. ἔθυ86 Ἰδηρυδρο Αἰ {π6 ροΐπί, θὰ ΒΘ ΒΔΥΒ 
ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΗΪ8Δ69 ἰμαὶ “86 ΒΟ ῬΓΔΥΒ τωϑὲ γε τΒδὲ 
ἢ ἐβ ἃ δεσψαν.᾽" ΑὈὐΒβοϊαὶο βυ Ὀπιϊϑϑίου (0 (π6 ΜΠ] 
οὗ ἀοἀ ἰΒ οὗὨ δοιγ86 {})}6 ὙΘΥῪ 800] ΟΥ̓ ΡΓΑΥΘΓ, δὰ 
{89 ἔσθ ΟΒ γί βίδα ΠΘΥΘΥ ΘΠ ραρ68 ἰπ ὈΣΤΘΥ͂ΟΥ ψ1}- 
οαὐδ ἐμ6 μῥίουβ βϑῃζίπιθπὶ : ““Νοὺ τγ Μ1)], δαὶ 
Ταΐηθ ὈΘ ἀοπο.᾽" ὙΣάβυγοσί ἢ ΤΟΙΩΑΣΪΚ8 :΄ “«ΤᾺΘ 
τηαγίγγάοχι οὗ 51|. Ψδη68 Ηἰτηδ6}} δθοσὰβ ἃ θθδυ- 
{{{ὶ οοταπιθπξ οα {8686 ΟΡᾺΒ, ΘΒρΘΟΙ ΔΙ ὙΥἸΘΤΘ 
ἰν 18 τ οδιϑὰ ὑπαὶ δὐΐονς μ6 δὰ θδθῃ οαβέ ἀονγῃ ὉῪ 
815 ΘΠ μΐ68 ἔγοτα (μ9 ροαϊτηθῃΐ οὗἩ (86 ΤοΙΏρ]6 ἀπά 
{60 σγογθ βιοπΐηρ αἷπι, ΒΘ 7611 ομ ἰ8. Κπ688 διὰ 
Ῥγαψεά ἴον ἰμϑῖῃ, δπᾶ βοῖηθ, Ψ0 βίοοα ὉγΥ, βαϊὰ, 
δαορίϊης {86 ΥΘΥΥ Ῥνογὰβ οὗἩ (818 Ερί81:16--- Ηο]ὰ, 
αὶ ἀο γοῦ εὔχεται ὑπὲρ ὑμῶν ὁ δίκαιος," 
“186 2δέ Ἰλδῃ 18 ργαψίπς ἴον γου." 8.66 [πίχο- 
ἀκ τὠ τον 

Υ εκ. 17. ἘΠ1ὰ8 ντ88 ἃ τῆδη οὗἁ 111ω9 ραβαείοῃ. 
---“͵ὁμοιοσπαής ἀοὸβ ποὶ ΘΧδοί] Υ βἰ κα ὑπαὶ Ε]ΪΔΒ. 
Βδὰ ἐπ ὁπ ραοὶιν οὗ βυβογίηρ, οὐ Ηἰβ ΣΘᾺ] ΒΒ ἢ κ8. 
(μαυγοπαβ, β΄ ΘΒ ηΘΟἸΘθαΓ 67), ὼς “οὗ κὸ 
οοπαϊιϊοι δπά παίυγο᾽" (Υοείηρος δηὰ Ηυ186}} 
18 Βατὶν δἀραυδίθ ἴῃ ροϊπί οὗ βοη86. [Ι͂ἡ ἈΑοίβ. 
χὶν. 1δ (μθγὸ 18 δευίδί ΕἸῪ δὴ ἱτωρ] θα οι ΡΒ ϑὶ8 οὴ, 
(89 ἀοροπάθῃοο δῃὰ σοβϑίγδίη(β οὐ μΒυϊηδη παίατγθ. 
.88 οοπίγαβιοα γι ἰμ6 Βοΐηρς οὗ αοά. Μογϑοτνοῦ 
ἴῃ 184. υἱΐ. 8 (88 τϑίθσθησϑ ἰο ἐμ ϑασίῃ ἱτρογίβ, 
πού 80 πιΟὮ ΘΟΑΘΔΙΥ οὗἩ Κὶ πὰ 88 δαυδ] εν οὗἨ δοη- 
ἀϊίου. [π (86 οα8θ οὐὗἁἩ ΕἸΐα8 ἐμ ἰϑσῖὴ “1 Κ9 
ΡΔΒ810}8᾽" ΟΣ 118}  ἰο Ὀοΐης δϑεοίοα, Ῥοΐπίβ δὲ 
ἡτῶ ἴο 18 σαρδοὶίν οὗ βυβοσίῃς δῃὰ ἰθιηρίδρὶ, 
1γ. 
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ἈΔπᾶ ΒΘ Ῥσαγϑᾶ ἃ Ῥσαγοσ [τ 11} ῬΤΑΥΘΥ].--- 
Ἀπαϊορουῦβ ἰο ὑπὸ Ηθῦτον ἰάϊοπι οὗ Ῥγοἀυοίϊης ἰπ- 
ἰδ η δ᾽ δοβίϊοη ὉΥ Ρ] δοίης [86 [πη δηϊ {7 οὗ ὑπ του ἴῃ 
δαχίδροκιιϊου τ ἐπ πα σοβεῖν, ΟΣ ὈΥ͂ σοπποοῖ- 
ἴῃς 180 Ἰδίΐοσ σῖὰ [86 πουη αθα. ἰϊ. 1 ΔΙῚ 
ΓΊΘΩΙ. Οοπείἀονίηρ τὲ Ἠπίμον μἱπιβ6}  οὉ- 

τ 

ΒΟΙΎΟΒ ὑπδύ {1:18 ἤοστ ΒΟΥΎΘδ ἰο Ὀτΐηρ ουἱ δο 
γοΡΌ Δ] ἰάοα, ἰὺ 18 ἀἰ οὐ} ἰο δοσουπὶ ΤῸΣ ἷ8 ΟρΡρο- 
δἰ(ΐοη ἰο ἰλ 6 Ἔχροβίϊοη οὗὨ Ἰ ἐθϑίηΡοΣ δπὰ 8]., ἰδὲ 
0 ῬΓΔΥΟΡ οὗ ΕἾϊὰ8 γβ δῇ δδγηθδί ῬΓΆΥΘΥ. 
[Ηπύδογ,  ῥρυθβασιο, οὈ͵θοίβ ἰο [19 ἱπίχοἀποίΐοη 
οὖδ ον γοτὰ. Τῇ ῬσΆγοΣ οὗ ΕἸ188 88 ρσοιιαΐῃθ 
ῬΤΘΥ͂ΟΙ, ΡΥΔΥΘΡ Θμαγροὰ να ἐνέργεια.---Μ.1. 
ΒΔ ἰΐ σαϊρμῖ ποῖ σαὶ .--- βρέχειν 18 106 ᾽- 

Β0081. [180 ρεοη. οὗὨ ἴ80 ἱπίοπί. 8.66 ΠΟΥ, Ρ. 
848..-Μ.]. ὶ 

ΑΔπᾶ ες ἀϊᾶ ποῖ ταὶὰ ἰπ ἴπ 9 Ἰδηἃ [οὁη (9 
ΘαΣ].---Οοπδίἀοσίηρ ἴμ6 Ο. Τ. οοἹοατγίηρ οὗ ἰῃ9 
γγ1.010 ΕΡΊ8.15 τὯάοα ἸΏΔΥ 6 Δ]ονοα ἰο ἰγϑῃ58]8ῖθ 
ἐπὶ τῆς γῆς ῖϊὰ ατοίλυβ δηὰ 4]. “"1η (Π9 Ἰδπά;,᾽; 
Ῥυῤ Ηυΐπος τοϊαϊηθ [αἱ μοΥἾ ΒΒ τόπους “0. 
οατί,᾽ ΒΟΒ ΘΟ ΘΙ ΡΌΓΖΟΥ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ {πἰβ τοῖν 
βαγίηρ τὶ αοη. 1, 8: ““3αὲ ἴω εἰ 7αεία ἐεΐ ἰμ2.᾽» 
Βυΐ ὑπο 16 Το αἱ 5 (86 ἱτπηρογίϑηὐ αἰ ογοποο ἱμδὶ 
ΒΘ6ΥΘ ἐμ Του 6 18 ποί (0 88 δι μογὶ(δυλνθ σοτη- 
τηδηα (αολίερτμολὶ. 

[ΤὩσθ6 γϑᾶσβ δῃηᾶἃ βίχ ᾿οηῖβδε.---  οτὰβ- 
τοί : οαμαὶ ἰο 42 τηοηΐῆβ ον 1260 ἀΔΥ85, 8 ΘΟ ΓΟ- 
ΠΟΪΟΡΖΊ68) Ροσιοά οὗἩ βϑυδογίπα. 600 ἴον. χὶ. 8. 

γεβ. 18. Απᾶ 189 ϑᾶνϑξ βανο σαΐῃ.--- 
Ῥογβοηέγίηρ, υἱτἹὰ ποθ οὗἉ ὀχρχϑββίομ, σοιηϊπᾶ- 
ἱῃρ ἃ8 οὗ (86 Ῥχορδοίϊο βέγ]ο, Ηο8. ἱϊ. 21, 22. 

Διηᾶ [86 Θασῖἢ Ὁσουκαῖ ΟΣ ἢ ΠΣ ἔστ. 
“- 018 88 σϑϑ!]}ν {πὸ ἰτητηοα αΐθ ΡΌΣΡοδΘ οὗ {6 
ῬΓΘΥΘΡ. βλαστάνω [ΡΓΟΡΟΣΙΣ 8 ἱπΓΓΔΉΒΙΕ1γ6 ν ΤΌ, 
δυὲ υδβοᾶ ἰγαπβι ἦν ε}γ---Δ., 86 ἰγδηβιιῖνο υουῦ: ἰΐ 
Ἰοὺ ϑρυίηρς ὕΡ, ἐ. 6. 10 Ραΐ, Ὀγουρῶυ ἤογ ἢ. ΑἸ 8Ρ- 
Ῥὶἰοδίΐοη οὗ νυ ῆδὲ 18 τοϊαιθα 1 Κη χυϊὶ, 1; χυλὶ. 
1, 42 οἱἰοό. ὸ ρμοδἰἶἷνο δῃηπουποοπιθηὶ οὐἨ {89 
ἀγουρδύ δΥ πᾶνθ Ἰοὰ 79 84π168 ἰο ἄγαν [86 ΓΘ 8Β0Π- 
ΔΌΪΟ ἰπέθγϑῃοο ὑμδαὺ Ε]185 δὰ ργδαγοὰ [ὉΣ ἰΐ, 8]- 
Τπουρ τὸ αν 0 χοοοσὰ ἰο ἱμεῖ οδοοί, δπὰ 
ἰγσβαάϊοι δὰ ῬΓΟΡΔΌΪΥ δα οἰ ραίοα 818 1 ΄θγο ποθ. 
ϑυοῖ 8 σοι ρ] οιλοι ἰδ ΔΟΎΘΥΘΙ ΤΟΥ αἰ οτοηΐ ὕγουη 
ἃ ΟἸΒΟΥΓΘΡΆΠΟΥ ᾿α πϑΑ πε Το βοοοηᾶ δρρασγομῃί 
ἀϊ ογοποθ 18 85 101]10008: ἰὴ 1 Κίπρβ χυἑ!. 1, ΕἸ17Δ 
8 Β814 ἰο ᾶνο ἔοσοίοἱὰ δὰ ἴο αν Ὀθθὴ ἱπϑίσιι- 
τηθῃίδ] ἴῃ Ὀτὶηρσίης αδουΐ (πὸ τοίυση οὗὨ σδΐη ἰὼ 
{πὸ πὶτὰ γεοαγ, 116 ΟΟΥ ραββαρὸ ΔΡΊΥ5 {πα ἰἰ 
ἀϊὰ ποὲ ταϊῃ ου {86 δασίἢ ἔου ἰἈγ60 γϑδυδ δηὰ εἰχ 
τοδί. ϑιοοῖηρ (παὺ 10Κο ἱν. 25 δηὰ ἐμο ἱγδοὶ 
«7Ἰαίειις Θὲπιεοπὶ σῖνο (80 βαπχθ ἀυγαίίοπ, 1 ψου]ὰ 
Βθοὴ ἰδμαὶ (δ δὺ Βρδ8οθ οὗ ἰἴτηα 88 [8:6 ὉΠῚΓΌΣΤΩ 
δον δὰ ἰγδαϊιίϊοη. Τ|Ὸ οχρδηδίϊοη 1168 τηδηΐ- 
ΤΟΒΟΥ ἐπ ἰλ6 ἔαοὺ (πα 1 Κίηρθ χυὶὶὶ. Βροοδ68 {116 
ΤΟΔ] Τδιηΐπο βοοογάϊπρ ἰο (8 ἀαγαίϊοη. Βα ἱΐ 
Βίδηὰβ (ὁ γϑδβοῦ ἐμπδὶ (6 ἔλταΐπο ἀἰὰ ποὺ θορὶη 
ἈΠ.}} ΟὉ ὙΘΔΓΡ δἵϊοσ 116 δῃηπουησοιηθηΐ οὗ ἐπ 
ἀγουρμῖ, νἱ2Ζ. δὐΐοσ (86 δι ϊαγο οὐὗἁἨ {}16 ΘΑΥῪ δηὰ 
48 Ἰδίον ταΐῃ,. θυτνίηρ (89 ἔγβί γϑᾶν (86 Ῥ6ο}]6 
ΓΟ 8{1}} νης οα {π6 δαγγοβί οὗ {πὸ Ῥγοοοάϊης 
ΥϑθαΥ, Φεν δὴ ἰγδαϊ ἰοη ΘΟ ΒΟΑΌ ΘΙ Υ δα ἀρὰ οπὲ 
γΘαΣ (0 ἐδ Ῥογϊοά οὗ (ἰπη8 τη οπίϊοποα ἢ ἃ ΖΘΠΘΓΑΙ 
ὝΔΥ ἰῃη 1 ΕΚίπηρβ 'π ογδον ἴο πιδτκ (86 Ὑ0Ο]9 
Ῥογὶοα Ὀοίνγοοι ὑπὸ ὑνγοὸ δππουποθιηθηίθ οὗ Ε1}8}. 
ΒΘΏΒΟἢΒ δοϊαιοη οὗὨ ἰδ ἀἰ δΈΓΘΩσ6 ἰβ Βοιη δ 
ἀἰδογοις αὶ ποῖ ὙΘΙῪ οἶον. Ηδθ ΒΑΥΒ: ““σοοιε- 
Γαίϊον δοτίοτί ἐγααϊίἑοπὲδ οοπιρμίαίίο, ἀμοίίμγ α ἐεπι- 

»ογε ποῦ ρἱυυΐκ͵ »Ῥγάπωηι οεδδαηπίϊε, ἐεα εἱξίητωηι ἀπίδ 
διοοϊίαίοπι οαὐσπίΐδ, σιαπι αἰνεϊαϊο 7εγ6 ἀπηο αἀἰδίατε ἴῃ 
»Τοπιρίως εεἰ." Τδαὶ ἴ8, (80 ἤγβί γϑᾶγ οἵ ἰδ9 
ἀγουρῦ ἰ8 ποὺ δα ἀρὰ ἰο ἰδ δπιΐπο οὗ δϑοαί ἔνγὸ 
διὰ 4. ΒΔ} γϑδγβ᾽ ἀυγαίϊοη, Ὀαύ {80 ΒΑ] Γ γ8δν 
ἔγοια (86 δταδι ΧΤἈΣ]Ό Το οὗὁἨ σϑΐη ἰο (89 18δὲ [8]] οἵ 
ταὶῃ Ἰπητη θα αἰοῖγ ργθοοάϊηρ. ὙΘΒΙ ΠΡ 18 δαί: 5- 
βεὰ τῖι Βοηβοπ᾿ Β σα]ουϊδίϊοι, θυὺ ΠΟΥ ἱπδὶ δίϑ 
ὌΡΟΣ (Π6 ἀἰΒΟΡΟΡΘΠΟΥ, Ὀοοδῦδο βοοογάϊηρ ἰο ἐδ 
διδιθιηοηΐ οὗ 78π|08, (δο ἀτουχηῦ Ὀοζδη ἱπτηοδαϊ- 
αἰοὶν δίϊον ΕἸ176 88 ργαγίπῷ. Βυὶ (δ6 παγτδίνγο 
186}7 οοπίδἰ ἢΒ ἱπιϊπηδίΐ οη 8 ἰμαὲ (86 ἀγουφὰιὶ ἀϊὰ 
ποὶ αὖ οὔθ Ῥγοᾶμοο Τδιιΐηθ, 1 Κίηρβ χυϊὶ. 7, οἷ, 
ΧΥ. δ. [Βϑῆδοι ΟΌΒΟΥΥΘΒ, Βον υον, ἰδδὲ ἰδὸ 
ἩΟΓᾺΒ “ἴῃ {πὸ ἐμ ̓ γτὰ γοαρ᾽" οὗ] Κίηρβ χυἑ, 1 ἀο 
μοὶ ὨΘΟΘΒΘΒΔΙΪΥ͂ τοΐοσ (ὁ ἰμ6 ἀυτδίΐοπ οἵ πο ἴι.- 
ταῖηθ, θα τηοϑὺ ὩΔΙΌΣΔΙΙΥ ἀδίθ ὉδοῖΚ ἰο ἐδὸ τϑ- 
ταοῦδὶ οὗ ΕἸ} 78} ἰο ΖΑγορμδίμ, οἢ. χυὶΐϊ. 8 οἱο ; οἵ. 
[89 Β8Π16 “ἸΏΔΏΥ ἀδγβ᾽" 1 ἢ. χΥΪ!, 10, ὙΏΘΣΟ ἰη- 
ἀοθὰ ἃ νασίδίϊοῃ 18 “107 ἃ 7}} γοασ.᾽" ΑἸΤοτὰ, 
--Μ.]. Βαϊ ἔδσ πιοῦὸ ἱτωρογίδῃίΐ 15 ἐπ 9 απσδίϊοῃ 
ὙὮΥ αμιθ8 δ] οοὶδβ }δὺ [18 ΘΧΒΠΙΡ]0 Οὗ δ ΔΗΒΊΤΟΡ 
ἴο ῬΤΑΥΘΥ ἔσγουῃ {86 ΒἰϑίοΣΥ οὗ ἴβσδϑὶ. Ὑδο ρστεδί- 
δύ βίγ8β8 Β661:8Β 0 116 ΟἹ. ΒΪΒ ἰπἰοτοθβϑίοι οὗ ῥΪ ΝΥ, 
ὙΠΟ 88 (1.6 ΤΉΟΓῸ ΘΙ] ρ 88 Δ ΘΧΔΙΏρ]6 ὑθ- 
ΘΔΌ86 {0 τοδάϑυβ οὗ (10 Ερίβι]ϊ6 σοῦ ποπηὶ ἰο 
ΘΟ, ΒΙ ον ΕἸ}78} 88 ἃ σΘΏΒΌΤΟΥ. Α ἀγουρμὶ μαὰ 
ἴῸΥ 8 Ἰοτᾳ {ἰπι0 ΘΟΙΩΘ 8160 ΠΡΟΣ ἐμ δρί γι ϊαδὶ 1 
οὗ ἴ3γϑδ0] ; ἰὴ χοδάουσβ ΜΟΓΟ ὑβοσοίοσο ϑηθου- 
δξοα [ὁ ῬΓΔΥ ἩΪ ἰδ 6 ΓΔ 10} οὗὨ δὴ ΕΠ} 8} [ὉΓ ἃ σδὶῃ 
οὗ φτ8ο9 0 1[4}} οχ ὑμοὶν Ῥθορὶθ. Τμ Ῥγορβοί᾽β 
ἤγχϑι ῬΥΆΥΘΙΡ 18 τηοηἰϊοποα ταὶ, πὶ ΟΣ 6 ἴο ΖΓ πϊδὰ 
ἰθῖι 0} ἃ ἔοσοὶ Ὁ] Σἰϊπδἰχαίΐοι ἰδὲ ῬΣΑΥΟΓ ἰδ 
Βρδσά δῃηὰ δηβινγογοα, δῃὰ ῬΟσΠΔΡΘ 8180 ἰὸ ΒΟΥ 
θὰ μον {86 Σ68] τ᾿ 6 οὗὨ ΡΥΔΥΘΡ ἷπ 15.860] ὙΟΙΘ 
ἱπαοροπάοηί οὗἁ διὰ βιιρουΐοῦ ἰο (86 6Υ]} ἔγϑιηο οἵ 
ταἰπὰ Ὑπῖο ἢ Κορὲ ἰῃ9 Ῥορυΐδοθ ἱπ 8. ζδσιιβί. 
Μογθουοῦ (89 ζΟΠΘΓΔΙ ἰθΠἀΘΏΟΥ͂ οὗἩ ΕἸ1}6}}᾽8 ῥτδγ- 
ΘΓ δ Βοβί]ο ἰὸ [0 ΔΡΟΒίαϑυ οὗ ἰϑγδοὶ, δπὰ ἰἰι9 
608] οὗἉ ὑποὶν Ὀ6᾽ ᾿οΥ ἢ Τὴ Οὗ ὈΓΑΥΟΣ ἯΔ8Β ΠΟῪ ἰθ 
ῬῈ ἀϊγοοιοα δραϊπδί (19 ΠΟῪ ΔΡροβίδβυ νν ἰσὶὶ ο0- 
δἰβίοα ἰπ δὴ οὐνάυγαίθ ορροδίἑϊοι ἴο {μ6 ἀοϑβροὶ 
(866 οἰ". ἱν. 4; Βοτῃ. χί. 1--δ). 

Οοποϊμδίοπ τορίεία τοί Ῥγοπιῖδο. νυ. 19, 20. 
ΕΒ. 19. ΜΜΨΎ Ὀτσϑίβσϑῃ, ἢ ΒΩΥ͂ διιοὴβ γοῦ 

βου] Βανο δἴσαγϑθα ἔσοῃ 86 ἐσυιῃ.--- 
“815 ἱπροτίδ ποῖ 8 βίῃρ]9 Ῥγδοί 68) δΌογσγαίϊοα, 
αὶ δ δ Ἰθπδίϊοη ἤγοσι (9 Οἱ βιΐδῃ Ὀυὶ οἰ ρ]ο οἵ 
116, 8 ἱμυνναγὰ ΔΡΟΒίαδδυ ἔγοιῃ 6 λόγος ἀληθείας, 
οὗ ν ῖο8 186 ΟΠ τ βιΐδη ἰδ Ὀαροίίθῃ (6Ἀ. ἱ, 18), ἀ18- 
οἰοβίηρς 186 17 ἴῃ ἃ δίῃ 16 οοῦτβο οὗ Ἰἰῖο, ΟἿ. [1 
ἱ. 16,17, ν. 20." Ηυΐμογσ. Ἐυΐ [89 θοῦ οἵ ἰδ9 
γΒοἷ6 Ερίδι16 σοηβίσαϊηβ ἃ8 ἴἰο ἀδῆπο ἐδἷθ 806Γ- 
τδίίοη 8.}}} ἐγ ΒΟΥ 88 δὴ ΔΡΟγγ δι οα ἰπίο Ζιι αἰ 5ι1σ 
8βη4 ΟὨ]]αβιῖο ἀοΐηρβ δηὰ απ αι σο-Βοαϊιλουκ ᾿υδἰ8. 
[πλανηθῇ 1Β Ῥαβδῖγο δηὰ ΑἸΐογὰ γἰσῆ ]γ σοιρδυκδ 
“4 {δ} {Π|6Γ0 18 110 τϑᾶβου ΒΥ {80 ραββίῖνθ βίρηϊ- 
βοδίϊου δμου]ᾶὰ ποῖ Ὀ6 Καορί, Ἔβρθο δ! τ ΒΘἢ τ 
ΤΟΙΔΘΙΩΌΟΥ ΟἿΡ ογὰ᾿ Β νδγηΐηρ, βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς πλανήσῃ."--Μ.]. 
Δηὰ οὔθ δββου]ἃ οοηνοτὶ ἶσα, ἰο ἰδ 

ἰσυί, ἤγοτα τ ὶο ἢ} ἢ6 88 βίχαγοὰ ἰπ ρμοσὶϊ οἵ 
ΔρΡοβίδβυ. 

γεκ. 20. Τοῦ μἷτι ἰζηουν [Κηον γο---Δῖ.].- 
Ηϑ ἐμαὶ οοπγογίβ ἴ8 ἰ0ὸ Κπον ἰπ6 ἐπηροχίδηοα οὗ 
Ηΐ8 δοίϊοῃ δῃηὰ ψῆδὶ ἃ Ὁ] βδίηρς χοϑίβ ὉΡοα ἱϊ. 
Τηὸ ψοτγὰ, ἃ8 ἰο 1.8 ζότπι, 18. ἃ Ἀγροίοίοδ) δῃ- 
ΠΟΌΠΟΟΙΘΩΐ ΟΥ̓ ΡΓΟΠ,ΪΒ6 ἰ0 ἷτῃ ὙΠῸ ἰδ Τουπά (09 
ἀοΐπρ, θυ 8 ἰο 115 οοπίθηίβ 1ΐ 15. 8 ζ,ΘΠΘΓΣΔΙ δθῆ- 
ἴθ πῸ90 ΟΥ̓ ἃ ΒοηϊοηϊουΒ ΘΠΟΟΙ ΓΘ χοτηθμί ἰ0 8]] σ0Π- 
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βπσσστώκνπσξῃ, 

)οἰπεὰ τῖ τ {6 Ῥσοσιΐβο οὗ ἃ ὑσῖσθ ἰο ἰ8οβθ ὙΠῸ 
δοί Προ ἰῖ. Οἱ {εῬιἰ8 δοοουμῃὺ ἐπιστρέψας ἷβΒ Το- 
Ρθδἰεά αἴἵον ὅτι. 

Ἐμαῖ ἢ νγβο ὀοηνθοσίθί ἃ δἰ ΠΏΘΣ.--Τ}9 
ῬΟΓδοῦ 80 ᾿85 βίγαγϑα ἐβγοῦν ἀοϊαδίοη ἔγομι 
(86 ἐσπί, σομβίἀοτοα ἔσγομι ἃ Ῥγδοίϊσ8] ροϊπὶ οὗἁ 
τον. [οὐ ἴ80 τΤοδάθσβ πον ὑπαὶ 4}} (8086 0 
Βδγὸ εἰταγοὰ ἴπ ρασὶ ΟΥὐὁἨ Θῃ ΓΟΙΪΥ ἔχοι [88 ἐσ ἢ 
8Γ6 δ ΠΏΘΥΒ δοσογάϊηρ ἰ0 ὑπΠ6 οιαρμαίίϊο ἱμοοογαῖΐο 
ἰάοα: ἀοοπιοὰ ἰο ὑἐπ9 ἀδφαί-θθη. ΤΠὶ8 τοὶ ΒΥ 
Ροτὶ οὗ 80 ποτὰ ἰβΒ ψοβκοηϑὰ ὮΓ ΗΠ Γ᾽ 8 Τ6- 
Ἰρδτῖ, “ἐμαὶ (86 ΓΟΐθΓΘΏΟΘ ͵ἰ8 ΠῸ ἸΟΏΖΟΣ ἰο (ἢ9 
ῬΌΓΒΟΩ ἘΒΟ Μ848 ζ0ῸΏΘ ΔΒΙΤΔΥ Ὀσὺ ἰ0 {86 Ὑ80]0 
φημ ἰὸ ΔΘ ὑπὸ Ομτυϊβίλδη ἰῖὸ 888 βίγαγϑὰ 
(τοῦ 86 γα ὈΘΙΟΠΩ,Β 88 δρέοΐε." {πὸ ἱνο 
ἰάθ28: ἀοϊυϑίοῃ δηὰ ἀοχιμαίϊο81 δροβίδδθυ δηὰ 
ῥγδοίϊοαὶ συΐὰ τωυδὲ ποὺ ὈΘ βοραγδίθα οἢ (δ9 
ἰδοοογδιῖοαὶ χτουπά, ΒΟΥ τησδὲ ἐπ όσον Κὶπα 
δ Ξυδογαϊπαιοα ἰο (86 ἸδίίοΣ 85 δρεοΐθδ, ΔΙ (μου ρὶ 
(86 Ῥγδοίϊοδὶ δὰ ἰμὸ ᾿ῃθοοτδίῖσ ἔοστῃ οὗ ΣΌΪ ΙΩΔΥῪ 
διἰοτηδίοϊν ργθαοπιῖπδίθ. 

8.841}} δᾶν ἃ 500] ἴγοτι θαι .--- ΤΟΙ 
ἀοδι, 85 ἱπ οἷ. ἱ. 16 διπὰ ἱμβσγουριουί ἴῃ9 ΝΟῪ 
Ἰερίδαιοη!, ἔγοσι βι᾽οοίΐνο ἀδιηηδίϊοι 88 ἰὑ 18 
ἱπδβογοηί ἰῃ (86 ῬΘΥΒΟΠΔΙ Υ ἰἰδο 17, ἀοβποα ππογο- 
ΟΥ̓ΣΡ ποδί γοἷυ τὶν χοδρϑοί ἰο ἐμ Β ]6οὐ 85 1}10 
ἴοβϑ οὔ ἰι ἰγῦθ ἴα, οὗ πὸ ἰγᾷο ἀοβιϊμαίϊ οι δηὰ 
δρίοτο οὗἁὨ 1176: 8. το] αἰδβοϊ υἱΐοη οἵὗὁὨ ἴ86 οπίο- 
Ἰορίοδὶ 118 δίθγ}1γ 86] [-ροπογδίίηρ ἰί86] ἢ, 88 οἢ 
(80 οἶον βδηὰ ἰδο ἰσγᾷο ᾿ἰΐο σοποσὰϊοβ 1116. Α 
τοὐἱ, Τθ πακοὰ, ἱππναγὰ οχίβίθηοο οὗ {9 Ῥ6Σ- 
Βοῖιδ ἐγ 1180}, ταδὴ ἰῃ 41} ἷβ σα ρδοὶἐυ οὗ βϑυον- 
πᾳ διὰ βαϊναίΐου δηὰ πϑοὰ οὗ μ9]Ρ. Ηδθ 888]} 
4ατὸ ἰλδεοιί. ἸΤὴΘ σοπγοσδίοη οὗ (89 δροβίδίο ἰδ 
(86 σοηγογδίου οὔ ἃ δβίππου; ὑμπὶβ [.88 88 18 60η86- 
4υδῆσο δἷ5 ἀ6] σογϑῃ 66 ἔγομῃ ἀδδι, Ὀθοδυδ0 ἢθ 18 
ἴὰ (Π6 ἮΔΥ οὗ ἀοδί ἢ δηὰ 18 οὐϑυίδιζθῃ Ὀθίοσθ Β6 
βΠΔ}}γ [4115 ἰαὶο 86 βῆδυοδ οὗ ἀθαίβ. Ὧ7ἴο ποοὰ 
ποῖ δίορ ἴο βου ἐμαί ἐπ18 ῬΥΘΒΌΡΡοΟΙΘβ Ὠἱνὶηθ 
τολοιηρεΐοι δα ὑπὸ βδϊ γύζου ἰὸ ψ ΐῖοἢ μ6 ἷ8 60Ὲ- 
γετίοἀ δηὰ (16 Ὀϊνὶμθ σοῦδροταίίοῃ οὗ (μ6 ἢ οτα 
δηὰ οὗ 1Ἐ.6 ΗΟΙΪΥ ϑρὶσῖὶ 885 {6 πιθδ8 οὗ βαϊνδίίοη 
ἩΒΟΓΘΌΥ πο 15 οοργοσίοα. [ἢ {πὸ Ὀαἰ(]ο οὗ ἔδ! τ ἢ 
Ὀείποοη ὑμ6 6 ̓ ονίηρ τοδά ον οὗ (π6 Ερ 5.19 δπὰ 
ἰδεῖν 84} {-Ὀο] ον δὰ μηθο] ον ὈγΓδΙΒΓΘΗ 
[δὸ ροΐπί δὶ ἰββὰθ ἑυσπβ ἐμογοίοσθ ποῖ ἀρομ ἀορ- 
διαί. 8] ἀΐδρυῖοβ οὗ (μ9 βυγπαροζιθ, Ὀυΐ 8016}Υ δπὰ 
ῬΟυγεὶγ οὦ ἴ.6 Βδ)᾽ υδϊΐοη οὗ ῬΟῸΓ 800]8 ΤΡοΟτα οἰθγ- 
ΒΑ] ἀδδί!, δηὰ ποὶ ΟὨΪΥ οἱ ἐϊι8 Ὀαὺ δοηρς σὶΐῃ 
ἰδὸ βαϊναϊϊοπ οὐὗἁἨ ἸωϑηΥ ἰπαϊνἰ 815, οὰ ἐμὸ σχϑ- 
ποτὶ οὗ ἃ αν οτβαὶ ΘΌΓΒΘ. 

Απὰᾶ 5881} ΟΟΥ̓ΘΣ ἃ τιοϊτἱτπᾶθ οὗ Β[}4.--- 
ἴδει 5, (8 ανογιϊης οὗ 8 φθθ γα] ταΐῃ 18 Ὀγουριὶ 
δὺουΐ ὈγῚ (Π6 1410} ἃ] δα] ναύϊοη οὗἤἨ Ἰϑν ἱπαϊνί- 
ἀπαῖ8. Τηΐ5 οονοτγίηρ οὗἁὨ δβῖηβ (οὗ 1 Ῥοί. ἱν. 8; 
τον. χ, 12) καλύπτειν οοῃἰδὶπθ ἀουὈ ] 088 τ ίον- 
δΏ66 ἴῃ 8 ΘΪδΥβοα Β6η86, ἰο {πὸ Ἠοῦτον 5. 

»»" αἱ 
(9 οδὺέ, (οΥεῦ ΟΥΕΡ δῖ,8, {. 6. ἴο Τογσῖυε, ῬΒ. 
Χχχὶ!, 1 δἀῃὰ οἰβοσθοσο. Βυὺ οοπδιδοσίηρ (ἰδὲ 
δι0 δυθοϊπαίο σονογίος οὗἨ βδἷῃ ἰβ ἰδ Ῥγυθσο- 
ξυϊϊνο οἵ αοά, 1ὑ 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ Ὀθέίον (0 (ΒΚ ΠΘΥΘ 
οἵ ἱποίσυμιοαί8] σογοσης ΞΖ. σ ποῖ 18. δ'8ὸ 

Ὀϑοὰ τοῦ οδρθοΐδν οἵ ἀἰβογοαὶ πιθδηθ δπὰ 
τηράϊδιοτϑ οὗ αἰοποιχοηΐ; ποὺ ΟἿΪΥ οὗ [6 ΘΟΥΘΡ 
οἵ (6 δυῖ, οὔ ββδουγίῆσο, οὗ (86 ἰρῃ-ρτὶοβί, θυΐ 
αἶδο οἵ ἰμ.:6 ΤΟΡΥῪ 51}8 ἴο ὃ δἰοποα [ὉΓ {π ΧΧΧ. 
16: 15. χινὶϊ. 11), δθιὰ δ᾽80 ββϑρϑοΐδ!!υ οἵ (80 ροῦ- 
βοὴ ἰηἰοτοοάϊΐηρ, Εχ. χυχὶΐ. 806, Ὑ9 Ἰαϑὶ Ῥᾶβϑβαζϑθ 

δύ εἶ κοβ 18 88 Ῥϑου ἰΥῖν ἱπηροτίϑηϊ. Μοβοε οβϑοὶ- 
οα ἰδ6 γϑοομποϊ]ἰαἰΐοι οὗ δἷ8 ῬΘΟΡΙΘ ποὶ 85 8 
Βδοσίβοο, τοὶ 88 ἰρἢ-ρυϊόβὶ, Ὀὰΐ ὉΥ ᾿πίθγσοδβίοῃ, 
ὦ, 6. ὉΥ (9 δΒυ)θοίῖγα τηοαϊαίΐοι οὗ ἰῃ6 οὈ͵θοίίγθ 
αἰοποιηθηί. Τΐδ οὈ͵οοϊδνο δἰοποιλθμὺ ἐπ ο ΓΘ ΌΤΘ 
8 ἈΘΤΘ δϑϑαϊηθᾶ, ῥιδὺ 85 86 ΦΌΤΤΔΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒίοΣ, 
ἢθ 588}8]}] 8406, ῬΓΘΒΌΆΡΡΟΒΟΒ οΟὈ͵οοίδνθ βαϊγαίϊΐοη. 
ΤῊΘ 6] ονπρ 9600018 ΔΓῸ 10 ὈΘΟΟΠΊΘ ἰπίθχ Β80 Υ8 
ἴοῦ δον ῬΟΟῸΣ Ῥ6ΟΡ]6, Ὀθοοΐὴθ ἱἐπβίσυμηθπίαὶ ἰὸ 
τίη δρουΐ 18 τθαὶ δἰοπθιηθηΐ. ΒΒ ̓θυοτβ ραχὶς- 
οἷἱραῖθ ἰπ (86 δίοηΐῃρ ὙΟΥΚ οὗ ΟἸχὶϑὶ 88 'π Ηἰἱ 
βιιδουῖπρβ δηᾶὰ ἰμίθυσοβϑίοα ποὶ 88 σαμδα πιοαϊα- 
ἐογῖα θυὺ 88 σαυβα ογσαπῖοα. αὶ (6 σοτηϊπηοηίδ» 
ἰογβ ἃΓ0 δἱ γϑυΐϑῆσθ ὙΒΘΙΒῈΣ (10 ΓΘΙΌΤΘΠΟΘ ἤὮΘΓΘ 
Ϊἰ8 ἕο {86 5818 οὗ {16 δοηυοΥίοΥΒ ΟΥ ἰο [8086 οὗ ἐλ9 
οοηγοτίοα, Εγδβιηιβ δηὰ δ]. ἰδ ἰΐ ἰμὰ5: ὮΥ͂ 
ἷθ ζςοοᾶ τψοσὶς ἢ6 5818}} οὐίδῖῃῃ σοσηϊββίοη οὐἤἨ Ηΐδ 
δ'ῃβ ὙΠῈῺῈ αοὰά. Τὸ 79.718 Βο]α (ὕοπια 70]. 87): 
“ μϊσπσιια πιμίοα αὐ ἡιδίζίαπι αὐάμοίί, ΡὲΓ φ)8 
πιαπιιδ ποπ ρεγρείιγαίμτ ρεσοαίωπι." Αὐχυϑίΐ: Ηθ 
11 ορίδϊ ζουχίν 658 οα ἐμὸ Ρᾶτὲ οὗ τηθῃ ; δἷβ 
ΟὟ ΟἸΈΠΟΘΒ Μ1]1 πο Ὀ6 τοιῃθιθογοά, ἜΠῈ 
ἸΏΟΥΘ ΓΘ ΘΒΟῚ {86 τη ͵᾽οΥ  ἱγ οὗἨ οδοτητηθηίδίοῦβ ΓΟΙῸΣ 
86 τογὰβ ἰο {πο βὶηβ οὗ ἰμὸ δοηγουίοἃ. Βιιὶ (80 
ΤΟΌΣΘΠΟΘ 18 ποὶ ΒΟ]. ἰο (16 ΡΑσ συ Δ δὶ ἢ οὗὅὨ 
(86 ῬΘΙΒΟΏΒ ἰο Ὀ6 σοηγογίοα, δπᾶ ποὺ ουϑη ἰο ὑπο ὶν 
ῬΟΓΒΟΙΔ] οὔϑηοοβ. πλῆθος ἀρηοίθβ ζι1 688, 8ΔῈ 
ΘΟ ΓΘ ΤᾺ 55 ἰδ Κϑὴ 88 ἃ ὑπὶΐ, δπὰ ἰῃ9 ἁμαρτίαι ἃτὸ 
80 οἴὔθηοοβ σϑαυϊγίης ἰο Ὀ6 δἰοηϑὰ ἔογυσ. Τδο 
ΤΟΐογθηοο 18 ΘΟΠδΟαΌΘΗΝΥ ἰο {π6 ὑοΐα]ὶ πδίΐοῃ δ] 
Κυλὰ οὗἨ Ιβγαοϊ. Τὸ Ὀ6 6ιγ6, 1 18 ποὺ γχούογγϑα ἰὸ 
ψὶ Ὁ στοαΐον αἀἰβιϊποί 688 ΟΥ ἸΏΟΣΘ οἰ αυὶν ἀοδηρὰ 
(885 ὮΥ͂ τὸ πλῆθος, Ὀθοαυδο Φ80168, δοσοτάϊΐηρς ἰο 
οὗ, ν΄ 1, οου]ὰ πο ἸΟΏΖΟΡ ΒΟΡΘ ἔον (89 ἰτηπιοαϊαὶθ 
βαϊναϊΐίοη οὗὁὨ 4]] ἴβσϑδοὶ, Ὀυΐ ἤοσοβαν, κα Ῥδυϊ, ἃ 
ετοαὶ λυάριηοηῦ οἡ ἰμοῖν οράυστδου. Βαΐ ἱΐ 88, 
8.1} Ηἷβ ἀαίν γἰ εἰ }Π1} 7 10 Ὑσ δ 19 τυ ῖτ (86 ᾿υ δ ρπιοηὶ 
δηα ἴο 8806 ἃ ζ01πθ885 (πὶ 6) ΟΥ̓ δου] δὰ ἰὸ 
δίοπο ἔου ἐμ οὶγν βίηβ. Βιιΐ ὙΏΘΓΘΒΒ 8. ΘΟΙΏΠΊΟΣ, Π8- 
{Π0Π8] συ 18 νον στοτίηρ, δα Ὑ ΒΟΓΘΔΒ 18 γον κ- 
ἱπρ Οὔ 9 ΘΌΣΒΘ Οοδῃ 6 ὈΤΌΚΘΩ ΟἿΪΥ ὉΥ͂ Τλ68}8 οὗ (ἢ 9 
αἰοποιηοπί, {6 οὈϑογυδίζοῃ οὗ ΗΌΙΠΟΣ 18 στουπά- 
1088 ““ἰΠδὺ {818 ἀο08 ποί ἀθβουῖθο [1.6 81}8 Ὑ ΒΊΟΝ 
89 ἁμαρτωλός ου]ά 51}}} σοπημιΐέ ἀπὰ το 8 ΤῸ 
ΠΟΥ͂ ῬγουΘηἑοα ὈΥ τη 68η8 οὗ ἷβ οΘοπγοσβίου (Ῥοίϊ: 
“ἐπα ζμΐίωγα ἐπιρεαϊεί᾽᾽), Ὀὰΐ {π 6 τ μο]9 τυ]! 49 
οὗ 818 ψ ἰοὺ 6 δα σοτϊητϊ θα Ὀοίοτο ἷ8 οου- 
γογϑίοη.,"" Τΐ8 τοϑίσϊοὐΐοι Τὰ θαυ θα 8 ἰῃ90 
Ῥτοργοββίνα παίυγο οὗ ρσαϊ]ί, ποῦ [0 580 δηγίΐης. 
ΟΥ̓ 86 οἰγουϊηβδίδποο, ὑδαὺ (9 γχοΐοσθησθ ἴθ ὕ0 
ἸΟΏΡΟΣ ΘΧΟΙ ΒΥ ΟΙΥ ἰο (ἢ 6᾽ 88 οὗὁἨ οοῃγοσγίοα ἱπάϊἰ- 
γἱάυα]8. Τ86 οοποϊυδίου οὗὨ (80 Ερίβι] 0 βλονβ ἴῃ 
ἔθη ΓΑ, 88 ὙΘ 8 ύὺἷ 6 566 ΤΟΡΟΔίΟΑΪΥ Ὀοΐοχο, (δῖ 
ἰδ6 υϑ8] ΟΧΡοΒι(ἰο ἀ068 ὈΥ͂ ΠΟ πηδδ8 ΘΟπι6 ὉΡ 
ἰο {86 ἸΟΠΙ͂Ὺ Βἰδη-Ῥοϊπὺ δηὰ ροϊηί οὗ Υἱοῦ οὗὨ 
Ζαη68. Ὧθ οϊίο ἰδ κοβ ονρ᾽ϑθοϊίοη ἰο {86 βίσοῃς 
άθα πλῆθος, βαγίπρ ὑπαὶ (0.6 Γοίδοσο ποῦ 18 ΟὨΪΥ͂ (9 
ΔΌΘΡΥΘΙΪΟΙ δηαὰ ποὶ ἰο υἱοϊουβθηθββ οὗ 116 διὰ 
Β66Κ8 ἰο ΥΣΔΏΟ 8 δϑβουίΐοη ὈΥ ἱπίθγθῃ ϑβ; 
51.012 δϑϑοῦίβ (μαΐ {16 Β' πο Τ᾽ Β διποηἀπηοπὶ οὗὨ 11 
)88 186 οἴἶξδοοί οὗ οσοπϑὶ ρηΐης ἰο ΟὈἸ γί οη 8 ΤΌΣΙΔΟΣ 
γα ΒΥ ββί 08; οὐ ΘΒ σΟΥ δηὰ Ἡσυίδμοῦ τὸ- 
βιγῖοῖ {π6 ᾿προτί οὗἨ {ἢ6 Ῥαββαρὸ ἴῃ ἐνγὸ ΑΥΒ: 
{6 ΓΟίοτγθησο ἰ8. ΟὨΪΥ ἰο {86 τοῦ ὐ ΌΥ πὶ βῖη οὗ 
(86 δίογοβαϊἃ οοηγνοσγίοθα ἱπάϊνί 81] δα οὐ]γν ἰο 
{6 οἱγουτηδίδπορ (δ αὺ {π6 σοί οΣ ὈΘΟοπμ68 ὈΥ͂ 
Βἷᾳ. σοπυθγβίου ἴμ9 οοσδβίοῃ οὗ αοἀ ἔογρίνϊπρ πὲ 
β'μῃ8. ““Βυΐϊ ΟΡ Ῥδββδρο σοι ἀβ ὰ8 οὗ (86 Γ6]8- 
ἰἰοῃ οὗἩ Ῥαϑὰϊ ἴο δ᾽58 ρθορ]ο, Βοπι. ἰχ. 8; χὶ. 14. 
Αμπὰ 85 ὅδῃιθδ, δοοοσϊηρς ἰο Αοἰδ, οχ Εἰ ἰἰθα ., 
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Ῥϑουϊίαν δα 611 ἴῃ του ϊείηρ ἴον ὑπ βαϊγαιΐοη οὗ 
δἷ5 Ρθορῖίθ, δηὰᾶ, δοοοχάϊπρ ἴο ἰγδάϊ οι, ἱπιογοοα οὰ 
Υοσ. (μοιὰ πνῖῖ αοά, 8ο δὲ ἰμ6 σοποϊδϑἷοπ οὗ 89 
Ἐρί8ι19 Β6 βϑῦθ ἰηυϊίθβ ὑπ τ 8016 Ὀδ᾽ονηρ ρατὶ 
οὗ ἷβ ροορὶϑ ἰο θῆζαρϑ ἴῃ ἰπίθγοθϑδβίοι δηὰ ἰῃ (9 
ὍΤΟΥ οὗ βαϊναίίοι, ἐμαὶ ΤΩΔΩΥ͂ ἰμαϊν ἀτ:81}5 τρί 
Ὲὸ βανοὰ ἔγοπι ἀθαίδ, δῃὰ δ᾽ τουϊϊίυο οὗἨ 51}8 
ταϊρ Ὀ6 αἰομοὰ ἔοσγ, Τὴ τ80]9 ΕΡ᾿βι)9 βῆ ὀοννΒ 
(δι Βο δομῆποβ Εἰτη80}7 80] οἷν ἰο Βιαμηδη βαυΐηρ 
δὰ δἱοηΐηρ 85 8 τηοάϊαπι οὗἨ Ὀγίησίηρ Ὀδοὶς {δ 
ῬθοΡΙο ἰο (86 ἔγὰθ ΒοάθοπῈ ΣΡ δπὰ Βθοοποῖϊον, θὰ 

ὁ ἀδοιμβ ἴἰὑ οὗ Ῥϑουϊασ ἱμπηρογίδποο ἐμπαὺ {δ6 
Ὀγοίμσθα τησϑὲὶ πού 1041] (0 ἀο {ποῖ Ῥασί ἰπ 186 
ψοῦῖς. ΟΥ̓́ σουγο δἷ8 τογάβ, ἰὴ (οἷν βοπ θη ου8 
ἔοττα, 8.6 880 Β6ΓΘ 80 δοηϑίγυθα, ὑπαὶ (ΠΟΥ ῬΟΒΒ688 
8. Ζθῃοσαὶ δηὰ ΘΙΘΓΏΔΙΪΥ τ] 1ἃ δροβίο οδὶ βἰ κηϊῆ- 
68Π60; Ὀυΐ 828 1ὑ νγᾶὰδ (6 ἀυὶγ οὗ (Π9 ΘΧΡΟΒΙΪΟΥ 
ἐπγουσπουΐ (6 δοῦγβο οὗ 18 ὀχροβί(οη ἰο σῖτα 
ἀδεις ΑϑρῦΝ ἰο (π6 Π00]9 ἰϑίοτ 68] ἱπιροτὶ οἵ {818 

Ρΐβι1ο, τυ ΐο 88 ὈΘΘῺ ΟΠΪΥ ἰ00 τ 6}} τη ΐβ8οα 
δηὰ πορ]οοίοα, 80 ΒΘ 4068 δὲ ἰ[8 δοποϊιιδίοῃ. 

᾿ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῸ ἘΤΗΕΙΟΘΑΙ,. 

1. Το Ἰοπᾳ-ϑυδονίηρς ρδίΐοποο σϑαι γα οὗἉ (ἢ 6 
0] ον τ οὗ 29680ὺ8 ἷβΒ 8 ἀυἱγ οὗ 80 Ὑὶὰθ 8 σϑῆβο, 
δαὶ (μὸ ἀἰβοῦδγρο οὗὨ ἰΐ, δἱ Ἰϑαϑί ὉΠΑΘΥ ἸΏΒΗΥ Οἷγ- 
ουυπαιϑίϑησοθ, σψοιἹὰ 6 ἰοο 10} [ΟΣ Βιυμηδῃ 
δισοηρίςι, ἢ 86 διγοηρίδ οὗ ὑμποὶν 111 δα μῸρ6 
6 Γ6 ποὺ δηϊπιδίοα ὈΥ ἴ86 που οἵ [6 ΠΘΔΓΙ 658 
οὔ πὸ 1ογά᾿ 5 σομΐης. Ἰποτγοίοτο (Π6 ΟΡ Β “89 
σοπχΐης οΟὗὁὨ ἰδ6 Ιωοχὰ 18 ηἰχἢ᾽ οὐραὺ ἰο ὍΘ σοῃ- 
Βίδηυ Υ Ὀθήοτο ΟἿΡ ογοβ. ἘΒΙΪα ὑπὸ ΟὨΥ βι 188 οἴ 
186 ΑΡροϑβίο!ϊ δ ρὲ ἜΣΘ ῬΟΓΏΒΡΒ ἴοο τῃ06}} ἴῃ- 
οἰϊημοὰ (ὁ οοῃβίάον ἰμ9 σοπιὶπρ οὗἨ Οἰιγὶδὶ ἰο Ὁθ 
ΠΘᾺΡ δὲ Ββαῃὰ ἰῃ ἃ Ἰ᾿ἰίοσγαὶ βοηβο, ἰδ 6 Ομ τ βίϊδη 
ΒΟΏ860 οὗἩ ΟΡ ΟὟΠ δρ0 Βυ 6γ8 {{18 ρτοδὶ δηδ) 
ουθηΐ ἰο βίδη ἰοο πιυοὰ ἰῃ ἰΠ6 ὈὉΔοΟΚρτουπα δηὰ 
βυδει (αὐἱο8 ΓῸΓ ἴ0 ἴῃ τηοϑί ᾿πϑίϑῃσοβ 8 τη τὸ ἰπαϊ- 
γ᾽ 08] ΒΟΡΟ οὗ βαϊνδαίϊου ἱτπηπηοαϊαί οἷν αὐϊζεσ ἀθδίῃ. 
Τὴ6 πιοῦθ ὙἷοΟ ΕΒ δρϑδίῃ ἐπα γ Ὀθϊοηρ ““ἴ0 
ΤῆΘῃ 8180 (μαΐ Ἰονθ ΗΒ δρρϑδαυίηρ᾽" (2 Τίαι, ἴγ. 8) 
ἴπ {80 Αροβίο]ίο δοοορίδίϊοη οὐ ἐΐθ (σι, {μ6 
Θαβίοῦ Ὅ1͵Ὸ 8Π4}} πὰ ἰδθ φῬυδοίϊοο οὗ ΟὨγἰϑι δ 
Ῥδίίθησο δῃὰ οπάμυσδῃσδθ ἴῃ Υἱον οὗ (8 {86 ΟΠ]Υ͂ 
Βδί ἰδίου ἤὅπ8] ἀθυθὶορηλθπί οὗἨ (μ6 ἀγαϊὴὰ οὗἉ 
Βἰβίουυ. 

2. 7Ζδτηθ8 88 ἯὙ6]1 88 ον Τωοτὰ ΗΪπι56} (Μ δ. 
ΧΙ Ϊ;, δηὰ ΘΒ  Β6Γ6), ΒΔ 07 ὑπ 6 Κίηράομι οὗὨἩ ρζ,γδοθ 
γεθοοϊοά δηα ροτγίγαγοα ἰπ ἐπ Κἰησάοτῃ οὗ παῖατα. 

. δὸ εἰϊδοῖρ]θ οὗ “68:18 ΙΏΔΥ ᾿ἰοάτη τοὶ ἔγοιλ 
ἰμ0 αἰ] σοηὺ δηὰ μαι θη τ αἰτἱηρ οὗὅὨἨ 86 μυϑθδπηά- 
ΤΏ8}. 

8. Τ0 ΒΟΙΟΘΒ οὗ αὶ (ἢ οὗ (9 ΟΙὰ Τοβίδπιοπὶ 
ΓΘ Τορβαγάοα ὈΥ 8π168 180 1π {116 Ἰἰριὶ οὗὁὨ ρδἰ- 
0 ΡΒ ἰο {86 ΟΠ γι βίη ἴῃ ἷ8 σου γ 86, 80 45 ἴῃ ([Π6 
Ἐρίδϑι19 ἰο {μὸ ΗΘΌΓΟΥΒ τ χί. χὶϊ.). 16 τὰ ϊθ 
{π80 (89 δῦ ὑβτου σὰ βυ οτῖηρ ἰοΔα5 ἰοὸ αἼΟΣΥ, 185 
πῃ ΣΘΟῚΥ 868 να]ὰ ἁἀπᾶάον ἰΐ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηί 5 
ἀπάονρ ἐδο Νὸν. ΟΥἿὮ 10 χχὶν. 26: Αοἰβ χίγ. 
22. 

4, ὕαμοβ Ῥαζίῃϑ (οἰ. ὁ. 12) δῃὰ οπᾶβ (ἢ. υ. 
11) πἰ8β Ερίδβι16 τὶ ἃ Ὀθϑυϊπἀθ, ᾿πϑὲ 88. ον 
Τοτὰ Ὀοζαη (Δα ἢ. ν. 8) ἀπά οπάρα (πο. χχ. 
29). Ηΐ8 ἱμπϑίσυοίϊοηϑ πὶ δἰ ταῦ Ὀαδι ἰἀ 68. 
Τ}6 ἱπισχοάδαοιΐοι οὗὉὨ (9 ἀχδιρ]ο οὗ Ὁ ἰδ {{1|6 ΠΊΟΥΘ 
ΤΟΙΏΔΓΚΑΌΪ]Ο Ὀοσδυδα {π15 8 ἐπ 6 ΟὨ]ῪΥ ΡΪ866 ἴπ (86 
Νοῦν Τοβίδηηθηΐ ΠΟΤ Ηἷβ8 ὨΙΒΙΟΥΥ 15 γοΐοστοα ἰο. 

ὃ. Τὸ ἀομογίδιϊοῃ ἔγοτῃ ἔγίγοϊοιιβ βτγοαυίης 15 
ἰπυἰτηαίον απὰ ποι} οοπηθοίοα ᾿10}} (86 

ποίΐοο οὗ ὁηἀθγϑποθ δπὰ ραίΐθησο, τ Ἰ1Θ ἢ Ῥτοσοὰθβ 
ῖἴι.-. Τθοθο ὙΠῸ δῖ ᾿πιρϑιϊθηὶ δορὰ αϊδοοηίοηίοὰ 
ὙΠ το οὔγβο δηὰ ΒΘΔΥ ἴῃ (ΠΘΙΓ ΥἱΟΊΈΠΟΘ, 
Μ 8116 (0886 τὴ ῬΟΒ8688 ὑπο ὶν 800}}8 ἴῃ ρϑίΐθηοθ 
ὙΪ| 6180 πῃ ἐπ18 σοϑροοὺ συδτα (μοῖγ τηουΐὰ δηὰ 
ΚοαρΡ ἰμοὶν 110Ρ8. Το σοηΐοχί Βῃονβ Βυυ  ἀδηΠγ 
π8ὲ ΨΦ8π|605 ἀο68 ποὺ 850] υὐ6 γ ῬΥΟΝ  ὈΪ 81} βησοδυ- 
ἴηζ, θαΐ ΟὨἹῪ ἐμΒο86 οδίμδ τσ τ΄ ἰΆΚ6 τ ἢ 
{86} 8ΔΓΘ ποί 88 ρϑίϊθηῦ 88 ὅοὉ (Ὁ 1}. 10), Ὀυΐ 88 
ἱπιραίϊοην 88 Ψ20Ὁ ἵμ 1. 1), ψ θα ΤΠΘΥ͂ ΟἾΓΒΘ 
(μοὶγΣ ἄαγ. 1Π1κ ΟἾἸγὶβί, (Μδιῃ. χχῖ!. 16-22) 
(10 ΑΡοβι]6 σομάθῃμῃϑ ἰδ δπὰ ὑὐἰβίην Βνοδυηρ 
8δη4 Βροοϊῆοθ5 βουδσὰϊ Οσϑ 68 ἐποσοοῦ. Ηδὰ 9 
ἰπιοηἀοὰ ἰο ἕογὈἱὰ βινοδυῖπρ ὈῪ 86 πδιῃο οἵ Οοά, 
ἢ ψουϊὰ ἀου.}6 85 Βανο ταθπῃιὶοπθα (8 ἢτϑὶ δηὰ 
τηοϑὲ σοὶ ὁδί ὈΘΙΌΓΘ 8]} οὗογθ. Βαὶ οοη- 
βἰἀοτίης ὑἰδαΐ ὑῃ9 Δ ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ ΘΠ) οἰ πο ΒΉΘΑΙ- 
ἱηρ ὈΥ͂ ἐμ πδηθ οὗ ἰδ 1οτγὰ (Νυπῦ. τὶ. 18, ὃ; 
χ. 20) βπᾷ ἰμδὺ {π6 Ῥσορμοίβ σοίογγοά ἰὸ (δῖ5 
ΒΎΘαΥΐηρ 88 (0 6 ΟΠ Υ̓ΔΟΙ ΟΥ 8.10 οὗἉ [6 ΒΕΥΥδπί8 οἵ 
(80 Τιοτὰ (15. Ιχγυ. 16; 2 6Γ. χὶϊ. 16; χνυὶΐ. 14, 15), 
0 16. ἃ »γίογὶ ὨἰσΌΪΥ ᾿ΩΡΓΟΌΔΌΪ]6 ὑμαὺ 76πι68, τὴ 
ὍὙΔ86 Ῥοηοίγαίοι ἱβτοῦρῃ δηὰ ἱβγουρα ὉΥ (ἢ6 
Βρίσῖῦ οἵ ὑπὸ ΟἸἹὰ Τ᾿ οαίδιλθηὶ, Βμου]ὰ μᾶγνο ἱπιοηἀοὰ 
ἰο ον ὈΪὰ α͵58ο ἐπὶβ οαἱῃ. 5ϑ'ττοαυίηρ ὈΥ͂ {Π|6 πδπι6 οὗ 
αοα ἰδ πού οὨΪΥ μογιϊ ἐοα Ἀαὺ οἴνθῃ ὈΘΟΟΠ.68 Π6- 
ΘΟΒΒΑΣΥ͂ ἴῃ δὴ ἰπηρογίδοὺ βίϑίθ οὗἤἨὨ βοοϊοίν Ὀδοδῦ88 
οὗ (δὸ δἰ οὗ θῃ, δ᾽ ποῦ ἰδ ὈΘΙοηχ8 δυο 
ἰο ἐδο ἰάϑαὶϊ οὔ ἐμ κίησάοι οὗ αοα ἱμαὶ πὸ οαἱὰ 
Ὑ11 6 τοαυϊγοά ἴῃ ἰξ δηὰ ἐπαὶ γϑϑ δηὰ ΠΑΥῪ δΓῸ 
88 ΤΟΙ Δ 0109 85. δῃ οαἰμ. [π 18 Σοβρϑοὺ 6 ΙΙΔΥ͂ 
ΒΔΥ͂, δαὶ ἐμὸ Ομνἰβιίδη, 1 0Π6 οἷν! δα ΠΟΥ Υ 
ΤΟαυΐγοβ εἷμα ἰο ἰδῖκΘ 8ῃ οδὶβ, 15 ποοδβϑβίίδίϑὰ ἴὸ 
ἀο 580 οηἷγ 'ῃ δοῃβθαῦθῃοθ οὗ διἷ8 βοϊουγῃ ἐῃ {δ6 
τοϊα δὲ οὗ {πΐϊ58 β᾽ π0] δῃὰ το κοα νου]. [ἢ ἃ 66Γ- 
ἰδΐη ΒΘΏ86 Ὑ79 ΤΑΔΥ ΒΑΥ͂ Οὗ οἰ ὙΠδὶ Ῥϑδυὶ βοϊὰ 
ΟΥ 86 Ἰδτν ἰμδὶ τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη 
64]. 11. 19. ΟἿ Τάῆρχα οα Μαιί. ν. 88-57, διὰ 
οὐ {86 Ηθῦτον ΦΟΥτ 89 οὔ οδἱἢβ ἴῃ ζΘΠΟΓΩΙ 
Βαοιβοιὶ ἱπ Ηθυζορ᾿β ἃ. 8. 1Π1. ν. 118 84. 

6, αοπυΐῃο ΘΟ γίβιΐδη ζὶι ἢ 18 ἀἰβιϊη χυϊδβδοά 
ΌΥ Ὀθοοιΐης θαυδηΐϊτη Υ̓ ἴῃ ρσοοᾶ δπά 671] ἀδγα, 
88 Ῥτγοδοσί δὰ ὈΥ 9}81π268 (οἷ. Υ. 18) δηὰ 11188- 
ἰχαϊοα ἐπέενρ αἷΐα Ὁ Ῥδαὶ (ῬΆΣ], ἱν. 10-20). 1|}- 
ουῦ ΟὨγῖδί πᾶπ 18 ΥΟΥῪ δρὶ (0 ἀοβρομα υὑπάεῦ 
ϑυδονίης δηα ΘαΌΔΙΥ Ρσομθ ἰο Ὀδοοπια οἰδίεᾶ 
ἢ Ργοβροσῖίυ. Τὴ ἰγὰθ Ομ νἰβιϊδη Μ{1] ἰὰ 
ΒΌΒοτίης βθοῖς σοπβοϊαιΐοη ἱπ ῬΤΑΥ͂ΘΡ δηὰ 80 θῃ- 
70. ͵8 Ῥγοβροῦίιγ ἰδὲ αοἀ ἴβ8 σφ] ου  βοα {Π τοῦ γ. 

1. ΤῊ υἱβίιδιϊοι ἀπά οοτηξοτιϊπρ οὗ (86 5101 18 
0829 ΟΥ̓͂ [) 6 χποβὲ πα ΓΆ] ἀπά ἱπιρογίδηὶ ρδτγίβ οἵ 
(16 σμγα Ῥαδίοταϊ. ΕΟΥ Βροοΐαὶ αἱγοοι!οη8 δοπ- 
8810 (86 ὙΟΥΪΚΒ οα Ρϑϑίοτδὶ δα ργδοίῖςβ) ἐπ 0] 0610 
οὗ Ηὔδε)1, Ηδγτβ, Νιίσβοι, Ῥδὶπηοῦ δπὰ δὶ. 
[8 Βυγποίῖ, οὐ ἐμ!6 Ῥαϑίοτδ) ὅδγο, Ἦ 180}. 8 
ατοολίαϊία, Ῥ᾽οἰαίϊο Πιῆτγπιοτιπι διὰ ὙἸποὶ..---Μ.]. 

Οἱ {118 ἐσ Οἱ ϑιϊδη ἔγαπλθ οὗ πηϊηα οἱ {86 86 Κ- 
Ὀρὰ σΘοΟΙΡΑΓΘ 80 Ο558 7 ὉΥ Ν. Βοοίβ, ἰγαμβ δία 
ἔγοπι {86 θυίοι ἴῃ ἐπ υαλγόὀμολ ὅδε τλεῖπίϑολ-ισοί- 
»λάϊίδολεπ δεολτιί ιυετείπα, 1862, Ρ. 1 οἰο. [4180 8 
Θχοο]]θηὺ πσουῖ, Ρυ Ὁ] 1564 πο γΙ ΒΥ, οηἰοὰ 
“ς Βοκπ 655, 105 ἐσία}8 δα Ὀ]οββίη 8," Νὸνν Ὑοτκ: 
1887.---Μ.]. 

8. ΟἿΪΥ ὉΥ σοπῆπίπα ΟΠΘΒΟΙΓ ἰο ἐδ βουπὰ οἵὗἉ 
(86 τοτάϑ (νυ. 14-16), ἴ 18 Ῥοββδί 819 ἰο πιὰ μετ 
[86 Ῥγϑδαρίβ οὗ οχίγθαιθ ὑποίΐοῃ δηὰ δυγίου δῦ 
οοπἤοββίου ἰῃ ἰμ6 56η86 οὗ ἰῃ6ᾳ Βοιηδῃ Οδίβο}]ο 
Ομυσοι. 866 ὑπάᾶονρ Ἐχοροίίοαὶ δηᾶ Οἱ ]οαὶ. 
ζατηο8 γοῖϑυβ ῥ᾽ δἑΥ [0 ΤΑΙ ΓΟ ΪΟΙΒ ΤΘΟΟΥΘΓῪ δπὰ 
ἰο ὑπ6 τὰ] οοπίοβδίοι οὗἁ οὔθ 65 διηο!ᾷ ΓΕ" 



ΟΒΑΡ. Υ. 717-20. 148 

ἔδτοι ἷπ (πο ουθηΐ οὗ ὁη0 πανΐηρ ἴδιο ἴῃ δἷ8 
ἀυΐγ ἰονασὰβ δηοῖμοσ. ΟἹ {πὸ Οἶο᾽ αῃὰ ἱμογὸ 
οχὶδὶβ 8150 δὴ ὕ] γ8- Ῥχοϊοδίδηιἷβαὶ δηὰ Απὶίὶ- 
Βοπιδηΐβηι, ΒΊΟΝ ἀδο5 {86 080 οὗὨ Ὀοίδ ἐπθ86 
ΙΏ0ΔΩ8 οὗ στδοὺ δ᾽ ἰορο οί " βυρογδαυοιβ δηα 8]- 
τοδὶ ῬΓΟΒΙΪ(5 (θὰ, ΜΒΙΪΘῊ 8 ᾿ἰΚουγῖβο τὶς ποαί 
Ὀ]εδαίησ. ΤΠ ἄθόσοδϑο οὗ (δ καἰ οὗὨ το γϑ 6168 15 
ΒΌΓΟΪΥ πο Ῥγοοῖ οἵ ἐπ6 ἱπόύβδϑο οὗ ἔδι τ, δὰ ὑπ 
οπιΐγο αἀἰδοοη πη ο6 οὗ τυ 8] οοηΐεββίου οὗ 
8118 18 8, 886 ἰοκϑῃ οὗ (6 τδηὶ οὗὁἨ δΒυυ } δπὰ 
ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ Ιογθ. Οὗ. Ηογζορ᾿β Κα. Ε. Ασ 1019 Οε- 

9. Τὸ ἸΏΔῪ Ὀ6 ΥΟΤῪ ΒΌΡΟ ΒΕ (Ἰοὺ δ ἃ ἈΠΟΒΑΣ 8- 
δὴ᾽6 ἴο Δ88Ὲ 60 ἃ αἰγοοὶ δοππθοίζοῃ οὗ ἃ οδοσγίδϊῃ 
εἷἰη δη ἃ οοσίδϊ ἢ ἀἶβο886: οἷ. 5η0. ἰχ. 8. Βυὶΐ ἱΐ 
8. 8180 ΥΟΤῪ ΒΌΡΟΥΓΟἾ4] (0 ἀΘΗΥ 811 οοππθοίϊοῃ 
Ὀεΐποο δίῃ δηὰ ἀΐβϑοδβο. [1 {μογ0 ΘΓΘ ΠΟ 81}8 
πῃ ἰ6ὸ πουϊὰ, {πο γ9 σψουϊὰ δου δ ΠΥ ὍΘ ὯΟ 
γνίδχυοθβ. Το β᾽ οἷς βϑῃ σοΟΠ ΒΟ ΘΏΥ ἀο068 νὙγ7ὸ]], 
17 'ὸ τϑοῦ δ οἱ {16 51. Κ-Ὀθα ἤτκὶ οὗἁὨ 8]1] ὶβ οσσῃ 
ΒΙΠ5 Δῃὰ 566 18 ἰο ΟὈἰδὶῃ ὑπο ῖγ ΤΌΣ ΣΙ ΎΘΠΘΒΒ. ΕῸΣ- 
Εἰντθῆοδδ οὗ δῖ: δηα ΓΘΟΟΥ͂ΘΥΥ ἴγοιῃ ΒΟ 088 8ΤΘ 
ἰπ ὭΔΗΥ Τοβροοίβ ἸΠΏΟΥΘ ΟἸΟΒ6Ὶ]Υ σοῃπῃθοοίοα ἤδη 
Ἰδοδί Ῥ60}]6 ἐΒῖπὶς πὰ ἐδμοτοίοτο Ὀοΐὰ ἃσὸ Ῥσγο- 
τοϊδοὰ ἰὁ ὑπ οἰϊίχοη οὗἨ ἰμὸ 66168ι181} δοπιτηο- 
ὙΘΆΙ, [8. χχχὶϊὶ, 24. 

10. Το ἀν οὗ ὈγοίΒΟΥΪΥ οχἰουίδιΐου δά- 
ἀγοβδοὰ ἰο ὉΪ]Δο Κ δ ἀΐῃς Ὀγοίγοη (γν. 19, 20), 8ο 
ὙΔΓΊΩΪΥ γοσοϊητηθηἀοα ΌὈΥ ἐπ ΑΡροβί]θ, [88 αἷβὸ 
θθθη δ οϊποα ὈῪ ΟΣ ογά δηᾶ {πὸ ΑΡροβί]68 6]86- 
γεγο (οἷ. ΜαΐιΝ. χυϊιὶ. 168-18; 1 ΤΉ 88. τ. 14; 
2 ΤΠοβ8. ἰἰϊ. 18-16; ΗθΡ. χ. 24). Τδὸ τυι τη μ 
οὔ Ῥδζδῃ του} 1δί8 οοηίδη 8180 ὁχο οὶ ] οί ἀΐγθο- 
(ἴοδ8 ΘΟ τη ΐηρ 08:6 ἸΏΔΏΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΒΌΘἢ {γἰ ΘΠ γ 
τορσοοῦ βιου]ὰ Ὀ6 δατηϊηἰβδίοσοα. 3,66 6. σ. Ρ]υ- 
ἴσοι, ὧδ ἀϊδοτίση. ἀπιϊεὶ οἱ ααὐμίαίογὶδ ὈΡ. 244--270, 
«ἔἰ. Κεχ.; Οἴδογο, ὧδ απιϊοία οἂρ. 24, 28. Α 
εἰσ κίπα ὑγοοῦ οὗ (1.16 ὈΪοβδίης Ὑϊοῖι ἸΘῪ δἰΐοηὰ 
βασι ἃ ποτὶ οὗὨ ἴονθ ἰοναγαὰβ [86 δαϊναίίοη οὗ δὴ 
δἰπιοδί 1οδί δουϊ, δηὰ οὗ (. 6 ἸΏΔΏΠΟΣ ΠΟῪ {δΐ8 
ἀυΐν δου Ὀ6 ἀἰδομαγροᾶ, ἰ8 Τοαηά ἴῃ {86 τΥ9}}- 
Κποντπ Ἰοροπὰ ““Φ08η δηὰ ὑπὸ σορ ογ- οὶ οἴ, ἰο]ὰ 
ὈΥ ΟἸεπι. ΑἸοχ., φυΐδ αἶνος ξαΐνμα, οαρΡ. 42. Βυί΄ 
δαιηοδ βῆουβ Βἰτηβ6 1 7 ἱβτουρῃουί (}ι15 Ερ᾽8116. 88 
δὴ ΘΧΘΙΏΡΪΔΡ οὗ δγάοπὶ ΟὨγἰ βίη 268] [Ὁ 60η- 
ΤΟΣ ἢ, 5ΙΏΠΟΤΒ ἔγοτῃ (116 ΟΥΤΟΥ οὗ ὑΠοἷγ ΨΆΥῪ δηα [ὉΓ 
ΒΔΥΪῊ ρ᾽ 801}}8 ἔγοπι ἀθαίῃ. Ηϊΐβ ογὰβ ορϑὴ ἃ σίάθ 
ἢε]ὰ δῃὰ ἃ σὶοτίοιιβ ργοβροοὶ ἰο Ομ συ βιϊδη ρἈ ]1δη- 
(ΒΓΟΡΥ͂ δηὰ (86 Βροοϊῆς οὔ γο οὔβουβ. Ηδθπορ Ζν η- 
εἰϊ εὐὰ Ηδγάοσ σὰ μοὺ ψ τοις ἴῃ ὑποὶνγ οὐ (οἰ δηλ 
οἈ ἰμ8 ΘΟΠΟΪ 510 οἵἉ (8 ΕἸ ΡἾ8ι16: (810 ἸΌΤΙΔΘΥ Βα γΥ- 
πη: “7ηεἰσπὶ ἀοςοίτίπα υεἰμίὶ οοϊορλοπα ἐρἐδίοἰαπι 
αὐροϊοί  ," δηὰ {μ6 Ἰδαίου: ““Ἴ6 δοποϊυβίοι, [86 
δίσοηροδὶ ΔΒΘΌΓΔΏΟΘ, 18 Εἰ 8 868] δϑὴή!᾽ χοά ἰο 9 
ἰεδίιηοηί.᾽"- 
[θη ἰμὸ οοῃποοίΐοι οὗ νΥ. 12, 18 ψ τ τὶ 11. 

Βρ. ϑαπάογβου, (1 δοίασοβ ὁπ Οδίμ8, υἱϊ. 11): 
οβοέ ἐλ. ΘΧΔΙΏΡ168 ΟΥ̓ δποϊοηὶ Ῥγορῃοὶβ δηα ΒΟΥ 
Ἰμδῃ ὈΘΙΌΤΘ ΥΟῸΓ ΕΥ68. [ΙΓ γὺ Βυῇον δάυθσβι νυ, 
Ἰα]ἰδί6 (μον ραϊΐθηοο. [Γ ἴῃ 81} ἐπ ΐπζβ, γοῦ οΔη- 
δοΐ διίδίη ἰοὸ [δὶ ρογίδοϊΐοη, γοὺ ἱμυβ ΤᾺΣ αἱ 
Ἰεδεέ, ἐχοαρί γ9 ὍΘ ΥὉΣῪ πορὶϊ οί, γοῖ ΤΠΔΥ͂ 2Ὸ 
ἘΠῚ 6886; δΌΟνο 6} ἐπίπ 8, (8,9 664 ]Ἰοδβὺ ἴοο 
Ἰπιρδίΐϊεπέ οὗ γοῦ" στί οἷ, ΟΥ 100 το} ἰγαηβρογίθα 
ὙΠ ὙΟῸΓ 70γ, γ80 Ὀτοδ ΤΟΥ ἰηΐο ΣΑΒᾺ οἰ 8, (0 
ἴδε ἀἰκποποῦν οὗὁἩ αοα δπὰ βιδπιθ οὗἨ Ομ υἰβιϊδῃ 
ὁοαγεγβαίϊοη. Βυΐ ταδί} δοῃίαϊῃ γΟΌΓΣΒΟΙΥΘΒ, 
Ὑδείμον ἰγου Ὁ]οἃ ΟΥ τοὐοϊοἰπρς, τὶ πὶ [6 θουπᾶϑ 
οὗ Μοάεαίγ; τεϊη α'ο ποὶ ρδνοῃ δηὰ δατίν, οἱ ποὶ 
Δ}} (δίησε Ὀ6 8116 τῖ τ γοὺγ οαἰμβ ἀπά οἷδιιουγβ,; 

1 γου δΔἥστη ἃ ὑμηρ, οί 1ὑ 6 νΊῖ (ἢ σϑΙ τά 685, πὰ 
ἃ 6 γ0 ΔΙ γα 0. ΟΣ πορβαίΐου. Βαὶ 1 εἰ{Π 67 οὗ 
{0.980 Ῥδ5Βῖο0η8 ὍΘ ΟΡ ἱτηροίπουδ, πὰ Βἰγῖτο ἰο 
ΟΥ̓ΘΡΗ͂ΟΥ (6 ΠΑΥΤΟῊῪ ΟἾ 8 Π6]8 ΟΥ̓ ΥΟΌΣ ὈΟΒΟΙΩΒ, ἰἰ 
Ὑ1Ὶ ὈῸ γοὺυγ νυ βάοιῃ ἰο 16 ᾿ἰ ἔογὶ ἢ αηΐο {86 φΊΟΥΥ 
οὗ ἀαοα. Ῥὸο γου ἀθιπαπὰ ΌΥ ὙΜδὺ Ἰποαηϑῖ 1 
111 16}} γοα: 715 απ απιοπ ψοι αΖ]ϊοίεα 3 Τ,οὶ 
ποί 185 ἱπιρδίϊθποθ Ὀσγοακ ἔογί ἱπίο Οδὶ 8 δῃὰ 
ΒΙΔΒΡΒομΐθ5, 80 ΕἸοοα-χαίοβ οὗὐὨἨὨἁ νταῖι; Ὀαυΐ 
ΤΙΣ 1οὲ Εἷτη ΤΥ, δηαὰ δα ]Υ ἱπιρίοσο αοα 
(δαί Ηρ πουϊὰ νοι σιδαῖο πὶμὶ Ῥαϊΐΐοησα, }}} Ηἰ8 
ἤθανΥ Ὠδηὰ 06 Τοιμονοὰ, 24 απ πιεγτν 3 1ιοἱ 
ἢΐτὰ οὲ ὈΘΙ]οῪ ἰὖ ον ἰῃ Οδίμδ, ἰκὸ 4 Βεαςοομβᾶ- 
Ὠ8]18}, Ὀαὶ ΣΑΙΒΘΓ βίης ἰἰ ἰὴ Ηγτηηβ πὰ ῥΒ86] 18 
ὑπίο {δ Ργαΐβο οὗ αἀοὰ: Ἧι  Βαίἢ τλδὰθ πἷβ σα 
ἰο οὐογῆον, δὰ οΥ ον πο ἢΐπὶ ἢ ΒΔΡΡΥ͂ ἀδΥ8.᾽»" 
ΒΑΒΒΟΥ: (ϑογῃ. ΧΥ͂. νο]. 1. ν. 829). “15 

{8680 ογὰβ 8... ὅδτηθ8 ἀοίδι ποὺ τηθδ ὈΠΙΥΘΥΒΑΙΪΥ͂ 
ἰο ἱπίογαϊος (86 886 οὗὨ οδίμϑ8: ἴῖ0ὁγ ἐμαὺ ἱπ Βοῖὴθ 
685868 18 ποὲ ΟὨΪΥ Ια τγία, Ὀὰΐ ὙΘΥΥ͂ οχροάϊοηΐ, γθ8 
ποοάζαϊ, δηὰ τοαυϊνοὰ ἔχου υ8 848 ἃ ἀυἱγ; δαὶ 
ἐλαΐ ΒΒ ΘΑΥὶηρ ὙΪΘὮ ΟΣ Τοτὰ δα ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ Ρτο- 
ἰδΙιθά ἰο Ηϊΐβ ἀϊβοῖρ]οδ, δὰ ὑβῖοῦ {μ 6800, 
αι οϑίϊο] 688, (86 δγείλγεη ἰὸ τ Βότῃ Κι. Φαπη68 αϊὰ 
Ὑτχὶΐο, αἰ τν 1] υπάἀογβίδπα ὑποιηβοῖν 8 ἰο ΤΌ ΌΘΑΥ, 
Βανΐπας Ἰοατηί 80 ἴῃ ἰῃ6 δγβὶ Οδιθο ἰβιηδ οὗ ΟἸνἷ8- 
ἰἴἰδη ᾿μδιϊιαιϊίοι ; ὑπαὶ 18, πεεαΐεδε απᾶ λεεαϊοδ 
δισεαγίησ ἱπ ογάδιατῳν οοπυεγβαίϊοπ, ἃ, Ῥγδοίϊθθ (6 
γοαυθσηΐ ἰπ ὑἱμᾷ9 που], Ὀοΐὰ διηοὰρ 96.185 δηὰ 
αοπιῖ 168; (86 ἱανοκίηρς οὗἨὨ Οαο(᾽ 8 παῖηθ, δρρϑδιπς 
ἰο Ηἰδβ ἐρϑύλαοην, δὰ Ῥγουοκίηρ Ηἶβ Ἰυάρτιηθηῖ, 
ὌΡΟΣ ΔΩΥ͂ δ] σὺ οοοαϑίοῃ, ἴῃ σοιηπιοῦ ἰ8}1, τ τἢ 
γαΐῃ ἰῃσορ ΔῃΟΥ͂, ΟΥ Ῥγοΐδῃθ Ὀοϊάμθϑ8, Εσοιι 
ΒΌΆΘΝ Ῥγδοίϊοθ (89 ΒΟΥ Αροδβίὶο ἀθοσίθι ἃ ἰῃ ἑοστηδ 
ἱτιρογ ϊηρ Ἀΐ8 στοϑὲ σομ ΘΓ Θά Ώ6885, ἀπ ᾿Ρ᾽ γὴης 
[86 τηϑίίοτ ἰο 9 οὔτδο πἰχὶιθδί ἱπιροτίδῃσθο: ζ0ΓΣ, 86- 
τε αἱὲ ἰλίλσο, πιν δγείλγεη, 060 Ἠοΐ εἰσθαν; 88 ἴΐ Ἀθ 
ἀϊά Δρργοβϑηὰ {818 βίῃ οὗ 4]} οἰβοσ ἰὸ Ὀ6 οὔθ οἵ 
[86 τηοδὲ Βοίπουϑ δπὰ Ῥογηϊοΐουβ. Οου]ὰ Βα δᾶῦϑ 
Βαϊὰ τρογοῦ πνουϊὰ ἢ6 δγνθ βαϊὰ 80 πιιολ, ἢ ἢὁ 
᾿ιδα ποὺ σοποοὶτοά {86 τηδίίον ἰο Ὀ6 οὗ ὀχοοοάϊπα 
νοὶ δα σΟ.ΒΟαΌΘΠΟΘ ἢ" 

.14., ΗἩΟΟΚΒΕ: οὶ. Ῥοϊΐί. γ. 28. 8. ““ΤῈ9 
ΔΌΓ ΒΟΥ οὗ {πὸ Ῥυἱοβί᾽ Β οαἱέπρ 18 ἃ. ΓὈΓΓ ΒΟΤΔΠΟΘ, 
Ὀοοᾶυδϑο ἰἔ αοἂ Βεαὰ 8ὸ 8} σϑοοϊνοάὰ δπΐπὰ ἱπίο 
ἔΔΥΟῸΣ 85 ἴο ἱτροβθ ὍΡΟΝ Βἷπι ὈΥ (Π6 Βδπαβ οὗ 
ΙΔ ὑμδὶ οἵου οὗὁἁ Ὁ] θδϑβίῃρ 89 ρϑορὶθ ἰῃ Ἠΐβ 
ΠΆΠ16, δη4 ταδκίηρ ἰπ θυ θββίοι ἰο Ἠ τ ἴῃ ἐδ οῖγϑ, 
γγ ἢ 16}} ΟἿ ο6 ἢ6 δι} Ββαποὶ 1864 τνῖϊἢ ΗἾ8 οὐσσῃ τιοϑὲ 
ξταοΐϊουβ Ῥχοτἶβο, ἃῃὰ γδιϊβοά ὑπαὶ ῥσουηΐβο ὈῪ 
τοδηἑοϑὲ δοί 8] ρουοσιλαμοθ ἐμ ογοοῦ, θη ΟἸΠΘΥΒ 
Ὀθίοτο ἱπ ᾿ὑχο ρ'δοθ δᾶγτθ ἀ0η6 {110 βαῖηθ ; ἷ8 ποί 
ἢ15 ὙΘΥΥ͂ ογ πα 0. ἃ 868], 88 ἰὑ τ γο, ἰὸ 8, ἐμαὶ 
{8Π9 560]}-πδπὶὸ θ᾿ υῖλὸ Πονὸ ὑπαὶ μα Ομ οβο. {16 
[πβἰγυπιοηΐ ἰοὸ γουὶς τὶ τ, τ11}1 Ὁ. {αὐ δἰ γαπχοης 
οἴεοί (πο ἐὶηρς σ οσοίο δ οτἀδί θα ἰἰ, 1π Ὁ]688- 
ἵῃρ Ηἰβ Ῥϑορῖο, δῃὰ δοσορίΐϊηρ 1:6 ῬΥΔΎ ΓΒ, ΜΠ] Ο ἢ 
Η!8 βοσυδπί οἴδτσοα ἘΡ ὑπίο αοα [ῸΓ ἱποπὶ ; 
. 16. ΗοΟΚΕΕ: νἱ. 47. ““Ῥαἱ [86 στοδίοϑί ὑμΐης 

Ὑ1ΟὮ τη846 τ6 ἢ ἔογ ψαγχὰ δηὰ Μ]ΠΠἶὴρ ρου ὑπ οὲν 
ΚΘ ἰο ΘΟὨ 685 ἩΒαίδβοουοΣ {Π6 0 δα σοιϊηπ ρα 
δργαϊηϑίὶ αοἀ, δῃὰ ἱῃ πῸ γγῖ86 ἰο 6 ΓΒ 614 ἔγοτι 
816 5819 τῦῖτἢ ΔΩΥ ἴθαν οὗ αἀἴβρτδοθ, σοπίομηρί ΟΥ 
ΟὈΙοαΌΥ, ΒΟ ἢ ταΐσῦ οηϑιο, τγὰἃ8 ἰμοῖτ ἔογυθαΐ 
ἀοδῖσο ἰο ὈΘ Βοὶροα δηὰ δϑβϑϑίβϑιϑὰ σῖτα 1Π|6 ῬΓΔΥΘΥΒ 
οὗ ἀοἀ᾽ Β βαϊπίβΊυ ἩΒογοΐῃ 88 δι. Φαϊμθβ (οἱ οχ- 
Βοχὲ πο νιμέμαζ σοηζεδδίοη, ΔἸἸοαὶηρ 0818. ΟὨἹῪ [0 Τ᾽ 
ἃ Τοᾶδβοι, ἐμαὶ ἡμϑέ τηεπ᾿ 8 ἀευουί »γαψεῖα ἅτ οὗ 
τοδὶ δυδὲὶ Ὑἰ} 6οα ; 80 ἰδ Βα Ὀθοπ ΒΟΓΟιΟΙΟΓΘ 
{86 .86 οὗ Ρομἰίοιίβ 07 ὑμαΐ ἰηΐθης 0 ἈΡυγί 6 
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ἐποῖν τυ 8, ουθὰ ἰο »γίσαίε ῬΟΓΒΟΏΒ, δῃὰ ἴο ΟΥ̓ΒΥ͂Θ 
(μοἷν ρσαγϑτβ." Ηδ αποῦθϑ {86 70] ονγίπρς Ὀθδυ(ὶ- 
ἴα] ρϑβϑβαᾶζϑδ ἴγοτῃ ΑἸΔΌΣΟΒ6 αἷς οεηΐί. 11. 10, διὰ 
Τογίυ δὴ, ὧς Τοεπέϊς. ο. 10. 

ΑΜΒΒΟΒΕ: “μοί ἐγ ταοίμοῦ (86 ΟΒΌΤΟΙ ὙΠ66Ρ 
ἴον 1866, 16οὐ ΒΥ 858} δηὰ Ὀδίμο ἰἢγ ἴδ] 8 τ 1} 
Ποῦ ἐδᾶσβ:: ΟΌΥ Τοτὰ ἀοὶ Ἰοτϑ ὑμδὺ ϑην δηῃουϊὰ 
ὈΘΟΟΙΩΘ ΒΌΡΡ]ἰοαπΐβ ΤῸΣ 0Ππ6.᾽" ΤῈΘ ΧΘΙΌΓΘΠΟΘ ἰδ 
ἰο υοἱωπίατῳ Ῥϑπἰϊοπίδ, ὙΔῸ ΟΡΘΕΪΥ τοροαίθα δπὰ 
ϑοηἴοββοά. 

ΤΕΒΤΥΌΣΠΙΑΝ: ““δοιηθ ΥΘῪ 8556: }]6 ἃ τη 0 8, 
Οδυγοῖ, δὰ ἐμ ΟμυγοΣ ἰ8 85 ΟἸχῖοὶ ΗἸ πΙ8ο 1; 
Ψ θη ἰδοὺ ἀοδὲ ἐπογοίοτο Ῥυΐ ἔοτί ἢ [ΠΥ δδηα 85 ἰοὸ 
{86 Κηθοβ οὗἩὨ ἐγ Ὀτοίμτοη, δου ἰοποιιοδὶ ΟἸγἰδὶ, 
ἰι ἴα σσῖβὲ υπίο σΒοῖὶ ἰου αὐτὶ 8 ΒΡ] Ϊδηΐ; 80 
ΜΓ Π6Π {Π6Υ ΡοὺΣ ουἱ ἐμοὶν ᾿ΘΔΥΒ ΟΥΘΡ ἰδθαι, ἱΐ 18 
ούθη ΟἸγῖϑε (μᾶὶ ἰδἰκοίμῃβΒ οδοπραββίοπ; Ο τὲ 
στ οἢ Ῥγγοίδ τ θη {Π6Υ̓ ΡΥΔῪ : πο Β6Γ ΘΒ} (ΠΟΥ͂ 
86 Θαϑὶν ἀοηΐθά, ῸὉΓ ὙΒΙΘΒ 86 5οῃ ΗϊΏλ86] ἴδ 
σοπίοηἰοα ἰο θοοομθ ἰδ 6 δυϊίον.᾽ ΤῈ ΓΟίθτ 09 
18. 81}}} το υοϊωπέατῳ ῬΘα θη (8, 

Οπ »γίναίϊε οοπΐεδβίοι, ἨοΟϊΟΣ δδβοσίβ διὰ δί- 
ἰου τ ὰβ ῬΤΟΥΘΒ 8 δϑϑοσίϊοι (μὲ (6 Ῥγϑοίϊοθ 
τΒ ὉΒΕΠΟΤΙ ἴῃ {86 οδΥ]οδὺ δπὰ ρυτγοϑὺ δροϑ οἵὗἁ 
(πὸ συγ. “4 ἄδᾶτο ὈοϊαΪγ αἴὔστη, ὑπαὶ ῸΣ 
ΤΏΔΩΣ Βυπάγοα γοδγβ αἴδος Οδτὶδὶ {86 Εδίμοῦβ 
Β6]4 πο 800} ορί ποι; "νοῦ ἀἰὰ ποὺ χα μον ὉΥ οὖσ 
Βανυϊουν ΒΒ ῬΟΤΒ ΔῊΥ δυσὰ ποοοβδίγ οὗ βϑοϊκκίηρ 
(86 ῥυίϑϑι᾽β δ βοϊυιίοι ἔσοπι δῖα, ὈΥ δεογεί δια (88 
ἀμογ ποῖ ἰθται 10) δαογαπιοηίαὶ σοπέεβδίοι : ρωδίϊο 
οομῃΐεοοβίοπ, ἐμον ἱμουμδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ΟΥ̓ ὙΔΥ οὗ 
αἰδοῖ! πο, ποὶ »γίσαίς οοπεββίοι, 88 ἰπ (86 πίῃ το 
οὗἩ ἃ βδοσδιηθῃηΐ, ΠθΟΌθΒα συ." Ἔ:οὶ. Ῥοῖ. ΥἹ. 4, θ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γν. 7--12. Ομγίδιΐαη Ἰοηκ-δυ δ ΥἸη ς ἰδ δυτα- 
ὉΠ αἰδδεγοηῦ ἔγοτῃ βίοϊσαὶ ἰῃ ΒΘ. ΡΠ γ.---Ἴ 9 
Τ1,οτὰ᾽ Β οοταΐηρ ἃ οοηϑοϊδίϊου ἰ0 {16 σΟΑΙΥ͂, 8 ἔθσσοῦ 
ἴο ἰδ ὑπροάϊνγ.--- αὶ ἰμ6 ΟΒγ  βιϊδη, δηὰ 68ρ6- 
οἶδ}γ 1.16 πιϊπἰβίον οὔ {86 αοδροῖ, ΤΑΥ͂ ᾿ΘΌΓΠ ἔγοιῃ 
(89 Βυδθδῃἀπη!Δ8.--- ΒΕ ΟΪ ἃ, 6 Πυβθδπτηδὰ ᾽; 
οἷο. δὲ οχοεϊϊοηῦ ἰοχὶ ΤῸΣ Τὴ ϊβδί ΟΠΔΡΥ αἰΒΟΟΌΓΒΘΒ; 
διίης ἴον (86 ᾿οχὰ βῃου]ὰ Ὀὲ 1, ἀοβίγοά, 2, ρα- 
ιἰομί, 8, αοἰΐνο, δὰ 4, ποροξμυ!.---ΕΑΙΏΥ ΒΘΑΒΟΏΒ 
ταυδί ργθοθάθ (Ἀ8 ἀδγὺ οὗἉ παγυοϑὺ Ὀοΐ 'π ἐμ6 Κὶπρ- 
ἄοιῃ οὗ παίιγο δηὰ ἰὼ (μαὺ οὔ φγδος.---ΟἸ Υ βι18}8, 1 
ΟΡΡοβοᾶ, ββου]ὰ ποὶ ρυόϑῃ δῴζαϊπβύ 00 δ ΙΒ ΟΣ, 
Ῥυΐ ῬΥΔΥ 80 τ [Π0 ἸΏΟΓ0 [0 αοά ἰμο Ἰωοχα.--- 
ΤῊ νυ ὶίπ65868 οὗ {πὸ (σαὶ δῇ ὁη00 {86 ραἰζο ΓΒ 
οὗ 118 Ῥτοΐβββουγβ.--- Τὸ ὈΪοββοάποβα οὗ ἐμθ βυογ- 
ἷης; 1, {π6ὸ πουίι ἰὰ ροβββθδβοθ: 2, (80 ῥχὶδθ δἱ 
ΜΒ ΙΘὮ 1ὺ ἰδ δοαυϊγοὰ.---Τ 6 6ηα οὗὨ ἀοα᾽Β γὰΥ8 8 
Ὀ]οβδίης ἰο Ηἷβ Ῥϑορὶθ.--- σέ} δὰ π] αν ἴα] 
890 οὗὨ οΔ(ἢ8.---ΟἸ γἰβιϊδη Ἰονο οὗ (80 ἰσυϊἢ ἴῃ Σο- 
Ἰαϊΐοι ἰο δ ὉΠΒΟΙΥ που]. 

ΒΤΑΒΚΕ:---Α ΟἸ γι βιΐδη δι  τγαὶβ ἔῸΥ ἐμ 6 
Βαγγνοβί οἵ (89 ῥτοταηϊβοα το 68 οὗ οἰογηϊγ, τ }}116 
ΤᾺ ΔΉ }}116 (6 ΘΑΥΪΥ ταΐῃ δηὰ {Π6 ἸἰαίίοΥ σαὶ ἢ οὗ 
(89 στδοα οὗ 6805 Ογἰδὺ πηοϊβίθηβ δπὰ το ΘΒ 68 
ἷ8 οὔὔθη ὙΘΑΣῪ θα. 

ἩΕΡΙΝσΕπ:---ΗΟΡῈ ΒΟῊΒ ἰμ9 Βοοὰ δηὰ δαϊτϊυ, 
Βίθορϑ ὁπ [86 ῥἰ ον οὗ Ὀϊνῖπο Ῥσχγουϊάθησο ὑπι}} 
(86 ἰἴπι6 οὗἁἨ μαγυοδί, ἱ, 6. οὗ ἃ ζΥδοῖ ΟἿ Β ΔΏΒΎΟΣ, Υ. 
Ἴ. Ρ8. χχυὶὶ. 7. 

ΟΕΒΧΕΙ,:--Ὁ ΒΥ, ΒΟΥ ΤΩΔΗΥ ἱπἰαυ 65 ἀοβί 
ποῦ δοσατηϊῦ ομὶπαὰ ἰἢ6 ἀοοῦ, ἰῃ Βοοσοῖ. Βαυὶ Ὀ6- 
Βοϊᾷ, (80 Φυᾶρο βιαπά ἢ δἱ {86 ἄοον, ἴ8. χχῖχ. 1δ. 

ΟΒΑΝΒΕ:---Ἦο τὸ ποὺ ὈοίϊοΣ ἐπᾶπ ΟἿΓ ἔδί0 Χ8 

(1 Είηξβ χὶχ. 4); ἱδογοίογο ἐδ: 6 Ῥγορβοίβ δαυὰ 
Ῥδιγίδγομβ, ΟἩσίδὶ δπὰ Ηΐ5 Αροβίοβ ἰθδοὶ υδ ποὶ 
ΟὨΪΥ ὉΥ τοτγαβ Ὀυΐ ὈΥ μοῖρ ἀορθὰβ ἰο "6 ραἰίοαί, 
ματα. 1.1. 26. 
ΓΑΝΟΙ Ο0Ρ.:--- ϑυ ον, δηὰ ραϊΐοποθ δῖὸ γ0]}} 

οοῃ͵]οϊποά, ἴον ἰμ6 βυδογίηρσβ τ δὶ ἢ τγὸ ὁπ άυγο [0 
αοα κπὰ [ὉΣ δοπδοίθηοθ᾽ βακο, ΟἿΟΣ πιοδὶ ἤτοι 
οἶμον βυ δ υ ἱ ἢ ρΡΒ ἴῃ μείϊομοο, 1 ΟοΥ. ἱν. 12. 
ΟΒΙΑΝΡΕΒ:---6 υἱσίθβ οὐ ἰΐ βδὶπίδ 80 

ΒΒΟ ὉΒ ἱπ ΗοΙγ ϑοτὶρίασο, ποὶ ἰδὲ τγχὸ τᾶν 
ΟἿΪΥ ΠΔΡΎΘΙ δ᾽ ἰμθῖι, Ὀυΐ ()ῖ τ) ΣΩΔΥῪ ἱταλίδὲθ 
ἴθ, ΗΘ. χὶϊἹ. 7.--αΟοα πδὰ 4180 Ὀϑδίἀϑα (ἢ 9 
ον 8} ῬΘΟΡ]Θ (μο806 ὙΠῸ Ὕογο Ηΐβ, τΠῸ δβοτυϑά 
Ηΐτὰ ἰπ βρίὶ εἰΐ διὰ ἴἰβ ἔσαί. 186 Οδγοῖ οἵ Θοὲ 
18 ἱμογοίοτο ποὺ ἰϊοὰ ἰο 8. ρασίζουϊωσς Ῥϑορὶθ οὕ 
βαοςὶ, Ζοῦ. ἱ. 1.---αοα ν»ν}}} ποὺ ΣΟΙθ ΘΓ (δ 6 818 
ΟΥ̓͂ ὈοϊΐοΥ ΟΣ Β (18. ΧἸΔΣ, 26), δαὶ ΑἸσαγβ {μ6 φοοά 
ΥΒΙ6ἢ ΤῸ Ὺ μᾶνο ἀοπθ (Μδιι. χχνυ. 8δ).---Οδἱ δ 
Βῃουϊὰ ποὶ 6 ᾿ἰΠΕἸΥ υϑοα ΠΟΥ ὈΘοοτηθ ὨδΌϊ(υ Δ] 
ἰο 8; γοί ποιμίηρ 15 1688 ἱπουρμὶ οὗ 'ῃ ἰλο ποιὰ 
{8 (8 πιοϑὲ ροτγίδηίς τηδίἑοσ, 
ΞΤΙΕΒ:---Ἴ ἢ ἩΠο]6 Ροσιοὰ οὗὁἩ ἰμὸ τοσ]ἀ 8 ἀὰ 

Ταίϊου 8 118 ΓπΠουβαπὰβ οὐὗἨ γϑδτβ οὗ τωδηκίπὰ 
ὌΡΟΣ ΘΑτ ἢ ἰβ 8 ταὶ κ Υ δον ίηρ ΤῸΓ {86 84] δδγ- 
νοδὶ πὶ  ΒΙΟᾺ (η6 οαγίι, μανὶηρ γϑοοϊτοα 8 βοεὰ 
ἴτοτα Βοδύβῃ, 18 ἰὸ σίνο 18 ἔγυαϊν ἰο δύο, Αἱ 
(86 Βατγνοβδί ἯὯΘ 888}} ὑυπἀογβίδηα (μ6 ψδγ8 οἵ 
αοα. ΙΓ ΤΩΔΩΥ τὨὶη.Β ΔΥῸ ἀδεὶς δηα οομζυδβοὰ ἰὸ 
1.8 ΠΟΥ͂, ἰοὶ 8 ταῦί ΟἿ]Ὺ ἴον (86 (ἴπ9 οὗὨ (86 στρα ῃ- 
ἴπχ'! ἘΤ δ ΔΡΡΙΪ68 ἴο ΘΥ̓ΟΥΥ ἱπάϊγι 8] ἱπ σεδροοὶ 
οὗὨ 88 1176᾽8 ΔΔΥῪ οὗὨ ζτδοθ, ἱξ ΔΡΡΙΪ68 ἴῃ ἐϊβ δ! χὰ- 
οδὶ δὧπὰ Ὀδβὶ βθη80 (0 {μθὸ ἰσὰθ ΟἸ τ βιϊδη ἡ80 
ΤΘΔΙΪΥ ΠἾΥΘΒ [0 οἰοσηὶίγ. ΤΈ ΘΓ Ρᾶββ68 {πτουβ- 
ουἱὐ 4}1 ΟΠ τ βίθηαοτῃ, 6 γο ᾿ῖγοϑ ἴῃ ἐπ ποαγίβ οὗ 
811 καὶπίβ 8 οοηβίδηϊ ρχγοβοηίδίί οῃ [ἰ δ. ται κῖης 
Ῥτοβθηί----Μ 1. οὗὅὨ ἐπ9 οῃὰ, δηὰ ἐ}ι15 18 τίραι; [ῸΓ 
18:0 ΘΟΟΙ 6855 τ] τ Ισ ἢ γ’θ ΠΟῪ χοῆοοί δηὰ οοη- 
Βίαον διὰ σϑγουθ (86 ᾿ἰαβδὺ ἀδὺ ἰο δὴ ἱπάοδβηϊίο 
ἀϊδίδποο, 18 δ! ἃ ΘΟΠΘΘαΌΘΩΟΘΟ οὗ ᾿ὈΚΟΊΔΙΙΩ 
ἔδι τ, οὗ ἴονὸ στόν 600]. -- 

ΡΨ. 10. Ἧοο ᾿Ἰοβσῃ ἴγοια (18 ποσὰ, 88 τὸ ἀο ᾿οτθ 
ἴγοιῃ 78π|68, (μαὺ ΦοὉ αἰά τϑ]]γ 1ἴτὸ Ἰ1κο Νοδι, 
θδηΐθὶ δπὰ 811 (86 Ῥσόρ οιβ, δηὰ (δαί ἐ116 δἰ δίουυ 
οὗ μἷβ ϑυθουίηρβ 18 οί ἃ ἀϊάαςοίΐσ Ροθα, Ὀυὶ σεπα- 
ἷηθ δὲβίογγ. Αἱ (δαὶ πη ἱπάδοὰ τηοδὶ ῥϑορὶθ 
δα ομἷγ ἀεαγά οὗ ᾿αἴπι, ἴῸΣ τοδαΐηρ νταβ (μθῃ ἰδ 
Ῥτγογοραίενο οὗὁὨ {86 ᾿ἰοάγηρά, δπὰ δυϑη ἐδθβο διδὰ 
ΟὨΪΥ ἰἱῃ ΤΑΓΘ ἰπβίβδῃσοδβ 8}} {πΠ6 Ὀοοΐα οὗ ΗΟΪΥ 
τὶ. Πανο τος ἰπάροα τοδὰ {6 Ῥοοῖϊ οὗ 27οῦ 
ΔΥρὶῖ “ΔΑ ποτὰ, ἃ χρδῃ" --ἰμΐ5 [Θογθδα 
ΕΟ ΤΡ δὶ'α8 Ὧ88 δ]τηοβί οοδαϑὰ ἰο Ὅ6 ἰτυθ, 88 
ΘΟΡΙῺΣ ΟἿ6 8 πογὰ μδὰ8 θαυ γ ἀθογοδδβοά 

ΒΙΩΟΏ 60, Ὀοοϑυδο ἸΏ πο88 8 ἱπογοδβοὰ. 
Ὑου]ὰ μὲ ἰξ οουἹὰ ὈῸ6 Βαϊ ἃ δυθυυ ΝΒ ΟΓΟ δἱ Ἰοδϑὲ 
“Α Ομγνίβιΐδῃ, α ψοτὰ" [ἡ 6. 6 ΟΒγβιίδη, πὸ 
Ῥδάροβ ἷβ ψογά, βῃου]ὰ δἰίδοι ἴὸ 1ΐ {86 Βδῃς 
οὗ δὴ οδίἢ..-- 1.1. 
ΦΛΚΟΒΙ:--ϑνοαγίηρ ἰδ δἷ8δοὸ δὲ} σουθτηοῃ 

διηοηϑὺ 8 δηὰ ἴῃ οΟΥοσ ἰο συδγὰ αραϊηδὺ 18 
ΔΌυδΒο, Ομ τιδίϊαη δυϊ πον κ68 Βαγο ἰδίκοη ἰμ9 οοἱὰ 
ὍΠΟΘΥ {πο ὶν ΒΌΡΟΥυ βίου ὡπὰ, ἃ5 ἰΐ "γασὸ, ὉΠῸΘΥ 
ὑμεἷὶν ῥτγοίθοίίοη. Βυὺ ἐμαὶ οδίΐβ ἃσὸ 80 οἴἶξδῃ 
τοαυϊτοὰ Ὀγ (86 δυϊμοΥ οΒ, ἐπαὶ ταοϑὲ Ῥϑορὶο, ἰΐ 
γοααϊτρα, ἴα {πθπὶ ἸἰρΉ ΠΥ δηὰ (δου 1688 }γ, 
ἰμαῦ ΠΟῪ ΓΘ ΘΑ ῸΓ ἴο ἴδ δὴ οδίῃ ἱπ οσάε ἰὸ 
ξδαὶμθ Ῥουσμβῆσθ ΒοΙη6 1 {10 δἀνδπίαρο, ὑπαὶ 80 
ΤΑΔΏΥ ΟΔΙΙΒ δηὰ οδί το ῬΉΓΘ508 αγὸ δεδγὰ ἴῃ 
Θοπληοῃ 116, ἐπαὺ (86 Βἰχαρὶθ γοὰ δηὰ ὕδὺ ν]1}- 
οαἱ (89 σοηδτγιηβίϊοι οὗἨ δὴ οδίρθβ. ἢαγο ἰῇ ΣΩΔΗΥ͂ 
ἰηρβ δηὰ Ὑ{{ ΤΩΔΗΥ͂ ΣΘ ἢ Δἰπιοβὲ 1οϑὲ ἰδμεὶσ 
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νότον διὰ γδ]αθ, 811 {060 ΔΓΘ 80 ΤΗΔΗΥ͂ βδὰ διὰ 

βυϑρίοἰουβ ϑγταρίομιβ οὐ νἱάθ-δργοδὰ υπίτυλπδα]- 
π688 δη πη ΓΟ Δ 1} γ. 

ΨΙΕΡΕΒΑΝΡΊ :---αἰΐθποα ἴῃ υἱοῦ οὗὅὨ {80 ὈΪοΒβοὰ 
φιυΐαγο ἴῃ βίογο ἤοσ ἔμοση, διγοηρι οηΐηρ (μ6 ᾿θϑτὶ 
δζεϊπδὶ (86 ἰοιιρίδίΐοι ἰο ἱπιραίΐθηοθ δῃὰ τυγ- 
τουτίης, δηἃ ραγ συ ΔΥν 0 8 σϑαροῦ στοδηΐης 
δζεϊπδὶ ἐἢ6 ΟΡ ΎΘΒΒΟΥ, (μὲβ 18 {8:6 ἰΔ8}ς οὗ {89 10]- 
Ἰοποτα οἵ Ομ τἰβὶ δὰ οἵ (89 βαϊπί8 οὗ αοα νγλοϑ9 
116 Ὅ68Γ8 ἐἰθϑέλππουν ἰο σοἀ, νγὶ9 ΠΟΘΙ ἸοαΎ98 ΗΒ 

οι, ἱπ ροϊΐθηοο δηὰ δἢορθ ἰμδαὶ ἰδ ποί ἀθ- 
οεἰγοά, 
ΝΕΑΝΘΌΕΚ:--ΕΟΙΥ σογὰ βῃουϊὰ 6 ἰο {89 

Ὁ υἰδιίδη πτδδί δὴ οδϊι 'βΒ ἰο οἴ οΣΒ.: {6079 18. ὨῸ 

ποοὰ οἵ οαἰλιβ, ἰβογζοΐοσο, διιουρς ἔσθ Ομ γί δι 88, 

Ὀδόδιδο 680} Βο]ἀ8 μ'8 πογὰ βδοσϑὰ δηά 8]}] σϑοὶρ- 
τοσδίθ διοης ἰμΘΙηΒ6 1 1768 ἐπ ΘΒΒΌΓΘΏΟΘ {ἰδὺ [ἢ 
ποτὰ οἵ 6δοῖ ἰ8β ἰδηϊαπιουπί ἰο δὴ οοίῃ. ἸΤδῈ8 1ὺ 
οὐκὶ ἰο Ὀ6 ἴῃ ἃ γον Ομ νἰ δἰΐδη σοπρτορδίϊοα, 
ἩΠοτοίη 81} τη} 8}}} ΠΟῪ ΟἿΘ ΒΠΟΙΌΘΓ 88 σϑηυ- 
ἰπ6 Ομ νἰβίϊδπβ. 
Βκυβπκῃ (οη ΥΥ. 7, 8):---α ραββδζο [0 Υ [86 δοοΐε- 

δία ρῥγειδα, πιιἰϊ68.---- 
(Ὁ. 10). ἘΧΘΙΑΡΙ98 ἃσὸ Ῥϑου ΥῪ οἴοοϊνο ἰο 

βἰγοηχίμοη 08 ἱπ βυδοτίησ. ΤΟΥ ΒΗΟῪ ὃ 1, ὑπ 
ΡοδδΙ ὉΠ ὴγ οὗἨἩ οηάπγαηοο, οὗ νἱοίουυ ὈΥ πιθ8}8 οὗ 
ἰλο βίγθησί οὗ αοά; 2, ἐμο ρίοτγ, (16 σονδσα οἵ 
ἰδο80 πο δύο οπαρὰ {πο οὶν  σΐδυθ. 

[1800 (οἱ νγν. 7, 11) :-ἶὐ αὶ ὀχβοσϑ 18 ΟἈτἶ8- 
ἰἰδῃβ ἰο θ6 ρϑιϊθηῦ ἴῃ ἰγὶ υ]δίϊοι 
Υ.12. βπνθῶν ποὶ ᾿ς οὶν |--- 

ῬΟΒΌΒΒΕΚΥ (0η Υγ. 7-9). Τὸ οοπιΐηρ οὗὨἨ ἐμ 
1οτὰ ἴα 80 Ἰἰχαν οὗἨ ον 1π|0. ἴα τυ. 10, 11). 
θὰν ζλίη ἔγοτα ἐμ βυδογίηρο οὐ ΟΕγὶϑὺ (! ἐπι ΟΏ 
τ᾿ 12). γοναὶ (80 τοβυ]ὶ οὗ {μ6 ἔϑασ οὗ ἀοἄ. 
γυ. 7, 8. Τοχὶ ἴον ἰμ9 Βαγυοδὶ ζοδϑὶ [ΤΡ ΔΏΚβ- 
ἀντίος Αγ ἰπ ὕ. 3.---Μ.]. ΟΣ»: ΕἸΥΟΣῪ ΘΑΥΒΥ 

εϑἰ-ζοδϑὲ βιιου ἃ ΓΘΗΘΥ ΟἿἿΡ 86Π86 οἴ μ6 ΤΑ] 
οὔδο Βορο οὗ βοαύθῃ. 

(τν. 1-11. Ἐρίβυ]9 ἔοτ ὑπὸ 241) βυῃάδυ δον 
ΤΠ ἴα ἐλ αἀγαπὰ θυ ον οὗ Η 6850 δῃὰ ο]66- 
ἘΔ ΕΓΟ). 
ὄξκποκ :---ΤΉ Χο 6 ΔρΡργονυθᾶ ἀοπιοδίξο σοπιθαΐθ8 

ἷβ δ νου. 
ΒΌΟΚΕΙ, :---Ε ποουταρομηοπί ὑὸ ὑλ6 ἀϊσηϊδοα 90- 

ἄσγλποο οὔ υπάδοθογνυοα βυ  υὶρ8.---Ἴ 8 ΡΟΤΟΣ οὗ 
ἃ ξοοά ΘΧ8ΡΙὁ.--- 
᾿" γυν. 128-20). 7σΥ δπὰ στοῦ τουδὶ Ὀ6 βαποίϊ- 

βοὰ ὉΥ͂ τοὶ κίοι.--- 0 ῬΟΎΘΙ ΟὗἨ ῬΓΔΥΟΥ ὉΠῸῸΣ 
δυβετίηκ.---ΟἸγ δι δὴ το)οϊοίὶπρ ἱὰ ὍΟοά.--ΤῊ 0 
(σι βιϊδη οα 116 8101. - 66. ---Ἴ 6 δ οἷς βου] βοπὰ 
ἴου τ ῬγοβΌγίον δηά ποὶ δ᾽ νγαυβ οὀχρϑοὶ μἴτῃ (0 
οὐ 6 πη6Δ]]6ά.----Οα {86 καἰ οΥ̓͂ πιΐγϑοὶθϑ ἐμ (δ6 
ῬΠἰῖνα Ομ το ἢ. ----ΤῊς σαθ86 ΟΥ̓ 1.8 ἀἰβαρρϑδσ- 
8ι06.---υὶν δα Ὀ]οδβϑὶπρς οὗ τηῦίΐια] οοῃξοβδί οα 
οἵ 5'η5.---Τ ὁ οοπίεϑείο αὐγισμαγὶδ 8, οατὶ οαίαχο οὗ 
186 ὈτοΙ ΒΟΥΪΥ σοη δββίο ἰῃ (Π9 {ΐπ|6 οὗ 78 π168..---- 
Το Ἰοτίνθπθθθ οὗ βἰ88 ἃ ομϊοῦ τϑαυΐβὶίθ ΤῸ ὑῃ6 
δἱοἷς,---Ἰ ηἰοτοοϑϑίοη 8 ἀυγ οὗἁἨ ΟΠ τἰβιΐϊδη Ἰουο. 1. 
ον τοσοῦ Ὀεϊοη 8 ἰο ᾿ξ. 2. Ηον τασοὶ 18 νατί- 
ἴῃς ἴῃ 1ι!---ΕἸ185 ἃ ΘΟ ΟΣ Οὗ ΡΓΆΥΟΣΥ. Ὧἴ70 5606 ἱῃ 
δΐπι ἃ τἰρίθουϑ δὴ ἯΠῸ 1, ΡὈΓΑΥ͂Β; 2, ὈΓΟΥ͂Β 
ἐδτηοβὶν; 8, ὝΠΟΒΘ Θαγποϑὲ ῬΓΔΥΟΥ δυδί οἱ ἢ 
ἸΩΌ0ἢ..---Ηο ὑπαὶ 18 καυθα ἢ πΒο0 1 δου ἃ βθθῖκ ἰὸ 
ἔδιῃ οἰμογβ αἶθ0.---Ἴ 0 ἴσα ΟὨ ΓΙ βι ἴδῃ 1, 15 ΔΌ]6; 
ὦ, ἰ5 Ὀουπὰ ἰο: 8, δῃα ν}}}} βαυοὸ Βο}}Β ἔγοπι ἀϑϑδί. 
--ϑενίης Ὀτγο ΒΟΥ ἰοτο: 1, ΒΟῪ τσ ἰὐ σοΒίϑ; 
2, Βον τὶ ΒΥ ἴδ ΤΘΟΟΙΏΡΘΉΒΘΒ. 

ϑταικε: ΟὕΈΒΧΕΙ,:--Ἴ)ὸ 80 οὗὁὨ Βρί τὶ ἐμ 4] 

ΒΟΙ(Β 18 κηρίον ὑμδὴ 18 ὑἐπουρὶὶ. 8. ᾿χῖχ.' 81, 
82. 

ΟΒΑΜΕΆ:---͵Ἴὶ ϑμουϊὰ θ6 οὐῦ ὅγϑί Ὀυϑίη 655 ἴῃ 
β᾽ομ688 ἰο ἴση ἴο αοα πα μαῦο ῬΓΆΥ678 οθοχοὰ 
ἴου α8, ἰμθῃ βοπὰ ἔου {86 Ρηῃγδίοίϊδη. 

ΚΤΑΒΚΕ:--- Μα]δαϊοθ ἃγὸ {86 ἔγυϊί58. οὐὗὁἁ δἰη8. 
ῬοοΥ ταδα, ἱἢ ποὺ μαδὺ ϑροῃΐ ἰδ6 ἀδγβ οὗἩ ἰἈῪ 
ΒΘ ἢ ἱῃ (Π9 ΒΟΣΥΪΟ6 οὗ δ᾽:8, Ὀ6 ποί Βυγρυ βοα 1 
1 γ Ογϑδίοσς ἰδ κο8 Ὠ0]ἃ οἵ ἰμοὸ σοὰ οὗ β οἴζῃθββ ἴῃ 
οτάον ἰοὸ Ἰοδά {66 ἰο Ὀοίίον ἰμουρὶιίθ, μον. χχυΐ. 
1δ οἱο.---Ἰἶ γου πᾶνο οἴεπμάθα οΥ γοχϑα ΘίΒοσβ, Ὀ0 
ποὺ δϑβαπιθα ἰο σοῃΐοβϑ ἴΐ. 
ἨΕΡΙΝΟΒΒ:--Π9 ῬΓΔΥΟΣ οὗ ἰδ σὶρδίοουβ 

δυο τηυοῖ, γαῖ ποὶ ογοσγιδίηρ. ον αοὐ 
οὔϊθῃ 8668 ἐμαὶ (16 χΓδπ δ ηρ ΟΥὗὁὨ ΟἿΥ ῬΥΔΥΟΤΒ πουϊὰ 
ἨῸ ΘΟΠΊΓΔΤΥΥ ἰο ΗΒ ν}}}}, ΠΟΥ Βδ  ΟἸΔΥΥ ἴο ΟὈΥΒΘΙΥΘΒ, 
διὰ ἰἰ 8 οὔθ ἃ στοδί Ὁ] 6ββίῃηρ, δ᾽ μου ρ} ποῦ χ6ῃ- 
ΟΥΔΙΪΥ χοοοραἶζοα, ἱμδὺ (οα τοΐι808 ἰο σταμῦ ΟΡ 
τοαυοβίβ. 2 Οου. χὶΐ. 8, 9. 

ΚτΆΒΕΚΕ:--Οὀοὰ 18 Βοὸ φοοῖ ἰμαΐ Ηδ ἀοθ8 ποὶ 8]- 
ΜΆΥΒΚΘΟΡ ΗΐΒ ρον ον ἰο Ηἰπδ6 1, Ὀὰὶ οἵΐοη δαὶρα 
8180 Ηἰβ οὐ] άσοη 1} ἱΐ, ῬΒΣ]. ἱν. 18. 

ΟΥΈΕΘΧΕΙ,:--Ααοὐ ροἶνοα ἃ8 ἔγαϊ Ὁ] 808 50}8 δηὰ 
(6Υ τὸ Κορὺ ἈΡ ΟΥ̓ ὈΥΆΥΟΣ, Αοίβ. χὶνυ. 17. 

Ξ'ΤΑΒΕΚΕ:---Αϑ (6 βα]υδιίοῃ οὐ {8.6 800] 18 ἰπ8- 
ἰ ΟἿ ΙΔΟΣΘ Ῥγϑοΐϊουβ ἴ88η ἱμαὺ οὗ (μὸ ὈΟΑΥ, 80 
ΤῊ Οἢ {1:0 ΤΊΟΥΘ 18 αοα ρ]οαδβοὰ ἱξ ννὸ 40 ΠΟΥ Ὁ" 
ΟἿχ πο ΚΒΟΣ ἴῃ (9 ΘΟΠΟΘΓΏΒ οὗ ἢ18 5800} ἰμδὴ ἴῃ 
ἰδ οβο οὗ 8 Ὀοάγ, ΗΘὉ. ἰ}. 18. 

ΗἩΒΡΙΝΟΕᾺ :--- Βο πο ἸΔΟΤ 6 τ ΘΓ οἾ 1} [0 (ΠΥ ποῖρἢ- 
ὈουχΒ ΟΣ δηὰ Ἀουβο ὑμδὴ ἰο ἷβ ῥσοϑοΐοιβ 801], 
Τμδὶ (μοὰ Ρυ}]68ὲ ουὖ οὗ ἃ 'ν6}}, (818, 17 οὐ το, ἱμοὰ 
Ῥαϊίεδβι ἱΐ οαἵ, Ὀυὶ μου ἀοδὲ ποῖ σου 86] ἷ8 8οὺ] 
ἰῃ ὈΣΟΙΒΟΥΙΥ γορσχοοῦ ἐμουρὰ ἰὑ 74}} ᾿πίο μ6]} ἀπὰ 
Ὀυτῃ ἴῃ (η6 τηοϑὲ ἀτοδάξζαϊ ἤδιηο8 οὗ βῖὶῃ. ΤΏΟΒΘ 
ΠΟ Ἰογο αοα γῬχγοϊηοίο 8180 ἰδοὶγ ποῖ θουγ᾿ 8 
βαϊναϊΐοη δηὰ Ἰοδὰ ἰῃ0 ὈΪ πὰ οἡ δὴ ούϑῃ ραίβ, 1 
ΤΊιο88. νυ. 14. 
ΓΑΝΟΙ͂Ι ΟΡ.:-- ΓΔ ΟΕ γ8 δτθ θουπὰ ἔγβιὶ δῃηὰ 

ΤΩΟΒΕΪΥ ἰο ΟΌΒοσνο μα τδὶοῖ 18. ὑπὸ ἀαΐγ οὗ 8}} 
ΟὨ τ ϑείδηβ, ἰο νἱξ, (86 Τ68] ἰηδίσυοίίου οὗἨ ὑπο ὶγ 
ΠΟΘΥΘΓΒ, 2 Τὴπι. ἱἰ. 24.- -ΗΗΘΑΓΟΥΒ ΔΓ βτοΘ Υ Βο- 
πουγαὰ 1 αοἃ οουπίδβ ἔοῖι γοτίγ ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ 8180 
ἐλ Βρ᾽ υἰ (Ὁ8] ἔβέμογϑ8 οὗ βρί γἰ ἐπὶ οὐ ἐἸάσοα, 1 ΓΒ 688. 
ν. 11. Ιζ 4 νοῦ ἷ8 υἱἱογοὰ οὰ ὑβοδὸ ψο ταΐῃ 
οἴβογβ (Μδίίμ. χυὶ δ. 7), νοῦ "1 6 (89 τοναχὰ 
οὗ κτϑοο ἰο {μοβο τἜροο ἴαγοὸ 66 {86 ᾿πϑίσιμοηΐβ 
οὗ θοά ἴῃ {μο οδοπνογβίοι οὗ οἰβοσβϑί Ὀδῃ. χὶὶ. 8. 
- ΒΙοϑϑοὰ ἰδ ὑμ6 πιϑδὴ ψ1Ὸ 18 σοδαν ἰὸ 6 διμοῃ- 
ἰΒῃδα δηᾶἂ ἰο 06 ΒρϑϑάϊΥ ἰιαγποᾶ ἔγοιμλ 8 ΘΥΤΟΣ. 
Ηο 0 ἐμ ΐη κα ἐμαὶ ἴῃ (18 τοϑροοῦ οἴου ἈδγΘ 
πὸ σίχαὺ ἰο Βρϑδῖ ἰο ἷπι, ΤΟῦ8 πἰμλϑ6]} οὗἁὨ (89 
Ὀ]οϑϑίηρ Ἡ Ισἢ Β6 ταἰρσμὲ οὐἰδὶη ἰμτουσίὶι ΟἸΘΓΒ. 

ΞΤΙΕΒ:--Πυὰπθδη βοὴ ἷἰΒ οὗ ἰἰβοὶϊ σοοὰ δπὰ 
πΟΌΪ6. Το βδὴὸ αοά, γὙο ρῆγνο ἰο [δ 6 ο}]8 οὗ 
86 δἷν (86 γοῖοθ τὴ τ Βῖο {Π6Υ υπσοηβοίοι δὶ Ὺ 
ΡῬγδῖδο Ηΐπι, σαν βοὴ ἰ0 Ὡδη. 6 ΣΟΙΠΘΙΏΌΘΡ 
ΒΟῊΥ͂ 6. σ. μα μον ΤΙ ΡΠ οχίοϊϑ (16 βοίθποο δπὰ 
εἰ οὗ βοῆς. ἯΤΟ ἢ88 γοοοϊνοϑα ἱἰ, Ἰοὺ Εἴτα Το) οἷ66, 
0 1868 ἰϊ, 1Ἰοὶ Εἷτῃ β6εῖζ, 1 ροβϑ: 016, ἰ(ο ψ δίςθῃ 
λιν, ἴον ὐ 18 ἃ φοοὰ οἰ οὗὨἩἍΛμ6 Ογθδίοῦ νυ} 16 ἢ κ6Π6- 
ΤΑΙΥ ὈΘΙοΏ 8 ἰο Βαπιδη παίιτο.--- Του] ἐμ αὺ ΟὟΥ 
Ῥγοβοηὶ Ῥγοϑγίοσγιθβ αἀἰὰ οοῃϑβὶϑὶ οὗἠἨ τὸ ΨῈΟ 
Ὁπαλογβιοοα βοιποί εἰ πρὶ πο σὸ [885 ἰο ΚΘ6Ρ δοσουμπί8] 
[ϑι1ὸν 18 ἃ Ῥγεβογίονδη--- Δ ].1---ΕὙ νυ Ον ϑιϊδῃ 
8ου]ὰ Ὅδ ἰο δἴ8 Ὀγοί ον ΟἸ ιν ϑιϊδη ἃ ρυὶθδί ψ0 
ΤϑσοῖγοΒ ἴΠ6 σοηΐοϑϑίοη δηὰ ἀἰβρθῃ 868 6 8.050]..- 
ἄοη.---ᾷἝτν. 19, 20). Τὸ ρστγοδλίοϑί δαὶ δπα (ἢ9 
πορνῶν στ κ οὗἁ δὶ (}.-- - θ ΤΠ ογὰ Δ[ομθ ολἢ 6}, 
ΟἸἑνοῦ, δα βᾶύο (89 8ο0]186. Βυί Ηρ ἀο68 ἰΐ δὰ 
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.865 ἴοΥ ὑμαὺ ῬΌΓΡΟΒΘ ἱπβίγυταθηίβ οὗ 4718 ῬΟΥΤΟΣ, 
γ 886}8 οἵ Ηΐβ σγᾶοθ. ρθηοο ἰδ βοσιρίυτο μ68]- 
ἰδίοθδ ηἠοὶ ἰο δἰἰσὶ υΐο ἰο 8 τι Β6 Υ8}}}0 ΒΊΟΥ Β {86 
δαϊγαιϊίου οὗ ΟἿΡ 1Ἃ6]]07 βίπποσβ. Τὰ ΑΡοϑί]9 
Ἰαθουγβ ἴὉ ΒᾶΥ6 Βο0116 δι 0 ης ΗΪ5 Ῥ6ΟΡ]6, Βομι. χὶ. 
14. Το ἸΠποίὮγ, (μ6 ὈΪΒΠΟΡ, ΒΘ ῬΓΟΙΏἾΪ868: ““Ἶὰ 
ἀοΐπρ ιῖ8 ἰοὰ Βι4}} Ὀοΐ βᾶυθ ὑπ γ86]ἢ, δῃὰ ὑμ θὰ 
ἐμβαΐῖ Βοαχ {{66.᾿ 1 ΤΊ. ἰν. 106. [ἢ 1119 ἸΔΏΠΟΓ 
88 ΓΟΙΟΥΒ ἰο0 8 ΜΠῸ (δαὶ ΙΔΥ̓ Β6 ῖἷὸ ΒΡ ΒυβΌδηα, 
δὰ ἰο ἃ Ἀυβρδηὰ ἰμαΐ ΠΥ βαγὸ 18 16, 1 ΟΟΥ. 
Υἱὶ. 106. Ὑο8, Ὀγοί θη, 79 ΠΥ Β8 16 006 ΔΟΐΠΘΥ, 
Ἠ6ΙΡ ομὸ 88οίμοὺ ἴγομι ἀθαι}} ἰὸ 116: (818 18 ὑσυν 
8, τοδί, ἰμ6 σγοδίθδὶ δηα τοδί ῬγθοΐοΒ ῬΓΟΙΑΪ8Θ 
οὗ {86 Υἱο σγδδθ οὗ αἀοἂ ἴο ΟἿΣ ΡΟΟΣ 801}. 

ΦΆΑΚΟΒΙ :-αιαοης οὖν Ὁ γι βίίδη Ὀγοίγοη οὗ 
ΔΏΟΘΙ ΒΓ σοτητηυπίου, ἔγοια ΒΟΥ βορδγαίοα ΏΓ66 
Βυπάχοι, γοδὺβ 820 [ὉΓ Πἰ θοσί γ᾿ Β δῃὰ σομπβοίθποθ᾽ 
δδ,κο, (ἢ 6 86 οὗ δποϊπίϊηρ τ ἰτ οἷ!, τοοοιαιμοπά ρα 
1 ΟΌΥ ἰοχὶ, 88 Ὀ66ῃ γοίβδὶ πο, δηὰ ἃ ἀδνουὶΐὶ βιοῖς 
ΤΩδ διηοηρβ ἰμοῖι οδητιοῦὺ χοϑύ ὉΠ1}} 6 888 ΧΘ- 
οοἰγοὰ {μῖ8 ἐχίγοπιθ μποίϊοπ αὶ 16 ΗΥοΒι᾽ Β Βδπαβ. 
ΝΟΥ δἰ βουρὰ γα σδηποὺ Β6ΙΡ βοοίῃρ ἴῃ 1818 ρσδο- 
ἰἶσ6 8 οοιηρὶοίθ στη ὐβαρρΥθμβίοη οὗ 8656 ΟΣ Β 
οὗ Ηο]γ  τἰὶ δῃὰ ἃ Ἰαπιθηίβ Ὁ]. δυ ρογδιἑι οι, δ γθ 
Ὑ6 ποῖ, ἯὯο δὶς, ζῸπθ ΒΑ  δδίγαυ, Ῥ 110 
{μοσ θ᾽ δοπίΐπιθ8 ϑιβοης ἃ8 (μ0 δδὰ οΥἱ] μϑρὶς οὗὮ 
οοἰοταϊΐπς ὑμ6 Ποτ 8 ΞΌΡΡΟΣ ἴῃ 80 ὕποοπ οὶ 8 
8 δίαἰο δηὰ οὗ δοῃβι ἀδυίηρς 86 ἱδικὶηρ οὗ ἐξ Στηπιο- 
ἀϊδίου Ὀοΐοσο ἀθϑί ἴο Ὀ6 πέοσεδϑαγῳ, αἴϊοσ {86 
ΗοΙγ ΤΑ 016 δὰ οἶδα Ὀοίοσο Ὀθθα υπίτεᾳιθοηίθα 
ἴου γϑαγδ ἢ 

ΝΕΑΝΟΒΒ:---[ὁ ὀχοὶΐθ ΤΌΤ ἰμ8 016 [0 Γορθαΐ- 
800 οὗ ἃ δἰηρίο βίῃ, διὰ ἰμὺβ ἰ0 ΡῬΦΥ͂Θ εἶδ ὙΑΥ͂ 
ἰονδγὰβ οοἰαὶ πὶ (}16 ἔοΥ αἰ γθο 88 οὗ ὁη6 βἷῃ, 18 
ἰο ἀγδὰν πὰ ΔΉΔΥ ἔγοῦλ ἰῃ 6 Ἧ80]16 β' ἢ} ὈΪ885 οὗ 
δ18 1ἴο δηἃ ἰο χοβίοτο ἰῃ ἶσα ἰδ βἰδίο οὗ ἃ ΠΟΥ, 
Ὀινίπο 106. ὙΒΟΓΘΌΥ ΙΩΔΕΥ 81:8, Ὑϊο ἢ ρ]αηχοα 
ἷπι ἰηΐο δ᾽8 ΓΟΥΠΊΘΙ ΘΟΌΧΒΘ, 8.6 σογογοά, 
ΨΙΕΡΕΒΑΧΟΌΤ:-γαν 707 οπδ αποίλετ, ΘΝ ἃ 

Ῥχϑοθρὶ 8 οὶ ἔουπά ἰπ ὑπ οαἰθο βπὶ οὗ υγου] ἀν 
ἔγϊοπϑϊρ. ΑἾδ8, Βοῦν 6} ἀπ οαὶν ἐγ ἀβ}}ρ. 
1 ἰ8 11κ6 (πον -οάχ68 τυ οι Βανο στον (86 056 
ἰηίο ὑδο οὐ ον, υπἰϊοα 88 ἰΐ ΓΟ ἴῃ οτάοΥ ἰ0 ΡΙθσοΘ 
δηὰ ἰοὸ ἰοᾶγ. Νοχίουϑ Ὀἱηά-"γοοα !--ον 8 1]0 (86 
ΒΟ}] 18 (04, ὨΓΑΥ͂ΟΓΡ 18 ἰἰοα 4180. Ῥαίΐθηοο ἰῃ δυῖς- 
ἴοσίης δον ἔγοπὶ ΒΟΡρῸ 7017 078. 

ΤΟΝ ΟΕΚΒΙΆΟΗ: (Υ. 18).---θδάμ 688 δῃὰ ρ]δά 688 
ΔΙῸ 8}|Κκὸ ἀδηρογοιβ (0 86 Ομ τι ϑλδη; [6 ἀ6ν}] 
8 κο8 δὐἀναπίαρο οὗ οΥ̓ΟΥῪ δίσοηρ οηιοίΐοῃ ἰο ἀγδνν 
λΐμλ αΔΥ ἔγοιῃ ἀρὰ. Ῥγχδαύυθὺ δπα ὑΓαΐβο δοὺ 1116 
ὙΟΔΡΟΙΒ δ ζϑιὶηϑὶ ἢ1π|.--α 
ΗΈΌΒΝΕΒ (Υ. 18):--τλο σνῖὰθ οὗ βρί γι δὶ 

ΒΟΏΖΒ 88 ΟΟΙΏΡΑΤΟ Μ 10}. νν οΥ] αἸΥ βοηζ8 (Υ. 18). 
Εδὶι 18 0η6 Βο] οὗ ργδυογ: ψἱοαὶ (Πα 0 18 Τα ἰηΐ 
δηὰ ἀοδα.---ΡΓΆΥῸΓ ἰ8 οὴς οὗ (6 πιοβὺ φ]οΟΥοῦ 8 
οχργϑββίου οὗ ἴγϑο- }}].---ὐο αἷδο, 16 1188, ΤΥ 
ῬΓΑΥ ἴον ᾿θιρογαὶ (μη ρ8---ἰνν. 19, 20). ΤῈ 1α- 
δηϊίθ να]ὰθ οὗ ἃ μυμλδὴ Βοι].--- 

ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΑΜΕϑ. 

1800 : (νν. 18--18).---ΟΥἼΠ6 δθυδβο δηὰ πὸ τί χμε 
1.86 οὗ [6 πδηο οὗ (οα.»--ϑὅϑνογαὶ ΟἸγἰδίϊδη τὰ] 6 8 
οὗ Ἰ1ἴ9.-ΌΡΙΑΥΤΟΣ 1, ἴῃ 4}1 (86 βἰἐυϑίοπδ οἵἁἉ 1176, 2, 
Θβρϑοΐδ!ν τῖτἢ (λ6 δἱοὶς, ὃ, δυδί]θί} τ οἢΝ.---Κ τ τ. 
19, 20). 1μονΐῃρ ΟΆΥ0 [0Γ {19 σοῃγογβίοι οὗ δ1π- 
Π6ΥΒ.--- 9 Ὀ]οΒβοὰ οοοαυρδίίοη οὗ δβαυΐϊης δου ]β: 
Ἱ, (86 τιοϊϊνοϑ {μ8διὺ Βῃουϊὰ Ῥσορί υδ8; 2, {86 
ΤΙΔΏΠΟΣ ΠΟῪ ΜὙ6 ΒΠοι]αὰ Ββοὲ ἰο πουῦῖὶς ; 8, [6 Ὁ1665- 
πᾳ ἰμδὲ αἰΐθπά8 ἰί. 
ῬΟΒΌΒΒΖΕΥ:--Τ το σἈΘΟΡΓ 1658. --- ΕΔ ἢ σῖνοβ 

Β68}ε}ι.---ΟΥ̓ [86 ἔγυϊ! οὗ Ρσαγοσ.-- 6 δοπνοσγδῖοι 
οὗ ΒΙ ΠΏΘΓΒ [Π6 πιοδὺ δ ἀ40]6 τνοσὶς οὗἉ {811}. .---- 

[Ρ΄. 10. Ψ9ΟΕΤΙΝ :---ΗἸϑίοτΥ βδούθὰ δηὰ βοοῦϊατ 
ΒΒΟΥΒ Ὧ8 ΔΘ ΠδΙΌΓΔΙΪΥ 885 ΟΔΚ 85 Μὸ δΓο, 18 0]9 
ἰο ὑμὸ β8:η6 ἰοτηρίδίϊοη8 οὗ τδηϊίν, σοποοῖΐ, ργὲάς, 
ΒΘ, διδὶ] δθο 0η8, ἴοατ, ὙΥΔίΒ, ΘΩΥΥ δα τηδ]ΐῖσο, 
γοὶ σοπαυογίηρ ὑμθ86 1065 ἰο {Ποῖ δα] γδί οἱ. 
ΤΉΘΥ δὰ δ8 αὉ]ῸΚ 8. Βθη86 οὗ ΡΙ]ΘΔΒΌχα διὰ ῥδὶπ, 
φῇ Ιονγὸ ἃπὰ δυϑύδίοιῃ, οὗ ργοῦί δῃηὰ 1088, οὗ ρ᾽ πὶ Ὺ 
Δηαἃ ΡΟΥΘΙΙΥ, οὗ ΒΟΠΟῸΣ δῃὰ ἀἰβιηιοπουν, 88 νγα: 
δηὰ γοὶ (Π6Ὺ ΟΥ̓ΟΣΟΔΙ.6 ἐδ ψονϊὰ ὉΥ ἱμοῖν ζδιὶ, 
δηα ὈΥ͂ (ἢ ἰηῆπθηο9 οὗ ἰσι τοὶ σου ὑροῖῦ ἱμοῖν 
τοϊηβ. ΤῈΟΥ μδὰ ἱπάοοα (6 Ὁ γῆ δεδἰ δίδ σθ 
ἰο βίσθηρίμοη ὑποὶν ᾿ΠΒΓΠΪΥ ; δηὰ 80 τδῪ ψὸ, 1ζ 
ψὸ δΒοοὶς 1ΐ δ ὑμῸῪ αἱά. 

Ὑ. 11. ΒΡ. ΒΑΝΡΕΒΒΟΝ:--αὐονῦ μοϊὰ οὖ ἰπ Πἷ5 
Ῥδίϊΐθποθ Ὁπάοσ πἷὶβ ρστοδὶ ὑγῖ8] υπίο [6 ἰδὲ : δὰ 
αοὰ ουἱ οὗ ΡΙἐγ δὰ ἴῃ Ηἰΐβ ἰθθ ον ΤΘΣΟΥ ον σὰ δ 
ὗτη, θαροα οοσηΐοχίθ Ὡροὴ ἶτη δὲ {πὸ 1δϑὶ πὶ 
τοδὶ δρυπάδῃοο. 1ἰ πουϊὰ ὈῸ ͵»6]}] νου οὗ 
ΟΣ ταοβὲ δβουϊοιιδ τηοάϊιαιΐοη, ἴο δοῃϑίαον ὈοΓΒ 
ὙΠ Ὁ Οοἀ᾽ Β σγδοὸ 9 αἱά, πὰ ΒΟῪ ὈΥ Θοα᾽ 5 
ἸΆΘΓΟΥ 86 Ββροά. Ηἱΐδ8 δσδωρὶθ 'ἰπ {86 ὁπ6 σπου]ὰ 
0 8 ζΖοοὰ ραἰίοχῃ ἰο υ8 οὗ Ῥαίϊθῃοο: δηὰ ὶβ σὸ- 
ψϑσὰ ἱπ [86 οὐδοῦ ἃ ζοοά δῃησουγδροιηθί [0 60ἢ- 
βοϊαίίΐοη. Τ 8 ἘπΘΊΙΩΔΥ τοδί ὈΡΟῚ 88 ἃ τπηοϑί Ρ6σ- 
ἴδοὶ ἰγαΐ, ἐμαὶ ἱἶ τὸ ἀο Οοὐγ μασχί, Θοὰ ν}}} χιοΐ 
αὶ] οὐ ΗΪ8. 

ν, 14. ΝΈΡΑΒΙΝ Ρ". 40,1. “ΒαΌΡα, δ8 οὔϊϑι 
88 ὃἢθ 7ζ6}1 δἷοῖς, ἡογὈδαἀο ἷ5 ἀοχηοδίΐοβ 0 τηοπέξοι 
ἱὸ ον 186 ἔχει ἀδΥ: ἱἢ μὸ αἰὰ ποὶ ἱμεδὴ θορίη ἴοὸ 
κοὶ νοὶ}, ᾽Ὧ9 ἰο]ὰ δὲβ ἔδιαὶγ ἰο ρο δπὰ Ῥυ} 188 δὲ 
ἴῃ [86 λιηρνναγα, (πὶ {ΠΥ 0 Ὠαἰοα Ὠΐπ, τοῖ ΚΙ Βὲ 
τοὐοΐοο: δᾶ {μ 6 Ὁ (μδὺ Ἰονϑὰ αἷμ, ταϊσαὶ ἰπίοσοθὰθ 
τὶ αοἀ ἴο γ᾽ ἶτὰ.᾽ 

ΒΑΒΒΙῚ ΒΊΜΕΟΝ ἴῃ ϑερλερ Πα Ολαγψίπι βαϊὰ : 
“ἼΠαἱ βου !αὰ ἃ τϑῃ ἀο, ὙΩΟ ζο68 ἰο υἱδὶὶ ἐπ ὃ 
βίοκ ἢ 4.4. Ηκς σὙἰι0 Ββίυα165 ἴο Γαβίοσο (6 68] 
οὗ 890 Ὀοάγ, Βῃουϊὰ βγδὶ ἰδγ (6 ἐοιιπάίϊοπ ἴῃ ἐδ 6 
6 8.0} οὗ (6 8βου].᾽᾽ Τὸ τ 86 6 ἢδγο βαϊὰ, “" ΝΚὸ 
ΒοδΙΐπρ 18 6408] ἰο {δὲ τ Βῖ6 ἢ σοΙμ68 ἔγοτα ἐμ 
ιοοτὰ οΓ Οοα απαὰ »τανψον.᾽" ΒΑΌΌΙ ΡΒ ΐπ 6885, ἰδ 6 ΒοᾺ 
οὗ Ομδιγηδ, .᾽δ88 Βαϊά, ““ ΏΘη ΒἰσΚΠ6 88 οὐ ἀϊ5- 
6886 ΘὨΓΟΥΒ ἰηΐο0 8 Π8}᾿Β ἴδηι, 160 Βἷπὶ ΒΡΡΙ͂Υ ἴο 
α τοῖδε Ἰηαπ, ὙΠῸ ὙΠ ἱπηρ]ο 8 ἸΏΘΓΟΥ ἰπ Ὠϊ8 Ὀ6- 
μ4}4,᾽.-.Μ.]. 



ΠΕ γίσοοσίς 





χζ-« "πὶ πε ταστα πὰ 

ΤῊΝ 

ΒΡΙΘΤΙΕΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, 0Κ ΡΕΤΕΝ, 

ΒΥ 

α. Ε. α. ΒΕΟΝΜΌΙΙΕΕ, Ῥα. Ὁ,, 

ῬΔΒΤΟΒ ΔῈ ΚΕΧΝΔΊΗ. Ἡ ΠΠΤΕΧΒΕΠΒΘ. 

ΤΩΑΧΘΙΧΑΖΤΕ ΣΚΟΜ ΤῊἙῈ ΒΕΟΟῸΝΡ ΚΕΡΙΘΕΣ ΟΕΚΗ͂ΑΝ ἘΡΙΤΙΟΝ, ἘΓΙΤΗ͂ 
ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ ΟΠΚΙΟΙ͂ΝΑΣ ΑΝΡ ΒΕΦΕΟΤΕΡ, 

ΒΥ 

7. ΙΒΙΌΟΒ ΜΟΜΒΕΒΊ, Ρ.}., 

ΒΒΟΤΟΒ ΟΥ ΒΤ. 5σΑΜΕΒ᾽ Β ΟΗΌΒΟΒ, ΣΑΝΟΛΔΒΤΕΙ, ΡΑΔ. 
Ὁ 

ΝΕῊ ΥὙΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 60., 0δ64 ΒΒΟΛΌΜΑΥ. 

1867. 



ἘΧΝΤΕΠΕ,Ν, δοοοτάΐης ἰο Αοὲ οὗ Οοῃβτοβθ, ἴῃ ἐπ6 γοῶσ 1567, Ὁ 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΕΒΙΒΝΕΕ, 

Τὴ ἰδ6 ΟἹονῖκ᾽ κ ΟΙἾσο οὔ ἰἴο Ὠϊδιτγίοι ὑουτγὶ οὗἩ (6 Ππηὶἰιοα ϑίίαΐοδ ἴον ἰδ δουῖμογῃ Ὠϊδιτὶοὶ 

οὗἩ Νὸν ὕοτ. 

ουοοοοοοοουυοοοθουφοοοοδσδοοοσο πώ 

Βιογοοιϊγροᾶ Ὁ 

7.48. Β-. ΒΟΡΟΞΒΑ͂, 

ῬΗΙΈΛΡΕΙΡΗΙ Δ, 



ΤΗΝ 

ΕἸΒΝΤΙ ΒΡΙΝΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΝ ΡΕΤΕΒ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ. 

ἀμμεπαταποιρεεευβᾳρος,πεαυσ εν υπεβε: 

81. ΣῈ ΑΝῸ ΟΗΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΟΗΤΊΕ, 

ΞΙΜΟΙΚ ῬΕΤΕΕ, 80} οὗ 70π88 (Μαζί, χυ!. 17; ΦοΒῃ 1, 42, χχὶ. 16), διὰ Ὀσοίδβοσ οὗ Απάτονν (Μαΐΐ.. 
ΣΧ. 2; Φοδη 1. 41), σαὰϑ θοσῃ δὖ Βοίμιβδὶάβ, ἃ υἹ]αῦθ οἱ (86 οοδδὺ οὗ {80 8δο8 οὗ 61811196 (9981 1. 44), 
ἭΒΟΙΟ ἴῃ ὑποθ9 ΟΔΥ͂Β ΤΏΔΏΥ ΣΘΟΘΡ ΕΘ ΤΩ] ΓΘ δῃϊτηα θα ὈΥ ἃ ἀοβῖτο ἴοῦ ἐμ6 δαἀνθηὺ οὗ 89 Μ|68- 
δ'δῃ. Ηο οὐπθϑᾶ ἃ Βου89 δὖ Οδροσῃδῦι (Νίαςί. ν}}}. 14; ΤΚΘ 1ν. 88), 88 τηδυτιοα {6 70, διὰ [0]- 
Ἰονοα ἐδο ἰγδάθ οὗ ἃ βδβοιτηδῃ (Μαίί. ἱν. 18; Μακ:. 16; ΤῸΚΘ ν. 2). Δπάγον, 818. Ὀσοίβμοσ, ἃ 

ἀἰδοῖρ]θ οὗ ὅομα [89 Βαρ(βί, γ8ο μδὰ θο]ονϑὰ ἢ18 ἑθδοθοβ ποσὰ, “ Βϑμο]ὰ ἐμὸ Τὰ οὗ αοὰ," 
διια ἰβοιθΌρου δα ὈΘΟΟΣΩΘ ἃ ἀϊβοῖρ]9 οὗ 7688, ὑο]ὰ Εἴτα ἐμ σἰογίουβ ἀἰϑοονοσυ ἢ6 δὰ τηδάθ, δρᾶ 
ἰοοκ δἷπὶ ἰο 7688. Οἱ δῖ8 ὅγε δοαυδϊηΐβηοϑ τ 86 βθασοθοσ οὗ μϑαχίβ, μ6 σϑοοϊ θα ἐδι8 ΒΌΣΠ ΘΙ, 
Οορμδβ, Ῥοίοσ, ἐμο τχδῃ οἵ τοοῖς (90 8ὴ 1, 42). ΤὨ5 οἰτουτηβέδμοθ ρδυΕΪν ἀδποίοδ δ Ὡδίασαὶ ἀ15- 
Ῥοδιίοη, δηα ῬΑΓΕΪΥ ἃ ῥσοάϊοξίοη οὗ τι βδὺ, οὰ ἰμο ἰουπἀδίϊοη οὗ ἰμαὺ ἀἰδροβιίοῃ, στᾶοθ που] τ ΚΘ 
οὗ ἴω. ΗΪβ8 βΘΥῪ ὑθιαρϑγατηθῃΐ, Β18 ἀΌ]ΟΚ Σϑβο] αὐθη 688, 8 ἤθϑυ]θ88 ΘΟ χαΑρΘ, διὰ μἰ8 Ὀγοβοσυϑὰ 
Δ ΘΟΌΓ, 610 ἰο Ὀ6 ρυτιβοά, ροοτι οα δια οοπβτγτηϑα ὈΥ Ηἷβ Ἰονο οἵ 7668, ἀπ ὈΥ δ Ρουγοῦ οἵ {89 
Ηὸοἱγ Ομιοδί. Τθμα8 ΟἿἹῪ οοὐ]ὰ 6 ὈΘοοΙΩΘ 8 ΤΟΟΚΥ Ἰουπάδίϊοι οὗ ἐμ6 Ομ ΌτοΙ οὗ ΟὨ τὺ (Μαί. χνὶ. 
18) ΑΥΟΣ ΒΠΟΥΥ τηϑϑῦηρδ διὰ ρσορδγαίίοῃβ, 86 1ιοχὰ δἰϊδομοα έτη ἕο {8 ὩΌΤΑΡΟΣ οὗἨ Ὠΐ8 Ρ6Γ- 
ταρϑηθηΐ ἀἴ80101.686. ΤῈΘ ΤΑΙ ΓβοΌ]ου δ Ὀ] Θββίηρ ὙΓ]Οἢ 18 τοοογάἀϑα ἴῃ ΤΌΘ τ. 1, οὗο., δηα χηϑδᾶθ Ῥϑΐβυ' 
ἄδορὶν οοηδβοουδ οὗ δΪ8Β οσῃ που ΐπιο88 δηθὰ οὗ ΟἿΣ Τογὰ β οχαϊ ἰδίϊοῃ δηὰ ἢο]ηθθθ, γγχ85 {86- 
ζυχηΐπρ Ροϊηὺ ἴῃ δ ΟΑΓΘῸσ. Ηἱβ 0411 ὑο {86 Αροκβίο]αὺθ 18 μαγγαύθα ἴῃ Μαἰί. ἴν. 18-20, δηὰ 1υἶθ. 
νυ. 10,11. [πῃ [89 ἴοῸγ οδίαϊορτιοβ Θμυταογαίδηρ [86 ὑνγοῖνθ δροβέϊοϑ, Ὦ6 18 ἸΏ ΨΑΣΊΔΌΪΥ πδιηϑα ἄγϑύ, 
Μαοίξ. χ. 2; Μακ 1). 16; Τῶκο νἱ. 14; Αοίβ 1, 18. Ηΐβ [0]} χοαϊχηδίίοι ἰο {89 Τιοσά, διὰ ἰἷρ. 
ἄθοραῦ ἡπαιριύ οὗ 18 Τὴ νη9 ΒΟΠΒὮΡ, ταδθ Ὠΐτὴ ποὺ ΟὨΪΥ͂ Βῃδτθ αΐ 90 ῃ πη δαᾶ Ζδζαθ ὑμοὶν Μ685- 
ἰοΥ᾽ 8 ἸΏοσο 1 ἐἰτηαύο ἔτ ἀβμὶρ (ΜΚ ν. 87; Μαϊί. χχνὶ. 87), Ὀπὶ δ18ο ΘΠ] ΟΥ̓ ἃ βρϑοὶδὶ Ῥσοΐβγυθῃοθ. 
ΟΥ̓ΕΣ ἐδθ τοδί οὗ [89 δροβίϊοϑ (Με. χνὶ. 18, 19). ΕΥΘΥΥ ὙΒΘΓΘ ἈΘ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 βτβὺ διωοὴρ ἰδθ 
Δροδίϊαβ, Ὀπὶὺ ΟἿ]Ὺ 88 ἥγβί διβροῶρ ϑατ815, ρἰδοοὰ ποὺ αδουε, Ὀαΐ οπ α ἐευεῖ εοὐέδ, ἔΒοῃι. (οὗ, Μεαίξ. 
ΧΥΙΙ, 18; Φοἢη χχ. 21; μυἶχθ νὴ. 46; 1χ. 82; Φομῃ ἱ. 42; χχὶ. 15; Αοἰβ1. 15; 1ἰ. 14; νι]. 14; χ. δ; 
ΧΥ.7.) Ατροὴρ ὑδο οἶμον ἀἰϑοὶ 165 Ὧθ γγδβ οἰοίμβοὰ πιὰ ὑπο ἀἰρτιγ οἵ Ὀοὶπα ἐμϑὶγ βροκοβιθδῃ, (Μ δἰ. 
ΧΥ]. 16; χχνυὶ. 38; χυὶΣ. 24,} τι μουΐ ἐμ ογΟΥ Βανηρ ἃ οἰδῖτη ὑο ουὐνγαγαὰ ΒΌΡΘΙΙΟΥΥ, ἴῸΣ 811 Ὀθ- 
ΠΙΘΥΟΙΒ ὙΟΓΘ ὑο Τοραχὰ 680} οὐ. δ Ὀγοίσθῃ δηα τ θυ ΌΘγ8. ὉΠάΘΣ ἐμοῦ ομθ μοδὰᾶ, Ομ τὺ (Μαί. 
ΧχΧΊ. 8; Τ0Βη ΧΙ. 14). Βοβί 68 ἐμ ἱτωροσχίδηῦ δηὰ ομβασγδοίοσιβίϊο ΘροομΒ οὗ 18 119 ΔΙ σαν πθῃ- 
Ὠοηθά, τὸ βανο ὑῃο [0] οί πα: Ὠ15 ΔΙ Κῖηρ ΟἹ ἐδ 808, ὙΈΙΟΝ τγα8 ἀοδιρτιοα ὑο τηδῖκο Εἴγη ΟἸΘΑΣῚΥ͂ 008» 
βοείου οἵ {Π9 να]τθ οὗἨ δὲβ ουγῃ βίσθηρίι, ἰὰ ΒΊΟΝ δ6 δὰ 5Βο σωσοὶ οομβαοα (Μαίέ. χίν. 29, οἷο.); 

δι4 ὠν Ῥὴ δὐ πο Ῥαβδίοῃ οὗ 7658, τ μθὰ 86 ἀπάθγίοοϊ ἕο ὀθηβυσο δ ἃ ΣΟΡΤΟΥΘ ἷδ ὡμν ὦ ἩΔ11Ὸ 



4 ΤΗΕ ΕἸΚΒΊ ἘΡΙΙ͂ΤΙΕῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ἐδ ποτὰ οἵ ἐδιθ Κκογβ οἵ ἔ8ο Κἰπράοιη τγᾶϑ δὲ}}} σἱπρίηρ ἴῃ ἰδ θδτβ (Μαίὶ. χυΐ. 22. 19).----αραδίη, Ηἷβ 
ὙΠ5Ὰ ἰο Ὀ011ἃ ἐδθθτ86198 οἱ ἐμ τηουμπὲ οὗ ἰγδυδῆρσυταύίοη (Μαἰί. χυἹ!. 4); μἷβ Ὀ6]Θνιηρ οΟὐὈϑαΐϊθποῦ 
ἰο ἃ ἀϊγοοίίοι ΤΥ ΒΟ ἢ Σ8} ἩΒΟΙΥ ΘΟ Σ ὑο σθᾶδβουι, οοοδδιοηθα ὮΥ͂ ἃ ατπιοδβίϊοῃ ΘΟ οοστ 6 (86 ἰδπ- 
»ἰ6-ἰπραΐο (Μαί. χυἱὶ, 27); Β18 ἸΠΔΌΪΤΥ 88 ὑο {89 τονψαγα Βουππρ ἔγοσῃ Η18 [0] ουπρ ΟἈτδὺ (ΝΜ αἰ, 
χῖχ. 27); Ἀ18 χοίΏ 88] ὑο 8]10ὉὙ 7688 ἴο ΑΒᾺ Ἐ18 ἔδϑαΐ, μδβί]ν [Ὁ] οσσοὰ Ὀγ 86 ορροεῖίθ δχίγετμθ, 

᾿ “1 0χά, ποὺ τὴῦ ἰδοὺ οὨ]Υ, Ὀαὺ 4180 ΤῊ ῦ Βδηα8 δα ΤΥ Βοβα᾽ (9.0 χἱϊ. 8, οἴ); 818 Ῥχόσαῖβο ἴο μῸ 
αῖίὰ ἐμ9 Ἰονϑὰ Μαβίοε ᾿ἰμΐο ὈσΊΒοι δηὰ ἀθαίμ; ΕΪ8 δβδβϑυθγαίοη σαύῃον ἴο ἀ16 ὑβδὴ ἀθΩΥ Ἀ18 Τοσὰ 
[Μαί(. χχνυὶ. 85], δυιβιηρ ἔγουα σϑ 800 Οἢ 18 ΟὟσῃ βίσθηρσί δηα ἀϊδγεραγὰ οὗ {86 Ἰτογὰβ οὗἨ 7688, 
ΤΟ] ονγθᾶ ὈΥ (89 ἄθδϑρ 1Ἀ}} οὗ δ18 ἐμγϑαΐο]α ἀθῃ δὶ (ἡ αἰ. χχυϊ. 81--55. ὅδ. 69, οἰο.)0.0 ΤῊΘ ψ]18] ἀθ- 
ίϑῃοθ οἵ 818 Μαβίδσ πιίὰ ἰῃο βιοσχὰ (99 8Ὲ χυῇ!. 10. 11); 818 δασία] σορθηΐβϑηοθ αὐθου χαθουϊηρ [89 
Ἰοοῖκ οὗ 7688 (Μαίξ. χχυὶ. 7δ; Μαῦκ χιῖν. 72); 18 Βυστγίηρ ἰοσίδ ἕο {89 ἰοταῦ οὗἉ {δ ΣΊΒΘΏ ΒΑΥΙΟΌΣ, 
Ἧ8Ὸ0 δὰ δρροασζοᾶ ἰο δἰπὶ Ὀδίοτο ἐμ6 οἶον ἀἰβοὶ ρ]98 (Κ6 χχῖν. 84; 1 Οογ. χυ. δ); ἐμ ἰονὶπρ 
2681] πὶ ΒΙΟΝ οδηθοϊραίοθα ὑπ οἴ σβ ἴῃ ρτοοίϊηρ ἰμ6 Μαβύβυ οἱ ὑ}6 βῆοσθ οὗ ἔδθ 1δϑ (3 μη 
χχὶ. 7), ὙΏΟΥΟ 7658 ἰογοίοϊ ἃ πὶ ἷ8 ἀθδίϊηγ (Το. Χχὶ. 18, δἰ6.); ἈΪ8. ΣΘΡΙῪ ὑο {86 ΒΘάθϑιῃδ 
ᾳαοβθοῃ, “Τμονοϑύ ἔβοα τη67" δῃὰ Ὧ18 γσϑϑίοσαύίοῃ ἰο ἐδ ραβίογαὶ οὔοθ Ὀγ [89 οὔδγρο, “ Εϑϑα τοῦ 
ἸατΩ ὈΒ, ἔδοα τὴν Βῃθθρ.᾽" (9 Βη χχὶ. 1, οἱο.) 

ΙῺ {8ο ἢγδὶ ὕποϊνθ ομβαρίοσβ οὗ (86 Αοίϑ οὗ {9 Αροβίϊεβϑ, Ῥϑῦδσ δρῬθδΥΒ δϑ {86 ομϊοῦ οσζδῃ οἵ 
ἐδθ ΟΒΌΤΟΝ δὲ 76 γυβδ] οι. (Αοἱβ ὶ. 156; 1. 14). Ἠδθ 18 {δ βροϊκοϑιηδῃ οἵ ἐδ οἵβοσ Αροβίϊθβ οὰ {80 
Δ οἵὗἨ Ῥεμπίοοοδί, δῃ ἃ ῬγθϑΟ 68 ἃ ΤΙ ΘΕ Υ͂ ΒΟΓΊΊΟΠ ΟἹ Τρθηΐϑποθ, ΜΓ Ώ10} Ρίθτοθα [86 Ἀοασίβ οἱ ἐγθθ 
ἐμουβδηα ἈΘΆσΟΣΒ {Π|π ἃ ΒΘ ΔΙΤΟΝ. ΕΗ τη] Πρ 168 {86 Ὡαμη 6 Γ οὗ Ὀ6] θυθσβ Ὀοΐα ὈΥ͂ ἐπ6 τοσϊτης 
οὗ χηΐγϑοῖθθ, δηὰ ἐμ νἹούοσουβ ρονγοῦ οὗ {π6 ΘΌ8ρ6]. (ΒΔ. 11}. 4; ν. 16; 1χ. 84. 40), Ἠδδ ἀθαϑιηδβ ἰὑ 
ἦογ ὑο ϑῃάιγο ἐδθ Ἰρῃοιηίηνῦ οἵ ΟἸχϑῦ; δῃᾶ βυ βθοσβ ἢ μον ἐμγθαύθ]ηρϑ ΠΟΥ 11] ὑσοαίπμθῃς ὕο πιβκὸ 
Ἠΐτὰ ΠΟΥ ἴῃ οομ δϑβίηρ 89 ἤδπι6 οὗἉ 76688. ((Ἰ. ἵν. 8; γ. 29). Ηδϑ )οἿῃβ ὅοδῃ 1 σδστγίπρ ἐδ οα- 
Ῥοὶ ἰο βαπιανῖα (οἰ. Ὑ1}}. 14), δὰ ἐμιο οοδϑὺ σορίοπδ οὗ {86 Μοαϊοστϑηθδϑα. (Οἢ. χ. 238. Ἠθ ἰβ (86 
τοὺ Αροβί]θ, ψΐο, [ὰ ΘΟΏΒΘαΌΘΙΟΘ οὗ ἃ ν᾽βίοῃ ει δὰ ἩΒΙοΒ ΒΘ τγὰ8 Βοπουγθα, τοοοϊνϑα (ἸΘ} 61168 ἐπΐίο 
οοΙ που οὗἩ {π6 ΟἸχιβθδη ΟἸΌΤΟΝ. (Ο(Ἐ. χ. 848). Ἠδ ἀοίθῃαβ {18 Τυ ΘαϑΌσο ἀρϑὶηϑί [8.9 ΤΟΡΤΟδοῖιοα 

᾿ς οὗ ἰδ 6 Υ]ΒᾺ} ΟΠ τ] β ἼΔη5, ἀηἃ ρχοὐύθοίβ ἐμ αδῃί]6 ΟἸ τ βέ 88 ἔγοσα 86 Ἀθανυ γόκθ οὗ ὑμ6 Μοβδὶο 
Ἴιδν. (ΟὮ,, ΧΙ. 1, οὐο.; χν. 7, οἰο.). ΠῚ πρᾶον ὑμ9 ἱπηραϊδβο οὗἨ [δ τηοτηθῃῦ, ἢθ 8 οδιτίϑὰ ΔΑΓ 
ἰηὐο ἃ ΘΟυγ86 οὗ Δοῦ]Οἢ ἩΒΙΟῈ οοπ χραϊοίοα ἔμοβ9 ὑσΊ ποῖ 168 ((18]. 11. 12), 6 βυβογθα ᾿ἰτηβο} Ὀγ ἐδ 
οοἸτοσίίοι οὗ ΡῈ] {89 Αροβέϊθ, ἕο δραμάοῃ ἰμ6 ὑταπβιοῃὺ ὑγανϑυηρ οὗ {16 ὨΘῪ Ῥοδβιξϊοη 6 μδὰ 
δοθῆ. Αἴἴον [89 Ὀδμῃοδάϊηρ οὗ 7άπὴ68 89 Αροβί]ο, Ἡθγοὰ Αρτίρρα οδϑὺ Ῥοίοσ Ἰηΐο Ὀσίβοῃ, ἩΏῈΠΘ 
Βὸ Ὑ85 ΤΑΙΓΒΟΌΪΟΌΒΙΥ 6] 1 γογθα ὮὈΥ δὴ δηροὶ. (οἷ. χἹ]. 1.). ΑΥοῦ ἃ ὑσὶ δθβϑποθ, (οἷ. χὶ]. 17), βυῦ- 
δοαποηΐύ ἰο ἐμ ἀθαί οὗἉ 15 ΘΠΘΙΩΥ͂, 6 ΥΟΔΡΡΘΑΙΒ δὖ 0 ΓΌΒΑΙ ΘΙ (ο. χν. 7) δια ἀθοΐαγοβ, 1} ἃ ΥἹΘῊ 
ἴο 8ο Πρ ὑ86 ἀϊδραΐο Ὀούνοθῃ ἐδ9 76 θὰ δηὰ ϑης]ο ΟἸτβίϊδηβ, ὑμαὺ οἰΓΟΌΤ οἰ βίου δπὰ {86 οὗ- 
ΒΟΥ ϑΏΟΘ οἱ ἐδ ΟΟΣΘΙΏΟΠΪΑΙ ΔῊ ΟὈρὺ ποὺ ἰο Ὀ6 Ἔχϑούθα 88 ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ὕο ἐμ δε ϊποβίϊοη δῃὰ β88]- 
ναὐϊοῃ οὗ Ὀο]οσοσα. ΤὨΪΐδ ουϑῃὺ (8118 ἱπίο μο γϑᾶὰῦ ὅ0 Α. ἢ. ϑ΄ῖποϑ, 1 89 βα ρβοψφαθῃΐ δοοσουπὶ 
οἱ ἰδ ἐγαπβδοίϊζοπβ δὖ 7 θυ βδ θη, τοοοσάϑα 1ῃ {89 Ὀοοὶς οὗ Αοἰδ, Ῥούδσ οϑαϑοθ ἰο 06 τηδιὐϊοποᾷ, ΜΘ 
ΤΩΔΥ͂ ΘΟ 49 ὑμαὖῦ ἰδ Β θΒοα θη ὐ ΒρΒ6ΓΟ οὗ ἰδ ΟΣ Βδὰ 08]10α Εἶτα αΤΑΥ οτα ἔμοσο. ΗΒ δϑοάθ αἱ 
Απδοσῖ, δὰ {δ6 ᾿ηοϊἀοηῦ ΔΙγοδὰυ τηθηξομοᾶ δῦογο, Ὀοϊοπρβ ἕο ὑμ6 ἰΐγαθ ἔγοιῃ Α. Ὁ. δ2 ἰο δ4 
(64). 11. 11-14.). Τὸ 18. οἶθασ, ποτα 1 Οὐσ. ἰχ. δ, ἐῃαύ Ῥούδσ. Ὁπάοσίοοϊς ναυσὶ οΌΒ ἸΟυΣΠΟΥ͂Β [οΥ {10 

ΒΡΓοδα οὗ {86 Κίηρδογῃ οὗ αοἄ. Αοοογάϊηρ ἠο δὰ δποϊθαὺ ἰσϑαϊ οι ἰῃ ΟΥρθῃ, ὙΒΙΟᾺ οσὶρ᾽ παὐρα 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱπ ὑ}6 ὑϊ16 οὗ μὶβ βγβὺ ΕἸ ρ:βί16, Ῥούδυ 18 βαϊὰ ἰο- ἴδνθ ργϑδοιβθα {86 ο5ρ6ὶ ἰο {86 6178 
βοϑί οσθα ἐβγουρμουῦ Ῥοηΐῃθ, Θα]αία, Οαρρδάοεϊδ, Αδία Μίποσ, διὰ Βι γηϊα. Ηθ ΔΡΡΘΔΙΒ [ὉΓ 
ΒΟΙ.Θ {τη ὑο Βδνθ μ8α Ἐ]8 ΒρΒ6ΓῸ οὗ ἸΔΌΟΌΤ ἴῃ {86 ῬαΥ 8 ἢ ΘΙΏΡΙΓΘ, Β1Π06 ἢ6 βομ 8 βα] αἰδί!ουβ ᾿τΌπι 
18 ὁο-ο]οοὐοά δὖ Βαθγίου (1 Ῥοί. νυν. 13), βίωι ἰ8 Ῥσο Ὁ ποὺ ὑο Ῥ6 πυπαογβίοοά οὗ Βοτηο, Ὀαύ οὗ 
ΒΑΡΎ οι, ἰὰ Ομ] θα. Μίδηγ 79 .18 το ἀϊερογβθὰ ἔβοσθ, δηὰ ΟἸγβδ. ΟΥ̓ 188 ΘΑΥΪ αἰ υδοά ἴῃ 
[886 τϑρίομβ. ἀοοοσάϊηρ ἰο Π)]οηγαίαβ οἵ Οοτιπίδ, τμο πτοίθ ἵπ (ἢθ βοοομὰ 881 οὗ ἔδιθ ϑοοσῃὰ 
συ Υ, 8ηα ΔΟΟΟΙαΪῺρ ἰο ᾿χομεθὰβ δηὰ ΕἸ βθρ8, Ῥοίοσ διὰ Ῥ8Ὰ] δ. βα: ἃ ο βᾶσθ Ὀϑϑὴ ὑοροίμοῦ δὲ 
Ἔοχηθ, δπὰ ἰο βᾶνθ σοῃ)οὶ πὲὶγ Τουπᾶσϑα (86 ΟΒΌΣΟΣ αὖ ἰμαὲ ρ]δοθ; ΕΒ ἷτΒ πδυταίοβϑ [μδὲ (86 ἔττο 

ἈΑΡοϑίϊθβ δα βῃιδγϑὰ ἃ ὀουθσηοι τηϑγίγγάουῃ ἔμογο; Ῥούοσ τἯἋ8 οσυοβοα πὶ ἢ 18 μοϑὰ ἀονγη γα. 
ΤῊ Ἰουγίδθῃ ἐἢ γϑδγ οἵ {ῃ6 τοῖρστι οὗ Νϑσο, ἔγσουα ὑδθ τα]4 416 οἵ Οοἴοθον, Α. Ὁ. 67, ἕο ἔδμιθ ταὶ 16 οἵ 

Α, Ὁ. 68, 18 ταθῃὐϊοτιθα ἀ8 ἐμ6 γϑᾶγ οἵ ἴμο Αροβί!θβ ἀθαίῃῃ. Τογίι ]δη δηᾶ 1,δοίθη π8 α18ο τοροσύ 
Ὧ86 οοτατηοι οχθοαίίοῃ οὗἉ ἔμ6 ἔνσο Αροβίϊ]θβ, τ μοβθ ὕοσα 5 6.6 ββόνσῃ δὺ ΒΌσηΘ 88 Θδὶγ 88 ἔδ9 ομά 
οὗ {86 βοοοῃὰ οομζγ. ὅθ ΠΏΣ 8. ν, ΔῬοίγωμϑ. ΤῊΘ τχοϑβὺ δποϊθηὺ τϊξμ 688 ἴοσ {86 ΑΡροδβθθ᾽8 δί δῦ 



3. ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΑΝΑΤΥΞΙΒ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ. δ 

δὲ Βοῃιο, 15 Ῥαρίβδβ, ὙἘΟ τοΐοσβ ἰο 70 8ὴ (Εὐβορὶυβ, ΖΖδέ. Τποοὶ. Ὧϊ. 89; 11. 15. 18 ἴδηθ86 θαυ 
ἰεϑεπηοπΐοθ ἐο βαρροσὲ 8, Ἧὸ Γϑίηβο Ὀϑὶηρ τα] ὈΥ ὑμ6 οὐ ϊοβ (β'ρδῃβθῖπι, ΒδΌΓ, βου τ ρίοσ, 
διὰ οἰ οΣ8), ψ1ο ἀἰβραΐθ Ῥείοτ᾽ Β βία δὖ Βοῖβθ. 1} σϑίθσθηοθ ὑο ἐμ9 Αροβί]θ᾽ Β ΒΡ Β6ΥΘ οἵ Ἰδθοῦσ, 
Ὧ6 δαγο 8.}}} ἕο τηραύϊοι 86 οἰτουτηδίδμοθ ἐδαύ, (88 Ὑ7ὦ6 Ιθαγ ἴγοτα 8]. 11. 9), ῬϑᾺΪ δῃὰ ἐδθ ρ}}- 

ἰδτβ ἀιθοηρ ἐδ ἢτϑὺ ἀροβίϊοβ ρᾶγϑ ὑο ϑδοῖὰβ: οὐμϑὺ 86 στρ Βδηὰ οὗὨ [6] ΒΘ. δὖ ὑμ6 δροβίο]ο 
οὐὐπ6]] οὗ Τογιβαίθση, ἰπ ἰόκοη ὑμαὺ Ῥδὺ] του] ΤΘΟΟΡΏ]ΖΘ 88 Ὦ18 ῬΘΟΌ]ΙΔΥ σοοδίϊοη,, δ ἃ ΘΑΥΤΥ οαΐ 

ἐδ τοϊββίου διαοπρ [86 οη 1168, 110 ἐμ  Ύ που]ὰ ϑοῦ ἴῃ 11ΚΘ ΤΏΘΠΠΘΣ ΤῈ ΥΘραγα ὕο ὅδ)6 γα Ἰββίοῃ 
ἀροης ἰμ6 76.518. Ῥούθυ 18. Ῥδγἐ ]σΌ] ΑΙ παηηθά, 88 Βαυίηρ 8 οομϑαρα ἴο χα {86 0806] οὗ ἐδ 
ατουσπιοίδιοι ((8}. 11. 7. 8), ἴῸΓ ὨΦῈ 6 ψου]α βϑοῖὶ ἰο μα ῦθ Ῥ6Θἢ ΘΟ ΑΥ]ν δἰ θα, οα δοοοπῃύ οὗ 
ἐδ6 παίϊομδὶ ρϑου δῦ! [168 τ ΒΟ ΘΓΘ ΒΟ ΒίζΟΏΡΙΥ βίδιηρθα ΠΡΟΣ ἢ18 ομαγδοίοσ. Οὐ ΒἼτη, 88 [88 Αροβ- 
{|6 οὗ {8:8 ΟἸΓΟ ΤΙ ΟΙΒΙΟΙΝ, Σὺ ΤΔΥῪ ΘΟΩΒΘΑΌΘΕΙΥ Ὀ6 ῬΥΕΒαρροβοᾶ ὑμαὺ 6 τψου]Ἱὰ τον τυοὶ οἡ {ἢ6 
ἰουπάαξϊουι οὗ 86 ΟἸἹὰ Τοβίατηοπί, ἐμαὺ 89 ψου]Ἱὰ βοὺ Ἀ15 ὑθϑ τη ον οὗ ΟἸγϑύ δπα ἐμ βαϊ νδίίοη ἐμδὲ 
15 ἰὰ Ηϊτὰ 1 86 Πρ μὲ οὗ ἰμ6 ΟἹ Τοδίαμηοηΐ, πὰ ὑμαὺ ἢ6 του] ἸΔΥ͂ βίγ688 ὍᾺ {8:6 ΟΠ ΘΏ 688 οἵ δοίῃ 768- 
ἰατηοαΐθ; 8116, 88 ἐδ6 ᾿τηπιοαϊαῦθ ἀ1501}016 οὗ ΟΌΓ Ἰμοχὰ, 848 ὅθ τ] 0Π 688 οὗἨ ἨΠ]8 Θ. ἐἶΓΘ Τα] βίου] 80- 
νιν δηὰ ὨβίοσΥ, δῃὰ 848 Η]5 ἱδνουσγιίθ Αροβίϊθ, ΒΘ ψοῦ]ὰ οὔϑηῃ σοίϑυ ὑο ὑδὸ ψχοσὰβ οὗ ὑμῃδὺ Ὀοϊογοὰ 
Μαβίου ὑο βουὴ ἮΘ 88 80 Δ θη ΠΥ δηα ἀονοίθα]γυ αὐϊδομῃθὰ. 76 88.8}} 800 βοῦν ἐμ ουοηΐξ 
ΘΟΠΒπη8 ἐμι6809 ῬΓΘ- ΒΌΡΡΟΒΙ []ΟΏ8, 

82. ΒΟΟΡΕ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕ. 

“ὝΜΒ6ὴ ἔδοτ ατὸ οοηνοσίθα, βέγοηρίμθη ἐμ γ Ὀτοίσϑη," Πὑ1κὸ χχὶ!. 82, Ασξπηρ οἱ ἐμ 15, ἢ18 Μ88- 
ἰεῦ8 οἴδσρο, Ροΐδν στοὺθ ὑο {86 βίγϑῃηρουβ οὗ [Π αἸβρουβίοῃ. δ Ἰπαϊοδίθϑ ἐμ ἀδβίρη οὗ μ18 τι ης 
᾿πι56}}, ἱπ ΟὮδΡ. γ. 12: “1 ἢδνο στ ύθῃ ὈΣΙΘΗ͂Υ, ΘΧβοτίϊηρ δηα ἰοϑυ γίηρ ἐπδὺ {ῃ}8 18. {86 ὑγὰθ 
εἴλοδ οἱ ἀοα, τ ΒΟΣΘίη γο βίδπα." ΤΏΘΥ Ὑ6γ6 ΔΙΤΟΔΑΥ οοπνογίοα, Ὀ6]]ονὴρ ΟΠ] Β8}8, ὙΠῸ ποοάοὰ 
ποῖ 80 ῃ 0 ἢ 8. ἰοϑἐϊ Δ ΟΠΥ͂ ὑμαὺ Ἰα]ἃ ὑμ6 ἰουπδαίίοη, 8388 ὁπ ὑμαΐ 8 ϑάγιηρ δηα οοπῆγτηδίϊνθ 
(ἐπιμαρτυρεῖν), σχο τοαυϊγοα οοτηίοσύ 1ῃ ἐμ  ν ὑἹ]δὐου δηα ϑῃμοουγαροιαθῃ δ ἰο ἃ ΒΟΥ 1116. ΤῊΘ 
εἰππρ ροτιοὰ οὗ Ὀ6]1Θ ΘΓ δα ῬΑΓΟΪΥ͂ ΘΟΙη6 ΔΙΓΘδαΥ͂, δα γγὰ8 ῬΔΙΟΥ ΔΡΡτ δ Βῖπρ; ὑμ6 τοδγίηρ οὗ {89 
ἴση ἐπα ᾿πγοδίοπϑα ἰο ἀθ νοῦ (δ9 [1 0} {]͵ 1Ὧ8 ΔἸγοδαν ἢδαγὰ, ΟἹ {818 δοοουπὺ, {μ6 ΑΙροβί]θ δθουπαβ 
ἴπ ἀχβογίβε! οη8 ἕο γ᾽] πο δηα ΒΟΌΘΙΠΘΒΒ, ἕο προ Ῥγοραγαίϊου ἀπὰ σϑϑάϊμοϑθ, ἰο Βα 6} ὑγ 1ἢ 60 Ὲ- 
[δββίου δῃὰ 118, δῃἃ ΘΠ ἀοΑΥΟΌΓΒ ὑο οὐδ ἐμ Ὀγρὺ Ὀθαμι8 οὗ ἢορο οὗ {9 Δρρυοδοβίηρ ἀδῪ οὗ μἱουῦ 
Ἰαίο ἐδο πιρδί οἵ Βυβοτίηρ ἰΠ6 Υ 66 δουὺ ἴο δμοουηΐοσ. ΕΗ πψου]ὰ δανα ἔβθυη ἐγ] τ ἢ ΟΥ̓ ΟῚ ὑ86 
βυοτιηρβ οὗ (18 Ῥγοβδϑηύ ἔχηθ, τ] ἃ βἰοαϊζαδὺ Ἰοο]ς οα Ομ σῖβὺ πὰ ὑπ  ]} ὨΘΘΥΘΏΪΥ ἸΠ ΒΟΥ ἴδ: 06. 
Ἴ|ιο ἰοδίπουν οὗἨ ΟἸ σβὺ 18 ΣἹΟΔ]Υ ᾿αύουσονθη πιὰ Βυο ἢ τορϑδίθα ϑῃοουγαροιηθηΐθβ. ΤῊΘ Βραῦοὶ 
ὙΠ δον ἐμαὺ Πορταδίϊοβ δα ἘΝ ΏΪΟΒ ἀο ποὺ ΟΟΟῸΣ ΒΟρΑγαίοὶΥ ἴῃ (818 ΕἸΡΙβύ]6, Ὀὰ τὸ οἴὔϑη ἀϊ- 
ΤΟΥ οοη]) οἱ θά, δηα Πα ΘΕ ῥγοϑθαύ 8 αὉ]ΟΙς, ονθ ἃ Ὀο]α ὑγβηϑιθοι ἴγοσα {86 ομθ ἴο ἐδ οὐμΘΥ, 
(εἰ οἰ. 11. 21, οἷα.; 1}. 18, οἷα.; ἴν. 1, οἷο.) 

83. ΟΟΝΤΕΝΤΩΕ ΑΝῸ ΑΝΑΤΎΒΙΝ ΟΕ ΤῊ ἘΡΙΞΤΊΕ. 

ΤΊ ΤῊ]6 δηα ϑαϊαίδίοη οὗ οοπβοϊδίϊοη (οἰ. 1. 1, 2), 18 [Ὁ]ονοαὰ ὈΥ͂ {μ6 ΘΧΟΥΔΙ χη, 88 08.518 
οἱ ἰδο αὐρυταοπὺ (νον. 8-12), στα πὰ ἴῸΣ αοα᾽Β βαρ ρστϑοθ ἰο ΟἸ τ ϑίδηβ. ΤῊο ἢορο οἵ ἐπ 
᾿ρδυ ]Υ ̓ πμοτιέαηοθ, ρσθραγθᾶ [ῸΣ ἔμοπι ὈΥ͂ ΟἸχϑύ, ΒΒο] ἃ ταΐβο ἔβϑση δῦονϑ 411 ἰθιωρογαὶ βυβοσίηρ. 
ΤλοΥ τοῖρμῦ Ἰηραϑατο [86 στοδίῃθββ οὗ ὑμὶν βαϊ ναύίοῃ ὈῪ ἐμ ἰδοὺ ὑμαὺ 1ὑ δα Ὀθϑὴ {86 οὐ]θοὺ οὗ [μ9 
δΔηΧΙΟΏΒ Ἰοηρίηρ, δπᾶ αΠ]Πσϑηῦ βϑασοὶ οὗ {86 ῥτορμοίβ, δπὰ μαΐ Ὄονϑὴ ἐδ6 Ὀ]θβϑθα δῃρϑὶβ οἵ ἤθᾶυθῇ 
πεῖ ἸΟΟΚιηρ τι ῥτοίουπα δατχαϊγαίϊο οἡ {85 ταγβίεσυ. Τῇ ϑηθσο δα δβοαυθηΐ οοπ θηΐδ οὗ (86 
Ἐρίδέ]ο τοδὲ απὰ τλουϑ ου {ἢ Ὀ4518 οὗ ἐμοὶ γ Ῥοβϑθββίοῃ οὗ βα] σϑίϊοη διὰ ἤορθ. ὙΊ τοίδγοποθ ἴο (89 
εἰδίο οἵ τοχζϑηθγα οῃ, Ἡ ὨΙΟὮ 18 ῬΥΘΒΆΡΡΟΒϑα ἴῃ ὈΘ]ΘΨΘΥΒ, Θχ δουίδίϊοη δα σοηδοϊδίϊοη [παραΐνεσις αηὰ 
παράκλησις .----Μ.}, ΔΡῬΘΑΓ 85 Ἰ6Δα  ηρ' ἐδ ἀθ 0168 ἔΌτΩ ΟἿ. 1. 18, ουσαγᾶβ. ΤῊ 3,γϑέ ραγί οἵ 89 ΕἸΡ᾿ 8016 
ΘΟΠΊΡΤΊΒ68 οἷ. 1. 18 ἰο11. 10. ΤῊ σοπεγαῖ ὁχμογίδοη ἕο ὈΘΘΟμλ6 ΘΥΘΥ ΤΩΟΓΘ ΣΤΟΥ͂ ατουπηαϑα ἰῃ ΒΟΡΘ, 
δὰ ου ἐμδὺ δοοοτπηΐ, 8180, ἰἢ ἃ ἨΟΪΥ͂ οοηγοσβαίϊοῃ, οἷ. ὶ. 14:16, ο τα] ἴῃ ἐμ6 ἔθαν οἵ αοἄ, νοῦ. 17-- 
2], ἰο Ῥούβούοσο 18 ὈΓΟΥΒΘΙΥ ἰονθ, γον. 22-25, τ ΒΙΟΝ 15 ἀρϑίη ἰοαηαθα οἢ Σορϑηθγα οη, ὙΘΓ. 
23. ΤῊ 88π|6 Ἰάθα ρόνθσηβ (Π6 Θχβουίδίοη ἰο Κ.ΤΟΥ πὶ {86 ΠΟῪ 118, ἩΒογοΐῃ ἐμ 6 Ὺ δἰδηα, δῃᾶ ἕο 
τρονο ἩΠδίουοσ ΕΙΠΟΥΒ ΟΥ ἀοβίσουϑ ὑμδὲ στοσίμ, δ ἃ τοῦθ ρδυ συ] τ (86 ᾿ονο οὗ ὑμ6 Ὀγοίσϑη, 
λ,},1-8ὃ. Ὑ Βοτθαβ ὑμαὺ στον 18 ἀθϑισηθα ἰο Ὀ6 ποὺ ΟὨΪΥ ἱπάϊν! πα], Ὀὰἐ οοηὐοπαρ]δύοϑ 86 ἰουπᾶ- 



6 ΤῊΕ Υ͵ΤΑΒΊ ἘΡΙΗΤΙΒ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΡ ΡΕΤΕΒ. 

ἷπρ οὗ ἃ ΒΟΙΥ Ῥ60}]6 οὗ αοά, 10 18 10] οντϑα ὉΥ ἃ ἀοδοσ ροῃ οὗἨ {86 ρἴοΥγ οἵ [Π6 ιν ηθ οαϊβοο, ἰπἰσ 
ὙΠΟ} ΠΟΥ͂ ΤαγΘ ἴο ΒΌ ΠΟΥ {ποτα βοῖνοδ ἰο Ὀθ0 ὈΠ1) θα τηοτὸ δῃ ἃ τηοσο. ((Ἐ. 1). 4-10). ΑἹ οἷ, ἢ). 11, 
186 Δροβί]θ Ῥα8868 ἰοὸ ἐμ ϑεοοηια ρατὺ, Ἡ ΒΊΟΣ ΘΟ 68 ἰο οὨ, ἱγ. 6, 1ὑ οοπ δι ραγέϊοιμζαν ΘΧΒοΙ- 
ἰαύϊομιβ ἰο ΟἸἈγίβίϊβηβ, δἀδρύϑα ἰο ὑμὸ αἰγσαμηδίδπιοοβ ἴῃ ὑοῦ ὑμ Ὺ ογθ ὑμθπ ῥἰδοθά, ΑἊ 
δ ΓΔΏΡΘΙΒ, ἰΠ6Ὺ βου] ὈΘ δὺ τοῦοῖ (86 τλογο ἀα 8] ἕο δυϊμοσιγ. (ΟὮ. 11. 183-17). ογνδηίδ ππότο, 
ὙΠῚῚ οοπαίδηὐ τορατγὰ ἰο {86 ΘΧΑΙΏΡ]6 οὗ Ο γ]βί, ἕο Ἔχ] 1 861 {-ἀοηγίηρ ΟὈΘάθπηοθ ὕο ὑμὶν τηγδδύθιβ. 
(γο:. 18-25) ᾽νοβ βῃου]ὰ ὃὈθ βυθ)θοὺῦ ἰο ὑμιϑὶσ ΒΒ δη δ ἴῃ δ᾽ Ρ]1Ο1γ, ααἰθίπθεβ, δηὰ ταθοζῃθαϑ 
(οἢ. 111. 1-6); τ 8116 Βα πβ 6,6 ἴο ἰγοδὺ ὑπ 6 } ῖνοδ τὶ ἢ οοηδιἀογδίϊουι ἀπ ὰ αϑϑοίζοι. ((Ὦ. 1}. 
7). Τῆθα 90] ονσβ δὰ οχβοσίδεϊοῃ δἀάγοβθϑὰ ἰο 4}} ἐο ἐμ6 ῥσδοίοθ οἵ πυυξυδὶ αθϑοίίομ δὰ Ὀσοί μοι 
ΚΕΙΛΑ Π 688, δη οὗ ρα θηθο δη σοι θη 688 ὑονγαγαὰ ὉΠ ΌΘ]ΊΘν ΓΒ. (ΟἘ. 111. 8 ἴο ᾿ν. 6). ΤῊΘ ϑχβιογίδιϊου 15 
Θηογορα ὈΥ ἐπ οοπβιἀοσχαίοῃ οὗἉ ὑ88 ΘΧΒΙΊΡ]9 οὗ Ομ γτὶβί, ΗΒ β οσπρΒ δηὰ ἀϑαίῃ, Η18 ἀοβοοιύ ἰπίο 
{86 ποίου πχουἹὰ, ΗἾδ γθβασυθο οι 8 Δ80Θ 810}. ((Ἰ. 11}. 17--22). Ἐτοτὰ ΟἸτῖδ᾽ 8 βυ οὶ πρ ΤῸΣ 818 
ἀογινοᾶ {86 ἀου]9 ἀπ γ οὗ ρα ϑηὐ ὁπ ἀὍταΠοΘ δῃὰ οὗ θϑίτρ ἀθδα ππίο δἰη. ΤΉΘΥ γοτὸ ποὺ ἰο θπάθα- 
ΟΌΣ ἰο δνοϊα βυβοσίηρ, ὈΥ 7οἰπίπρ ἰπ ἐμ 6 υἹοϊοῦβ ῥγδοίϊοοδ οὗ ἐμθ αθῃ 1198, 68 ὑβου σου, σὶΐ 
ἴδοι, Ὀθ οχροθοὰ ἴο {86 Ἰυαἀρτηοηύ οὗ 6οά. (6. ἰγ. 1- 6). Τϑο ἐλύγαά ρματγύ (οἱ. ἱν. 7---ν. 11), ἐποαίδ 
Πγαὺ οὗ 8 ᾿ηχαχζὰ ἈΠΟ οὗ ΟἸ ΤΙ Β 1808 1 {μ6 γοΙ]α, τι ουῦ Τοραγὰ ὕο {61} ΣΟ δύ! 8 ἕο ἈΠΟ] ἸΘνοΥΆ. 
Ιῃ ν᾽ οὗἨ [πο δῃὰ οἵἉ 811 ὑβίηιρβ, (86 ΑΡροβί]θ ὀχσβοσίβ ΟἿ σβ 8 }8 ὕο Ῥσαυῦοσ, ἰο Ὀσού ΒΟ ΥΪΥ ἰονο δυὰ 
118. ΘΧΒΙΙ ΙΟΏΒ, ἴο 8ῃ ΟὈΠ σὴ αἰΒροδβι λοι, δη ἃ ὑο οοηδβοθη ὑ]οτιβη ββ ἴῃ {8 δϑατηϊηϊδίγδίϊοι οἱ 
Οἴοο5 οὗ ἰσχυδβί. [πὶ {86 δβοοοῃὰ βοοϊοῃ οὗ {818 ρασὺ οὗ {ῃ6 ΕἸ ΡΙ8:16, γϑ βᾶγνϑ ἃ ἸΘῪ δχβοσίδιοι ἰοὸ 
ΤΟΔΟΙ 688 οὗ ὁπ υτίηρ ΔΗ ΟἼΠΟΠΒ, τ Β1Οἢ ὑγοαΐβ ἐμ ταδ ον ἔγοτα ἃ. ροϊηὐ οὗ υἱοῦ αἰ Βδγϑηὺ ἔγτοπι οἷ. ἢ]. 
21, οἷα.; 11}, 14, οἷα., δῃ!ὰ αθογὰβ ρσχοοῖ ὑμαῦ {818 γχ8β [89 ταδὶῃ οδ)ϑοὺ οοηἰοσαρΙαἰθὰ ἴῃ {818 Ερί8- 
.1ϑ. ΤΈΟΥ ψγογθ ἰο τοραγὰ βυ βοσΊηρ 88 ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ὑ86 Ἰτηϊὐδίίοη οἱ ΟΠ τὶ δύ, ΔΒ ἃ σϑβῃϊηρ, ῬγΌΟδΔ8, 
Δα 88 8 Ἰυαἀρτηοηΐ ὈΥ̓͂ ἩΒΙΟΣ ὑπὸ ΟἸ ΤΟΙ οὗἁ ΟὨ γὶδβὲ τη υβὺ 6 δ᾽ ἔὑθαἃ δοοοσάϊηρ, ἴο 1] ΒΡΘΠΒΔὈ]6 ἰδ 
οὗ 86 Κἰηρσάοτα οὗ Ἰδανθῃ. ((Ἐ. ἰν. 12-19). Ιῃ ἴδ ἐμιγὰ βϑοϊίοη, ἐμ Αροβί]θ δάϊάγββϑϑ ἐμ δ᾽ (δ 
ἵπ ῬΑγυσα]αΥ, ὁχβοσίίηρ ἔμθτὰ στρ Β}γ ἰο ἰοοὰ ἔμ βοοῖ οἵ ΟἸτὶβό, πὰ ἕο ὍΘ βῃβαῃρ 68 ἰὸ ἐμ δοιὰ 
(οἈ. ν. 1-4); ὑθθῃ ἐδθ γουηροῦ ἴο Βα Ὀσοῦ ὑμοιβοῖνϑα ἰο (86 66 ὺ {ν6 Ὁ. ὅ), δῃα Ἰδβύγ, ἢ6 δηὐγοδίδ 
81} ἴο οδᾶνο ὕο ΒΌΑΣ, ΤΑ ΘΟ ΚΙΥ ὑὸ ὈΟῪ ὉπᾶοΡ ἐδ6 Βδῃὰ οἵ σα, ὕο τοσηαὶπ 1ὰ (δ δὶ (ἢ, ἰοὸ Ὁθ 
νἹρη]δηύ, δηα ΗΥΤΩΪΥ ἰο σϑϑὶβὺ (ῃὴ6 4601] (νοῦ. ὅ-9). ΤΏθ ΘομοΙ υΒῖοῃ οοηὐδὶπ8 ἃ. Ῥχοζηΐβο [0] οἵ 

ΒίγοῸρ, ΘοὨβοϊαἰϊοη, ἃ ΤΟΙΣ οα ἐμ 6 ἀοβῖρτι οὗἨ ἢ18 ττιθηρς, τ ἢ Βαϊ αὐδίϊουβ δηὰ {86 θαηοαϊοίοπ, 

84. ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΞΤΙΟΒ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΊΕ, 

Τοῦ "0 Β0} ἀοδιρηαίοβ ὑμ6 ΕἸ 8116 οἵ 5. Ῥοίδσ 88 οῃδ οὗ {89 τηοδὺ Πο0]9 οὗ ἐμὸ Νοιν Τοδία- 
ἰδιηοηΐ. [1ὑ ΘχὨ 18 8 θα ἢ οὗ ἐδουρμῦ, ἃ αἰ ΗΕ Υ, ἃ ἰΟΥΥΟΌΣ, ἃ ΒΌΤΑΣ ἐν ἀπ Ἰονο, ἃ θο] ον 
ΒΟΡΘ, 8 Τοβ ποθ [ὉΥ (89 δανθηΐ οὗ Οσὶβϑί, ἴῃ οχδοὺ ἈΘΥΤΩΟΣΥ τὶ 86 ἱπάϊν! ἀπ δ} γ οὗὨ [89 
ἈΑροβίϊθ. Ἧ]8 οοποορύϊοῃ οἵ Ο τ] βυΔὩ 1 ΕΥ̓ ἃ5 {86 Γ]Β]τηοηὐ οὗ {86 ῬΓΟΡΏΘΟ168 οὗ ἐδο ΟἹα Τοβίδτμεπί 
(οἰ. 1. 10-12), 1ὰ ρεσίθοί δρτϑοιηθηὺ τὶ ἢ 18 ΒρΘΘΟ 68 1 ὑδθ Ὀοοὶς οὗ Αοἰἱδβ (οἰ. 1}]. 18--25), δ15 ἰγϑαί- 
τηϑηὺ οὗ ΟἸ ΣΙ 188 88 ὑμο80 1π ὙΒΟΤᾺ 18 σϑα ]ζϑᾶ ἐμ 1468 οὗ ὑμὸ ὑμοοοσαῖίο πδίϊζοι (1 Ῥοί. 1. 9; υ. 

4, δ), δῃὰ 18 πὶΐοστα ρΐδῃ οὗ ὑγλοης ὑδοῖ 818 ἀοοίσιηθ οὗ ἰδ Ῥϑσύβοῃ δῃηὰ ψοῦκ οὗ ΟἸγιβὺ ἰο [89 
ΟΙἹα Τοδίδσαοηὐ, ΒΥ Ὠΐτη 88 86 Αροβί]θ οὗ ἐδ αἰΓου τ οἰ βίον, ΒΟΒΘ ΒΡΒΘΙΘ οὗ ἸΩΘΟῸΓ ἸΔΥ̓ ΔΠΊΟΠ 
{86 768, Ὑπὸ σἱοποᾶ {86 ΟὈΒΡ6] ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴγοτη ἐὴθ δἰ4θ οὗ 118 ΟὨΘΏ 688 τῖΐ ὑμιθ ΟἹα Οογναεηδηί. 
ΗΒ ἩΌΤΑΘΙΟΙΒ Τοίθυθηοϑϑ ἕο ἐδ ΒΑ ]ηρδ οὗ ΟΌΓ Τιοτὰ, τ ΒΟΣ Μ11 ὈῸ δαϊοπἐϊοαίοα ὈΘΙΟΥ͂, ῬΓΟΥ͂Θ 
Βῖπχ ἕο ἢᾶνο Ὀ66 [ῃθ δα γ- τ 688 οὗ 86 τογάβ οὗ 7688, ἕο βοΐ 8 8οὺ] 8 αἰΐδομ θὰ νὴ ἰἢ6 

[]]οϑὺ ἀονοίίοη δηᾶ τοϑιρτιδίίομ. Τὴ ἀοβογιρίϊοι οἵ Ῥϑι], α8 ἐμ Αροβϑίϊθ οὗἉ ἔδιτῃ, οἵ 7Τολ 88 
6 Αροϑβί]ο οἵ Ιονϑ, δῃᾷ οἵ Ῥοίϑγ δ {μ9 Αροβί]θ οὗ ΒΟρθ, ὕζχδὺ 6881}}1γ 6 τωϊβαπαογβίοοα, Ὀαὲ 1ὐ ἰ8 πε }]- 
ἰουπάοα, 1 τοραγαθὰ 88 ᾿Ἰηἀϊοδίνο οὗἨ [86 Ῥχγϑἀογηϊπδηΐ δὶπὶ οὗ ὑμοὶν τοϑρθοῦϊνθ τυϊθϊηρβ. ἮῊ 6188 
868 γ6}} βονγῃ ὑμπαὺ τὶν Ῥούοσ ΒΟΡΘ ΟΟΟΌΡΙΘΒ ἃ οδηὐγα] ροβι οη, ὑμαὺ 10 ρον τηβ ἐμ6 σϑηρθ οἵ ἢ}3 
τουρδίβ, δπᾶὰ ρῖνοβ 1 8 ῬΘΟΌΪΑΡ, ἀἰδιϊποῦδνθ ἱτρσθϑϑθ. ΟὈΤΏΡΑΙΘ ῬΑΥ ΟΌΪΑΣΪΥ οἷ. 1. 8. 7. 9. 
18; ἱ]. 9-1δ; ἵν. 18; ν. 4. Τὸ 15 βθθὴ ὑβστουρδουΐ (86 ΕἸ 158116 ὑμαύ 18 οΥθ 15 ἄστυ ἤχοὰ Ὅροη 
{ἢι6 οοχηΐπρ οὗ ΟἸτὶδὺ δπὰ ἐμ ΩΊΟΥΥ͂ ἰπ βίοσο ἴοσ Ὀθιθυθιβ ΤῊΪΒ δβτθθ8 Ῥϑυ θοῦ] πιὰ (8 φαΐ 
λα ΒΕΥΥ͂ ομδγδοίοσ οὗ Ῥοΐδν, δῃὰ Βδ8 Ὀθθῃ Ἰη θυ βου ὨΡῚῪ ἀονοϊοροα ὈΥ 6188. “ἘΠ5 ἡδίυσαὶ ἰθ- 
ἀΘΠΟΥ͂ ἰο Ἰοοῖκ ἰοστγαγὰ ἰο ἐμ ϑῃά οἵἨ ρογίϑοϊϊοῃ, δπα ἴο ᾿δῃὐοιραίθ 1ὺ δ Ἰθδϑὲ ᾿68}}γ, Ὑ88, ἴῃ ἐδε 
Ἀροβίϊθ, ρἱοσιβοὰ δηὰ σοῆηϑὰ ἰηΐο ΟΝγιβύδηῃ Βορθ Ὁ ἰδθ Ἰηϑθθμοο οὐ δ6 ΗΟΙΥ Θβοβὶ." 
Ὑ τοθρϑοὺ ἰο τϑηποσ οἵ βίαίοσηθηΐ, ἰὑ 5, 1.8 στϑαὺ δία] οὐ ἐγ ποὐτι ϑίδπάϊπρ, ΤΟΙ ῥγοριδαὶ, 



ἃ δ. ἘΕΑΡΘΕΒΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΎΙΕ. 7 

[το 0] διὰ ΠΘΙΥ; δορίθῃςθβ δᾶ ὑμβουρἢ δ ἀ’Ὸ τηδη" 016] γ τηὐογὑνγ! θὰ δπὰ οοπηθοὐθα ὈΥ͂ ραγϊε- 
ῬΑ] οοπϑίγυσέ 0.8, 116 Βα άθη δπα δοσχυρὶ ὑχαπβὶ 008, ἡΓ 10} Δγο οἱ ᾿τϑασθηΐ οοσύχτθῃοο, χϑῆϑοξ 

(86 Αροβέϊθ᾽ β τοῖν. 8 τωοὰθ οἵ ἀοοίγ 4] βέδίθια ἐδ Θοποοσηρ ΟἸγσδὺ δηὰ βίη, 18 ποὺ 88 [Ὰ]}}Υ ἀθ. 
γεϊοροα 88 ἴῃ Ῥδα], δῃ ὰ ἰβο 8 [89 ἐπχηἀαυηθηὐδὶ ὙἹ 78 ἩΓΒῚΟῊ ΔΙΘ ῬΘΟΌΪΔΥ ἰο ἐμ ἰδ ύοσ (6. 5. ΘΟΠΟΘΤΏ. 
ἱῃᾳ ἰδ0 ὈΘΙΘΥ ΟΣ Β ΘΟΙ ΠῚ ΠΟΣῚ οὗὨ 1016 τι ΟἸχιδύ, ΘΟ μοοσ τ ρ (ἢ 9 ΒΙ ΠΟΙ Β ̓υδυϊβορίζοι ὈΥ͂ (ΑἸ Ἰὴ 
δ πιοτδ οὗ 768π8}), Ὀπὶ ὑπ ν ῬΌΣΤΩΒ δια ὈΘΩΪ ΠΏΙΠΡΒ 8.6 ὉΣΙΩἸβίδ Ὁ ]9 ἴῃ ὑμ9 Εἰ ρ᾽δ.16. (Οἱ, Βοβχά, 
Ἀ2]. Τλεοίοσν πὰ ἽΝ εἰδ8). ΤῈ Ἰαϊίου, δἰ ἃ συγ Ὁ] ϑχδιηδίοη οὗ ἢ 9 ἄορτθο οὗ δῇ ηλύν Ὀ6- 
ἱπθθῃ [86 ἘΡΙ 5.168 οὗ Ῥοΐοσ διὰ Ῥϑᾳ], αὐτῖνοβ δὖ [89 σομποϊυδίοῃ ἐμαὺ Ῥούθυ᾽ Β Ἰδηρυιαρθ δηὰ τηοᾶθ 
οὗ ᾿πεί ΓΟ ΟΠ ἀ.Ὸ ΒΟΥ ἱπάοροημάοπί οὗ ῬαᾺ], δῃὰ σοὶ ἴῃ Θχοϊαβινθ ῬΘΟΌ ΣΙ 168, ἐμαὐ ἐΠ6Υ ΘΟῃ- 
ἰδίῃ ποὺ 1685 ὑξδηι δ σὺν ἅπαξ λεγόμενα. ΟΥἱὨ (86 ΡΔΥ.Δ116] Ῥαββαζθθ ἴῃ (86 ἘΡρὶσί]9 ὑο {86 Βοχωβϑμβ, 
δὰ 86 Εἰτεῦ ἘΣ 5.190 οὗἱἨ Ῥοίθσ, Ἀθ βαὺβ ὑμαὺ ὑῃ6 0 δὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΙΩΘ8)5 Ὀ6 οομδιἀογοᾶ δοοϊἀοηΐαὶ; 
ἴδ! πᾺ2]16 18 τησδὺ Ὀθ ἀεϑτιπιϑὰ ἐμαῦ {89 οηθ δὰ τοδὰ πὰ ἔγϑοὶυ υδοὰ [86 οὐμοσ 8 ΕἸ" ρ θέ], Σὺ βϑϑῃιδ 
ἸΔΟΓῸ ῬΙΟΌΔ0]6 ἐμαὶ Ῥϑὰϊ μδὰ γϑδὰ ἐμ Εὐἰγβὺ Ερὶβ(]6 οὗ Ῥοίθσ, τ μθα 6 στοὺθ [μ6 ΒΟΙΏΔΏΒ, ἔμδῃ ἐπ 

ΤΌΡΕΤΘΘ, ΤῈΘ χηοβὺ ἱτηρογίδηϊ Ῥαβδαρ6Β ἰο 00 οοῃβίἀογϑὰ 1 {μ]5 τεβρϑοὺ 876:---Βόι, ΧΙ, 8-8, 1 
Ρεΐ. ᾿ν. 10; Βοχα. χὶὶ, 9--18, 1 Ῥοί. ἱ. 22; Ἔοπι. χὶϊ. 10, 1 Ῥοί. 11. 17; Βοτα. χιὶ. 14, οἷο., 1 Ῥοί. 
1, 8, 8-12; Βοχσῃ. χῖῖ. 1-6, 1 Ῥοί, 11. 18. 14. 17; Ῥοπι. χὶ!. 11. 12,1 Ῥοὺ. 1ν. 7, 11. 9; ἐμαὺ ἰὰ9 
οΥ ΙΔ] 1 ὈΘΙ]ΟΏρΒ ἰο Ῥοίθσ. ΤᾺΘ Β8129 ΤΌΙΠΔΙ ΚΒ ΔΡΌΡΙΥ ἕο ὑπ: ΘΟΥΤΘΒΡΟ; ἀθμοὶθα Ὀθύνθθῃ ΕἸΡΒΘΒΊΔῺΒ 
δια 1 Ῥοίβσ. ΟὐσΩραῖθ 1 Ῥοΐ.). 8, ἘΡδ. 1. 8; 1 Ῥοῦ, 11, 18-20, ἘΡΆ. νἱ. ὅ-9; 1 Ῥοΐ. 1]. 1-7, 
ἔρδ. ν. 22-58; 1 Ῥοΐ. 1. 1, ΕρἈ. :. 4; 1 Ῥοί, ν. 8, ἘΡΆ. 1. 11; 1 Ῥοί. 2. 1, ἘΡΆ. 1. 18; 1 Ῥοί. 1ἢ. 
ὅ, ΕΡᾺ. 1.12; 1 Ῥοῦ. 1. δ, ἘΡΒ. 1. 19; 1 Ῥοί. 11}. 22, ἘΡΆ. 1. 20.21; 1 Ῥοΐ, 1. 14, 16, ἘρΆ. 11. δ; 
] Ρεί, 1. 18, ΕἸΡΒ. 1. 12; 1 Ῥοῦ. ]. 18, ἘΡΒ. 1). 18; 1 Ῥοῦ, 1.. δ. 6, ἘΡΡΒ. 11. 20-22; 1 Ῥοῦ. 1). 2, 
ἘρΒ. 11, 21; 1 Ῥοῖ. ;. 12, ΡΒ. ᾿ϊ. δ. 10; 1 Ῥοί. ;. 15, ἘΡΒ. ἰν. 1; 1 Ῥοί. 1ν. 10, ΕΡΒ. ἱν. 7. 11. 
12; 1 Ῥοὶ. 1. 19, 1γ. 6, ἘΡΆ. ἱν. 8-10; 1 Ῥοί. 1. 14-19, ἘΡΗ. ἱν. 17-24; 1 Ῥοὺ, 11. 12, 1}}, 16, 
ἵν, 14, ΕρἈ. ἱν. 256-82; 1 Ῥεῖ. ἐν. 8, ἘρΆ. ν. δ; 1 Ῥοΐ. νυν. ὅ, Ερξι. ν. 21; 1 Ῥοῦ. 13. 18, ἘΡΆ. νἱ]. 
ὅ.9; 1 οί. ν. 8. 9, ΕΙΡΆ. νἱ. 10-20. “Ιῃ 8}1 ἔβοβθ᾽ βΡαβϑᾶρδδ,᾿" βαγβ ὟΝ οἰ88, “ὙΈΙΟΩ ΤΘΠΟΣ ἃ 611- 
868] ορίπίοη ῬοββίὉ]9, 41} ζοθθ ἱὰ ἴδ γοῦσ οὗ {80 ἀθροηάθηοθ οὗ ἐμο ΕἸΡρ'8|}9 ἐο ἔμο ΕἸΡμοδίδῃβ." Δα 
τπίοῦ ἴῃ ἐμ 6 ἰογτοδὴ Μαραζίηθ ἴου Ομ σι δυϊδα βοίθμοο δηὰ Ομ τ ϑὔδη 176, οὈ]θοίδ ὑο {89 Τογοροὶης 
ΟΟΠΟΪΏΒΙΟΙΒ, ΡΣ ἸΟΌΪΑΥΙΥ 1ἢ τοραγὰ οὗ (86 ΕἸ 8.16 ὑο ἐμο Βοσμδῃϑ, δῃ!ὰ σϑιρδυῖκβ οἢ Βοτλ. χὶ!. 1; 1 
Ροξ αὶ. δ, ἐδαῦ [89 ῬΑ] πη βρυτχο 18 τποσο Ἰποϊὰ αηὰ βίτηρὶθ, πὰ οα ἐμαὺ δοοουῃὺ τρογῸ ΟΥΩΊΠΔ]; 
(δκὲ 80 βδὴθ 18 ἐσθ οὗ Βοσα. χὶϊ. 8-8; εἴ, 1 Ῥοΐ. ἴγ. 10. ΑἸδο Εομ. χὶὶ. 14-19; οὗ 1. Ῥοῦ. 1]. 
8-12; ἀῃὰ Βοχα. χη. 1-6; οὗ 1 Ῥοί. ᾿. 18, δνοὺν {86 οὐ μδ ΠΥ οὗ Ῥαὰ]. οσα. ἰΣ. 38 8180 Βθϑίωϑ 
ἰο δθ οὔρίπαὶ, οἷ, 1 Ῥοί. 11. θ.ἁ ΤᾺΘ ῬγΌΡ]οτα σαυϑὲ θ6 τομαζάθα 88 Ὁηβοϊνοὰ, ΤῊΘΓΙΘ 8.6 ΟἹ]Υ͂ ἃ 16 Ὁ 
ββδδαροθ ἴῃ ἐμ Ἐῤρ᾽β.16 οὗ 76 1168 γθβϑι δ] πα {μο86 ἴῃ βϑ.. Ῥούαγ, 6. φ. 788. 1. 2; 1 Ῥοΐ. 1. 6; 948. }. 
10; τν. 6. 7. 10; 1 Ῥού. 1. 24; ν. ὅ. ϑβοτηθ οὗ ἔμιϑῖω οοπέδὶπ αποΐαίϊοηβ ἔτοτὶ ἰμ9 ΟἹα Τοδβίδιμθαῦ; 
ἔβεῖθ ἰβ ΟὨΪΥ͂ Ο06 ρϑϑβαρο (788. 'ν. 7. 10) τ ΒΙΟΣ Τοηουβ 8 σϑ] δι ομβαῖρ ἰο 1 Ῥοΐ. γ. 8, οἷο., ὑσονθδ» 
016. Ῥοΐον ΤΩ ΔῪ δαγθ τοϑὰ δῃηὰ χηδᾶθ ἔγϑϑθ 186 οὗ {μ6 ΕἸ ᾿βὲ19 οἵ 781168. 

δ. ἘΡΒΑΡΕΕΒ ΟΕ ΤῊΡ ἘΡΙΒΤΙΕ, 

ΤῊ 6 ΠΟ σΒ, ἰο τ θοσα ἐμ6 ΕἸ ρ᾽βέ]9 16 δἀάγοϑαββᾶ (ςὰ. 1. 1), οσθ βοδύἑασθα οὐ δἰτηοβὺ {δ 
Θπετο ροηϊπβ]α οἵ Α816 Μίποσ. ΤῈ6 δηοϊοπὲ [δίμασθ, τυ ἐμ6 οχοορίοῃ οὗ Αρτιβίπθ δπὰ (88- 

ἐἰοάογαθ, ἐβουρμὺ ἐμὲ ἐμ ἐκλεκτοῖς χοϊδίϑα ὑο 7 δα ΟΕ ϑἐϊδηβ. ΤᾺϊ8 ορί πίοῃ τγὰ8 ρσθνδϊϑαὺ 
11] τηοάογη Εἶτ 68: Βουογαὶ οοτητηθηδίοτβ δα θα ΟὨ]Ὺ ἐ}θ τηοἀϊβοδίϊοη ἐμαὺ 086 ΟἸ ΣΤΌ68 ΘΟὩ- 
ἰαἰηοὰ αδο αθμ 216 ΟἸσιβίϊδηθ, το ἡ γο, Βοσονοσ, ἴῃ [86 χαϊπουγ. ΟἹ (δ6 οὐδοῦ μδηὰ, δίδου, 
]οτοὰ Ὁγ ὙἸοβίηροσ, ἐσθ ἕο Ῥσουθ, 18 Ἀ18 δοχατηθηΐδυυ, ἐμαῦ {8:9 τη Δ) ΟΥἹΥ 1ῃ ἐμοβθ Ομ ΤΌ 68 
ἜΕΙΟ, οὖ 411 αυθηΐβ, αθα 1168. ὙΝ οἰβ8 ὑσοάποθθ, μουσοῦθν, ΘΟ] ποης; διρυσαθηίβ ὑμαὺ [86 ἘΡΙ8ι]6 
ἯΔ8 Ἰηἰδη ἀοὰ [0Υ 7 υ8 ΟἸσΙβὕϑη8; Π6 80 }γ ΔΗΊΓΤΩΒ: 

α. Τμαὶ διασπορά (ἢ. 1. 1) 18 ἃ ἐφγηείγιιιδ ἱδοληοιιδ, απ ἃ ἀοπούοα 86 οὐ! }γ οὗ 76 )͵8 ουδἰ 6 οὗ Ρα- 

Ἰοδίϊπο, βοδἐέογοα ἐβγουσὰ μοδίμβθῃ οουπίσθδ (748. ἰ. 1; 2 Μβοο. 1. 27; Τυσ ν. 19), ἀμὰ οππηοὺ 
δ ἰακϑῃ τηϑίδρῃοσίοδ]ν. 

ὃ, Τιδὺ 86 ΕΡΙ8.1]6 18 Θῃ ΟἰΣΘΙῪ ροττηοδίρθα ὈΥ σ θΒ ἰδίκθη ἔγοσῃ ἰἢ 6 ΟἹ Τοβίδωθῃϊ ; 1Ὁ ΘΟΠΌΘΙΣΙΒ 
ΒΌΙΠΟΓΟΒ ΟἹ Τοβίδηιοηὺ ἄρυτγοβ δὰ ἐογηνίγιὶ ἐδοϊηϊοϊ, ΔἸ} αβίοῃβ ἕο (86 το] ρίουβ ᾿μϑυϊθα ]οη8 ἀπά 
ἴδ ἰδίοτγ οἵ {μ9 ΟἹά Οονθῃδηῦ. Οοιρατγο οἰ. ἱ. 10-12; 1}. 6. 6; "2. 20, Ῥούον ἔγθα ΘΕ Ἰμὐογ- 
ἔπίπεϑ αφυοίαίίο.8 ἔστοσα {86 ΟἹ] Τοβίδιπθηῦ ἱπῦο Ηἷβ Ἰδῆρτιαρο, νη μοῦ ἀρεὶρπαίηρ ὑμθπ 88 δα, 



8 ἸῊΕ ΕἸΒΗ͂Υ ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΡ ΡΕΤΈΒ. 

δια τηοϑύ]γ ἴῃ Θομϑοίϊοηϑ ΨΏ67Θ 1 18 οὗ ὁ886ῃ 018] ἱτωρογίδποθ ὑβαὶ {Π6 Ὺ δου ]α Ὀ6 τϑοορῃϊσοὰ δ. 
ϑοιρύτσο (ὁ. 1. 24; 11. 7. 9. 10, δμὰ οὐμοσῦ ραββαρθ8). Νοὸ ροχίζοι οἵ {89 Νοὺ Τοβίαϊηθηϊ ἰε 
ΒΟ ὑβοσουρὮ]}Υ Ἰηίογπονθα τὰ απούδ.! οη}8 ἔγουτα δὰ 8] 0510}8 ἰο ἐμο ΟἹὰ Τοϑδίασηθηΐ, (10 οὐῃ- 
ἐδίη8, 'ὰ 10 νϑῖβοβ, ὑνγϑαΐγ -ἰὮγοθ αὐοὐδίϊοηβ, {8110 ὑμ6 ἘΡΡ180}0 μὰ 186 ἘΡΒΘΑΙΔΏΒ 88 ΟΠἹ]Ὺ βουβα, 
διὰ ὑμαὺ ἰο {86 ΘΔ] 88, ΟὨ]Υ {μ1τίθθ}). 

ο. Τπαὺ (818 ῬΘΟΌ]ΔΥ Υ ἀρτθοδ δ σου δ ἐμ ἰδοὺ ὑμδὺ 1ὑ 88 Ῥούθυ᾽ β σοοδίϊοι ἕο Ὀ6 89 Αροϑ- 
16 οὗ {86 ογουτηοίδίοθ, ΤῈΘ τηοᾶθ οὗ Βρθϑοῖὶ ὙΏ1ΟῈ Β6 ἰοοὶς ἴγοτα {86 Ο]α Τοβίασηθμξ, τα υ δύ ἢδυθ 
ῬΑΙἐΪΟΌΪΑΥΙΥ τϑοοχωτηθηϑα Βἷτα ὑο 9 ον ]Βὰ ΟἸγϊδύϊδηβ. ΤῊ ρδββαροδ αυοίθα ἴῃ ἴΑυοὰΣ οἵ ΟΘεμ(]6 
Ομ γβίδηϑ, ρσονθ }αϑὺ ἐμ ορροδὶίθ, 6. σ. οἈ, 1}, 6; 1. 14, 18; 11. 9. 10. 866. 86 Οὐγηπαθηίδιγ οὴ 
{8680 ραββαβεθ, ΤῈ 8Β81η6 Πο]48 χοοά οἵἉ οἢ. ἱν. 8.ἁ 1ὖῦ ψου]Ἱὰ Ὀθ ΟὈΓΟΏΒ, ᾿παθθα, ἐμδὺ Ῥούδγ βου ά 
ΤΟΡΙΟΔΟῺ ἴοστοοΣ Οἰθη . 1168 τ] ἢ Βανίπς ἄοπο ὑδ6 Μ1}} οὗ ἴο0 αθῃΐ1]986, ΤᾺΘ ΘΧρυθβϑίοῃ ἀθεμέτοις 

εἰδωλολατρείαις ΟἸ]Υ ΒΘΘΙΩΒ ἰο τοϊαύο ἰο δα 168; Ὀαὺ {818 ργοβομίβ Ὧο οὐβίβοὶϊθ οὰ ἔμ βαρροβιὥοῃ 
ἐμαῦ ἰμοβο ΟΒΌγοΣοΒ. οοπίδϊποα ἰηἀινἀπ81 Οδμὐ}]9 ΟΕ γΙβύδηθΒ. ΤῈ6 96 18} ΟἸσιβίλδηβ ἴοττηθὰ, 
ἀουθύ]688, (9 βι δβίδῃμοο δηὰ τηϑὶ βίθῃι οὗ ἔμοβο ΟΠ ΌΤΟἢ 68 (οἷ. Αοἰβ 1. 9; χὶ. 19), ἀπ} δἴδοσ ἐδ 
ἐμιγὰ τι ΒΒι ΟΠΔΥΥ͂ ζΟΌΓΠΘΥ οὗἨ (86 Αροβί]ο, ἐμ οἰθπιθαὺ οὗ ἀἰθμ 116 ΟὨτβίλθμβ ὈΘΟδταΘ ΤΔΟΓΣΘ ἱπηροτ- 
ἰδῃΐ ἴῃ ἰμο80 ρατὲθ οὗ Αβῖδα Μίποσ. (Ὑ εἰββ, ῥ. 118, 116). 

6. ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΝΒΞ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕ, 

1 Ῥοΐ, ἵν. 17 οὐυρδὺ ἕο οουνιμοθ ἐμ σαοδὲ ἀπηαθοϊαϑα ὑμαὺ ὑπ ἘΡ δι}6 νγὰβ τευ θη, δὐ 4]] 
ονϑηΐδβ, Ὀϑίοσα ὑ86 ἀοβίσυοίϊοι οὗ Τογάβαϊθι. Τ18 18 Θα  8}}Υ ϑυἹαϑηὺ ἔγοτα ἐδθ ΘΕ 16 Ῥγαβυρροθοὰ 
Ὠἰθίοσϊοδὶ βἰθαδίλοι οὗ ὑμ9 ΕΡ1β|16.. Ῥούθσ ἀθβουῦ 68 ΒῚτη86]7 88 {89 δυῦμοσ δὖὺ οἱ. 1. 1; δπά δ τὴν 
Ὧ6Β5 οὗ ἐδ6 βυβοτηρθ οἵ ΟἸὨγιδὶ, οἢ. ν. 1; ὑδὲ1]βΒ 18 σομδστηθα ὈΥ ὑδθ δ Ι ὙΟΔ οχιβὶδ 
Ὀούνθοῃ ἐμ Ερ ϑι]60 δπὰ Ῥούθι᾽ Β ΒΡΘθοῦβθβ 1ῃ ὑπὸ ὈοΟΙς οἱ Αοἰβ (οὗ Αοἰδβ 11. 82; ἃ}. 18; 1 

Ῥοί. 1. 10, οἷο.; Αοίβ ἵν. 11; 1 Ῥοῦ. 11. 4), δῃὰ ὈΥ ἐμ ἐδδ τυ ον οὗ 2 Ῥοῦ. "1. 1, ουϑὰ 1ἢ (16 80- 
οοπᾶ ΕΡΙβ.19 ογθ ποὺ σοθυϊπο. ΤῊΘ δυΐμου 8 ϑροδίοὶο ΘΟ; ΒΟΙΟΌΒΏΘΘΒ 18 ἸΏ ΨΟΪ ΠΕ ΔΙΪΥ 6Χ- 
ῬΓΕΒΒΘα 1 Ῥδβδαρθδ 11ἶχθ οἷ. ἱ. 8, 1 9 Βἰβίοσ"Ο81 ὑοβ τη οἢΥ οὗ 76808, ἀηα 1.8. ΔΡΡΙΟαοη 88 δὰ 
ΘΧΘΙΏΡΪΑΣ (ΟΣ. 11. 21, οἷο.; 11. 18, οἰ6.). 78 Βανὸ βϑϑὴ δῦογο {μαὺ {89 οοπέθηΐβ δῃὰ τηοᾶθ οὗ βίδἱθ- 
τχθηὺ Δρτὸθ ὙΛῚῺ {80 Δροβίϊθ᾽ β ρογσίγαϊύ. ΟἰΘΥΙΚΘ 68118 ραγ λου]αν αὐΐθηί οι ὕο [ἢ ΒΑΙΤΩΟΩΥ͂ ὑ6- 
ὑποθα (86 ἴοπο οὗ {86 Ερ᾿δί19 δἀῃᾷὰ {9 Βϑῃϑαουβη 688 ἩΓΙΟΩ 18 Ομαγδοίοσχιϑίιο 1 Ῥοίαγ: “Ῥοΐεῦ 
ΚΗΘ, ᾿πάθοϑα, ἔγοτα ᾿18 ΟὟ ΘΧΡΟΣΊΘΏΟΘ, Ὀδ ΟΣ ἐθ8 ΔΗΥ ΟἰἶΘΓ, {86 ΘΑ ΚΠ 688 οὗ {89 Ὠϑαχὲ οὗ πιδῃ; 
ἴον {818 σϑϑϑοῖ 818 Θσμοχίβ. 8 ἀῦὸ Ὀοΐῃ ΒΌταδμΘ 8 Πα Θυϑηρ6}108), Ὀοΐα ἴοσο]9 δὰ ψϑμί]θ; ἴοῦ 
[89 ΒΔΙ.Θ ΣΘΑΒΟῺ ἢ6 ΤΘΟΟΙΩΙΩΘΙΩ͂Β, ὙΠ} 80 Ἰηοἢ ΘΑ δίῃ θβθ, ὑπ 6 Ῥγδοίϊοθ οὗ οομβίβδπου οὗ ἴδια, 
1ὰ ΒυχὐΥ δα ραίάθῃοθ, τ] ἢ οομδίδης σϑίογομοο ὕο {86 ραξῥεσῃ δῃὰ ρίοσυ οὗ Ογιδὺ; {818 δοοοιῃΐδ 
ΑἾ80 ἴῸΥ ὶ8 ϑαγῃοδὺ δχμβογίδίοη ἰο ἀ]Πσοηὺ νυ] ρθη ο6, ἰΠ ῬΥΘΟΙΒΘ Ῥσχοροσίϊοῃ ἰο [86 οχαϊ θα οοῃᾶϊ- 
ὑϊοῃ οἵ Ὀ6ΙΘΥΘΥΒ, Δα ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ͂ ἴῸΓ 815 Το] Ὡρ δα χορθϑδύθα σϑοοσασηιθηἀαίϊοῃ οὗ Βαση ὐγ." Τὰ 
ΒΔΙῚΘ ΔΪΒΟΥ πού]068 (86 ΟὨΪΥ Β 1 ὐ Ἰη ἱπιαΐλοιῃ οὗ Ῥούοτ᾽ 8 δοκηον]οαρίηρ ΡῈ] 88 ἃ ἐστ Αροβίϊε(οὶ. 
ν. 12), (86 ΒΌΡΡΓΘΒββίου οὗ 8}} ρῬϑσβοῃδι ιν δὰ τυ Ἰκϑα ἀθαὶ σι Θά 688 10} τοϑρϑοὺ ἰο 818 δρτϑοιλθηΐ ἢ 
{80 ΑΡροβί]οθ οὗ ἐμ6 ἀδῃΐ1]ο8, δια, Ἰαϑέ!υ, ὑμιθ οἰ ΘΆΓΏ 688, ὈΤΘΟΙΒΙΟΙ,, Δα ΘΙΆΡ 8818 οὗ Ῥούθσ᾽ Β Ἰδηστιδρθ. 

ΤΏ τηοβδὺ τοῖσὺν ἐαίδγγιαζ ΤΟΆΒ0}8 Βαρροτὺ ἐδ 6 θη ΘΠ 688 οὗἨ [818 ΕἸ ρ᾽βῖ]6. ἘΕἸΌΒΘΌΙ.Β ἰοδ8ἐ}}Ώ68 
ἐμαὺ ὑμ6 ΕἸ ρ᾿ϑ}6 γγ88 υϑοὰ ὈΥ Ῥαρίδβ δὰ Ῥοϊγοδτρ. θυ σαὶ βδββᾶρθβθ ἢ ῬΟΪΥΟΔΓΡ' Β ΕΡ δύ1]6 ὕο [89 
ῬΒΙΡΡΙδπΒ οομᾶστα ὅδ ὑδβυϊσωοην οὗ ΕἸ αΒου8. ΤΒεοἀοίαβ, ὑμ6 Ὑ ] δ, δου (86 τα! Δ ά]6 οὗ 
{86 Βδοομα ΟΘΏ ΤΥ, οἰὐθ8 ραββαρθδ ἔγοτη δ ΕΡΙ8{16 ((Ἰδτα. Α]6χ. ἐκ τῶν Θεοδότου ἐπιτομαί). Ἐχ- 
ῬΤΟΒΒ ΘΒ. ΠΟΥ 1} ἴϑ νΟῸΓ οὗ 1.8 ρΘΏ ΪΏΘΠΘ88, 18 ἑο ἡ 1 ΓΘ ΦΘΌ8, ΤΟΥ 118, ΟἸοτηθηΐ οὗ ΑἸοχδη- 
ἀτία, ἀῃὰ Οτίρθῃ. Τὴθ ἘΡρίβι]6 βίοοὰ δἰγεδάγν 'ῃ ἐμ ΟἹὰ βϑυσγίδο Ῥεβεῖίο, μὰ ΕἸ βθ ̓ 5 ταθῃξῖοῃ8 
10 ἀταοηρ 86 Ηομλοϊοροῦταθηα. ΤΉΘ ΠΟΥ Βοθο0] οὗ ΤΌ ΙΠροΙ, τ ἈΙΟΣ τοθοίβ {18 ΕἸ ]βέ16 οἱ ἰπίοσηδὶ 
στουπάᾶβ, Ὀδοδαβο 10 ἀοο8 ποὺ οοσσθβροπὰ τ] 1.8. ῬΤΟΤΆΪΒ68, 18, ὑπο Γοΐοσθ, σα] Υ οὗἨ (88 πχοδὺ δ.]- 
ἰγαυ ΥΡΟΤΟΓ []οἴβη. “ΑΣωοηρ 811 {π6 τσὶ ύοτβ οὗ Ο γι βύϊδη Απ αυΥ, {μ6γθ 18 ποὺ οὔθ ἡ} 
ἀουδίοα [86 σοῃυϊθηθθβ οὗἨ ἐμθ Ἐρἰβί]θ, οὐ δὰ οὐϑῇ δοασὰ οὗ ΔΠΥ ἀουδίβ οοποοσηησ 1Ὁ." 
(ΟἸΒὨ δ 56}). 



ἃ 8. ΜἹΤΈΒΑΤΟΒΕ. ,.9 

87. ῬΑΤῈ ΟΕ ΤῊΕ; ΟΟΜῬΟΞΙΤΙΟΝ ΟἿ ΤῊ ἘΡΙΞΤΙΕ,. 

ΜΔῺΥ͂ οἰξουταϑίδησοθ ἴῃ 86 ΕἸΡΙ8.16 τοῖον 1.8 ὀοιαροβιύοα ὕο δ ΘΑ ΥΪῪ ἀαὐθ---. σ,, ἐμ6 πονγ- 
Π688 οὗ {86 4.11 οἴ] 018 ὙΒΙΟᾺ ἐμ ΟΠ ΌσοΙοΘ μΒ8δα ἰο ϑμᾶάθγο, οομβίβύ πα 1688 1π Ῥοιβοουζοι ἐμδη ἴῃ 
ΤΟΡΙΌΔΟΒ6Β (68. 111, 16; ἴν. 12. 14); ὑπὸ δϑὑοῃηϑῃγηθηΐ οὗἨ [9 αἰθηὉ}]65 αὖ {89 ΟἸ τ βύδηΒ δρδμ0}- 
ἱπᾳ ἐ86 }Υ δἰ αἴ] ῥσχγδοίϊοϑϑ (οἈ. ἷν. 4); ὑμ6 οχρϑοίδύϊοῃ ὑμαὺ ὑπο θα 1168, ου. Ὀθοοσαῖηρ Ὀούον 80- 
4υδ᾽ηἰοα τ] 186 σοοά οομνψοσβδίοῃ οὗ ΟἸσιβίϊδηβ, του συ] πα δα ὑμοὶσ θαυ, ἩΒ1ΟΝ 188 
ἰουπάθά ὁπ ἱρτιόσαηοθ (68. 11, 15; Ἡ, 12; 1. 16). Τὸ 818 ταυδὺ 6 δαἀοᾶ ἐ!9 88. γοῖ πῃαθνθὶοροά 

δἰδίϑ οἵ ἰδ9 οοῃδβέϊ ἴοι οὗ ὑπ ΟἸΌχΟΝ, ἰὰ ΒΙΟΔ ὑμ6 οΒοο οὗἩ ῥγοβουίου αἰ ἃ ΔΡΡΑΥΘΏΕΙΥ οοἸ πο ἀθ 
8 ἐλ6 ἔτθο οδῆοοϑ οἵ ἐδ οάθσβ οὗ 88 7 8} οοπρτορδίοι, ΒΊΟΝ Τ,ΔΥ̓ Ὀ6 ρἰοαποα ἔγουα ἐδ οἷγ- 
ΘαΙηβίδηοο8 ὑμαὺ πο πρεσβύτεροι οὗ οὮ. γ. 1, Δ7΄6 οοπέταδίθα Ὑαἐ ὑμ6 νεώτεροι οὗ νοΥ. δ, 116 ὑπ 6 γὸ 

18 ζη816 ὯῸ Σηθῃ ὅ0.. Οὗ ΔΏΥ ΟΥΟΥ Θοοϊοβἰαϑί οὶ οδῆοθ; δῃᾶ αρϑὶῃ (86 Ῥγϑάουλίηδηοο οὗ ἐμ 79.- 
ἰδ ΟΕ τι βύλδπβ 1. {μ680 ΟἸ ΌΣΟΙ 68 (860 ΔθΟΥ6), δια θβρθοὶϑ!ν {86 δΌθομοθ οὗ δὰ δα μθ818 Ὀϑύνγθθα 
Ἰερα στα δὰ ἔστι ΟἿ ΥἸβ δ η γ, Ὀογομαᾶ 86 β] ρα ὺ 4] βίοι δὖ οἷ. γ. 2, ταυϑὺ πού Ὀθ ονουϊοοκοά. 
Ὗ εἶββ, Ἰῃοσθουθν, δ 068, ἰῃ {818 τοβρϑού, {89 σῇ] Ῥϑίσίμθ ἔοστα οἵ ἀοοίχίπο, τ ΒΊΟΝ ἢθ τορδγάβ 

88 ῬΓΟΙΤΩΪΠΑΤΎ ἰο ὑπ ῬΔΏΪ1ηΘ, 88 Ὑ7611 ἃ8 (06 ῬΘΟΌΪΙΔΣ ἰγοϑῆηθδθ δ ἃ ΘΠΘΓΩΥ͂ οὗ Βορ6 οὗ [89 ἴτ- 
ΡῬεπαϊηρ Ρδσουβίδ οὗ ΟἸσιδὶ, ὙΠ τορατὰ ἴο {89 Ἰαξέοσ, γα ταδί, ἴῃ δἀάϊοι ὕο {80 οὔθ᾽ ΥΘΆΒΟΏΒ 
ἴον {6 ΘΑΙΪΎ Θοταροβι ἕο οὗἨ {818 ἘΙ ἰβί]6, ΔΚ βρϑοὶδὶ ϑιαρβαβὶβ ου ἐδ: οἰγουχηβίδῃοο, ὑμαὺ 1ὺ οοη- 
ἰΔ}}8 20 8]1 15] 05) ἰο ἃ ὑυγοίοϊἃ ραχουβὶδ, β ἢ 88 τὸ Βπὰ ἴῃ ἰδ βυμορέϊοδὶ (ΟΒρ618 δῃὰ 89 Β9- 
γοϊδέϊοη. οὗ δὲ, Φολη (ν. ὑρ. 97 διὰ 63). Οχ ἐδα βυαρροαϊοι ἐμβαὺ Ῥαὰϊ ταδᾶθ 189 οὗ ὑμ9 ΕἸ ρἰβι]6 
οἱ Ροΐοῦ, δὰ ποῦ ἐμ:9 σϑνϑῖβο ((μδὺ Ῥούοσ μδὰ βεοὰ {δ Εἰ ρ᾽βι]6 οὗ Ῥδ}}), δῃᾷ οοῃβιάθυίηρ ὑμαὺ 53γ]- 
ΥΆΠῸΒ ἯΔ8 1η δ8 Α. Ὁ., 8} τι ῬΔᾺ] (Αοἰβ χυὴ]. ὅ; 2 Οοσ, 1. 19;1 ΤΆΘΒ. 1. 1; 2 ΤΏΆΘδ. 1. 1), 
ἮΝ οἷ88 δῦζτι68 ἐμαὺ ἐδο ἘΠ 8019 οου]ὰ Βαγαϊγ ανϑ Ὀθθὰ πισὶ ίθα Ὀοίοτθ Α. Ὁ. δὅ4, ϑ'μοϑ Ρ8}] τηϑὰθ 
Ἰήβ {δτὰ ΤΣ πΒΙΟΠΙΔΥῪ ᾿ΟΌΓΠΘΥ Ὀοΐνγθοῃ δέ διὰ δ7 Α. Ὁ., νπθα ἢ6 ραβδοὰ {πσουρὰ Οαϊαίϊα δηὰ 
Ῥμγρῖα, απ τοδὶ πϑᾶ ἔνχο γ68 18 οὖ ΕἸΡΏϑϑιιβ, ΠΟΘ μ6 σοί ἐμ Εἰ βί]9 ἰο (89 αα]αὐϊδηβ, {89 
ἀμίο οὗ ἴμ6 οοτηροδιξίοη οὗ {18 Ερ᾽5.10 που ]α [8}} ἱηίο δά οὐ δὅ Δ. Ὁ. ΑΑβϑυχηΐησ, οα ἐμ6 οὔδβοῦ 

᾿ιδηὰ, τιΐὰ {ἢ ΤΩ Δ] ΟΣ ΕΥ̓ οἵὗἨ οοτητηθηἑαίοσθ, ἐμαὶ Ῥούθσ μβαὰ βοοὰ δὰ τηδὰθ 80 οὗ 89 Εἰρ᾽βί]68 οὗ 
Ῥᾳῃ)], ᾿ἰ8 ἀδὺθ ττγου]ὰ Ὀϑίοπρ ἴο ἃ τη οι Ἰαΐθν ροσὶοά, β΄ ποθ, δοοοσάϊηρ ἰο Ηπρ δῃὰ ἀο ὕ͵οἰΐο, θ68-- 
66 Α. Ὁ. 1 [89 ἀδὲθ οἵ [μ6 Εἰ ρ᾽8ι16 ὑο 86 ΕἸΡΒοβδίδῃβ; ἐμ ρογϊοὰ 6ὅ-67, [86 γοῦν οὗ Ῥοΐϑι᾽ β ἀϑαίβ, 
ποῦ ]ὰ Ὀ6 [Π9 ἀδίθ οὗ ἐμ ῥγοβοηὺ ΕἸρἰβί]ϊο. ΤᾺ υβοῖ ρῖνοϑ ἐ89 ἀδίο 68 οὐ 64 Α. Ὁ., δοοῃ αἴδοσ (89 
Ἐρ δέ]6 ὑο ἐμ9 ΗΘΌσϑνβ δὰ Ῥθϑῃ ἕοσαγάϑά, [110 Ὀ6 οὐ)θοίοα ἰο ἐμιο ἀδὺθ δϑϑὶρτιϑὰ Ὁ Ὑ 6185, 88 
[25 Ὀδθἢ ἄοηθ ὈῪ Ὑ Ἰοδίπροῦ: Ὕμοτο ἀἰὰ ἐδ 76 18} ΟἸσιβῦδῃ ΟΠ ΌΣΟΙ 68, ἰὰ Ῥοπίαβ, οἴο., ΘΟΠῚ9 ἔγΌσα 
88 ΘΔΙῪ 88 ὅ4 οὐ ὅδ Α. Γ)..Ὁ [δ ϑΘΏΒΥΙ ΒΒΟῸ]α χϑίθσ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο Αοἷβ 1ϊ. 9, αὐ δ]8οὸ ὑο οἷν, χὶ. 19, 
ὙΠ ΟΓΟ ἸΩΘΠ 10} 18 χηδαθ οὗ {π6 τῖάθ ἀἸβροσβίοῃ οἵ ὑμοβθ ψ8ὸ Ηοα “1η [86 ροζβοσαΐίοῃ ἰμδὺ Δγοβ9 
δδουΐ βίορμθη."" δὰ] μδᾶ, 88 ΘδυῪ 88 46 δπὰ 5] Α. Ὁ. νἱβιἐϑὰ ἔβοβο ἀϊβύχιοἱβ ἀυσίηρ ἢ18 δγδὺ δῃα 

ΒΕΟΟΠ ΤᾺἸΒΒΙΟΠΔΙΎ ἸΟΌΤΠΘΥΒ. ΤῈ6 ΕἸγβὺ Ερ18.]6 οἵ Ῥούϑυ Ὧ88 το σϑοοσὰ οὗ ΟΠ ὈΣΌΒ6Β ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ογρᾶ- 
πἰσοῖ, Ὀπὺ τη 68 τηϑηύϊοι οὗ οἰϑοῦ βίσβηρουβ οὗ {1:0 ἀ]Βρθυβίοῃ. 

88 ΠΙΤΈΕΒΑΤΟΒΕ. 

ἘΒΡΘΟΙΔΙΥ ποὐθυγοσ Ὦν 810: Γαΐμον, δ γροδίδιον 90} ἐλ6 Εϊτϑὶ Εὐριοίϊε οὐ δὲ. ΤΡείογ, 1528.--- 
ΟἸνίἱ Οὐπιπιογίαγῖν ὑπ οπιτθ8 Ν, 11 ορϊβιοῖα8.--- ΟΣ μαναὰ Οὔπιηι. δ ὉΥ ρυίοτοηι δὲ ροδίθυτουδηι 
}. Ροειτὶ ορϊβίοίαηι, ὕενια, 1641 .----ΟἜ]ον!] δίδίνα ἐϊωδίταία.----. Βιοίροτ, Τῆς ΕἾγϑὲ Εῤρίϑίϊο 9 Ῥε- 
ἐν, 1882.---Ἠ υὐθοῦ, ἰπθ Μογοῦβ Οὐ οο-χεσοίοαϊ ΟὈγηηιονέ. οὗ (δὲ Ν᾽. 7', 1852 [24 οἁ. 1859.1.-- 
ΒιάοΚποΒ  ουϊδίον οΥ Ὧ)ε Ἡγοίίο᾽ 5 Οὐηιπιογίανψ, 1858.----] Ἰοδῖπ ρου, ὑπ ἐλ  οογιειγυιναξίογι οΥ Οἰβδαιν-- 
δεπ᾽ 8 Οὐπιπιετίαγν, 1856 [88 ο(, 1868] .----Ἶ ο͵88, α΄ Τείγιγυϊδοῖς Τολγδορτῇ, 1856. 

ΑἸποηρ ὑδ6 οἷάον ρ»γαοίίσαἴ ὙΤΟΥΚΒ. οἡ ὑ818 ΕἸ Ρ 8.19, γγὸ τηϑηΐου, θθβϑίθβ, Βθηρθ)᾽ 5 ΟαΟποηιοη, 
Ἀοοθ, Βγίεῦ  ιρίαπαίίοη 9 ἰδ ἔσο Εριϑεῖ28 9 Ῥείεν, 1198; Ἡ. Βίοχοσβ Οὐπίοπιρζαίίοηιβ ογὶ ἐδε 
“νεὼ Τοβίαπιοη. 

ΑἸποηρ [86 Τλοτο τηοάοχῃ, Ἦ. Β', Βοββο᾿ 8 Ζ ριϑβέζε8 οἵἉ 8. οίεν ἘΠ ΡΙαθλ 6 Βιδίο Οἴαϑ8868, 1854, 
ἄδθοσγοβ βρϑοῖδὶ αὐὐδη οι. 

ἰΔιροηρ Βγιῥἐδῆ, δαί Βοσβ, Αὐτό οίβμορ Παρ ΐοι οπ ἐλ Εὶγδὶ ΣΕ ρΊϑεῖο οὗ ΤΡοίεν, 2 γο18. 8νο., ἴῃ 



10 ΠῊΕΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ΨΑΙΙΟῸΒ οὐϊοπβ, δμα τσ, Φοῃη ΒτονπΒ Σἰνροδίίονυ Τ,δοίωγο8 ὁπ, ἐἦδε ΤΕ γεὶ Εριοίἶε οὗ Ῥείεν, ΝΘῊ 
ὙοΣ, Οαγύοσβ᾽, 1111} 9 ἰουπὰ τηοβὺ νϑ] 80 ]9, ὕο ΨΒΙΟᾺ σηδῪ Ὀ6 δαἀάοά {86 [Ὁ] ΠΏρ :-- 

1. ΤΏο αδῃοσδὶ Οοιμσαοηίασίοϑ οὉ ἐδ ἩΒΟΙΣ ΚΟΒΙΡΈΌΙΣδ, ὈΥ Ῥοοΐο, Ηθοσυ, ἀοοῦνΥ, 8. ΟἸασῖκ, Βοοΐῖὲ, Α. Οἰοσῖ, δηξ, πὰ 

ΤΡΟΥΪΟΥ; δῃᾶ οἱ ἐδ ΝΕ ΤΕΒΈΔΜΕΝΥ Ὁ Ηδλχγιρηοῃά, ἮΤΓΒΙΓΌΥ, αυγοο, Ἧ] 6115, ϑοδάχι κο, ΟΠ ρίη, ΒΙιοουιβοϊά, 

ΑἸοσὰ, δηοὰ οσάσποσι. 
4, Οὐτωσιθηίασίοα δηἃ οὐμοσ τόσα οἱ ἐδ 9 «ἀροεέοξέοαξ Ἀρίαι, ἰμο Ομἐλοῖίο Ὡρίεξει, ἀνὰ ἴλ9 ᾿ρίδεϊε ψ΄ 88. Ῥεέεν. 

α. Απ Ἐχροοϊξίου οἵ 411 85ὲ. Ῥα}}᾽ Ἐρίσ:166, ἑοχοίμος τ δὰ Ἐσρϊδωδιίοι οἵ ἔμοϑο οἶμον Ἐρίδίϊοα οὗ ἐμο Αροῦ- 

1164 81. ϑαπιοα, Ροΐοσ, ὅοδπ, δοιὰ συ Ὧο, ὈΥῚ Αγ ὉΙΟΚΒΟΝ, Ῥχοίοαδοσ οὔ Ὀἰ τ ΠΥ ἐπ ἐμοὸ σπἰνγοσαϊ ἐν οὗ Οἷδο- 

ον. ΤῈ 011ο. Ἰωοπάοι, 1660. 

ὃ, Α Ῥοασαρῆγαδο δὰ Νοίεδ οἱ ἐδο δον (ΘΟ ΠΠΟΕΪΥ 641164) ΟΔίδ 0110 Ἐρ σεῖαδ, δἐϊοδαρίοα ἐπ ἐταϊξδέλοι οὗ Με. 
1, ΟΟἸΧ6᾽ 8 ΤΑΔΕΉΟΣ; ἴ0 ἩΝΙΟΔ ΔΣῸ δισιοχοὰ δόγνοσοὶ Οτί εἰσὶ Ὀἱδοοτίδιοηδ, Ὦ ΟΕΟΒΩΝ ΒΕΝΒΟΝ, ἢ. Ὁ. 4ϊο. 

Ἰοπάοι, 11δ6. 
δ. Α Νοὸν 1δίεταὶ Ττδηδίδιίου ἴσοιι ἐδοὸ Οτγὶκίθδὶ ασϑοῖκ, οὗ 411 (9 Αγνρορίο!οδῖὶ Ἐρίφεϊοα:; τι ἃ ΟΟΣΩΤΩΘΌΪΆΣΥ 

διᾶἃ Νοῖοϑβ, ὑμἰοϊομίοαὶ, οὐαὶ, ὀχ δδίοσυ, δὰ ὑεδοῖοδὶ, Ὁ ὅάνε ΜΙ ΔΟκπιοδΥ, θ.Ὁ. 4 τοΐαβ. ἐξο. 
ἙάλΏΡ., 1106. 

ἃ. Βογιοομδ οἢ ἴδε ΕἾγαι Ἐν σἐ16 ἀσπογαὶ οὗ βαίπε Ῥοΐοσ, Ὁ ΝΊΟΒΟΣΒ Βυστιειν. 1010. Τοπάοῃ, 1687. 
4. Αὕ Βείαῖ ἔσχροαίέίου οὗ ἐδο Εἰτδὲ δὰ βοοοσιὰ περ δῖ1οδ ἀδσπογαὶ οἵ Ε:ξ. Ῥοῖοσ, Ὁ Αὐσχληνα ἀεχτ Μειτϊοῖον ὃ 

Ν Ἱσπῖῃ. 1210. Ιοπάοει, 1668. 
ἃ Θενιιαν. 

ΘΌΛΟΗΙΕ ἸΑΝαΣ, λίοεαίϑολος Ζάολὶ ἰωιὰ Ἰοολέ. ἨΔ116, 1184, " 
ἕ εκολ. 

ῬΟΡΟΡΙΨΟΝ τὰν ἴες ρίεένοι Οπξιοδέσμοι, Ῥαν Ἰέουκα Ανυδλυν, ὅγνο. βδυστουσ, 16έ6, 
Ἄς Ζαΐέν. : 

α. ῬαοΣ ουΪΑΣΥ ἐδ Αππηοίδία ἰὼ ἐδο Ονξίοέ ϑαογέ. 

ὃ. ζει γυίογενι Β. Ῥείγὶ Αροεῖ. Οσιοπίοαιι Ἰρίείοζατα, ον μἀϊἐϊεείπειιΣ Οὐπμαιίανγέι 8. Αὐοΐζοτα Ὃ. ΘΌΛΝΥΠΕ ἩΣΕΒΕΙ1Ο 
Ἑεσὶς Σουναιμέξ ΤΥ ἴξεδογεο. ὅντο. Ἰωυθαῖ. 1668. 

6. Ζξριεἰοζαγδι, (1 ἀσνεα, Ογεος ἈΘδήωνα ΨΘΎΩΙ ΣΑΣ ΟΝ ο0 ΒΟ ΘΓΜΜΜΟΝΟΝ Ὁ σπδσς, ΦΡΑΤΕ 30. 5. 
ΟΔΆΡΣΟΥ͂Σ. ὅνο. Χο]ο. Ἠδϊω, 1700. 

ἃ. Ὁ. βλν. πεν. τη. Νίοκι Σγωϊεοίέομεε ἐπ, ζαοοῦί εἰ Ῥεῖγί Τρίε. ὅτο. Ἰδρεῖω, 1104. 
6. Ῥεγεῖο Χαϊξίπα Ερίμοϊαγμης,  εἴο., Ῥεγρείμα, αφιοίαἰίοπα {ππιείγαία α ΟΟΥΥ. ΒΙΟΙΕ. σλΒΡΊΒ. 11. ἴοσα. ϑνο. 1ὲὉ 

ακἰφο, 1107. 
7. 8 Αροε. Ῥείγὶ Σρ. Οαΐλ. φτυγίον, Ῥεγρείμο Οὐπμιι: ἐχρίίοαία, αἷς.) ῬΕΙ͂ ΦΛΟΟΌΙΕ ΤΛΌΒΕΝΈΕΙΟΝ. ἀΐζο. Οδσεμέα, 

1640. 
5. Ὁ. 50. ΒΔ: βενισει Ῥαγαρλγανίε ἐπ Ἀρ. 2 Ῥεῖγέ αἱ μά, εἴς. Ἰῶχαο. Ἡδῖο, 1184. Ἰάσα : Φιεγαρλγασίε δὰ 

Ἐρ. 1 ΤῬείνί. Ἡαῖιο, 1188. 
Βοδίἀ08 ΤΊΔΣΙΥ ΟἴἶποΣ οὗ ταΐπος δοοοπα .--.4.} 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

ΤΗΝ ΡΙΆΒΤ ΕΡΙΒΤΙΒ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΗ. 

ΟΒαρτε 1. 1,2. 

ἈΣΔΊΣΒΙΒ :-.--ἘΠῚὃ[9 δηᾶ βαϊαἰδέίοῃ οὗ οοσηίοσὶ. 

16 οὗ 9 65π8 ΟἸτῖβί, ἕο ἐπ: βιγδηροσβὶ βοδίξογοὰ ὑμβγουρμοαὺ Ῥοηίΐπβ, 
Ρ ἷα, Αβἷβ, δηὰ Βιυμγηΐδ. ἘΠθοὺ δοοογάϊηρ ἰοὸ ὑδο ἔοσοκηονίθαρο οὗ 

Θοά π0 Εδίδον, ὑβγουρσἢ βαμποιβοαίΐοη οὐὗἁὨ (μ0 ϑ01γ10,; απίο οροάϊΐϊθησο δηὰ βρυϊηκὶϊηρ 
οὖ ὑπὸ Ὀ]οοά οὗὨ “9608 ΟἸἈτῖβε : ατϑοὺ ππίο γοῦ, δῃὰ ρϑδοϑ, ὈῸ τα] ρ}]16ἀ. 

Υανο . π᾿ ΤῊο Θοτίθδ Ῥοσαίομι, ἴῃ δέγίοῖοε οοῃοστ γ (0 ἐδο Οτϑοκ, “ ΤῸ ἔδο οἷοοῖ δίσδηροῦα ἴῃ ἔπο ἀϊδρογοίοι 1η."--Μ.] 

Υ͂ ὙΈΡΞΞΚΟΣ Ηύρίδρη φαυτὰ: Ἃ ἐδο δρίτιε.᾽ Θγοαῖς, “ἴῃ βδ:ιοσεδοδείου ῳ" ἐμ Βρίσίι."--Μ.] 6180 “ ἔπ 581 Ὡ ἑλγοῦρ βριυιο  ποδίίοο 6 - 
Θαστοδὴ “ ψ11}."-Κ.] : υ 

ἘΧΑΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ὕακδῃ 1.---Οὐ ἐο τοοδηΐηρ οὗ Ῥϑῖθσ, 800 ποίοϑ 
8 Νέεί!. χνὶ, 18, 
ΔΡοδῖϊθ, ἃ το ει ροΣ οὔ δόδυ ΟἈτἰδέ, βρϑαϊκίηρς 

δὲ δοίϊηρ' ἰπ μ'8 ἈΓδδίθσ᾽ Β πδῖιθ, ΤἈὸ αὐδ]ῆοα- 
[082 ὨΘΟΘΘΟΘΕΆΣΥ 0 [0.6 δροδίοὶἑο γοσδέϊοῃ ΤΏΔΥ Ὀ6 
ἰεασποὰ ἔγοπι ἐπ ΒΡΘΘΟΙ οὗ Ῥοίοσ δἱ ἐμο οἱϑοϊΐοῃ 
οἵ δ δροβίϊο. Αοὶθβ ἱ. 21, 22. ΤΈΉΘΥ μιδὰ ἰο θῸ {δ 
ὁρῃδίδηΐ οἰξοπἀδηίθ οὗ Οτὶδὺ ἀυτίηρ {1|ὸ Μγ}}10}0 
οἵ Ηΐδ πιϊηϊδίοσ 8] ΘΟ, 89 Ηθ βαϊὰ ἰο ὑπο ἐπχγοῖγυο: 
ΟΥ̓́Θ Βαγο ὈΘΘη ΕΝ τὴ9 ὕγοτι ἰπ9 Ὀοχὶπηΐηκ,᾽" 
ὅπο. χν. 27: οὗ, 1,κ6. χχὶν. 18, ἰπ μαγίϊουϊασ, 
τίη 6868 οὗ ΗΪδ γοβυγγϑοίΐοι δὰ δδοθηβίοη, Ασίβ 
Ἰ,, 88 ; 111. 16; γ. 82; χ, 41. ΤΟΥ Βδὰ ἰο ἐθ8- 
{γ οΥὗ (80 στοδί ζδοίβ οὗὨ βαϊναϊΐοῃ δῃὰ ἰοὸ ἤουπὰ 
ὕβαγομοα, ἰο ἑοδοῖὶ διὰ ἐο ργϑϑοῖ, ἰο ὀχβοσί διὰ 
τ τη, ἰο ἐπτοδίδῃ διὰ γοῦυΐο, ἰο ἱπίογοοθάθ δηὰ ἰὸ 
ΟΥ̓́ΕΓΒΔΘ, δῃ [0 ΟΔΥΥΥ {80 ΣαΘδΒ5Δ ρ9 οὗ {110 ΟΓΟΒ5 ἰ0 
δότε δῃὰ Θομηὶ]οα, Αοίβ χ. 89: ἱγ. 19; 2 Οον. 
γ. 20; ῬΒΪ], ἱ. 7. 17; 60]. ἰϊ. 8, Τὸ ἐμὲδ ϑῃὰ ὑμ6Ὺ 

ὈΘΘῚ ΘΒρϑοΐ ΠΥ ο08116ὰ ἀπὰ ομοδθῃ, βοραγαιθα 
διὰ βοπί ΤΌ τι ὉΥ ὑπο ογὰ Ηἰτ86}} δῃὰ οπάονγοὰ 
τῖι οχίγδοσ παῖ οἱ δα Ὁ (πο Βρίτὶι, Αοἰβ χἰϊὶ, 
10. 11; ν, δ. 11; 11. 4: ΜΚ, χυὶ. 17. 18: 1 ὅοσ. 
Υ. δ; πο. χχ. 22. 

Ἑϊοοῖ, ἴῃ Ῥοίον᾽ 8 86}89 οὗὨ ἰδ ποτᾷ, 6.9 Β 0 ἢ 
88 ΔΓ ἱποογρογαίϑα ἰῃ {π0 Θμόβοη κοπθσγδίΐοι (6. 
᾿, 9) διὰ δεϊοπς ἐο ἔνθ νυγίδοὰ ρΡθορ]ὁο οὗ Θοά, 
ἰο [86 ΘΒ! Ἰάγοη οὗὁἨ ΑΌγδμδιυ το Βανο ὈΘΟΟΣΩΘ ὃθ- 

Ἰονουβ ἱπ δοδυθ. Τ|ι6 514] οδυδο οὗὨ {π:8 ο] οοίξοι 
ἷα ἦγοϑ ἄγϑοο, ἱϊ8 ϑῃιὰ βδϊ γαϊΐου, δηὰ {8 οοπαϊίΐου 

ἐοπὶ ζδὶϊι. Ασία 1. 19; ἐϊ. 88. 21 ; 1 Ῥοί. ἱ. 
:Υγ.10. Το πογὰ ἱβ υϑοᾶ ἰη ἃ αἰ ογθηὶ Β0180 

ἷπ Μαίί. χχὶϊ. 14. Ἐφ. ἱ. 4; Αοἱϑ ἰχ. 1. 
Βα βΟσα, παρεπιδήμοι ἀθποὺὶθβ ῬΘΥΒΟΏΒ, ΣΘ- 

βἰἱπα πὰ ΟΥΘΥΒ ΤῸΣ 8 διιοσί ἰΐπθ 15 8 δίγδηβθ 
Ῥΐδοο, ποὺ οἰἐέσϑην, Ὀυὺ ἀθηΐσοη8, οἵ. ὅ9ῃ. χ͵Υϊὶ. 9; 
1οΥ. χχυ. 28: Ηοῦ. χί. 18, Ὑοΐδα ποι ]ὰ ἰδῖχο ἰὲ 
δρυγειἑνοῖ" οὗ (06 ΡΥ ατὶ πι-δἰαὶο οὐ ΟἿ ν εἰδὴ 
Οἢ δοσουπὶ οὗ ἐπο ποχὺ ποχὰ, οἷ. ἱ. 17; ἰϊ. 11; 
Ῥυΐ {86 οχρ᾽διηδίΐοι “ ἰο ἐδ ο]θοί ἀθῃ 1 Σ6}8 οΥ̓͂ ἐ16 
ἀἰροσβὶομ᾽ ἰβ ΤΟΣ δὲωρ͵]θ. Κβθοἷι ἃ ΘΟΙΏΡΤΘβδῖοι 
οὗ Ἰίοσαὶ διὰ δρυταιϊνο ἀοδη 08 80 ΠΟΔΙΪΥ ΤΣΘ- 
Ἰαἰϑὰ ἱπ δουπά, που]ὰ Βαρὰϊγ Ὀ6 ᾿π 0}} 11 019 τὶ - 
ουὲ Βοιὴθ ΓυτίδονΣ ἀοδηϊίΐου, Φυάἑιη νυ. 20: 2 Μαδοο.. 
'. 27. 
Ὀὶδροσδίοι (διασπορά) νγγὰ8 ἰ86 συττοηῖ ΡὮΓ 8890 

υϑϑὰ ἰο ἀδδίχηπαὶθ Φονγ8 Εἰνΐηρ ἰὰ αθπι1]9 Ἰαπαβ, 
ἷ. 6. τοϑἱ ἀΐπς ουὐ οὗ Ῥαϊοδίϊπο, οἵ. πο. Υἱῖ. 8 ; 
ὅδ. ἱ. 1. ΤΗῖ8 ΒΟΥ Β Ῥ] ΔΙῚ ὙΠῸ σΟΓῸ ὑπο τοδᾶ- 
ΟΓΒ οὗ ὑμ0 ορίβί]ο: ὑβὸ77 ὙΟΓῸ Ὀο᾽ ον 678, 
ΒΟΓΘ δηὰ ὑμόγο ἰοϊμοὰ ὮΥ ἃ ἴθ Οοπ 9 Θομνοσίδ. 
ΤῊΐβ 88 ἰδ δοϊὰ οοπδάοσα ἰο ἐπ8 ὁΓο οὗ Ῥεοίογ, 
64]. ἱϊ. 7, 116 {86 δρίιθσο οὗ Ῥδϑ0}᾽8 Ἰδθουγβ Ἰδὺ 
διθοης; (μ6 αοηι11986. Οτΐχου, Φοσοτὴθ διὰ ΒρίρΒδ- 
πἷιι8, ἰοδε γ ὑπαὶ Ῥοΐοσ ψγ88 το ΠΥ οηρεροα 1η 
ἀΑρεμαναν: {πο 6ο8γΡ6] ἰο ἐπ Φενγ18 ἴῃ {π0 σου πύσίθ 8 
ΘΓῸ Βροοϊδοὰ, ὅποι 18 ὑμ0 ΟΡ πΙΟΩ οΟὗὁὨἨ ΙΩΘΗΥ͂ 

διηοης ἰδ 6 ΙΔΟΧῸ δησίοπὺ δοϊμτηθη ϑίοσαβ. Ἢ. 9. Βα" 
11 
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βορίυβ, Ὀἱάγηυπ, (Βουπιοηΐυδβ, τᾶ 6ΓῸ ζ0]]οτγοα 
ὈΥ ἀτοίίυ5, ΟδΙ νη δηὰ οἰδοσβ: (νἱὰθ Ιπἰγοάυο- 
108). 
λων, ἐ8θ οχίγοπιθ που -οδδίθυ ὈΤΟΥΪΏ66 

οΥ̓͂ Αδία Μίποσ, 80 οδ θὰ ὕγροτῃ ἰ86 Β]δοῖς 898, ὁ 
τ 1σΘἢ ᾽ν θογάογα ἰοσαγὰβ 89 ΝΟΥΣ ; ἰὑ 885 {π0Γ0 
ἐπὶ Α4υ}]8, ἃ σοπιρδῃΐοι οὗ Ῥϑὺ] ΡΥοῦθΌ]Υ ουπά- 
οἀ 4 Ομ γχίβϑίλδη Ομυχοῖ. Αοἱδ χυἹἱὶ. 2. 

Θαϊαίΐία, ν-οδινπτατὰ οὗ Ροπίυδ, ἀοΥΐγο 8 18 Δ Π6 
ἔγοιι ἰ86 ἀδυ}5, ἃ οἱ ιο ἰσῖρθο, ποῖ δὰ Ἰοδὶ 
118 βοδὶ οῃ ἐδο Ἰϑῖ Ὀδηκ οὗ ἐμ6 ΒΕῖηο [ῸΣ ΤΊΉΓΣΘΟΘ 
δὰ ὄτοοθοθ δηὰ μδὰ διϊοσνδσζαβ βῸΠΟ 88 ΤῈΣ 88 
Απἷαο Μίποσ. Ῥϑὺὶ ρμ]απίϑοά Ομσὶδιϊδηΐϊί ἐδοσο. 
Αοἰβ ΧΥ͂Ϊ. 6. : 

Οαρραάοοία ἴοΒ βουΐῃ οὗ ΡοπίυβΒ; 726178 οὗ 
Οδρρδαοοΐϊδ σοσοὸ Ῥγοβοῃΐ δὺ 9 ἢσδί Ομ στ βι δ 
Ῥοηϊοοοαὺὶ δηὰ δοδγὰ [10 ἀοοϊδγδίζου οὗ {86 στοδί 
ΟΥ̓Κ οὗ οὐ. 

ΑΑεία ἀοβουῖθοβ (6 Ῥχουΐμοο, Ἡ1Θἢ ὑπᾶὰον ἰδ 0 
ΒοΙΏΔΠΒ σοΟΙρΥἰδοὰ ὑπὸ τηλυὶ τηο ἀϊδιγίοίβ οὗὐ Μγ- 
βἷα, γαϊα δηἀ Οαγίδ τὴ τ 86 ἰπύο Σὶο Σ ῬΒτγεῖα. 

Βυιλίπία ἰδ ἰχ6 οχίγϑιυθ ὩΣ - γοδίοσχῃ ἀἐδιγὶοὶ 
οὗ Αδβῖα Μίπον. 
κε. 2---᾿Αοοοσάϊηξ ἴο ἴδ6 ζοτοΐσον - 

Ἰοᾶκο οὗ 6οἄ, διου]ὰ Ὀ6 οοπηθοιοα πὴῖΐὰ 616οἵ: 
ἐξ ἀϑηοὺθβ οὐ 070 ὈΥΘδοΐθησο δηᾶ ργοοορηί(οῃ, 
ἐδ οδ]οσὲ οὗ νὶοὶ 18 ἱηἀοοὰ ποὺ τηοπἰϊοποδά, Ὀαὶ 
Ῥοΐ Σο8] αἀἱδβιϊποίξοι δὰ ζοσοἀθογθοίπ. 8.0 οἈ. ἱ. 
20; Αοἱϑ ἰΐ. 28, αοἀ πον βυοῖ 88 δῖὸ Ηΐδ ἔσγοχω 
Ὀοΐογχο πο Τουπάδίξοι οὗ 16 ποχ]ὰ διὰ ογἀαἰποὰ 
ἐπόπὶ ὑπο βδϊγδίΐοη. αἵ. ὅπο. χ. 14; Ασίδ 'ν. 28: 
Βοπι. Υἱἶ!. 29; [““πρόγνωσις Αἰ ποΉ ργιεδοξεπίξανι, 
ὲο απίεοεάεηα ἀδονοίμηι εἰσπύϊοαξ οἱ εἰ Αοἱ. ἰὲ. 28: 
ἑβδδεης ὁοαδδ συΐ͵ ἘΡΒ. :. 4.".--- Οτοίέι.---Μ. 

Τὰ βαοποιῖιβοδῦζος οὗ ἴ86 Βρὲτί!.---Τ 18 Το- 
Ἰοίοβ, 88 Ὑ70}} 88 ὑπ οὐ βοὸῦ Ῥασὶβ οὗ {πὶβ8 τ υ80, ἰὸ 
οἰοοίδαῃ, ΤῈ ογάδσ, ὈῚ πο Ὦ δίομπο ἐκ Ὠϊγῖπο 
ἄθοσγϑοο οδῃ οοοί ἰἰα οπὰ ἱπ 8, ἰ8 ἐμὶπ, ἐμὲ γγὸ δ.ϑ 
δαιποίίδοὰ Ὁ, (89 βδρίγὶ οὗὁἨ αοἄ. 80 Ῥδὰὶ] ἱἰπ 2 
ΤΠ οδ8. 1. 18 : “«(σοα παν σἰιοδθη γοῦ ἰο βαϊγδαίζοῃῃ 
ἰλσουρὰ [ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος.----Μ.} δεποίϊδοε- 
ἴδοι οὗ ἰμοϑρίνὶ!." Τΐ6 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟ ΘΟΙΩΌΓΣΙΒΘΒ 84]] 
[86 ᾿ὐἀάψονναη ἰπϑυθηοοδ οὗ ἰδλ6 Ηογ Οιοί, ἔγοσωη 
Ηὶδ ἄγει κου ο Ἰκποοϊκίηκβ ἰο ἐδ 8086] πρ' οὗ ζτδοϑ. 
πο Τοΐοσοῃοθ οὗ 160 ποσὶ οὗ οὖν βαϊγδίΐου ἰὸ (80 
ΗοΙ͂Υ Ττίηϊίν, τ ΐοὶι 18 πτοία ΚΔΌΪΥ ἱπιρ)ϊοα ἐπ 
(δ16 γοσβο, ϑὁχοϊυάθβ (6 δρρὶ)ϊοαδίΐοῃ οὗ πνεῦμα ἰο 
{πὸ αρὶσιὶ οὗὨ τηδῆ, 
[1 ϑαπειψιεαίϊον.---ὐδεις Ορνίεί.--- 70 νοι α 

δέρατέε εἰοοίίυοσπαπέ ααυδὸ δμχ, ΟΡ Ῥαδ ἐπ ὑοιΣ 
ϑαποίίβαπέ οοπιπια τ πὲ ἴ6 ρεωρίς α᾽ ]εγαξὶ αὦ ἀέ- 
δογί, αἰ ωπ6 βοαίοη επίεγηδ δὲ σογρογοῖδε δεὼ- 
ἰεπιεηξ, ἰοτεσω ᾽ε ἰ6 ἤὲ αγτοϑεῖ ἀμ δαπρ αἐ ἷα υἱοίέπιε, 
φυὲ ταίεῆα Ραν δα πιονί ζ αἰἰέαποα (4 ἴα ἴον; πιαΐξ ἐπ 
φοΙΣ οὐπδαοσγαπὲ ἀὯΠ6 ϑαποίἠοαίζίοη ἐπίόγ δι γ6 οἱ δρὶ- 
γιίυεἶδε ἰογέσχιε ραν ἰα υεγίω δ δὰ υοσαζέοῃ ἐἶ υοιξ ἃ 
απιεπέδ α ζοδόίδαμοε (6 δοη Εὐαησὶϊα εἰ α τεσευοὶν 
δ αδρογείοη ἀμ ϑαπρ 46 ὕες Ολτίε ἐραπάμ Ῥουτν 1 6- 
ἐαδίϊεεεπιεμί ὧδ ᾿ αἰδέαποε οἷδ σγασε ἐπ τόπιϊδοίοη, δὲ 
»δελέε.""---ΑἸπιγταιυί.---Μ.] 

ΟὈΘα!ϊθΘΏΟΘ, ἰπ ἰδ 80η86 οὗὁἉ Ῥοίοσ, ἱποϊαἀο8 (ἢ 6 
ἵνο ἰάθδβ, ἰὸ Ὀοὶέονο τουθα]ϑὰ συ δπὰ ἰοὸ ΡῈ γ- 
ἴοσια ὑπὸ ἀυΐϊοθ τ ῖολ ἰξ ἐταροδοθ ὁ υ5. Οὐο- 
αΐἴοποθ οὗ ὑπὸ Ὀ᾽ νὶπθ δοτογηδηἀπιϑηΐβ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ἴοι ἱπ ἐμοῖς ΟὈἸ χαϊοσίμοθθ δηὰ ἐδ9 ᾿ιδιΐοο οὗ 
αοὰ ; ἔδει οἱδὶπιβ οὐθάϊΐθηοο 88 ἰΐα ἔσγαϊϊ, 1.ϑὲ 88 
ἰι89}7 (ἡ. 4. ἔδ1.}}, δοοοτάϊηρ ἰο 1.8 Ἰηπιοβὲ πδίῃγο, 
8 8δῃ δοὺ οὗ οροϑάΐθῃοθ. Ῥοίοσ, δοοογάϊηρ ἐο δῖ8 
ΟἹὰ Τ᾿οδίδπιοηὶ δἰδη-Ῥοϊηί, τίου Ὀοῖὰ ΘΟΙ) ΟΠ. 
οἵ, οἈ. ἰϊ. 7. 8; ἱ. 14, 22; 1.1.1; ἵν, 17; Αοὶϑ 11]. 

ΤῈΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΘΟΕΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΕΒ. 

22. 28. γ. 82; υὶϊὰ Ῥϑὺ] ὑμ6 ἔπ ἀδτοδπία) οἰδί τι 
οὗ δι ι δηὰ ορϑάϊομσθ Ὀθοοπιθ βορασγαίο, Βότ. χ. 
ὅ-9, νὶϊπουὶ δ Ὺ ΒΩΡΟΟΒΟΘΡΗΟΣ οὗ (86 οἰῖο8)] 616- 
ταὶ οὗὨ ζαἰὶη, οἷν. χ. 16. 21] : χὶ, 80:1. δ; Ιἱ, 8 
2 ΤΏ688. 1. 8; 2 ΟΣ. ΣΧ. ὅδ. 
πῖο δρυ]εϊηα οὗ ἴ86 Ὀϊοοᾶ οὗ ϑοαπῦυα 

ΟἸσίαϊ, ----ῥλαντισμός ΘΟΥΤΟΒροπάϊηρ ἰο ἐπ ΗΒΘΌΓΟΥ 

ΥΟΥΌΒ ΡἽ δὰ 2 ΟΟΟΌΣΒ ΟἿΪΥ ὑνῖϊοθ 'π ἰδ. Νὶ 

Τ᾿, ΒοσΘ δηὰ Ηρ. χί!. 24. Τπὸ δἰίδὺ οὗ Ὀυτηῖ 
οἴδογίηρ, (86 ΔἸΔ 7} οὗ ἱπόθηδο, (86 ναὶ] οὗ (δ Μοδὲ 
ΗΟΙΥῪ Ρΐδοο δῃὰ ἴδ δὲῖκ οὗ ἰο οονοπδηὶ ([μον. ἱ.δ; 
γ. 9; ἱν. 6, 7. 17. 18; χνὶ. 14-19) τόσ βρεϊηκὶ οὰ 
στ Ὀ]οοὰ ἐπ ἰοΐίκοι {πδὺ {86 ΠΟΙ γϑβδοῖβ, ἩΒΙοὶι 
ὈΘΟΒΙΩΘ, 88: ΘΓΣΘ, 8180 ἰπἴοοϊοα τὶ [δ6 ρΡοΐδοι οἵὗ 
δἷ:---(ὈΥ (86 ὙΠΟ ΘΘΏΠ655 οὗὁὨ 080 ΒΟ βυστουπά- 
οὰ ἐϊποχῃ)---διοοὰ ἴῃ Ὡθθἀ οὗἩ  ρυτὶ βοαίίοη. Αἱ ἴδο 
βδουδοθ οὗἉ ὑπὸ οογθηδηΐ ἃ ὑνο- 014 δρυΐ ΚΠ εν 
ἰοοῖς Ρ͵869, ΥἱξΣ.: (δαὶ οὗἩ (86 ΔἸίδὺ Ὑῖ ὁπ6- 6} 
ΟΥ̓ [μ6 Ὀ]οοἄ διὰ (δαί οὗ (6 ρΡθορ]θ υἱῦ ἐδ οἶμον. 
Ἐχ. χχίνυ. 6-8, οἵ. Ηοὺ. ἰχ. 18-206. ΤῺ 8 ἱχορ)ϊοὰ 
ποὺ ΟΠ]Υ ἐδπδὶ Ὀοΐδ ποοάδὰ ρυγὶέγίπα, Ὀαὶ 616 (μδὶ 
(86 818. δὰ {μ6 ρϑορὶθ Ὀοϊοηροὰ ἰοχοίδοσ, δηὰ 
ἐμαὶ 80 Τϑιΐβδίοη οὗ δ πβ τη ῃὺ ζ811 ἰο {πὸ Ἰδίίαγ. 
Βυὶ [16 δρυϊηκ]ϊηρ οὗ (86 Ῥ6ο00}]6 ἀἸὰ ποὲ ἰδ6Κο 
Ῥἶδοθ υπὶϊὶ ΓΠῸΥ δὰ ἀδοϊδυϑα ὑπ ουι βου 5 σοδὰγ (9 
ΘΟΙΏΡΙΥ πὶ 8}1 (80 ἀοιηδηφδ οὗ ἰμ9 Ὀὶνίηο [ΔΨ 
Μὶ Βουῦ ΔΩΥ ὀχοθρίϊοι ὙΓΔίβο Υοσ. Ἐχ. χχὶν. 8. 
; ΟΡ τουδὶ (δ6 οἰΤουτϊηκίδποο Ὀ0 ογοσϊοοϊκεοὰ {πὲ 
[δ βδαποι ἡ βοδίΐομ οὗ 86 ὕὑποϊθδῃ ῬΘΟΡ]6 ππίο οοῖ- 
τουπΐο ὙΠ (η6 ΗοΙν αοἀ τυυδὲ πδυθ ζ0η90 Ὀ6- 
ἔοσο, Εχ. χὶχ. 10. Αἥβ8 ἰπ 80 ΟἹὰ Τοπιδπιοπὶ (86 
ΒΡΥΙΠΙΠηρ οὗὁὨ Ὀ]οοὰ 70] ονγοὰ ὑροπ ἰδ βαποιδοὰ 
ῬΘΟΡΪΘ οπκορίπρ ἰμοϊηδοῖνοθ ἰο ἱτιρ] οἷν οὈϑαΐθῃο6, 
Β0 ὑμ18 Ῥαδβακϑτοδίηΐδίπβ ὑπδὺ {8.0 ΤΟΙ ΘΓ 5 οὗ (89 
ΘΟ μδηΐ-ῬΘΟΡ]6 οὗὐπο Νὸν Τοβίδιηθηὶ δῖο οἱϑοὶ υἢ- 
ἰο ουοάΐϑῃοο πὰ υπίο βρυϊ Κὶὶηρς οὔ(δο Ὀ]οοὰ οἵ 96- 
88. [ὑ ἰβ ΟὨΪΥ ὮΥ [δ οὐοάϊομοο οὗἉ ἴδ ἢ δὰ ΟΌΥ 
ἤγτη ΡΌΣΡΟΒΟ ἰ0 βυ δ᾽ οσὶ ουγβαῖνοβ ἰο (89 οἷδἶπιδ οἵ 
{πὸ Ὀἱνίπο μὲν, ἐπὶ τ17ἷ0Ὺὲ͵ὴῸδτο τηδὰθ ρασίδιογ οἵ 
(86 αἰοπίπρ νἱσίαϑ οὗἩ ἐπ Ὀ]οοά οὗ ϑεδῦβ. 1 ν9 
βἰδπὰ ἰῃ αοα ΒΒ οονοπδηΐ οὗ ζστδοθ π|ῦὶϊδ ἐμο Βοποϑδὶ 
οπάρδυοιςΣ οὗὨ ἀοΐπρ Ηἰΐ5 Μ|}}, ἀοὰ ἰ5 Ῥ]ϑαδϑοὰ ἰὸ 
ΙΔΆΚΘ 08 ΟΥ̓́ΟΣ ΔΗΘῊ ΡδΘτίλ ΚΟΥ οὗ [86 Υἱσίῃϑ οὗ [80 
Ὀ]οοὰ οὗ ὅοδυ8, δπὰ ἰο ΘΟΥ̓́ΟΣ ἱμοσον αι 41} ὑλὸ [1}- 
ἴῃ χ8β διὰ ἱπβστηϊιῖο8 τ Β1οἷι 8ἰ1}1} οἱοδυθ (0 ΟΣ οὔθ- 
ἀΐθῃοθ 88 νγ6}1 88 0 ἔογαῖνθ υ8 ὑπ βὶ 8 Ὑ ΒΟ ἢ ΔΙῸ 
811}1} τα α]οὰ τὰ ἰἰ, χουν θὰ πὸ γορϑμῃί οὗ ἱμοαὶ 
δηὰ δβοοὶκς ἴογ ρβοδθθ. ἯὯ6 ἀο ποί αἰἰοπιρέ ἰο ἀοίογ- 
τοΐηο τυ βοίθον (89 τογὰβ οὗ ουν Ποχὰ δὲ {μ6 ἰπϑὶ}- 
ἰαἰΐοη οὗ ἐμ6 ΗΟΙΥ βθρρΡοσ δὰ δὴ ϑββϑη δ} ἀθ- 
ἑοσταϊηΐης ἰηδυθποθ οα ἰμ6 τον οὗ Ῥοίεσ, (88 
 οἶδβ, Ρ. 218, δβϑυτηθδ 88 οοσίβὶ Ω) Ὀαυὶ 118 σοΐογ- 
6566 ἰο {86 σοποϊυδίου οὗὨ ἐδ οουθῃηδηὺ ἰπ ἐδ6 ΟἸὰ 
Τοβίδπιοπέ 18 ἀπἀοη 8016. [16 {γ66 ῬΘσθῸ 8 οὗ 
186 ΗοΙΥ ΤΙΣ οδορογαῖθ, δοοοταϊπρ ἰο (86 
Αροβίϊο, ἰπ (86 που οὗ οὔὖσ βαϊναίΐοη.---.} 

ΟἼδοθ ἰβ βοσο ποί 8 Ὀίνίπο αἰἰσίυίθ, Ὀυὶ 8 
εἰζι, 88 18 Δρραγοῃηὶ ἔγοσα {8 σοῃπϑοίϊοι ΥἱΓἢ Ῥ680θ, 
οἵ, “ἢ. ἰν. ἿΣ γ. 10; 1ἰϊ. 7; 1. 10. 18. 1ὲ ἴδ 180 
εἰδι οἵ }υδιϊβοαίζοι δηὰ βαποιϊ βοδίϊοι, ὕγομι ἡ ΒὶοΣ 
βονΒ Ῥ6809 ἴῃ, διὰ τὴϊι Θοὰ δηθὰ ζοσί 1 6180 
Ῥοδοθ διηοης θη, οἵ. Βοπι. ἱ. 7; 2 Φηο. 8; 
Ψυὰο 2. [Ιπ ἐδο ᾿δϑί ραββαζο 88 αἱ 2 Ῥοί. ἱ. 2, οοσ- 
ΟΌΣΒ 8180 πληνθυνθεη. ἸΤἸῈ6 ορίβί]ο οὔ Νορυοβμδά- 
ὭΘΣΖΘΙ τεὶ ἰθη αὐτοσ μἷβ ἀθ) γοσδηοθ, θδῃ. 11], 8], 
88 ἱπ (80 ἀγροῖς ἰσαμπδ᾽δἰΐου οὗ ἰμ9 ΧΧ. δὲ δὶ- 
τοοβὶ :ἀοηϊΐο8] ἰηἰγοἀποίζοη. 186 ἸθΌΠΠΡΙστπΕ 
τοϊδίοβ Ὀοὶλ ἰο ἱ(8 τἱἰσίὰθ δηᾷ ἰο ἐδ 7661 Πρ 88 
ἰδβίο ὑποσοοῖ, οὗ. Βοπι. νυ. ὕ. 



ΟΕΠΑΡ. 1. 1,2. 

[οσάσποσε γοσβδεῖκ : “ Τα βαϊυἰδίΐοη οἵ 
6 Αροδίλο ἔγοιι ΒδΌγ]ΟῺ 19081}8 ἰο ἰδ ταϊπὰ ἰδ9 
φ«-οοὕπις δοπὲ ἰογὶ ἔγοτα {10 δ8πι0 ΟἿΟΥ ἰο 4]1 1ΐ8 
μρουίῃοοδ, ὈῪ ἰδ ὑτὸ ΚίηρΒ οὗ ὑνγχο διιοοοθδῖυθ αγ- 
η881106,---ἰδ6 Αϑϑγτίδη δηὰ (0 Μοάο-Ροχδὶδη-- 
τῶος ἰδ ἱπῆυθμοο οὗ ἰδ9 Ῥσγορβοὺὶ ἤδῃη:οὶ, δὰ 
οἶμον δὲ. 0] πιϑη οὗ ἰ86 ὅτβι ἀϊβροσβίοῃ. ΤΟΥ 
ΡῬτοοϊαἰ θα ἴῃ ὑποῖν ΤΟΥ] ΕΡἱδβι1695 πὸ δωργέπιαον 
οὔ ἐδ Οπὸ Ττπο αοά, ἐμ6 αοὐ οὗὨ ἰδγδοὶ. “ Νοῦυ- 
οἰδάποσζασ, ἰιὸ Κίπρ, ἰο 811 (8 6 ῬΘΟΡ]9, ὁ γοιιόαρέ 
δε περι εα,.᾽ (εἰρήνη ὑμῖν π εἴη, Ὁ8ῃ. ἷν. 1). 
θευίυβ ἰμ6 Κίηρ νζοῖθ ἰὸ 8}1] ῬθΟ}]9, “’ 70 γοι 
Ῥέαοο δὲ τεμϊεὶριἰεα,᾽" (Ῥδῃ. νἱ. 26). 

θβηΐοὶ δπὰ {π6 ἱμσθο οὨἑἸάτοη ἱπγποαᾶ {6 Ποαγίβ 
οἵ ΝΟ ΘΔ ΟΣΣΑΥ δηὰ θαγίαβ, πὰ τπονοᾶ ἰἤοῖη 
ἰο ἀθοΐδσο ἐπὸ βίοῦυ οὗ ἰδὸ ἰσὰθ οὐ ἴπ Ἰοὺ θΥΒ 
πτίιοπ “ ἰο 8}} ἀρϑνροῦ ΤῊ6 δροϑίὶο 8. Ῥοίθσ 
ΒΟῊ οδετὶοβ οὐ (86 ψοτὶς οὗ (ῃ9 δῃοϊοηὺ ῬΧΟΡοίβ, 
δηὶ πτὶϊθ8 δὴ ογρὲβί!ο ὕγοπι ΒδΌΥ]ΟΙ, ὉΥ Ὑ1οἷ ὮΘ 
01} 45 ἂρ ἰπὸ ΟΝ νἰδέΐδη Βΐομ ἴῃ 8}} αχοδβ οὗ {πὸ 
ὙΟΣ]ὰ (οὗ, 2 Ῥοίοσ ἱ. 1. 2. δῃὰ 1 Ῥοίον ἱ. 18), δηὰ 
Ῥτοοϊδίτηβ ἰο 81}, “Ῥοδοθ 6 του] ἱρ]οὰ ππίο γου.᾽ 
--κ.] 

ΘΟΟΤΒΣΝΑΙ, ΑΝ ἈΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Ῥοίοσ γοΐοσβ ἴο ἰιἱ8 δροβίϑϑῃΐρ, ποὶ πὶ 8 
ἨΔῊ ἰο τηδ κί ηρ 1ΐ ἃ ατουπὰ οὗ ΒΌΡΟΣΙΟΥ Υ ἰο0 ΟΥΒΟΥ 
ἰοδόιοσθ, Ὀσὲ ἱὰ ΟΓΟΣ ὑοὸ τοιὶπα Πὶβ τοδάοσα οὗ 
(δὸ στοδὲ σοδροπδὶ ὈΣΙΣῪ δὐἰξδοκίηρ ἰ0, δΔη σοηδο- 
φαθηΐ ὉΡοπ, ἐδ ἀϊδγοραχὰ οὗ εἷ8 ὀχ ογίδιϊομβ δὰ 
οΟηϑοϊδίϊίουϑΒ. ΒΘΟΘΔΏ86 ΒΟ ἰδ (ἢ 9 δΔιῃθδβδδάοσ οὗ 
ΟΝ γίδι, νὰ βου ἃ ποδὺ δἷτῃη 88 γὸ που]ὰ ΟἸγὶδὶ 
ΕἸ πο], οὗ, Τἰς. χ. 16. 1 ΤΏ ο88. ἱν. 8. Πο 68118 
ἈΠ 6} δὴ θ᾽ 05 διιοηρ οἰάογ, οἷ. Υ. ].---ἮΒΟοΣ- 
ΕΥΘΓ ΠΟ ΡΟΔΙΟΙΥΘ ΑΒΗ δα Ὀ6 σίνϑῃ οὗ δὴ ἰσηπιθ- 
ἀϊδίε δ᾽ θείου δια οδ τς ἰο δπα αὐ] δοαίζοι ΤῸ Σ 
6 δροβίοϊβιθ 88 ϑιπδηδίηρ ἔσοια οὐν Γοτσὰ Ηϊΐπι- 
86} 116 οἰδῖτα 18 ὑπ τϑσχαηίθἃ πὰ ππίθῃ8Ὀ]9.--- 
ΤῊ 15 8180 ἐσθ ὙΠΘΓΘ ΒΟΟΌΪΔΥ ΘΌΪΒΟΣῚΥ ἰΒ δ]11οὰ 
ἰο ἰδὸ δρί γί οδῖοο (οἷ. Μαίν. χχ. 2δ--28) διὰ 
ΨΒΕΤΟ ἰΐ 15 δἰἑοχωρί θα ἰο δοπίσοϊ {π6 αὶ. ἢ δὴ δου- 
βοίεποα οὗ τρθῃ (οἷ, 2 Οοτ. ἱ. 24: 1 Οοσ. ἷν. 1).-- 
[186 οἸδίτιβ οὗ ἤοηιδ τὸ 1]υδίγαινα οὗἨὨ (π0 βοοοπὰ 
δυὰ (δἰτὰ ρμοϊηίθ, (ο80 οὗ (λ6 7γυϊπρίίοι οὗ (86 
Βεεὶ.--Μ, 

2. Τηὸ Αροβίῖϊοβθ τοῦθ ποὶ Υἱοοροσοηΐβ διὰ 
ἘΡΕΘΘΟΠΉΝΙΤΕΡ οΥ̓͂ Ογἱβί, πλσοῖ 1088 ἐμ 6 Ῥορο οὗ 

ἴΏ6. 
8. Τὸ φἸΟΥΪΟΌΒ {1110 δὰ πίαίϑ οὗἩ σϑὰὶ Ομ Υἶθ- 

, ἴδῃ, ἐο 6 68]]6ἃ “ οοοἱ᾽. [ἡ 18 8ῇ ὉΠΒΡΘΒΚΘΌΪΘ 
ἸΒΘΓΟΥ ἰο Ὀ6 δο]οοίθα ἔγοπι ἐδ. πι888 ΟΥἩἨ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
Κἰιουβδηδ οὐὁἁ ἐμ ἰοβὲ, ὕγομι 16 δοιητημυπίοι οἴ 
ἰδεῖν σαὶ δηὰ ῬΡυπίβῃχαθηί, ἤγοτα (δ6 ΡΟΥΤΟΣ οὗὅὨ 
ὈΣὈΘΙΙοΐ, δ'η δηὰ βοἀποίΐοη, Ὀ βεϊηριυ δῖ) Ὀθ- 
ποθ “6]0σὲ" δηὰ “.ο8]10ἀ.᾽ (Δ|}[Πὸὴ5 ΤΟΥΘΔ]8 
(86 ἄφοσοὸ οὔ οἹθοϊΐοῃ. Τη6 οπὰ οὗ οἱδοϊΐοι ἴῃ 
ἰδ9 Νενν Τεοείδιηοπὶ αὐ 5 ὕγοια ὑμδὲ ἰὴ ἐμο ΟἸἹά, 

4. ΤῊο ΟΠ γ δια Β Τ68] Ὠοῖηθ 8 ΘΆΥΘΙ : ΠΟΣΘ 
ὈεΙο νὸ Δ. ζυοδὲβ δῃὰ βίσϑῃοσθ, 85 θανϊά δου- 
ἴοδδεβ : “1 δῖ Ὀοίμ, (ΒΥ Ῥἱ]χτίτω, (μ τὸ Ὀ6]0) 
διὰ (ἢν οἰζίσθα (Δ οΥ6)᾽", Ῥβ. χχχῖχ. 18. [Τ}ἷ8 
5 Κἰ Βον᾿ 5 υϑυβίοι, Ὀυὶ ἰὲ 15 ἀου δι τοῖον ἰμ 9 
δι Π65ἷ5 οὔ ρέϊστίπι δθὰ οἰέζοι ἰδ στϑηϊθα ὈΥ 
ἐἰθ οτἱ κίπδὶ ΗΠ Όσον, ὩΦῚΏ 8 τδίδοσ ἃ Ἅἀεπίζοη 
ἴμδὴ ἃ οἰζίσοπ (116 7900718 οΥ̓ (80 ἀἰθροσβίοη ὙΟΣΘ 
ἀεπίζεπε, ηοὶ νάρηθῃ ᾧ πανις ΤῈ6 ἰἶτηο οὗἉ ἷ8 Β0.- 
τονσίη] ΕΟ ΠΣΙΒΒΕΡ ΤΕ Ὀγχὶοΐ, 8δβ σοπίσααιοά τὶ (ἢ 9 
Θἰ ΕΓΔ] αἸΟΥΥ οὗἉ ιἷ5 ἱτα ρου 8019 Βοῖαθ. ΟἿ. ἱ, 4; 
γ. 10; 1. 11. οὗ, Ηοῦ. χὶ. 18. 

09 τοοϊΐο οὗἉ [ϑγδοὶιΐοα πὰ θοᾶ: “1 81) 8 
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ὅ, Τμο ο8}1 οὗ Ὀλνίηο βγδοθ 888 ἰΐδ ῬΥΟΡΟΡ 
ΒΟ2ΒΟΒΒ δηὰ ΒΟΟΣ ἰπ ἡδίλοχιβ 88 γ}9]] 85 ἴῃ ἰηαϊνι- 
1818. Δοοοχαϊΐπᾳ ἰο Αοἰδ χυὶϊ. 6, 7, (86 ϑΡ» χιὼν ἴογ- 
Ὀδαο Ῥδυὶ δηὰ Τιπιοίδγ ἰο Ῥσϑδοὶ ἱπ ῬΥΟΘΟΒΒΌΪΔΡ 
Αβὶα διὰ Βιγπία, Ὀὰλ βοοὺὶ δος ὑΐὸ Βοιχ οὔ 
ἔτϑοο δβἰσιοὶς 4180 ἔοχ ὑο8ὸ ῬΣΟΥ 665 Ῥα580αἃ ΟΥ̓́ΟΡ 
'δὐ (ῃ09 βγϑὶ. Οἱ 818 σοίισπ ἔσοα Εὐχορο, Ῥδυὶ 
ἀφοϊατοά ἰδ ποτὰ οὗἩὨ ἰμ6 μοτὰ 6808 ἰο (δ 6 768 
διὰ ΟἴὙΘΟΪκΒ ἱπ Αδἷῶ ὉῪῚ {1|0ὸ ΒΡ800 οὗἩ ὑνὸ ΥΘΆΓΒ, 
Αοἱβ χῖὶχ. 10. Ηο οσ οἴδιοσς βοσυδηΐβ οὗ Ομ γὶβὶ 
ταυϑέ μαγο ρ]απίοα ἃ ΟΒυσοῖ ἰῃ ΒΙΓμγπΐδ. 

6. Το βἰδὶθ οὗ βαϊνδίζοῃ οὗἨἩἁ ὈΘΙΊΘΥΘΣΒ 18 ποὺ ἐμ9 
Τοδυϊὲ οὗἩ βοτϑ βυδάθῃ τηδηϊοϑίδίϊος οὗ ἰμ6 Ἰονϊπ ας 
Ὑγ1}1 οΥ̓Οοἄ, Βρτυμᾷ ἊΡ ἴπ {λ6 σουγΒ6 οὗ (ἴτη0, Ὀυΐ 
ἐδ οἴἶεοοὶ οὗ Η]Β οἴθσπδὶ ἄθοῦθο δηα 0. 9- ἀοἰου τη 8" 
ὑἷΐοη. [δ 6 τοσὶς ραν οὶ ραιοα ἰῃ γ 86 {πγ69 
ῬΟΥΒΟΩδ οὗἨ ἰλ6 Ηοὶν ΤΥΕΪ δηὰ τοἀουπάϊηρ ἰο 
ὑμοῖν αἴοσγ. αοἂ 9 ἔδιδον οἰθοίβ ὑπο βδ γι ΐοῃ 
ἴῃ Ομ σῖδὶ δπὰ Ῥυθρδῦοβ βαϊγαίίοη ; Θοὰ {πὸ ὅοῃ 
Κἰνϑβ γοδ) ἐγ ἰο οἸϑοϊΐοι ὉΥ ΗΪ8 1176, Βυδοσίησ δπὰ 
ἀϑδίὰ; αοὰ ἰλ6 ΒΗ] αμοβί δρρσορσγίδιθδ δπὰ δῃ- 
ῬΙ 168 ἰο {Π6 600]8 οὗὨ ρμοπίϊθῃί Β' ΠΟΤ [(Π6 δα] γδίϊοι 
Ῥτοσυγοὰ ὮΥ 76808 δμτῖρι.-.- Ηο ἐδδὶ Ρ]8ο668 πἷτη- 
861 πὰς (116 ἀϊδοὶρ᾽ πο οὗὨ ἰμὸ Ηοὶγ Θιοδὲ διὰ 
ΒΌΟΥ ἰτη56}7 ἰὸ ἔοστῃ ἰδ 6 τοβοϊυϊέοι, “ ΑἹ] ἐμὲ 
ἰλο 1,ορὰ πδὲἢ βαἱὰ ν1}} τὸ ἀο, δῃὰ Ὀ6 οὐϑαϊοπί;,᾽" 
88 ἴβγδοὶ βαϊα οὗ οἱ], Εἰχ. χχίν. 7, 8 του βίθσ: οὐ ΒΥ 
Βρσὶκ]οὰ τῖϊ ἰδ 6 Ὀ]οοά οὗ ΟἸ γτϑὺ, ἷ8 818 8.0 
δογοσγοα, 618 τοχαγ θὰ 88 ρῦ 9 δηὰ ΒΟΥ ἴῃ ΟὨσἰβί, 
δηἃ ὁπ80]6ἀ ἰ0 ΤΟΠΟΥ Ἀγ ΘΟ ΙΥ δοσυΐοο ἰο ἀοὰ δὰ 
ἴο 6 ξουπὰ πιοῦν προὺ Ὀοΐοτο Η τι, 1 9πο. ἰ. 7. 
Ιῃ ἐμ9 Νον Τοδίδιηοπί, ορὶσὶς δὰ Ὀ]οοα ΔΡΡΡΘδΡ ἰὸ 
0 ἱπεϊτοφ οὶυ σχοϊαϊοὰ ἰο οδοὶ οἴμοσ, ὅπο. υΥἱ. δ8, 
οίο., Βοσα, 111. 24, 26 ; Υἱϊὶ, 1; 1 5πα. τ. 6. 

Ἴ. Ῥοδοθ 'ἰβ ἃ ρἰοστίουβ ἤσχυϊξ οὗ ἴγδοθ ὙΠΟΥΘ 
ἐξ 16 τοοοϊγνοᾶ ἰπΐο {μ0 μοδγὶ, οἵ, Βοι. ἱ. 7. ΤῈ 
βδϊαὐαιΐου οὗ Ῥθδο99 οοπίβίπ 86 βυτω-ἰοί Δ] οὗ (λ9 

Ρ6]. Τΐμον βῶγθ: “Ῥοδοθ ἰδ ἴθ ἴδυοὺσ οὗ 
θά ὙΠΪΘΙ ΠΟῪ Ὀοχίηβ ἢ 5 Ὀυΐ τηυδὲ ἩΟΥΪΚ ἸΔΟΣΘ 
8δηἃ τοσο δηὰ τυ ἰρὶγ ππίο ἀοαῖμ. ΙΓ 8 σιδῃ 
Κπονθ δὰ δο]ίουθα ἱπ ἃ βυδοίΐουβ αοὰ, β λα 
Ηΐτα; δἱβ ποασὶ ὅπᾶὰδβ ροϑδο, διὰ 86 ὕϑδσγβ πο ἐμ ο Ὁ 
9 ποσὰ οὺ ἰδ)ὸ ἀοΥ]}, ζ0. 86 πον ὑπδὶ αοά, 
ψἢο ΘΟ σο8 8}1} ἐπί κδ, ἐδ 18 ζγιοπά, διὰ νν1}} ἀθ- 
Ἰΐτον Ηἷπι ἤγοσῃ ἀϑδίδ, 8.61} διὰ 8}} οαϊδινυ ; [16 γ0- 
ἴογο Ηὶβ δοῃβοΐίθῃοθ ἰ8 70}} οὗἉ ς βονίαι διὰ [ογ. ΤῊ 
8 ψπδὶ Ῥείοῦ ἀθείσοβ [ὉΣ ὈΘΙΙΘΥΘΙΒ; ἰΐ 18 ἃ σἱρδὶ 
ΟἸγἰβίλδη βα]υϊαϊίου, τὸὶϊ πο ὰ 411 Ομ γὶ δἰ λδη8 
ΒΒου]ὰ γστοοὶ 056 δηοίμον. : 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το βογσυδῃηίθ οὗ Ο τὶ δὲ πὰ οομδοϊδίζοη δπὰ ὑρο- 
ἐθοίΐοι ἰπ 186 ἔδοί ἐμαὶ [ΠΟῪ 8.6 δοιί οὗ [0 ηλ 

ἔπο8 
οπ οασί.""--μο βυ δ] τηοθ Θοπβοϊδίζομ ἰο Ὀο]οπς ἰὸ 
αοἀ᾽Ἐ οἹοοί ρϑορὶο ;---τἰίΐο Ὅ0 8. ταϑιδοῦ οὗ {δμ9 

Ομυγοῖι, ἐκκλησία.---Μ.. Το γϑδβοὴ οὗ ΟΣ 6]60- 
τἴοη τοδί ἀθα ποὶ ἴῃ τῶδη αὶ ἰῃ (πὸ ἴγθθ 7806 οὗ 

βοά.----ΤῊθ ππτοϊβίδ 8 Ὁ]6 ἰοκθηϑ οὗ 6] οί 0} .--- 
βρσϊκηης τῖῖ 16 Ὀ]οοά οὗ Οσὶβὶ, (80 Ργϑοΐουβ 
ἰγϑδβυγο οὗ (89 οἷοοί.---Τ 9 σοσὶ οὗ ρκτδοο οαγτὶθα 

οὰ ὉΥ ἐμ ΗΟΪΥ Ττίπἰ τ ἴω 86 βδίηι 8 μϑδσῖὶ..-- 
ΤῊο δ]οββοᾶὰ οπὰ ἔὸ᾽ ΒΘ ὁ 8.6 048]16ὰ, ᾿ 

ΒΊΛΆΚΕ:---οἴον 88 δὴ ΑΡροβί!ο οὔ δοδυβ Ομ τὶδί, 

Ῥαυΐ ποὶ ἐδμο τἱ δὶ 019 υἱσοχοτοπὶ οὗἩ Οτὶβίὶ ὁπ θα σίῃι. 

--α υυ9 οϑηποὶ ἔογκεί μο80 Ὑ ΒΟσὰ ΒΘ 888 
Ὀεροίνοι ἱμ 7 οβὰ8 ΟὨτὶδί ; 17 (9 18 ἈΠ80]6 ἰ0 Θοτ- 

ἤαχὶ ἰΆθιι ΟΥΔΙγ, μ6 ἀο68 ἰξ ὈΥ ἸοίίοΓ.---Εθ Ὑ80 ἱ8 



14 : ΤῊΣ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤῈΒ. 

8ἃ Εἰ ΓΔ ΔῸΣ ἰπ 8 ΘΟΌΒΕΣΥ͂ ποϑὰβ ποῖ οἱ δαὶ δοοουπὶ ὕδιμ ἱπ 9688 Ομ τὶδί 18 ΤΌΣ ΒΘΘῃ.---ΟὙὐδοο πὰ 
0 884: ἱὲ ἰ8 δπουσὶ ἐμδὺ Β6 [85 βοουγϑὰ ἃ ζδὶὺ 1 Ῥ6806 Ὀ6Ίοπρ ἰοκοί μον, δπὰ τοῦδ ποῖ Ὀ6 οοπίουπά- 
Βογίίαρο πὶ Ομτὶθὶ. ΤῺΘ τογ0 ᾽9 Ῥογοοΐνοα {μΐ5, θὰ. Σὰ πδίυτο δηὰ δϑβΌΣΔΩΟΘ; μῦδοὸ ὑτίηρξε 
89 1688 .1}}} ΒΘ ὈΘ αἰίϑομοὰ ἰο ἐμ που] ὰ διὰ {1 [ Ῥθ800 δῃὰ ρϑδοθ ἰθβί 1868 οὗ συϑοθ. Νόοηῆθ ὁδῃ ἀθ- 
ΤΆΟΤΘ Ὑ111 Β6 Ἰοπς [70 δἰ ἈΘΔΥΘΩΪΥ ζδι μου] δηα.--- ἰαἷἰσο ΔΔῪ ὑμϊηρ ΤἸΏΟΤΘ ῬΧΘΟΙΘῸΒ ἐδδὴ ρτδλοθ δηὰ 

Ιῃ ἐδὸ οἱοοίίοῃ οὗὨ χτδοϑ ἴδ ἄϑοσϑο οὗ αοὰ 15 πο [ βθῶσθ; δ6 ἐδδὶ μβαίβ ἔβοῖι 8 ἈΔΡΡΥ͂ [ὉΣ (ἐτη9 διὰ 
ΔΌΒοΙυἑο, Ὀπὺ 1ὲ ἐδ ,κοβ Ρἷδοο Ὀθοδιιθθ Ῥουϑουοσΐηρ 0. οὐοσηίγ, 

ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 8ὃ-12, 

Ακπλιτειβ:-αο ἰ6 Ὀγαϊδοὰ ζογ ἐδ ὅτδοθ οὗ γοκοῃοσγδίίοη διὰ ἴος ἔἰο Βορο οὔ [86 ΒΟΔΥΘΌΪΥ ἐπμασίέδποο, Του δὰ ἐμοσθΌΒ. 
Βυδοτίηκο δμου ἃ δυφτοοπί δηὰ ἐπίϑηδν 1} ΟἸ τ δίίδιν δ [07, ἴοΣ [ΠΟῪ βόσγο ἴ0 ὕσζουὸο δἰδ δ, πο βρίτὶ οὗ Ομείσί μοὶ 
ἀϊγοοίοα ἐδο ἐπᾳυίτίοο οὗ ἔλο Ῥτορδιοῖθ ἴο ἐιἰ6 ομὰ οὗ ΒΟΡΘ, γοα, ουϑῇ ἐἶλ0 Δ ζ616 ΟΣῸ ἀσοίτομδ οὗ ἰοοχίτς ἱπίο (δία δι]. 

γαιίου. 

8 ΒΙοεβοᾶὰ δὲ {80 αοἃ δηὰ Εδίμον οὗ οὔγ 1ωοτὰ “6508 ΟἸτίβῦ, τ ΒΣΟἢ δοοοχάϊπρ᾽ ἰο δἰ 
ΔΡυπαδῃύ ΤΩΘΓΟΥ͂ μαι ἐροροίίθῃ τ ρδὶπ πηΐο ἃ ἸΥΘΪΥῪ ΒΟΡΘ ΒΥ {86 τοβατγτθοίίου οὔ 

4 “6805 ΟἸιτ δῦ 80 ἀοδά,; ΤῸ7 δὴ ἹμῃοΥ Δ 66 ἱΠΟΟΥΓΕΡΟΣ 6, δὰ πηὰοῆ]οά, δπὰ 
δ ἐμαὺ λάθοι ποῦ ΔΊΤΔΥ, Τοβεσυϑθὰ ἴῃ ἈΘΆΥΘΩ [Ὁ γοὰ ΒΟ δ.θ ἰκορὺ “ΌΥ ὑδ6 ῬΟΝΕΣ 
β οὗ αοἂ ἐμτουρὰ ΚἈΠῚ δαηΐο Βα  γδίϊοι σοδαν ἰο 6 τϑυθδὶϑὰ ἴῃ {86 ἰαδὺ ἄπηθ. “Ὗ Βογοίῃ 

γθ τοδὶ το]οΐοθ, ὑμουρ ΠΟΥ͂ Ὁ 8 Βδθᾶβοῃ, 1δ πϑϑὰ 6, γ86 δῖ ἴῃ ᾿ϑδυΐηθβα ἐΒβτουρὶι 
ἢ τοδοϊοϊὰ ἐοτηρίδιϊομβ : Τμδὺ ὑπο Τ{114] οὗ γοῦς ἔτ, Ὀοὶπρ τσοὶ ΤηοτΘ Ῥγθοΐουβ (μλα 

οὗ ροϊὰ ὑμαὺ ρουββοίι, ὑβουρὰ 16 Ρ6 διυθαὰ τι το, χαῖρ 6 ἕοπηὰ "πὨΐο Ῥγαῖδο 
8 δι Βοῃουῦ δηὰ ρμ]ουΎ δὐ {1 ᾿Ῥδρρθασίπρ οὗ “9}6818 ΟΒτὶδὶ : ἩΒοτὰ Βανΐηρ πο 1 Βθθῃ, 

γα ἴονα; ἴῃ ποῖ, μου ΟΝ τὸ 566 λίηι ποῖ, γοῦ Ὀ6]Ἰονϊηρ, γ6 το)οΐοθ τὶ ᾽0γ τ- 
9 βρϑδίκδθϊο διὰ [Ὁ]] οὗἉ ρίογυ : 3 15 Βϑοοϊνίπρ {μ6 ϑῃὰ οὗ γοῦν ἔδιι, εὐεη (Π6 βα]γαίίοη οἵ 

10 γοιν βουΐϊβ. ΟΥἁ ποῖ βαϊνδίζοη ὑμ6 ρσορμϑὲβ βανθ ἱπαυϊγοὰ δηὰ βοδγομοὰ ἀ Προ η γ, 
11 το ρσορμοβδίοα οὗὁὨ ἰμθ στδοθ ἐλαέ δὐλοιιζαί σοπια ἀπο γοὰ : ϑοδσοβίηρ τ δδί, 1“ὉΥ τβδί 

ΤΑΔΠΏΘΥ ΟὗὨ (ἴθ ὑ86 βρίγιῦ οὗὁἨ ΟΠ τὺ τΒΘἢ ττὰ8 ἴῃ ἔμοια ἀϊὰ πὶ ση Ὗ, ποθὴ 1ὺ ὑεϑδοά 
12 Ὀοΐογθμδηά ἴδ βυ ο ΠΡ οΥ ΟἸ γἰβύ, δηἃ (8:6 σίουυ ὑμδὺ ββου]ά ἔπον. Ὁπίο ποι ἱξ 

γ88 τουϑδὶοᾶ, ὑπὺ ποὺ πηΐο {μθτηβοῖνθθ, αὐ ππΐο Ὁ8}} μου ἀϊὰ τηϊηϊβύον [86 ἐπίῃ ρβ, τ ΐοὶ 
ΔΙῸ ΠΟῪ τοροσίθα πηΐο γοῦ ὮὈΥ ὑδθαι ὑμδὺ πᾶνθ ῥγοδοιιϑὰ (Π6 ψΌθρ6] πηΐο γοῦ σπῖτι (86 
Ηοὶγ αΒοϑὶ βοηὺ ἄοντι ἔγομι θᾶνθα ; Ἡϊοΐ (πίη ρα (86 δ ρ6}8 ἀεβίτθ ο ἰοοῖς ἰηΐο. ὦ 

Ψαεο δ. Π ξῳρενεναυί κοι... ]ς.-Χ. 
ΓΑ ἀλμόμμμα, "- δα λάρος ΔΈΩ Ηΐο ταδηίο] ἃ μὰ ἐχ ὅσο Βακοϊίοη τ δαδῖΐη ὮὉγ ἔδο σοδισγοοίος οὗ 76888 

ΟἸσίοϊ ἤγοι [86 δοδὰ, ππῖοὸ ἃ κὐβϑν φλξροβ πιο 
σι φ-ι---- 2 Ὦππίο - - - - τ Τβσγουρὴ {110 σοϑαστοοίίου, οἵο.--Μ.} 

͵- ΜῚ 
Αὐϑίϊασν αὶ Ἀέϊϊιανα εεἰ οοοαδεεονι φρονρά: γπνιείαϊων. Ῥ ἐσίων ἄταν κων ἐπρενγίοεες, δοίαμς ἰοἰῥάσα ο(Ἐ 
[ ἰυέμέξμε ἐ6ε8ὲ : νεῖ ἑα, πεῤέμν, οἱαίοὐειπὲ ε04.".--Μ.] δὰ 

. [σά Βέη..-τοίμως.--Μ.] 
Θεστοδῃ :-- Ἡ ΜΙ οὮ ἰδ ΑἸτοδὰγ ὑσορασοὰ."---.] 

οτῖοο ὅ. [6 ἐν ᾧ, “ἴἢ ἴδιο ὙΠΟ ἐγτηο."-- ἼὙηάδ1ο6.---Μ.} 
Οοά, δίη,. -δέον Υἰϊδουὶ ἐστιν' --δλυπηθέντες.--Μ|] 
Θογιιδα :-ὙΒοσϑδὶ γ8 ταϊοίοϑ; Ὑ20 ΠΟῪ, 17 11 τοῦδέ Ὀο δ0, ἃΣ6 10Γ ἃ {10 εἴπιο (ΟΣ ἃ Μ{{16) δδπ!οἰσὰ ἐπ π|ΔῈ} 

Ὀόθη δἰδίοϊοα, ἢ. - - - τ. .---.Μ. 
απ οἾ. " δοκίμεον Ῥτοῦδαλϊγα«δοκεμασία, Ῥγοοῖ 944. 1. 8. Ῥτγοοῦ ΘΟπιθ8 ΠθδγΟΡ ἰΠ6 οστηδλῃ ἴμδη ἰτσίδ].- -Μ.) 

δ δοκιμάζειν ῬτοΟΌΔΓΟ, ἩΒΘΏΟΘ [86 ΔῊ ψγιχζίεν, δηὰ πὸ ΒπρΠ ἢ Μ.] 
--ρ Ἐμοὶ γοῦΓ ΤΑΙ ἴῃ 116 Ὁγοοῦ ἸΏΔΥῪ ὃθ Τοππὰ τηυσοΐ πιοΓο ῥγϑοίουσ εἶτα ῬΗΣ ἐμαεὶς ευϊὰ, πιο» 

ἴδ Αἰδο Ῥγουϑά ὉΥ͂ ἦσο, πο Ῥγαίδο δῃἃ ΒΟΠΟΌΓ δῃὰ βἸΟΥΎ ἴῃ {86 τουοϊδίίου," οἵο.--- Δ. 
[Ὁοά. 8, ...-πολνυτιμότερον.--δοκ. κοτιμ.-Μ.] 
εἰς, τοδυ] ες ἰΏ. Ξο0 ΒΟΌΪΠΒΟΩ δ. Υ. εἰς δ. Δ.---Μ4.} 
ἀποκαλύψ εἰταῖη τονοϊδίίου. Ὑα]ς. Ἧ71.].--Μ0} ᾿ 

Υαενο 8. [11 1, ΔΟΒπιδδη δηὰ Τιϑοβοηὰ. ἰδόντες, Ὀὰαϊ εἰδότες 16 αἷδὸ δἰΓΟΠ ΡΥ συργνοτίοἁα.--Μ.] 
Οοά. δίη., ἀέτοοθ ὙΠ} 119 ζοστηοσ.---Μ. 

ἴα ρἱογίβοαία---Ὑα]κ., ὅόγαι., ῬΠ1ς]1.) αοῶστα, ΑΠοχὰ, Τεατιρμδαὶ [0γ..--Βεοπη.»}.} 
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γατοῦ. [2 Βοοαϊνίης Ὧ16 οῃὰ οὗ γοῦν ΔΙῚ ; σαι Ἀρα αν ΟἹ (86 οπὰ οὗ γοῦν Μ|}".--Μ. 
8 ἴ8Ὸ δοηδο οὗ κομί ὦ ἰἢ τοΐἀ]9; 569 

Υ̓ 5010. [Οοὰ. δ81η.--ἀξηραύν. νὶϊὰ Α. Β'.--Μ.|] 
ὕοιθο 11. Βιη...-ἐρανν. ὙἩΠῺῈ Β΄.--Μ. 

φυο εἰ --ὐοερία. “ 
γαῖα 12. [16 ὑμὲν [6 [6 ΠΙΟΣΘ δυϊ ποηῖο τοδάϊηρ.---Μ. 

[ἡμῖν βϑγγν. Οορὲ. ὑμῖν Α. Β. 6. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

γε. 8. ΤΏ ῥσδὶδο οὔ ἰλο Ὀἱνίμο στϑοθὶῃ ἰδ6 ρῖο- 
τίου Βορ9 οὐ Οιν ἰδία 0.08 }11κ0 ἃ ἀθορ δῃὰ νὶὰθ 
δἰγοδιῃ ὕσοια {86 [111 ποδχί οὗ 6 Αροβί]θ υ. 8--12. 
Ῥρὰ] ῥἈγδῖβοϑ ἴῃ Β' τα] ἰδηρύυδροὸ πὶ ὁπ6 ἸοηΩ 
Ὀγεδὶ οὔ 7ΟΥ ἐδθ βαϊγδιζου χἴνθῃ ὑπίο υ8, ΕΡΆ. ἱ. 
8ὃ-14, ο Βευὸ ἤχεί {86 βουγοθ δῃὰ οδῦδο οὗ 
ΟἿΣ δΟΡΟ, γ. 8, ἰδθῃ ἰΐ5 ϑῃὰ δηὰ ρίοτγυ, ν᾿. 4, ἰμθἢ 
ἰλ9 ΜΔΥ τὸ τιυδὶ ἰδ κο τΒΙΟῺ οὐρμὲ ποὶ [0 ΤιΔ κα 
8 Βοβὶἐδίο υ. ὅ-8, δηὰ Ἰδβι]γ (86 πιοδῃβ ἀϑδίρηοα 
ἰο ὁπδοῦγαρο δηὰ βίσο: ίμο 8, Υ. 8-12. 
ΒΙοαδοᾶ ὈῸ ἴδο Θοἄ---ΟἸτ] αἴ.---Οοα 18 ΒΘΤΡ 

δ)οδδοὰ, 88 18 ΓΥΘΑΌΘΒΠΥ ἐπ οὁ886 ἴῃ ἐμ ΕΡρΐδι168 
οἵ ΡΔ}, ποῖ ΟἿΪΥ 88 ἰο ἘδίμοΣ Ὀσὲ 8180 88 (86 
Θοὰ οὗ Ζ26βὺ8 ΟἸσίβί, 2 ὅοσ. :. 8: χὶ. 81; Βόμι. 
χτ. 6; ΡΒ. ἱ. 8. 17; Ἃο]. ἱ. 8; οὗ. Φοδηι χχ. 17. 
Δ ἱπιροτίδηίϊ βυρροδίΐου δοποοχηίΐηρ (86 χοϊδίϊοι 
οὗ 86 Γκοβοδ ἰὸ ἐδ δίδου. ΟἾ]Υ ἰπ Ομ χὶδὲ δηὰ 
ἰδσουχιι Βἴτῃη ἀο 411 ἅπὰ δηὰ ροββοδβ αοὰ. Τδθ 
ῬαΟΓΏΣΥ ροϊπίδ ἰο (π6 οἰο ΧΑ] ἌΡ δ Ια, ΤΑΙ οἴ 
1.6 Βεΐπρ οὗ αοὐ, Ῥα. ἰἱ. 8; δηὰ ἰο ἰδ ἰπιϊτηλίο το- 
ἰδίώοη ἰο 9 ᾿ποδσπδὶθ βοῃ. Ἔοΐββ ἀουῖνοθ (μι ΐ8 
ἀοχοϊοκίοδὶ Τοστη]8 ἤγοϊω, τυ τυ Ὺ Ὀ6 66]16 ἃ, 89 
ἱαγκὶο8] πβαρὸ οὗἨ ἰδὸ Ῥσὶπιϊϊϊνο Ομυσοῖ, οἵ. 

ὅδι5. 1. 27; 111.9. Ηο ὑδίπϊκα [μδὲ δα: ἃ ὀχρσοδβίοῃ 
ἷς ἱποιοϊοσὶ δ Ῥχοοῦ οὗ 6 Ἐββϑηΐδὶ Ὀἱυ τ Υ 
Διὰ Ῥχοξχίβίθῃοο οὗ ΟἸσὶδί. ΟΥὦ, οἡ 6 ΟἾΝΟΣ 
δδηπὰ, Μαϊὶ. χυΐ. 16; Φοδα τἱ. 68. 

ΜΜΘΤΟΥ, ἔλεος (ΡΠ) {80 οοτπιραδοὶουιδίξης 

Ἰοτὸ οὗ σοὰ, νοι οομἀοδβοθηβ ἴἰο ἐμ Ἰονν οδίδίθ 
οὗὁἨ [86 ΒΟΙΡ]685, (86 τΟΔΚ, ὑπὸ ἱπιροίθπί, {89 
πτοίομοά διὰ ὑπ6 δα], ΤῈ 18 ἃ τυδη 0} ἃ ΤΊΘΓΟΥ͂, 
8 ἨΟΒΟΟΣΙῸΪ στο μο8 ὑμογϑοῦ ἢ πρό ἱϊ. 4) ψιΐο ἢ 
ΒρῬΟΔΡ5 γοόχῃ 16 του] ἰϊυο οὗ ἐδ αἱ δ οὗ ζτϑοθ, 
ἤἴτοτα ἰλ9 ἀορίμ οὗ ΟἿΌΡ τιΐβοσυ, ἔγοτι ἐμ οχιθμὲ 
δια ἀἰγοσβὶὶγ οὗ 18 οδοτίβ οὗ ἀθ] ἴνοσϑιοθ. 
Βοκοῖῖθι δραΐτι, ἀναγεννήσας οἱο. οὗ Φοδη Σἰΐ. 

ὃ: ΤΙι. 11]. δ; Φδιηοβ. ;. 18; Οο]. 111.1; Ερᾷκ. 1ϊ. 
10. Ηο μι48 κί πά]ϑὰ ἴῃ ᾽8 ἃ ΠΟῪ πρὶ τὶ ΐα81] 1170 ὉΥ 
ΗοΙγ Βαρίΐϊδβπι δῃὰ {π6 ἱπῆυθηοοβ οὗ ἐμ ΗΟΪΥ 
Βρίστίε οοπποοίϑα ἐμβαρουίί, οἵ, ΕΡἈ. ἱ. 19. 20. 

8 86 Ἰαϊὰ ἰμ6 Ἰουπάδίλου οὗ γοογοϑίϊηρ 08 ἐπίο 
Βὶδ πασο. “Εἰ [88 τηδὰθ 16 οἴϊιοσ τωθῃ ἴῃ ἃ Ὁ 
ἸΒΟΓῸ Θαβϑη(ἷ8] ΒΟΏΒΘ ἰπδὴ ἰΐ νγὰῶϑ 0η060 Βαϊὰ ἰο 
86}: “Τμσα 8.81} Ὀ6 ἰπτηοὰ ἰπίο δηοί μοὶ ταδηἢ 
1 Βεχι, χ. 6. Ὑμδὶ ἰδ ἰδ ῥσγϊποὶραὶ ἔσυϊ δπὰ οπὰ 
οὗ ἐμἷ9 πον ροπογαίϊοη ἢ Α Ἰ᾿ἰνίησ μορθ. [8 
οὐ)οοὶ 5 ποΐ ΟΠἿΥ ΟἿΣ ἔπΐυ το Γοβυσγϑοίϊου (τοί .8, 
Βεῦκοὶ, ἀΘ οιίθ), θὰ} 80 π010 ρ]θαϊ υθ οὗ 
.8ὸ ξοεϊναίΐοι δι1}} ἰο 6 σουθδὶϑὰ Ὦγ Ζ26808 ΟἸσἰβί, 
ὁγοῦ ἘπῚ1}}] (86 ΠΟ ΒΟΔΥΘΙΒ δηὰ ἰμ6 ὩΘῊ θα σὶ ἢ 
Β.)Δ}} Δρρϑασ, 2 Ῥοίος ἱἰϊ. 18, 14: Βου. χχὶ. 1. 
Βίνι δ ἐπρ] 198 116; δὸ ἰὲ ἰ8 ψτὰ ἰδ ΒοΟΡο οἵ 
ΒΟΥ 8, ἩΙΟὮ 18 ὑ89 ὙΟΥῪ ορροβίϊο οὐ {86 ναΐῃ, 
Ἰοδὲ δηὰ βονγοσ 85 ΒΟΡ6 οὗ {6 γον] ]γ-ταὶποά. 
τ ἰδ ῬΟΥΘΣΖΏΙ, δηὰ αυΐϊοϊκοηθ ἐδ 6 Βοδτὶ ὉΥ δοτ- 
ες, βίσε ιμοπίησ, δὰ οὁποουγαρίηρ ἰΐ, ὈΥῪ 
τοδικίης ἰὑ Ἰογοῦϑ διὰ ΒΟΥ] ἷἱπ αοὰ, 18 
υϊοκεηίηρ ἱπβύθμο6 ΘΟ. ΟΥ̓ΘῈ πο ΟἿΣ ῬΒΥδῖ64] 
176. “Ηορο 18 ποί ΟΥ̓ ἰδο 018] πλοπὶ οἵ (89 ὨΘῪ 
11,ο, ἐτοδιϑὰ ἐπ τοροποσγδίϊου, θὰΐ δἷδο (86 ἱπηθῦ- 
πιραὶ Ἰοτποὶ οὗ ἰμ0 δ8πι0.᾿᾽ ἢ οἶδ8. 

δηὰ βουῖίὶ 6. ν. ἰἰ. 2.- γυϊς.-Μ.] 

τοϊδέΐοη ἰο Ἡβοσα δηὰ τοὶ {{π6.".--ΡΌττοΣ.--Μ.] 

Οοά. Β[η.--Μ.} 

ΒΥ ἴδο σχοδυσσοοιίίοῃ! οὗ οβασ ΟὨσίδὶ 
ἔχοσα ἴδο ἅθ8ᾶἅ. ----δὶ ἀναστάσεως, Οα] νη, ἀοΣ μαγὰ, 
ἘΔΡΡ, διὰ εἶδα Ἰοΐῃ ἰξ ἐἰο ἀναγενν. ; ἰὺ ΒΘΟΙῺ 8 
ΤΔΟΤῸ ὨδίηζαΙ ἰ0 οοπῃθοὶ 1ὑ τι ἰδ ἱτατηοα δέον 
Ῥσχοοθάϊης ζῶσαν; 80 (ξουχοθηΐυΒ, Βοπροὶ, δίοῖ ον, 
1 δοΒδηι δὰ ἀο οιίο. Ἐπ 11ἴὸ οὗἩ (818. ΒΟΡΘ 
βον ἔγοσα ἰΐὸ Ῥοβυσσζοοίϊοη οὗ 7268ι18 ΟἸσ δὶ ἔσγοϊα 
(86 ἀρθδἃ. “1 Ομσῖβὶ μδὰ ποὲ σίβϑϑῃ ἔσοιῃ (89 
ἀοδα, τὸ δῃου]ὰ Ὀ9 πιἱπουὶ σοπβοϊδίξου δὰ ὮΟΡΘ, 
δια 4}1 ὑπὸ σγοσὶς δὰ βυβοσίημβ οὗ Ομ γῖδί ποι]ὰ 
θῸ ἴῃ τϑδὶῃ.᾽ [1ἴμὸγ. ΑΒ Βυγχοὶγ δ8 Ηδ [88 
δοπαυογοᾶ ἀοδίῃ δηὰ οπίοσθὰ ὉρΟῸὰ ἃ ΒΟΔΥΘΩΥ͂ 
1119 οὗὨἨ ἿΟΥ, ΒΟ ΒΌΓΟΙΥ Ὑ111 (056 ὙΔΟ ΓΘ ΤΩΘΙΩΌΟΣΗ͂ 
οἴ ἰλ9 Βοάγ, Ὑδβοχζϑοῦ Ηο ἰβ Ἡοδὰ, ζ0]]1ουν Ηΐπι, 
ΘΥΘῺ 88 Ὑ6 ΒΙῃ ζ: 068 ἐπ οϑδὰ ζογ οὐ 18 ΤΩ ΘΙ ΘΓ, 
Αμπὰ ποὶ ἀτὰν ἰδοτ δος 1 

γ͵κε. 4. Τὸ 88 ἱῃδοχίϊβ:: 6, ἱποοστιτρὶὉ 16 
απ ἃ υ)π86Η168ἅ δπ ἃ 88 ἑαδοῖδ ποῖ αν γ.-- 
ΒΘΙΣΘΥΘΣΒ ΔΣΘ Βίσδη Ο.Β ὮΘΓΘ ΟἹ Θδσίμ, Ὀυὶ οἱ 6 ῃ8 
ἦι ποδύθῃ; ἰδ 0γ δγὸ ἱμοχϑίογο ἐπ ἤθδυΘη ἃ ΡΟΒ- 
δοδϑίοη δη4 δὴ ἱῃμου ποθ ἩΔ1οἷ ἰδ 06}} 6ΧΟ6]8 
86 ἱππογϊίδποο οὗ Οοἀ᾽Β δποϊοῃὺ Ῥθορ]θ ἴῃ {86 
Ἰδπὰ οὗὔὗἠἨ Οδθβδβα. 1.0 ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἱῃποσιίδποο (οὗ 
Μαϊίμον τὶ. 20: [κὸ χὶϊ. 88: χ. 26; χυξ[οΕἕ. 
18: Μαῖκ χ. 17) ἴθ (α) ὑποογγωρίδι. 1ὰ ἰδ 
ἴτοϑθ διῖκθο ἔγοπι 86 ζϑστοδ οὗ οοσσυρίϊου δὰ 
ἀρδίμ, 11κ6 4}1} ἰδίηιγθ ϑαυίλ]γ, ουθα ἐμοδὸ ΤΠ] ΟᾺ 
ΔΙῸ ΒΘΘΙΘΪΏΘΙΥ τοδὶ ἄστη δηα 1πἀοδίχιοί ]6, 4. σ. 
ὑπὸ ῥγϑοίουβ πηοίβ]8, οἢ. ἱ. 18. 28; οὗ. 1 ΦΖοδη ἱἰ. 
17. “«Ἐυβὶ ἀοθ8 ποὺ οογτυρί 1ΐ, ἀθοδν ἀοθ8 ποί 
ΘΟμδιτηθ ἱΐ, ἀθαίμ ἀο66 ποὶ ἀπαιτοῦν 1ι,᾿ Βρδϑοσ. 
10 ΘΟΙΡΓΘ ΒΘ β ὑμπΐο, ἰο Ηΐπι, ὙΠΟ ΟἿ] [88 
ἱσαιπουίδ} ν δηὰ 18 ο8]19ἃ "(19 ΕὐοΣηΔ]᾽ 1 ΤΊτα. ἱ. 
17. Ηον οουἹἱὰ ἐὺ ἐβθῃ θ0 ἀοδίγογοα ὉΥ͂ ΔΗ͂ 
ΘΧ ΘΣΔ] ῬουοΣ ἢ Ιἰ ἴβ (δ) ὠπάδ ἱρὰ οΥ ὑπδίοπιϊδἢ- 
αδί6.ἁ. ἸἼμὸ οδγί δηὰ ἰδ9 Ἰδπὰ οὗὁἨὨ Οδπδδη ἰπ 
Ῥαγίλουϊασ τσοσο ρο]]υἱοὰ Ὦγ ζοδγίαὶ Ὀ]οοἀδοδαϊης 
δηἃ ΙΩΔΗΥ͂ ΟἾΝΟΣ ΠΟΥΤΟΥΒ. ωογ. χυὶἱ. 27. 28; 
ΝΌΏΡ. χχχυ. 88. 84: Ἑξσεὶ.. χχχνυὶΐ. 17; 26. ἱϊ. 7. 
Γη͵υδίδοο, 801 Β5ῃ 688, μαϊσοά, ΘΏΥΥ δηὰ οιππὶηρ' 
οἴοδυο [0 ὑθιῶροῦϑὶ Ῥοββϑββίουϑδ. [17 ραϊμοσϑὰ ὮὉΥ͂ 
Δυασίοθ, μι Ὺ δ΄ οοιμιρασοὰ ἰοὸ Ἰοδίμβοιιθ διὰ 
ὑθ1οῖκ ταῖτο, ΗδὉ. ἰΐ. 6.ἁ ΕγΟΥΥ δυάδι ὈΟΑΥ͂ διὰ 
ΘΥΟΣῪ ᾿υτηθηι ΒΟ0] 8 βἰδί ποὰ τὶν} μαύο} ἀοδίτοβ 
8Πἃ ΤΩΟΒΪΥ, 8150, τὶν ουὐπψαγὰ δ'π. Α11 ΘΑΥ ΒΥ 
ἦοΥ ἰδ τοϊηρὶοὰ τὴὶλλι ἀρ] οαϑυτο δῃα ΒΟΣΤΟΥ͂. 
Βυὺ [89 ῬοΒβδϑβϑβϑίοῃβ οὐ ἰδπὸ 118 ΔΌΟΥΘ 8.6 Ῥυγχθ, 
οἴθδῃ δηὰ υπδίδὶ πο, δηὰ ποίας ἱτρυγο ο88 
δἰίδοι ἰἰδοϊζ ἰο ὑμοπι. (6) “1 7ααδίλ πο αἰσαν." 
Ἠετε ἰμ6 Ὀοδυὶ οὗἨ θδυίθ]γ παίυσο 8 στρ  ἸΥ 

ἴῃς ΔΊΓΑΥ, ἰλόγε τοΐχηθ γῬοσροίυδὶ δρτίηρ; 
88 δού τὶπὰ ΤΩΔῪ Θδηρο ἰδ6 τιοϑὲὶ Ὀ]οοταϊπρ 

ἐδ άθῃ8β ἰπὶο 8 ἩΪΠΔΘΣΏΘΒ8, οἷ. οἰ. ;. 24; [5. χὶ. 
θ; ἐλέγδ ὯΟῸ δυο δἰἑογηπδίϊοῃ οὐ Ὀ]οββοιιὶης δηὰ 
ἐλαϊης 8 ἑουπὰᾶ, Ὀὰΐ ΟΥ̓ΘΣῪ (πίπρ ΤοϊηβὶῃΒ ἴῃ [δ 0 
Ὀοδυΐ οΥ̓͂ ἱπιρουβμδ}]9 Ὀϊοολ δὰ υογάυτσο. 
οἶθβ 8008 ἱῃ ἐμὸ ἰθγοθ Ῥγχοάϊοδίθβ ἃ εἰσί κὶπρ 
οΟἸἰτηδχ, Ηο δαγβίβαξιδο ἄσβι ἀϑμποίοϑβ [0 ἔγοθάοσα 
οὗ [86 ΒΘΔΥΘΗΪΥ ροβδοββίοι ἔσομη (86 βου οὗ 
ἀοδισαου Ὁ Υ δηὰ ἐγδηδίἰοσίποδθ, Ὑῖοῖ 8.0 
ἱπρμοσοπὲ ἰπ 811 οδυί]ν ὑδίηρα, ἐμὲ (80 βοοοπὰ 
ἀϑαΐθβ ἐΐ8 δΌΣ ἐγ ἰο Ὀ9 Ροϊ]]υϊθα Ὀγ ουϊπνδτα δἷῃ, 
δηᾷ (86 ἐμἱτὰ ονϑα ἰδο δἰἰθσπαιΐομ, τυ Βῖ ἢ Τρ ΚΟ 
(89 ὈΘΔΌΪΥ ΟΥ̓ ΘΑΣΊΆΙΥ πδίυγϑ Ρα88 ΔΙ δὶ 1θδϑὲ 
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ἰοιροσαΥγ. [ς᾿Αφθαρτος είεγπε αἴωτέπδ; --- 
᾿Α ὃς »υωγυπι--οὐἱὐ πἰλὲϊ πιαϊξ, πἰλ υἱξἐὲ δεί 

πιϊχίμηι--- οὐ ρυγισι σαυσίμηι---σαυαίωπι οὶ πἰλὲ 
ἐγ δἰἐἰδε ααπεδοοίωγ. ᾿Αμάραντος ποθ πιαγούξοοηξ. 
αἰ οοτωσο 

Ἑοαδοινυθᾶ ἔπ ὮθανΟΣ,, τετηρημένην. ΕΘ 
ἾΘΡΟ ὈΘΊΟΥ ἷπ ὑπ 6 Βίγϑηβο ΘΟΌΒΙΣΥ οὐἠἨ οὔτ ρ]]- 
τὶ παδο 8}} Ροβϑοδϑίοηϑ ΓΘ ἰῃβοοῦγο, {86 1861 ]1- 
ἴδῃ ο ΒΌΟΥΘ 15 ἴῃ ὑπὸ δυυχοβὲ συδίοαγ, ΤῸ; ἰΐ ἐδ ἱη ἰ} ὁ 
ΑἸ σὺν μδηὰ οὗἩ αοἁ. ΑΒ 1 μδβ θθθῃ ἀραὶ χηοὰ 
δὰ Ῥγοραγοὰ ἴον Ὀθ] οΥ ΓΒ ὕγομπι ΘΥο δίῃ ρ, 580 
ἦι ἰ8 Ῥογροί! δ} Κορὺ; δηὰ Ὀο] οΥόΥΒ, ὁ ἰδ9 
οἶος δδηᾶ, δγοὸ κορὶ ἴον ἱΐ, νυ. δ, 8ὸ ἐδαὶ ὑβ 6 ὁδῃ 
ἐπ πὸ Ὑ{186610896 ἰἱ, οἷ. 6]. ἱ. δ, 2 Τί. ἰν. 8; Μαὶϊὶ. 
ΧχΥυ. 84: 908 χ. 28. τεέτηρ. τωρ} 68 Ὀοΐπ ὑπ6 
οογίδι πίν δὰ ργοβοηὶ ΘΟ ποϑδὶ πιοηὐ οὗὅὨ {π ΒΟΔΥΘΩΪΥ 
ἱπμογιίλησο. πο θζυγο ἰδ ἰδθῃ ἤγοπη Ῥδυθηίδ 
ὝΟ ΒΟΟΌΣΟΙΪΥ συδγα βοτηοὶίης [ὉΣ ἱμοὶν ΘΒ άΓ ΩΣ, 
δηὰ μθη βυσρτὶδο ποσὰ πὶ 1, 

γεκε. ὅ. ἽἷηΟ δἵὸ ἱεορὲ ΌὉΥ ἴ86 βΡοννὸσ οἵ 
(οά, φρουρεῖν, ἃ τοῦ ἰέατνῪ ἰδσὰ υδοὰ οὗ 8 χκυδτὰ 
ἴοσ ἰμὸ φῬτοἰθοίΐοῃ οὗ 8 Ῥ͵86θ, ΟΡ οὗ δ βίγοῃ δὴν 
Καντϊδοηθὰ ἔοσίσοθβ. ΕΟΑΣ οὶ {89 οποιηΐθβ οὗἁ 
ὙΟῸΓ βαϊναίίου, Ὁ. γοὺ δο βυσζουπαθα ὮΥΓ 8 
δίτοπρ, Ῥτοίοσιίηρ Ὀοάγ-αυδγχά, ὉῚ ὑπὸ ῬόΟνΟΣ οὗ 
αοἀ δπὰ Ηἰΐδ8 ΒΟΥ δῆ ρο]5, οἵ. 2 ον. χὶ. 82; Ῥμὶ), 
ἦν. 7; βοῃρ οἵὨ 80]. 111. 7. 8; Ζ66}. ΐ. δ᾽; 2 Κ'η 
Υἱ. 16.ὄ 17. Νοιδίηρ, βδμογί οὔ Ὀ᾽νίῃθ ῬΟΎΘΥ 18 
ποράρα ἰο Ῥτγοίθοι 8 ἔγοτη 80 ἸΙΔΩΥ δίσοης δηᾶ 
Β.Ό16 Θμοπιῖθθ, 8Δ8Β ῬοίοΣ τηϑάθ ΘΧΡΟΥΘΠ66 ἰἱῃ ἢΪ8 
ΟὟ 0ὁ886ό..Ὀ  οἷ55 τΠῈ ΚΒίοϊ κου δηὰ ἀο οίΐθ 
οχρίδίη ἰὺ οὔ ἐβὸ ἩΟΙ͂Υ Θμοδί. δύναμις Θεοῦ ἷ5 
ΟΟΥΔΙΠΪΥ δορὰ ἰπ ἰπδὲὶ βϑῆβο, [υκὸ ἱ. 86, Ὀυΐ 
πνεῦμα ἅγιον β0608 Ὀδογο. ΤΠ ΟΥΠΟΡ ΒΑ268 
δαἀἀυοοὰ ὈΥ ἐμοὶ δ. ἱποομο]υδῖίγο. [{ Β601}8 
ὑποσυϑῦοσο ΔΥΌ ΣΑΣΥ ἰοὸ δρδπάοῃ (δ τοϊδίζοῃ οὗ 
(86 ὀχργοβδῖοι ἰο ἐδ Οιηπὶροίθμσο οὗ αοα. Οἱ 
ὙΔδι σοπα ἴοι ἀο τὸ ΘΠ7οΥ ὑπαὶ χυτὰ ΔΙΐΣ, 
Ὑ086 ΟὈ͵οὺ 8 ποὶ τηθηϊτομποα ΠΟΙΟ πῃ Ῥαγίϊουϊδν, 
δηα 5ῃου]ἃ δθ Βυρρ)]) θὰ ἔγοτῃ νυ. 8. Τὶ 'β (89 βδῖῃθ 
ἸΩ68}8 ὈΥ͂ ΜΈΣΟΝ δα] ταίΐοι ἰβ ἄγοι Ῥγοουγοᾶ, ἰμ 6 
οομδίδη Υ Κορὶ Ὁ}, νΥἱς. : Βοκηον ]Ἱοα χίης 6 πι8 88 
86 ΜοββῖδΔῈ δηὰ σοη δ θην βυστθηἀουῖης ἰο Ηΐπι, 
ὙΠΟ 18 ποὶ ἰἀδῃ ο 8) τὶ οὐοάΐοποο, θυὲ ἰμ9 
ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ ἰἰ, οὗ. Ασὶβ ἰἱ!. 16; χ. 48. Μαίί. ἰχ. 22. 
Ματνῖς νυ. 84. Το Υἱὶ. δ0. 

Βαϊ ναῖίοΣ σϑϑᾶγυ, σωτηρία, ΓΦ" ποόσα- 

ἐϊυεῖν, ἀο᾽ ἵγογϑτοο ὕγοτῃ οἰθγηδὶ ἀσδίσυοσίλου, δπὰ 
ἔρυε ἰπιγοαποίίου ἰο (6 βαϊγδιϊου Ῥγοραγοὰ 
Υ 7 6βυ8, ἰγδηϑδίϊοι ὕγοιη ἐπ θ ῬΟΤΤΟΣ οὗ ϑαίβῃη, 

δἷη διὰ ἀρδίβ ἰπίο ἰδ ρογίδοὶ ᾿ϊῦο οὐ 1Ἰθοτίυ, 
τὶ οουδηοδβ δηὰ ἐσ, Δοίδ  ϊ. 40; ἰν. 12 ; νυ. 81]: 
χυ. 11; 1 Ῥείον '. 9; Μαίι. χνὶ. 2δ: [πὸ ἰχ. δ6. 
Ἐπ ἤοστηον ρμοἱπὶ 18 Ῥυϑαοπιπδηΐ 88 [86 Ἰαϊί ον 1168 
ΤΑΙΒΟΣ ἴῃ κληρονομία. ὍΝ Ῥείον σωτηρία ΔΡΌΘΑΓΒ 
ἷπ τοδὶ ἰπἰἰπηδὶθ σομποσίΐοι τυ ὑπ σοχαρ] ο ΐοπα 
οὗ βδϊ γαίΐοῃ, δβδῃ. ἱ. 9; ἱν. 17. 18; Αοίβ ἱΐ. 21; 
1 Ῥείορ ἰϊ. 2. ΗΟ τοῦθ} 6 Ὧ88 ἰΐ δ μϑδσί 8 
ουἱϊἀθηὺ ἔγοτα ἷβ υϑίπρ {16 πνοχὰ (Πγθ6 ἐΐπηθ8 ἴῃ 
ἐμὲβ βοοϊΐοῃ. Ηο ἐμέη ΚΒ οὗἁὨ ἰΐ ποὶ 848 ἴαν ἀϊδίδηί, 
Ὀυΐ 88 οἷ080 δὶ μδηᾶ, 88 ἢ9 ΒδῪβ ἷῃ οἷ. ἱν. ὅ, 
“60ὍὯ7Τ.0 588}} κῖνο δοσουπὶ ἰο Ηΐπὶ ὑμδὺ 8 γεαάν ἴο 
μάσε (λε φεΐεῖ απ (λε ἀεαά,᾽ οἵ. οἈ. ἱν. 7. Βανί 
116 ορίπίοι οὗ μ6 οἶμβὸς δροβίϊθβ δοποοσπίπρ ἰδ 
ἈΘΒΓΏΘΕΒ ΟὗἠἨ ΟἸγΙβὶ ΒΒ Αἀγοπὶ ἰο ὑἡπάρτιηοπὶ, δ6 
ἀοβουῖθο5 σωτηρία 88 ΥοΔὰῪ ἰο Ὀ6 τουϑα]οὰ (7.8 π|08 
γυ. 7.8; ον. 1. 8; χχὶϊ. 10. 20: Ηον. χ. 25. 87: 
4πὰἀο0 18; 1 Φοδη ἱϊ. 18; Βοπι. χἰϊὶ. 11. 12: 1 
ΟΟΣ. χυ. ὅΣ; 2 Ὅον. νυ. 2. 8; ῬἘ1]. ἱν. δ; 1 688. 

ἷν. 17. “1Ὅ0ὸ ἱππμανίίδποο ἰὸ τδσι γοὰ δΓῸ 
ογάδαοϊποᾶ, Βδ8 Ὀθθῃ δοαυϊγοὰ Ἰοπβ δίποϑ δπὰ ῬἮτο- 
Ῥδιοα ἔγοιι ὑπ9 Ὀορίπηΐπηρ οὗ [89 τγου]ά, Ἀὶ 1168 
88 γοὶ οοποοδ]θᾶ, οουογθὰ δηὰ βοδ]οὰ; δαὶ ἰὴ 
8 διιογί ἰΐπιο, 1 ψ 111 Ὀ6 οροπϑὰ ἰπ 8 πποτηοπὶ δοιὰ 
ἀϊδοϊοβθὰ, βο ἐμδὶ Ὑ ΤΠΔΥ 869 1ἰ.᾽ Πα ΠΟ. 
Το Ὀ6 τουϑαϊοά, ἀπ ἀοδποίεα δβα]- 

γαϊΐου {Ὁ}}γ ἀἱβοϊοϑβοᾶ, οἷ. οἱ. ;. 7: νυν. 18; νυ. ]. 
Αἱ 68. ἱ. 18 1ἰ Υοογ 8 ἴο {6 Βῃπουποοϊηοπί οὗ ἰδ6 
ἄνοϊὶ δαγθηὶ οὐ Ομ σὶϑὶ, οἷ. οι. χυΐϊ. 2δ: διὰ (ὸ 
ἱηγατὰ τουοϊδίΐοη δὲ 1 Ὅου. ἐξ. 10; 6]. ᾿. 16. 
". 283, πὶ ἴ86 ἰδαῖ εἶτηο, ἐν καιρῷ ἐσκάτῳ, ἷἰὰ 
{86 δοιηρ]οίΐης Ῥοσγϊοὰ οὗ βδίγδιϊοη ΒΒΕΙΕΝ ΑΕ 
πὶὶϊὰ {86 χοίυχη οὗ ΟἸτὶδί, (818 ἐβ οἸθοΎ ἤογο οδ]] 
συντέλεια τοῦ αἰῶνος τούτου, Μαΐίϊ. χιϊ!. 89. 40: χχὶν. 
8; χχυϊἱ, 20; οΥ ἡ ἐσχάτη ἡμέρα Φ0Ἐῃ χὶ, 34; χἥ, 

24; χί!. 48. 16 Ηοῦτον Ὁ Ὁ ΠΝ σα 
ΧΙ Ϊχ, 1; ΝΌΤΙΑ. χχΐν. 14. Ὠοαὶ. ἰν. 839: 14. 11. 2; 
Μίοδ. ἐν. 1: Εσοκ. χχχυϊιὶ. 16: βῆ. χ. 14, ψνβοῖο 
Τοχζασζὰ ἐπ δα βοιῃθίτηθδ ΤΏΟΥΘ ἴ0 {16 ὈορΙ παΐδΡ, 
ΒΟΙΏΘΕΣΤΩΘΒΤΔΟΣΘ ἰο {π6 ἀογνθὶορπιθηί οὗ ὑμδὲ μαγίοὐ. 
ΤῊ Ἰδεῖ {1π|68 οὗ {1 ργοβοηΐ βυβίοτῃ οὗ {δο πονϑὲ, 
οΥ̓͂ (10 αἰὼν οὗτος ΔΥῸ 4180 64116 ἔσχαται ἡμέραι, 
2 Τΐω. 11). 1; Φυάο 18; 1 Ῥεῖον ἱ, 20; 2 Ῥοίδῦ 
11}. 8, οὐ ἐσχάτῃ ὥρα, 1 ΦοΒῃ ἱΐ. 18; {γ0γ ὈΟΓὰΟΡ 
ὈΡΑΙ͂Ρ (Ποθ6 συντέλεια, Ὀὰϊ ἀο ποὲ οοἰποῖὰθ πι|}8 
{86πι. βοιηον αὶ αἀἰδογουῦ ΔΡΡΕΔΙΒ (0 πρὸ 
ἐογφυοηαϊ οὗ ἰὰ9 Ἐν. ἴἰο ἐδο ΗΘΌΣονΒ (6. ἰσ. 26). 
Βυὶ ἐπὶ συντέλειᾳ ΤΑΔΥ ὯὈθ τοπάογχοά, πολν ἰο (80 
Ῥοσίοάα οὗ οοτπυρϊοἰΐου, Ἡβίο δ δυῖμον δουρὶ 
ἱπητηοἀἱδίο} Υ ἱπιρϑπάϊηρ. 

γεκκ. 6. Ὑδοσοίπ γὃὁ ΘΥΘΒΕΥ τστοϊοίοου.-- 
Ἐν ᾧ οοπποοῖ ποὺ νῖϊ καιρός, Ὀαΐ τῖὶὰ (86 τδοἷθ 
Ῥγθοθαΐης βοπύθῃοο, Υ6 7898 4 δπηὰ ὅ. Τμο ἰδουρδὶ 
οὗ 80 { Ῥοββοδδίου:. δ ΣΟβοσυϑα Χ01 γοῦ, ᾿08}}} 
8115 γοῦ τὶϊὰ ὀχοθοάϊηρ 700. [Ιπ (8 ἀο ποὶ ἰοὶ 
γουγβοῖγοβ Ὀθ ἀἰνευαδευἐα ὉΥ αυΐοϊκῖγ γδβεὶδε 
δυ ΠΥ χ8 οὗ ΡΥΟΡδἰΐοι, ἩΙΟΘΝ ΤὉΣ γοῦν Ῥσοῦί 810 
ὨΘΟΘΒΕΔΙῪ ἰο {80 ΒΔΡΡΙΠ688 οὗ 8}1] ΟἘ τ ἰβἰΐδημ. 

ΙΖ ποοᾶ Ό6.---Εἰ ΒΌΡΡΟΘΕΒ ἐπὶ ἐ}ιὸ ΔΒ10- 
εἶοπβ τῦὶ}} ποῖ Ὀ6 οὗ υπἱπίοστυρίοα σομπσδποῦ δδὰ 
(8δὲ ἐποὶν ἀπταϊΐοι δὴ ἃ ταϑᾶδυσο αν Ὀθ6ὴ ἀοογοδὰ 
ὉΥ {86 πνίβάοιῃ οὗ αοά, διὰ ἐμαί ἸΒ6Ὺ Ὑ1}} ποὶ ὃ 
οοπίϊπυθαὰ ὁΠ6 πΐϊηυΐθ ἸΟΠΡῸΡ ἰμ8ὴ 18 ποοαι] [0 
8. ΒΟ] ΘΥΘΣΒ 8150 πϑϑὰ ἐπϑι ἰῃ Θχδοὶ δά ὐυδισποπὶ 
ἰο ἐ!0 ἄοχτϑο ἰ0ὸ ψ μοι Ἰμοὶῦ πδίυγο ΤΟΙ ΔῚΣ 88 
γοὶ υποϊοδηβοὰ οὗ ἐμ ροΐδοῃ οὗ β'ῃ. 

Τὴ δου 988 ΤὨΣΤΟΌΚὮ στρδεϊο]Ἱᾶ τοιρίδ- 
εἰοτ8.---βυ δου οαῦδο ἰοὸ (86 Οοὐἱοῦ τηδἢ ῥβίῃ 
δηὰ ργν]οῖ, Η6Ὁ. χὶϊ, 11, ὙΜ116 18} ΠΏΘΥ τλδὴ σδῃ 
τοὐοϊσα ἴῃ ἐπ οπι. 

ποικίλοις πειρασμοῖς; πειρασμ. νῬοϊοῖο5 ἰο 68}10- 
ιἴοη5 αἰ δοσγίης ἱπ Κὶπά, βοΐ οὐ ροσιηϊείθά ὉΥ͂ 
Θοά 88 ἰγῖ8}8 οὐ; ἐθβίβ οὐἁ {06 σϑαϊν οἵ ἰλ6 Οτῖ9- 
ε18η᾽8 σοϊἱ σίουβ ὑυϊποΐρ]οβ, 88 ὀχοσοίδίπρ Βὶ5 ρ8- 
ιἴομοθ διὰ ἀογυοϊορίηρς Ϊ8 ἀδδῖσο δῇδὺῪ δ68- 
ΥΘΩΪΥ ἐπίηρβ. Αὐποηὴρ ἰδ6 ῬΘΟΌΪδν ἰοιιρίΔί [008 
ἴο ποι Ὀο]ονοσα 0 Βδὰ Ἰοῖ, Φυάαῖθπι ὙΕΓΘ 
οχροϑϑᾶ, νγνὸ ταν χαθποη (μ6 σοπ οτωορὶ δπὰ δΌυ 86 
{86 Υ χηρέ δἱ ἐμ βδπᾶβ οὗ ὑμοὶν ΤΌΣΤΑΟΣ σοσο  Κ᾽οη- 
δῖ, ἐλ 6 ἐδιηρογδὶ ἰοββοβ ἰο μοι {860 δὰ ἴο 
Βα, διὰ ἐμ οἴδοτίβ οἵ ἤδὶϑο ἰσδοδοσα ἰο ἱπάποι 
(Βοῖὰ ἰο θην {δ ἐγα ι δπὰ ἰο αὔοσὶ ἃ πιϊχίυγο οὐ 
Ζυδαΐδηι δπὰ ΟὨ τὶ βεϊδεϊγ. ΟΥ ΗθΡ. χ. 82; ὅ28. 
ἱ, 3; Αοίδβ υἱϊ!. 1; χυ. 1; χὶν. 22: 1 Τῇ. δὶ, 
2 οἷο.; 2 ΟοΥ. χὶ. 28. 
κα. 7. μαι ἴδο ττῖα] οὗ γοῦσ ζ8:}.-- Εδ 

οΥ̓ 8.6 ἐοπιρίδιϊοπβ νυ. 7: Τδπὸ βρ᾽διυᾶουσ δηά Ἀγθ- 
οἰουβηθθβ οὗ ἔδιία ἰδ ἰο βιΐηθ τίν α ὈΣΠΣΆΠΟΥ 
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ἵπυογϑοῖγ Ῥχοροσίζοποά ἰο ἐποῖν ἀδυίκηοαβ [ἰ. 6. οὗ 
(86 ἰσιηρίδίίουΒ, Μ.Ἱ Ἐδιὶπ τουδὶ Ὅ6 ἰοδιθὰ ὮΥ 
ἐοιορίδιΐοπδ Ὑ160} Δ͵ΊΘ ΘΟΠΘΘΑΌΘΕΙΙΥ ὕ880]6 ἴο 
Ἰδδσ [86 ΟΥ οὗἨ ΟΌΓ ΒΟρ6 ἰῃ Ο χίδὶ. 

Τὸ δοκίμιον τῆς πίστεως. δοκίμιον δ' σὈ18.68 Ῥχοοῖς- 
βίομο, φχοοῖ, ἰγοὰ ἱπίορτὶγ. Ηοχο 1 σδ ΟἾ]Υ ὈΘ 
ἰδκϑὺ ἰὴ ἐμ 18 δὲ βοῦβδο. Τὸ Ῥχοοῦ οὗ [810}}-- {8 10} 
δυϊάϊπς ἐμ Ῥσοοῖ οὐ ἰοδί, οσ 8:1} υου βϑα ὈΥ ὑγ14], 
οἵ. Ζαῖηο ἱ. 8, [π|}6 ΟἹὰ Τ᾿ εδίδιιοηί, (δ 6 ῥσχοοῦ οὗ 
ἐσίδὶ οὔ ΖΔ} ἰδ ΓΑ ΘΒΓΥ δοτηρδχοα ἰο {80 ἰγὲ8] 
οἱ φοϊὰ ὉΥ (ὴ6 Ῥ͵ΟΟΘδ8 οὗ διροὶ ἰηρς ΟΥ τοδηΐηρ Ὁ 
ἔτο, Ποῦ χχὶϊὶ. 10; Ῥβ. ᾿χνὶ. 10; ὁ ὺ. ἰχ. 7; Ζθο}. 
χι. 9; Με]. 111, 2. ΟοϊἹὰ ἰδ ἐδμὸ πιοδί ρῥγϑοΐουβ 
τοοίοὶ, Ὀαὶ ἤδιεἢ 18 ΘΥΘῚ ΙΏΟΤΘ Ὀσοοΐουδ; 88 ροϊὰ 
ἰδ ἰτϊοὰ, ργονοᾶ δῃηὰ σοδιηϑὰ ὈΥ ὅσο, βὸ ὕδ: (ἢ πιυδί 
Βο ῥγογεὰ δπὰ τοδηϑὰ ὮΥ ἰδο ἦτο οὗὨ ἰοιηρίδι: 028. 
ΑΒ ἰμο ποδὶ οὔ ὅσο βορδγϑίθβ ἀγο 88 ἔγοτῃ ρο]ά, 80 
81} ΔΙ] τηυδί Βὸ βορασδίοὰ ἤγοια ζδι(, 81} 86]1- 
ΤοΟΙΐδηῆοθ Οα ΟΡ ΟὟ ὙἸΒάοτη ΟΥ δίσοῃ κί, 8]} 
ἀοροπάσθηοο οἱ ἐμ ΒΟΙΡ οὗ ἐμ οσοδίυχο,---ἀπολλυμ. 
Τδίοκ οὐ οοπδιρπείιγ ἀπποΐμδ στὸ. [Πρπαϊΐυ8, 8 
Βυοοοθδοοῦ οὗ Ῥοίοσῦ δἱ Απίϊοοῖ, 68115 πἰ8 οἤδὶμ δ 
ἐρρ γ᾽] ρου δ.᾽" Ογρσίδη, δροα κίηρ οὔ πὸ ἀγθβ8 
οἴ τἱγσῖπϑ, δαυβ, (μδὶ ἤθη ΟὨ τ δία ἢ ΤΟΤΏΘΠ ΒΌΡῸΣ 
πδίγγάοαι τἱΐ 8 ἔα ἀπὰ οουγαρο, (πο η {πον 
ΒΒ ΓΙ ΔΥΟἾκ6 »γαίίοεα ποπίϊία, οοΘ] ν ὈΣδοϑὶ οίβ. 
8.0 Ἦοεάδιννονί ἐπ ἰοοο, ἩὮΟ ποίΐο068 ἐδ9 10] ον; 
ἱπαμαον ἴγοιηυ Ηοστηδβ, Ῥαδβίουῃ ἱ. 4, Ρ. 440, οὰ. 

: ““Αὐυγεα ραγεῦο8 εξ; δἱομί ἐπίπι ΡῈ ἱσπέπι 
ἄγωσι »γοδαίεγ, εἰ ιεἰἴὦΚἊὁδ}. Κί, οἷο εἰ υοφ ρ»γοδαπιϊπί; 
φιὶ ἰφίίων ρεγηιακδετίπε εἰ ρτοδαῖὶ ζιενίηΐ, αὖ οἶδ ρωγ- 
ϑαὐκηίων; εἰ δἰομέ αὐτυ δηιοπααίε" εἰ τορι 
δογάεθα φάη, δὶς εἰ πτυὯοςᾶ αὐδ)ίοϊοίἑδ οπιπέης ἐγ δεϊζἑατα 
(ὀλίγον λυπηθέντες) δὲ εὐιεπααδέριϊπὶ ἐπειγιοίωγαπα 
ἡντίε.---Μ.,᾽ εὑρεθῇ αἰτοδαὰγ πον, βίποο οἱΐϑθῃ ἰμ9 
Θῃοῖαΐ 66 οὗ ἐγ ἢ Σο οομδίχαϊποα ἰο0 δον ]οᾶρο 
ϑυεὶ 6} 1 γ οὗἁὨ {811}, ἱππόοόθποο δηαὰ μϑίΐθῃοθ, 
Ὀαΐξ ὭλΟΓΘ ἴῃ ἐμο ἰδϑὶ ἀδυβ δπὰ ἴῃ ἐμ στοδὺ ἀδῪ 
οἵ ΟἸχίϑε. Μαίὶ, χχυ. 28: 2 Τί. ἱν. 8: Ηοῦ. 
ΣΙ, 11. Φωηο8ὶ. 12: ον. ἱἰΐ. 8-10. 
σπῖο ὑσγϑίδο διὰ βοιοιυ:-- θαι ΟὨσ οὶ. -- 

Εις ἔπαινον κατ. Δ. ΤῈο τονγασὰ οἵ ργδοθ ὙΒΪΘΝ 
ἰδ. οἱοοί 8}}8}} γϑοοῖγϑ δὲ {μὸ σοίαση οἵ ΟἈγίδὲ 
εοῃ5ἰδἐ6 οὗ (α) {μ60 »γαΐδε οὗ ἱποῖν Βἀ6}1γ οὗἉ ζδ:18, 
εἴ. Μείὶ. χχυ. 21; 1 ὅοσ. ἰν. δ: Βομὶ. ἰΐ. 7. 10; 
2 Ἰμοδβ. ἱ. δ; (δ) [89 λοποιω τ ΒῖοΒ ΟὨτῖϑὲ ὑσο- 
Βιϊϑοδ (0 Ηΐ6 ζδι 8 .] βοσυδηίδ δμ ἃ ΒΠΟΥΒ ἰο {6πι, 
ἴὰ ἴδοί, ὈῪ ἐμ Βοπουχϑθ]θ ροβἰϊίοῃ ἰὸ τισι ΗΘ 
Ῥτοιδοίοθ ἔμθηι, Φολη χὶὶ. 26; οὗ, 1 ὅδ. 1ἰἱ. 80; 
Κεν. χχῖϊ, 4; 111. 21; (6) οὗ ἐμ φίογν, 10} 116 
ἔμθεν μαδ σίνοῃι ἴο ΟἈσίβί, οἈ. ἱ. 11. 21; Αοίβ 
.. 18. δπὰ ὙὩϊοὰὶ Ηδ νν1}} οοτητηυπίοδιὶθ ἰ0 8}} 
(δὶ ἀγοὸ Ηΐδβ, οἷν. ἷν. 18; νυ. 1; ἱν. 14. τιμῇ δυὰ 
ὀόξα φοσὰν οὗἶοιι σοῃ οί ΠΕ ἐπ Ῥαυ}᾽8 υσίϊημ, 1 
Τῖδι. ἱ, 17; Βοιὰ. ἰΐ. 7. 10; 1160. ἰϊ. 7.9. ΤῈο 
ἴπίατο Εἰοεγ δϑοοϊίπρ δῖ κοὸ ἐμ δου] διὰ 86 Ὀοὰυ 
«(1 ον. χυ. 48-49; ῬΒ]]. 111. 21,} ΔΡῬθδσβ δ8 

(6 οπὰ οὗ (86 τ80]0 ποτῖὶς οὗ τοἀοτωαρίίοη, (Βοιω. 
ἴχ, 28, 2 Οον. ἐἰϊ. 18: 1 Οον. ἱϊ. 7)», 8πᾶ {πο γ Ὁ Γ6 
ἃς ἰδὸ τηδίη οὐ͵οοὶ οὗ Ομ βέϊδη Βορο, Βοπι. τ. 
ἃ; (ο]. 1.27. Τδο οὔ ζοηοΥ οὗἩ αοἀ ν1}} όσο- 
δεν δοἴηθ ουἱ οὗ 8}} Ὀ6] θνοσβ, Ὀδόδιιβθ ἰμ 6 Βοϊὰ 
(νο πιοδὶ ἰαἰἐ πιδίο δοϊηπιππΐοι τι (μ6 αἰοτίδοὰ 
δασαβ. ΤῊ6 δοιιρ!οίΐοη οὗ ἰμ9 οοθοὺ 8}8}} δ͵80 
τοἀοπηὰ (0 {86 ῥταΐϑθ, ΒΟ ΟΌΣ δηὰ βονυ οὐ αοὰ 
ἜΡΡΙΡ. τ Βον. ἷν. 11; νυ. 12.18. Τὴὸ οδ]οοὶ 
δ ῬΓΟΌΘΌΪΝ ποὲ τοθηϊϊοηθαὰ ἀθαί ηθαϊγ .ν:-- Ἐν 
ἀσοκαλ. οἷάεν. τὐδό 
κι. 8. οἵὰ δανίπα ποῖ δ6661---ἴα}] 

οἵ εἰσιγ.--Εον (6 σοπᾶττηδίίοι οὗ μος ΒΟρ6 

89 Αροβὲὶϊο αεἷον μαυϊηρ χαοηἰϊοποα ἐπ διηθ οἴ 
Φοθυδ, ΘΟὨ ὐ Π68 ἴῃ 8)} 8100 ἐοὸ ΦοΒῃ χχ. 29: τοῖα ᾿ 
ΔΙ βου γοὺ δᾶγο ποί Κποόνῃ ὈΥ͂ ἴδ66, γοὶ γοι 
ἴοσθ. Το τοϊδίλοη γοῦ δβιιδίδί ἰο Ηΐτὴ 18 ἐμαὶ οὗ 
ἐπ Βοασὶί. μὲ βἰπιρίοβί σομπδίχυοίζοι οὗ εἰς ὃν 18 
ἰο σοπηθοί ἰὲ τ} ἀγαλλ., ἱπ ὀχροοίδίϊοι οὗὨ σβοτη, 
διὰ ὈθοδΌΒ6 οὗ ὙΒΟΙΩ γοὺ σΥΘΔΙΥ τοὐοΐοθ. Τδ6 
Ῥγοδουΐ δηὰ (8)6 ωίυγο τὸ ἱπίοσί σὶμθὰ. χαρᾷ 
δεδοξασμένῃ ἴῃ οσοπ ταδί τῖϊὰ (πο 1416 δηὰ γαΐῃ 107 
οὗ (δο νοσϊά, ἀδποίοβ ἃ ον ὕγοτῃη ὙΠΟ 816 Βορ8- 
Ταῖθα 8}} ἔρυτο δὰ ΟὈΒοΌσΣΙ ἢ Θ᾽ θα οηΐβ, Ἡ ΒΙΘΒ 
Δοσογαϊηρ ἰο [80 οχρ᾽δηδίϊου οὗ ίθι τους δπὰ 
Ἢ οἷ88, οοπίδὶ ῃΒ σίοτυ ἴῃ ἰδ 0 ρόγπι, Ὁ σ ῖο ἢ (89 
δαΐυγο ΠἸΟΤΎ ᾿γτδαϊδίθβ δἰγεδαν (λ6 ΘΑΥΪΕΪΥῪ 118 
οὔ ΘΟ γ  βιΐδηβ, διὰ ὙΒΙΟὮ δος οἱ ραίοδ, 88 ἐΐ ΘΓ, 
180 δαΐυχο αἸΟΥΥ. ΒοΟΒ: ““Φ0γ οἸοί δα ἴῃ ρἴοῦγ.᾽" 

γε. 9. ποοοΐνίπᾳ ἴΠ6 θπἃ οὗ γοῦσ ζδέτῃ, 
κομιζόμενοι. ἸΑλτὶπρ ΒΟΡΘ τορδρὰβ {16 ζαϊυγο 88 
186 ῥγοδϑηί. Τὸ ποσὰ 18 υϑοα οὗ δοια ρο 08 ἴῃ 
(86 ρδῖθθθ, το, ὌΡΟΣ Ῥσουΐηρ υἱοίουϊ ου Β, 68 
ΟἹ Ῥγοδβϑηΐδ ΟΣ ὈΣΪΣΘΒ.---τὸ τέλος, (80 ὁπὰ ἰο τδῖς 
σοτῃροίϊιοσβ ἴῃ πὸ ΟΣ δίϊδῃ Γ66 δϑρίσο, οὗ. 1 
Οογ. ἰχ. 34 οἱο.; 2 Τίτη. ἰν. 7. 8; Ηοῦ. χὶϊ. 1.---. 
Τ8ὸ βαϊγυδίΐοη οὗ (86 800] ἰ8 ἐμ δπὰ οὗ 7811} δπὰ 
(80 γχοναγὰ οὗὨ ἄτγβϑοθ, αχἴτϑῃ ἰο ἰδ Ομ γβιίδη δὲ 
(86 σοτρ]οίϊου οὗ ἰδ6 οοπίοδί, οὗ. Αοὶδ χυ. 11; 
1 Ῥεοίογ ἰ. ὅ. 

Ψψεε. 10. Οὐ 08 Βιαϊνδιίου.- σταοο ταὶ 
Βιῃου ἃ οοπο τπηῖο γοι.---Οοπποοϊϊοπ: ἘἘῚ1Β 
δαΪγαίϊου ἱπόυθθβϑ68 ἰπ ᾿ρουίδποθ δηα Ῥγϑοὶρυδ- 
Ὧ688, 1 τγὯὁ ΘΟ, ΒΟΥ ἐμαὶ ἐπθ Ῥσοόρμοίβ ἀϊὰ πὶ 
ἐμὸ υἱτηοδὲ ΘΙΖΘΥΤΘΒΒ ἰΠαΌὗἑΟ ᾿ἰπίο {Π 6 τηθ8η8Β πὰ 
ἐἶπλο οὗ βαϊ γδίΐου, δῃὰ ἐμαὶ ουθὰ [(ῃ.9 ὨΠΔΡΡΌΥ ΔΗ0618 
ἀοπὶχϑᾶ ἰο Βδυθ 8 ἱπϑιὶ Ὠὶ οὗ (ἢ ]5 τηγβίοτυ. ΗΟῪ 
ΒΔΡΡΥ͂ Δ΄6 γ͵ὸ ἰ0 ὙΒΟΙΙ ἰδ Τουθδὶθὰ, μὲ τγ88 
δομσοδῖοα ἤγουῃα ἴδοι] ἐκζητεῖν, (0 Τηδῖκο τλοδὲ 
αἰ σους δηα σοϑ]ουβ ἱπαυΐτγ ἱπίο ἃ ἐμὶπρ δηὰ ἴοὸ 
Τοχασγὰ ἰὺ ἔγοτα ΘΥ̓ΘΥῪ Ῥοϊηί οὗ υἱϑνγ. ἐξερευνᾷνεει 

ὝΠΙΙ , 804 οὗ ταΐπογβ οηρδαροά ἴῃ ἀϊρείηρ 

ον νβροίΐουβιηϑίδβὶῃ (86 Ὀον 618 οὐ 6 οαυίῃ. ἘΠΟῪ 
δαγο ἐθδτοβοα υἱῇ ἃ αἀἰἸίσομποο ᾿ἰκο {πὶ ἀϊδρ]αγοὰ 
ἰῃ 89 τοϊπὶηρς οὗ ρο]ὰ δηὰ βίϊνοσ, οἷ. 990 χχυὶ[ιὲ. 
168-19; Ῥχον. ἰϊ1. 14-18. περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος. 
ΤΟΟΥ͂ ἀἰὰ ῬΓΤΟΡΒΘΕΥ οὗ ὑπὸ Ββαυὶπ 7806, ΒΊΟΝ 
ὉΥ ἰδ 1179, {860 Βυ ο 28 δα 86 ἀθαί οὗ ΟἈγἶδὲ 
δ88 Υἶβθῃ ὕρομ 8 βίῃ] ποῦ] (86 Ὑ8016 ψοσ]ὰ 
οὗ βίπιιοσϑ). Τῖ8 ζΥδ60 18 ΠΟ ἸΟΏΡΟΥ Σοργοβοηϊθα 
ἰο γοὺὰ ὮὉΥ γασΐουβ ἰγροβ, θυὶ 88 Ὀθοοῖηθ Σ68]. 
Οὐ, Φόλὰ ἱ. 17. 
εν. 11. νυ Ὡδῖ, οσ τυ δαῖ ΒΘ Σ ΤΟΣ οὗ ΕἾΣ6.---- 

ΕΊΟΣΥ τμαὶ αβου]ὰ ἴοϊϊον.--- Εἰς τίνα ἣ ποῖον 
καιρόν. Τοἷτ πα Ό Υ168 ΘΙΘ ποΐ ΟὨΪΥῪ οὔδ ζο ΠΟΤᾺ] 
σΒδγδοίθυ, ΒΟΥ ἸΏΔΕΥ Υ88Γ8 γου]ὰ δδνθ ἰο 6δρ59 
ἰο 1.6 δάγοπὶ οὗ {ὸ Μοββδίδῃ, Ὀυὺ δὰ δ]80 ρδγ- 
ΟἰἸΘΌΪΔΙ Γοΐογθη06 ἰὸ (86 ῬΘΟΌΪΔΥ σοπαϊ 0) δὰ 
σμαγδοίογὶβιοβ οὗἁ ἰδμδὶ ἰΐπηθ δπὰ ἰο ἐμ τοϊδίΐοηδ 
οὗ ἰ6 26 δ ῬΘΟΡΪΘ ἰο ἐοχοὶχη ΡΟΎΘΓΒ. τὸ ἐν 
αὑτοῖς πν. . 180 οχρδηδίϊαη, “πὸ αρὶγὶϊ 
ἰοδιϊγίπς οὗ Οσὶδὶ,᾽ ποι 8 ὁνομ ἴσυπὰ ἴῃ 
Βεοιροὶ, ἰβ πάν β81 Ὁ] 6 ΟἹ σγδιηιπδίλοαὶ στουηάβ. 
ῬοΥΩΡΒ ἰΐ ΙΔ Ὀ0 δοποοὶγοὰ 88 [0] ον γ8: ΤῊΘ 
δδιὴθ δ ρὶ γἰὶ οὐ αοά, {πὸ Μοδβδίαηΐο ϑρὶνὶς, γδο ἴῃ 
ἰὴ ΘΟΌΣΕΘ οὗἩ (πη ορογδαίοα ἴπ {πὸ Ῥϑύβοι οὗ 
ΟἸσῖϑὶ, σονοδιϑἂ ἰπιδοὶῦ ἰπ ἐπ6 Ῥσορμοὶδ; δἰο 
βοβιηὶὰ 11., ἀο οίίο,  οἷα8β. Βυΐ ΤοΓὸ βὲ}}}}90 
δηαὰ πδίυγαὶ Δρρϑασβ ἰμ0 διοίθῃης ᾿πίογργοίδεϊομ, 
(λδὶ ἰξ τγδϑ ἐδ δβρίγῖ! θοϊοπρίηρ ἰο (86 ργοῦχ δίῃ ας 
Μοδβείδα ἴσχοιαι οἱθσηὶίυ, βηὰ 108 Ηθ γγ88 ὁ0180- 



18 ΤῊ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΗΤΙΒ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

αυθη 8016 ἰο ᾿τραᾶτὶ ἰο 186 Ῥχορμοίβ. Τμυδ 
ἐπ ῥγοῦχὶ αι ϊηρ ΜοββίδΒ 18 τηδηςομοά αὐ 1 Οοτγ. 
ΣΧ. 4. 9θ. οἶδ αποίοθ ΒΑΔ Ρα5 (ΕΡ. ὅ Βοἴθ]6 
»αίτες ἀροεί. Ο»ρ». εα. 8, 1847,) : »γορλοίε αὖ ἵρδο 
λαδεηίοα ἄοπιπι »γορλείαγωπί, διὰ ΟΔΙΥΐ : ὑδίογο8 
»τορλοίίαϑ α ΟἾγίείο ἴρδο αἰοίαίαες, οἷ. γν. 20; ΦοΒῃ 
χὶϊ. 41. Οο]. ἱ. 17.- τὰ εἷς Χριστὸν παθήμ. Βιυβοτ- 
πᾳ ἷπ βίοσζϑ ἴὉΣ, ναϊιηρ Ὁ ΟΕ γὶδί.---τὰς μετὰ 
ταῦτα δόξας, Βυδοσῖίπρα δα ΚἸΟΥῪ δτὸ ἰδ 60}- 
ποοίοα, κ χχῖν. 26; οὗ. Μαιὶ. χυΐϊ. 21. [Τὶ 18 
ἃ ἰΓΟΔΒΌΓΟ οἴ ΕἸΟΣΙΘΝ, οὗ ψΐο ΟἸχὶβὲ δ 88 ἰδ ῖκθη 
ῬοΒβθββίοῃ δ8ηα ὑἘ1ῸΝ Ὑ11 Ὀ6 Ζ1]Υ Τουθδ]ὶϑα αἱ 
{86 τηδιτίδαρο οὗ ἐμ δα, ον. χῖχ. 7. 
γε. 12. Ὁηῖο τ Βοι---ἰοοῖὶς ἱπῖο. ᾿Αποκαλ. 

χοϊδίοβ ἰο 86 σοϊητηυπϊοδίου οὗ ἐμ ῖηρ 8 πον, διὰ 
ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὑπζηονπι, οὗ. Μαίί. χ. 26; Βοσα. ἱ. 18; 
1 Οοσ. 111. 18, ὁτι---αὐὐτὰ. Βο. παθημ. κι δοξ. ΒΒου]ά 
6 ἰχοδίοα 88 ἃ Ῥβυϑηί οβὶβ 1 ΔΏΒΥΟΣ ἰ0 {89 α1108- 
ἰΐοη, ΤΥ τόσο ἐδοβο ἐδίη 5 σουθδὶθαὰ ἰοὸ ἰμϑαι, 
δοοὶῃρ ὑπο ὝΟΓῸ ποῦ Ῥοσι θὰ ἰο0 ΣΘΘΙΪΣΘ ἐμ  ὶγ 
Τυ] δ) ππϑπς ἢ [1 τγὰἂᾶξξ ποῖ ἀοὴθ ἴ0Σ ὑμὶν Βαῖχο, Ὀυὶ 
ΤῸΣ ΟὟΓΣΒ; ἐπ ον Τοῖς ὑπραῤνὸ ἰο τὐπινθοοιν Ἐπὶ τ8. 
-οΟοὐαγγελισαμένων ὑμᾶς, “Ο ἔδΥθ οΥδῃ ο]  σΣοα γου, 
Ὁτουριὶ τοὶ ἐν εἰδὰ ἐἀΐηρσθ. ΕἼΟΣΩ {818 1ὑ ΤῊΔῪ 
6 ἰηΐογγϑὰ ὑπαὶ οὐ γβ Ὀθβίθβ Ῥούοχ μδὰ δχγεί 
Ῥγοδομϑὰ ἐμὸ αοδροὶ ἰο ἰμοβα Ογἰδυΐδηρ, δἰ 4]} 
οὐοηΐβ ἐμαὶ Β6 ἯὙῶ88 ποὶ ἱμοὶσ ΟἹΪΥ ἰθβοθ67.-- 
ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὖραν. οἷ, Ἰλικο χχὶγν, 49; Αοίβ ὶΪ. 
2, οἰδ.;: 68]. ἱν. 6; δοόοδῃ χυ. 26. 116 ἴῃ ἰδ9 
ΟἹὰ Τοδίαπιοηΐ τς ἔγθα θη ταθοὲ ὑγλ ἢ ἐδ οΧ- 
Ῥγοδββίου ἰμδὲ ὑμ6 ϑ'ρ ἐτὶϊ 761} οα {89 ῥχορλιοίθ, ἘΣοὶκ. 
Ὑἱἱ!. 1, χὶ, δ; ἀοῃοιΐης ἰμ6 δυὰ άθηπο88, (8 6 ρα ββίπρ 
Δ ΟΥ̓ΘΟΥΡΟΎΟΙΙΩ πδίυγο οὗ ΗΒ]18 ἱπδποηοο, Ηρ ἰβ 
ἷπ {89 Νονν Τ᾽ οδίδιηθες Βαϊὰ ἐο δὲ 86" :.---π' 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἰο δἰαπὰ ὈΥ διῃὰ βίοορ ἀότγῃ, ἱπ Οὐ οΣ 
ἰο χε ΐῃ 6 Βοι οί πῦρ ὙΘΣῪ ΟἰοΒοῖγ, ἰο Ἰοοὶς δὲ 
Βοιλοί δίπρ τὶθι {86 οουσπίθηδηοο Ὀοπὲ ἄοπτη. Τὴ6 
Βαϊναίϊΐοη, τουθαϊοὰ Ὁ 9688 ΟἸσὶβῖ, οοπίδὶῃβ ἃ 
ΘΒ} οὗἩ ἐπουφσαίθ δηὰ ἰά6885 ἰδδΐ 18 τιπύδι ποσηδ- 
Ὁ]6 ΟΥ̓́Θ ἰο ἐ:6 δηγο}8, οἵ. ὅδιηοβ ἱ. 26; ἘΡἘ. 11]. 
ι05 Τποῖν Ἰοοκίηρς ἰπὶο μ88 δσοδὰν Ὀθρυπ δηὰ 
ἷ8β 58.111} οομεϊπυΐης. ἸΤἷβ 18 ἱπαϊοαίθα ὮὈΥ ἰδ6 
Αοτγβί. οτνάβποσί: Τ8ὶδ εἰσὰ δηὰ ΒΟΪΥῪ 
ΤΑΥΒΙΘΣΥ ἩΙΘΝ ΤΟΡΓοδοηΐβ (ἢ 6 8η0618 ἐπ ΘΙΔΒΟΙΥΘΒ 
Ῥεπάϊηρ οὐ ἐδ οτά οὗἩἨ αοα οηβανϊ θὰ πη ἐδ 
Ατκ οὗ ἰλ6 ΟΒυχον, τγ88 Βυσ θο]σοα ὮὉγ ἴδ βζΌΓΟΒ 
οὗ ἐμὸ Ομοσυθέτ οὗὨ ΘἸΟΥΥ βρσοδάϊηρ ὑμποὶν τὶ 8, 
δὰ δοπάϊΐηρ ἰμοὶγ ἔβοθ, δὰ βδάονίπρ (πο 
Μογογ-ϑοδί, ᾿π ἰδ ὸ ΗοΟΙΥ οὗ Η 1195, Ὅροι 80 Ατ]ς, 
ἦπ Ὑ ΒΙΟὮ γι γὸ κορὺ (86 Τ᾽ 0168 οὗ [86 [δὺ7 τὶ θη 
ὉΥ. αοὰ (ἔχ. χχνυ. 18-22; ΗΒ ν. ἰχ. 4. δ); δπὰ ὉΥῪ 
{8 βἰ46 οὗ τι σἢ τγδ8 ἐ89 Ῥοπίδιθυοι. ουί. 
χχχὶ. 24-26.--Μ.] 

ῬΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

(1). Τὸ οἰγουταπίδποό ἐμαὶ ὑπ 6 ἄτϑι Ῥοσβοι ἴῃ 
ἐμα ἀοἀποδὰ 8 ἀοδογίθοὰ 88 {6 αοα ἀπᾶ Εδίμον 
οἴ δοβυὺβ Ο"γῖδί, ροΐηιβ ἱπᾶὶβρα δ Ό]Υ ἰο 8 οογίδὶῃ 
ἀοροπάθμῃοο οὗἉ ἐπ Βεῖὶηρ οὗὁἨ ΟἸγἰδί ὁ {Π|0 ΕΔΊΒΟΣ, 
ποῦ ΟὨΪΥ ὙΠ} ΤοΕΡοῦΣ ἰο (86 Βυτηδηϊίγ οὗ ΟΣ 
Τιογὰ, Ὀαΐ, 4180, τυ τὰ χοϑροοῦ ἰο ΗΐΒ Ὀἱνίηο πδίυσο. 
ΤΉ ΟΕ ἰδὲ 68110ἃ ἐμ Εδίμον ΗΒ αοα, οὐ θη δον 
Ηἱΐἱδ σοβυγγοοίίζοη, 7:0. χχ. 17: Εου. 11]. 12. 1ἰ. 7. 
ΜῊ} ἐδῖ8 ἀρτοο ἐμ ΘΧΡΤΟΒΒΊΟΠΒ οὗἨ [86 ΑΡροδβί]θ8, 
ἘΡΆ. ἱ. 17; Βόπι. χυ. 6; 2 Οογ. χὶ. 81; 60]. ἱ. 8. 
ΒΟΟΣ ἰμ6 το 6 ΒΌΡΓΘΙΩΘ ΠΔΙΏΘΒ ΔΣΘ τηθηίίοποα 
ἰοχοί μον, 186 ἘΔΙΠΟΡ ΟΠἿῪ ἷἰβ ο8]1.ὁἃ αοα ὉΥ͂ 6πι- 
Ῥμδϑίβ, 1 Ῥοί. ἱ. 1. 2; 2 ον. χἱἹἹ. 18; 1 ΟὐΣ. χὶϊ. 

4. 6; 11]. 28; χὶ, 8; Βον. ;. 4-6. Νογνονιπεῖοδα, 
6 βδοΥῖρίυγοβ ἰθδοῖ Ὁ8 ὭΣΤΟΙΪΥ ἰο0 ταδὶ πἰδὶπ ἰδ0 
ἔσὰο Ὁἰνὶδῖν οὗὨ ΟΠ τἰδβί, δι πουρῆ, 6 φυο πο 
οὗ ΒΌο βἰτωυ Δ 6008 Θαυ ΔΙ γ πὰ ἀδροηάοποο οἵ 
Βοος ἰγδηβοθ 8 ΟΡ ῬΡΟΎΘΙΒ ΟὗὁἨ σοι ΡΥ ΘΒ ΘΙ ΒΙθΕ, 
ΤῈ6 8116] τοϊδύϊομ ΔΙΔΟΣ β' ΤΩ π ΔΙΌΣ Β, ΒΟΎΘΥΘΙ, 
8 δηδίομγ. [ΟΥ ἰδὸ 70] ονίπρ δοοίϊοι οὗἉ (86 
Αἰδαπδβῖδη Οτχϑοὰ :--ς δεα πεοοεδανίμτη 6δέ αὐ εἰεν- 
παηὶ ϑαϊωΐεηι, εἱ Πιοαγπαίζίοηοηι σμοφῶρ Ζοπεῦιὶ ποείγὶ 
«εδι Ολτγίεις βαεϊέίεν ογεάαί. Ἐπ ἐγσο Εὐάδε τεεία, 
εὐ ογεάσπιιδ οὐ οοπήέεαπιμγ, φιΐα ἸοπεΐπιιΣ ποείεῦ 
έειις Ολτίδέια, 1)οὲ Εμδ, ειιϑ Ῥατίϊεν εἰ Ἡονιο 
ἐδξί. λει ἐδξὲ εξ ϑυδείαπίία Ταίτίξ απί6 δξουΐα 
σεπίμ: οηιο ἐς ϑιιδείαπίία Μαίτίδ ἐπ ειοουΐα παῖν:. 
Ῥεν οίμδ ει, ρεγζεοίμ8 Ἡοπιο 6Σ αἀπέπια ταϊϊοκαϊὶ 
εἰ λυηιαηα σαν διδεϊδίεπδ. “ἘΕγυαϊίς Ῥαίσί δεουῃ- 
ἄμπι δ ιυϊπίίαίεπι : ΜίπΟΥ Ῥαίτα βδοουπάμηι Πυπαη- 
τίαίεπι, Ουἱ ἰΐεοί Ὠεωδ εἰς εἰ Ποπιο, ποΉ ὦμο ἰασιδα, 
δε ὑπ ἐδἰ Ολτίι. ὕπιϑ αὐΐξηι, ποπ οοπυεγεῖολε 
ιοϊαϊί ἐπ Οαγηθηι, δε αὐεωπιζέοπο Ἡυπιαπίαϊα 
ἐπ ευπι. ὕπιδ οπιπίπο, πο οοημδίοπε ϑωδείαν- 
ἐΐδ, δεα μπίζαίδ Ῥεγδοηδ. δίαπι δἱομξ Απέπια τγα- 
εοπαϊΐε οἰ Οἀτο ὑπὰ ἐεὶ Ἡδοριο; ἰία ἤει εἰ Πσσιο 
μπὲ εἰ Οἰτδίιδ.᾽"" ἘΕἼΡῈΒ ΟΑΤΒΟΣΙΟΑ ΥΥ. 371-85. 
--κ] 
(") ΑΒ ΘΟΥΡΟΓΙΘΑῚ 1178 ῬΣΘΟΒΌΡΡΟΒΘΒ ὈἱγτΆ, 80 ἀθεϑ 

ΒΡΙΣΙᾺΔ] 1176, 520. 111. 8, δὰ γυδὶ 85 τἸχδῈ 8 1ΠΑ}]6 
ἰο Ὀομοὶ δηὰ Ὀσίμρ ἤοσὶμ ἘΠ Β6]7 ἰπίο ῬΒγεὶςδὶ 
δὰ ΘΑΣΆΪΥ 1106, 8οῸ ἷ8 βρὶ τὶ 8] χοποσδεου δὰ 
Ὡθν-ἰτὶ 8΄Θ ΘαΌΔΙΥ ἱπάοροηδοηὶ οὗἉ Βἰτηβο],, 

(8). Α5 ἔδοσὸ δῖὸ ὑνγὸ ΙΩΘ ἢ ἴῃ ΟΥ̓ΟΣῪ ἐ{π0 
Ο γι βίλαη, ἃ ΠΟῪ τη8 δηα 8ῃ οἷᾷ οῃ6, 80 ΒΟΔΥΪ- 
Ὧ688 ἱπ τηϑη 0] ὰ ἰοιιρίαἰξου δηᾶὰ γχοὐοί οἰ τ ρ ΤΡΔῪ 
ΤΟ] οὁ0-οχὶδί, γ. 6. 

(4). ΟὖΣ Τιογὰ β σοϊαση 888. Ῥθθὰ οἿθ οὗ ἰδθ 
βαπαδιηθηΐδὶ δσὶϊο]68 οὐὗἁἨ {86 ἔδὲῖ μι ΟΥ̓ πηΐγοτβαὶ 
ΟΒυἰδίθηδοτα πὶ ΘΥ̓ΟΙΎ 866 οὗἉ 86 ΟΠ ΌΣΟΙ 8 Βἰ βίο τΥ. 
Τὸ Β᾽49 {πὶ8 ἱτηρογίδην ἀοοίχἶῃθ Ὁποῦ δ ὈπΒΒεὶ, 
8 δὲ ὁῃοθ ἃ ἀοΐοοί οὗὉὨ ἐθδομβίηρ δηᾶ ἱπ ὁρροβί οι 
ἐο {86 ταΐπὰ οὗἨἩ Οπγδὶ δμὰ 18 δροβὶϊθδ, νυ. 7. 1ὲ 
ἦβ ἰο Ὀ9 ποίἱοσοὰ ἰμαὶ {86 γοΐθσῃ οὗἨ ΟἸἾσἰδὲ 8.}8}} Ὀ6 
Ῥγθοθᾶοα, ποὺ ΟΣΪΥ ὉΥ Β6υ τα] δρο8, Ὀὰΐ 4150, ὈΥ 
ΒΟΥΘΙΙ Θηἀδ5 οΟὗἩὨ ἀρο8, τὶ ἰγρὶσδὶ 818] ἡπὰρ- 
ταθηΐδ, 885 ϑὲ. ῬϑῈ] Βρϑδῖκβ οὗ γέλη τῶν αἰώνων. Ἶἴδο 
δοοά, {μ9 ἀἱδροτβίοι οὗἨ {μ6 θὰ ἐσὶ 68, ἐδ 9 ὑπάρ- 
ταϑηῦ οἢ δυάδα, Ὀπαΐ οπρθοΐδ!ν ὑδ0 ἀοδισυσξοι 
οΥ̓͂ δογτβδ] ὁ δᾶ 86 οΘοπαποδὶ οὗ Ῥα]θδιΐη 6, ΤῈ 70 
ἴῃ Ὁ ΙΘΒΕΙΕΙΒ Β6η80 ΒΌΘΙ 38] ἱπαρσταρηίβ, οὗ, 1 ΟΣ. 
Σ. 11. 

(6). Ἴοτθοθ 10-12, δὔοτά τ δὴ ἐπεὶ μδὶ ἱπίο ἐδο 
τοῦθ οὗἉ ρῬγορδοίζο ἱπδρίσγδίζου, δῃὰ ἱηΐο ἰμ9 Ττὸ- 
Ἰαϊΐοη οὗ [6 Ὀϊνὶπο ἰπῆσπθηοο δα ἐμο ὕἦγϑο ταθοίδὶ 
ΔΟΓΙΥΠΥ οὗ (80 Ῥσορβοίβ. ΤΟΥ τηοΐ, ἃ8 ἰξ τοτο, 
ἰλο Κβρίτιὶ οὗὁἨ αἀοἂ τῦὶϊὰ (μοῖσ ϑασποδὲ Ἰοησῖηρ5 
ῸΡ βαϊναϊΐοη ; (86 ϑρἰσὶδ δοτοστηθησαιθὰ ἰο ἔθοια 
(86 ταδΐῃ Ὀυγάοπ οὗ ῬγορΡΒθΟΥ; ὙΔ116 ἐδὸ εἶτοθ 
δα ἀοίαϊϊβ οὗ {Π0 Ὀοχὶπηΐηᾳ οὗ Βαϊ] ται οη στο 0 
Ἰοῖῦ ἰο ἐμοὶ σθβοασοῦοθβ δηθὰ ἱπαῦϊτίοβ, ΤΟΥ͂ 
ΙδὯθ 8 ἴγζθο δρρσγορσίδιΐοη οὗ τμδὺ 80 βρὶτιι 
δά αἰἱδοϊοδοα ἰο {μοῖη, δῃὰ βδουσμὲ ἐο ΔΡΡΙΥ ἱὲ ἰὸ 
ἐπι δπα οἱ ουτηβίδηοθβ. 

[186 Βοτ!ρίυγο γαοέδ ο ἐμ διι 766 οὗ ἱπδρί τί ]ο 8 
ΔΙῸ 88 {0]]1078: {μ0 βυδ᾽θοὶδ οὗ ἱπδρίσαιϊοπ ὙῸΤΘ 
Ῥογει θὰ ἰο τῆλ Κο αἰ ροπὶ δπὰ γα 7] Τοβ σοὶ 
(ἸΚοὶ, 1--4), ἰο οἹοίο [80 βδπιο ἐμβουρῆί ἴῃ ἀΣἶετ- 
δπὺ Ἰδηρτιαρο (οἷ. Μαϊξ. χχνυὶΐϊ. 26, 27; [κὸ χχὶΐ. 
19. 20: 1 Οοσ. χὶ. 24. 26; αδδο Μαίι. 111. 17; ΜΚ. 
ἷ. 11; Κα 111. 22), σὶνο ἀϊδιϊποιδνο σοϊουτῖπν ἰ0 
ἐμ οἷν δοσουπίδ; δοοογάϊηρ ἰο δ οἱ τουτηδίδηοοδ 
κτουροὰ τουπὰ ὑμποὶρ ἱπαϊν ἀ}}} } (σοτρΑσο ἴδιο 



ΟΗΑΡΤΕΙ Ἱ. 8-12. 

Ομδγδοίοῦ δηὰ ΘΑΥΪΥ δϑβοοίδι ϊοηβ οὗ {86 ΤΟΣ 
Ἐτδη οὶ ἰβί8, 85 γ7961} 88 [16 Β6ΟΡ9 οὗ 6808} ΘΟΒΡΘΙ, 
ΘΟΠΙΡΑΓΤΟ, 8180, ἐμο βέυ]6 οὗ ΕΖΟΚ16] δηὰ [β8188, 
οἵ Φοδπ δῃᾷὰ Ῥϑῃ)}), ἰο οἷΐο οἶμον ἱπβρὶ γοά δυΐμοσ- 
{168 (Ρ6. ον, ἀπα ῬΒβ, 1ν]]. 7-11  Ἰχ, ὅ--12, οἱο.), 
ἰο 186 υπ᾿ηδρὶτοα ἀοοσυτηοηίβ (3 058Ἀ. χ. 18; Νυπιῦ. 
χχὶ 14; Φυὰς ἰχ, 14, 18), (8 6} δοτμϑιϊ 68 ὙγὙ078 ὑἢ- 
βοτίδιη οὗ {86 ὑτοοἶδο χαθδηΐηρς δπὰ ΔρΡ]σδίϊοι οὗ 
(μεἰν πιοβϑαρὸ (1 Ῥοεί, ἱ. 10-12; Ῥδῃ. χὶΐ. 8, οἱο.} 
δὰ ἰμοὶν τλοϑδαρο γ͵ὁὰ8 ἀρ] γογοὰ ἰῃ ζαησμαρσε ΒΡ- 
Ῥγοτοὰ Ὀγ ἐμὸ Ὀϊνῖπο Κρ σἱὶ (1 Ῥοί. 1. 10. 11; θδη. 
ΣΙ, 8; 2 ΤΊμ,, 111. 16; ΗΘΌ 1. 1; 1 ΟοΣ. ἰξ. 12. 18), 
866 ΑΠρΌΔ᾽Β ΜΒιίδίε απάδοοζ, δὲ 146-100, [ὉΣ ἃ 
Ὀτίεῖ δοοουμὲ οὗ [Ιπβρίγαϊΐοῃ. ““Ἰπβρίγαίλοι ἷβ 
διιοἷ 8 ἱτηπηοἀϊδίο δηὰ σομιρ]οίο ἀἰδοουεῦν ὈΥ {86 
Βοὶγ ϑρίτὶϊ, ἐο ἐδ το ἀ8 οὗ (6 βδογοὰ ψυὶ ΓΒ, οὗ 
ἰοθ0 ἐμ χ5 τ ΒΊΟΝ οου]ὰ ποῦ ΔΎ Οὐ ΒΟΥ 186 ὈΘΘῺ 
πόση, 54 βσἢ δὴ οἴεοοί!841 δωρεγίπίεηεποδ ἃ 8 
ἰο ἰοδ86 τηδίΐοσϑ τὸ ΒΙΟὮ {Π6Υ ταχὺ ἤδγθ Ὀ66ῃ 1}- 
ἰοττοθὰ οὗὨ ὉΥ Οἴου τη 68}8---ἃ8 οηὐ ΓΟ ῥχγοβοσυϑὰ 
δ6πὶ ΥΟΙΏ ΟΥΤῸΣ ἴῃ ΘΥΘΙΎ ΑΙ ΟΌ]ΔΥ, Ἡ ΒΊΟΒ οου]ὰ 
ἴη (δο 1οδϑ. δἴδοὶ ΔῊῺΥ οὗ (80 ἀοσίΓῚ 68 ΟΣ ΡΓΘΟΟΡρ 8 
δοπίδἰ ηοὰ ἰπ ὑπο ῖν ὈΟΟΚΒ.᾽ δορί δ Εδδαψ8.---. 

(θ). βίποθ, δοοοσάϊηρ ἰο υ. 11, ἐμβὸ ϑρῖγι ὁ 
Ογῖϑὲ πτουσαὺ ἴπ (86 ῬχορΒοίβ, {80 ῬσορἈθ(164] 
ταὶ 5 τουδὶ ῬΟΒθ688 δὴ δυΐδοσῖν πο ἸΗΤΟΥΪΟΣ 
ἰο {86 ἰφϑιηοην οὗ ΟὨγῖδὶ ἴῃ ἐμ Νὸν Τοβίδιμοηί. 
Βοὶδ Τοδίδιμθη 8 σομίδὶη 006 δηαἃ [80 ΒΔΙη0 ῥγχΐῃ- 
ἀππόχν του αίΐοη, ὁπ6 Κοσποὶ δπα οοηΐχο; Ὀεΐ 
πΝ16 (86 ΟἹὰ Τ᾽ οδίδιηθηὶ 18 ΟὨΪΥ ἐπ ὑπ γ δ οἹ]ὰ 
διὰ ζογο (δ ΠΟΥ οὗ (806 Νον Τοδβίδηθηί, (86 
ον ἸΤεδίδιηθηῦ 18 (89 Θὰ δπὰ ἔυ]]τοθπὶ οὗ {μ6 
Ἰὰ, 

ΒΗΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΝ σι δ ἰδ 18 6580 η.18}}} 8 1176 οὗἨὨ Βορο.---ἰξ 8 
ἰσυαπάοα οἡ ᾿ἰνίης ΒορΡ6. 786 6γ6 οὗἁ ζδ1} ἸΟΟΚΒ 
ουἱ ἴογ (Π0 σἸοτίουβ τουοϊαίλου οὗ 2688 ΟἸτὶβὶ 
ἴτοῦ) βοδύοθῃ, 1Ἃ0 7 ἰμ6 ὅγδαί χοβυγγθοίΐοι, ἴὸν ἐδ 6 
ΒΟΒΥΘΩΪΥ ΟἿ οὗ Ρο866 (96 γὙ88]61η), Ὁ ἐμ Ὀγ6- 
Εοἷουβ ἱῃποτίίαποο, ὅ0᾽ ἰἢ 6 πο ϑδυθη απ ἰμ6 ΠΟῪ 
εατί.-- -Ηο ἰμδὶ π88 Ὀδοοσηο ΘΟΙ Βοῖοι ΟΥ̓ ΠΪ8 81}- 
0] πο88 δα τηδη 7018 Ὀοπάδρο δὰ μ88 χοἃ Πΐβ Θγ6 
ἢ ἴλ0 ΠΟΔΥΘΗΪΥ ἰγοδϑιγο, τησϑὲ ποοὰβ οΘ] ΟὈΤΘίθ 
(86 ὑχγαΐβοβ οὗ (οὰ.--- ὙΠ πουὶ τοχζοπογαΐΐοι ἰμ6 1 
δ ἸῸ Ραγίδκίηρ οὗ ἰμ6 ΒΟΔΥΘΕΪΥ ἱμ μου ἰδ πο6.--- 
Νοιδίπς βϑμοτὶ οὐὗὁἩ Ὀϊνῖηο ροῦγοσ 8 βυηοϊοεὶ [ο 
Κδὲρ ἃ59 πηίο Ββαϊνδίΐοη.---ΤῊο ΒΟΡ6 οὗὨ ΤᾺ} 15 ἐμ 
τοοί οαἱ οὗἩ 16} σχγόνδ ὑπ ἔγυϊῃ οὗ ἃ βρί τ ἰυ18] 
700, βαῦοπο δῃὰ ὑγιυτμρμδηΐ ΟΥ̓́ΟΡ μαΐη.--- 6. 
ἴ.6 Οδτίδιΐδη σοπ οπιρ]ἰθβ (π6 σαἰοτίουβ ἔγαϊ! ἀπὰ 
δ ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΘΟΒ, μΒ6 6δῃ ταὐοΐοθ δὲ Ὑδὺ σηοβί 
ἀδορὶγ μδῖπβ ἐμὸ δ] τοι οὗἩὨ {μῖ8 που]. 
ΤΏ ΤΟγδίοσυ οὗὨ δ): οι 008 δηὰ ἰοιηρίδίξοῃ8 ἱῃ 

Βο ἴόνοσα. --- 9 Βο] υἱΐοι οὗ (116 τ᾿ 4416 1168 ἐπ {ποὶν 
Βο0ρ6---χοοῖ, Βορδίδίϊου ἔγοπι ἀγοθβ, Ἄσθτοΐβο δπὰ 
Ῥυτγ δοδιίοη.-- - 0 νοῦ] 8 ΟΥ̓ ΠΟΥΟΙ ΘΟΙΊΘΒ ὍΡ ἰο 
(δε ἰοττη8 ἴπ τ ΜΙ Θἢ 18. ῥγαΐβο8 σὸ Ρυ] δ μοὰ ἴῃ 
ΒρΘΘΟΙι ΟΥ ἱῃ Βορ, ὙΜΠῚ16 ἐπ 6 ορροϑὶἐθ Βο] 8 φορὰ οἴ 
Ομ νυ διίδη 70γ.--- δι ταδὶ Ὅ6 [86 οΒδσδοίοσ οὔ 
ΒΟ ἢ 86 ἀοείσο ἰ0ὸ 6 ρατίβδικοσβ οὗἩ (δ Κἰῃράοτῃ οὗ 
Ογῖδι "ἅ.----Ἰ ΡΥ δηὰ βἰτα ]δυῖν ἴῃ {μ6 ἀΐδρο- 
δἰιΐοπ δηὰ αἰϊυδίΐοι οὐ ὈΘ᾽ ΟΥ̓ ΓΒ οὗἩ ἱδο ΟἹ] δηὰ 
εν Τοδίδιροηίβ.---ΤὩθ δυγοοὺ ΒΑΣΙΏΟΣΥ οὗ (6 
Ῥτορβοὶβ ἴῃ ἰδεῖν Ῥγοάϊοίζομβ οὗ Ομ σδί.---Ἴὴὸ 
ΒοΙγ αΒοβὲ ἐπ Ὀδϑὶ Το οΥ. 
Τὸ πογὰβ οὔ δ οδὺδ δηὰ (9 ΑΡοβίϊθβ 8 ὑγϑοΐουβ 

ΚΕΥ ἰο ἰδο τὶ δὲ ππάογδίδηαϊπρ οὗ Ῥσόρβθογ.---ἼΓ 
[6 δι κοὶϑ στοδί!γ ἀοδίσο ἰο Ἰοοῖς ἱπίο {89 ταγδὶο- 
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Τἶο8 οὗ {86 ΡΪδῃ οὗ βαϊναίΐοη, ννο ΔΥΘ γοργδβοηϊοα 
Ὁγ [86 ΟΒοσυδίτι οἱ 86 τηογογ-βοϑέ, ΒΟῪ του ἢ 
ἸΏΟΓΟ ΕἰΧΗΪΥ οὐρδὺ γὸ ἰο ῥχὶζο 89 Κπον]θάκο οὗ 
Βοϊναϊοι ἱπ ΟἸγ δὶ! 
ΞΤΑΒΚΕ:-- οὐ] γοὺ σὶνγο {86 δοπῃβοϊαίΐοῃ οὗ 

νυ. 8-9 Ὁ 85 ἀδν ΡΝ 1 [ἰλ89 ΒΟΡΘ6 "6 ᾿ἰνίηρ, ἰδ 9 
ἸΒΟΣΙΔη66 18 ΒΌΓΘ, ΥἱΖ., ἐπ σγότα ἰὑμδὺ ΠΟΥΟΡ 
768, {πὸ ἰγϑαβυσο ἐπὶ ΠΟΘ 68} βί68]. ΑὈΐϊάθ 
86 μοαί. Ηον βδοχί 18 βυ οσ]ηρ---Βὸ Ἰοηρ (89 
εἰϊυιογίπρ οἰστῖγ} Ηδδύθηΐν 1116 αοα ψ1}} σὶνθ 
ΔΌΟΥΘ, ΘΥΘΣΊΠΟΓΟ ΠΥ Ὠοαχὶ Β8Π8}} ὑχαΐῖβο Ηΐπι. 

ἨΒΡΙΝΟΕΒ :---οροπογαύίΐοη 18. ΒΟ] 6]Υ ἐμ ὙΌΣ 
ΟΥ̓ ἀοἂ κ8|]-τιοτοὶ Ὁ}, τγῆο Ἠ61]}08 (86 πτοιομοὰ 
ἔγοτα ἃ βρί γι] ἀθδίῃ ἰοὸ δρί για) 11{6.---ΟἩ}]- 
ἄγῃ δῃηὰ ἔγθμβ ᾿π μου ΟἿΣ χοοάβ; ὑμοβο ἐμ6γο- 
ἴΌΤΟ ΕΟ ἀαδβίσο ἰο σϑοοῖνο (8 ΒοΔΥΘΩΪΥ ἱπμοσὶί- 
8506 τουδὺ Ὀ6 πὸ ΟΣ] άγθη δα ἔγϊοηὰβ οὗ αοά, 
Βοτα Υἱἱἱ. 106. 17.-- -Ἰῦ γοὰ δηὰ (818 ργοβϑηῦ {ἶπι0 
ΒΟΥΤΟΥΪΩ] δηὰ δηχίουβ, πᾶν ρδίΐϊοποα; ἴῃ ἰμ9 
ΜΟΥ] γοῦ ΒἈ8]1] Βαυθ ὑσὶ υϊδίΐοι : ἸΟΟΙΚς ἡοΥ 
ἔογνασὰ ἰοὸ {86 188 ὑὐπιθ ἐμδὶ 8881} βυΐ δὴ οῃπὰ 
ἰο 8}1 ατὶοῖ, δῃὰ Ὀτΐὴς γοὺ δἰοσδὶ ρμὶονγ.---αἀοἀ 
Κποτθβ Ὀοβὶ ψμδὶ τποἀϊοῖὶπο ΗΘ ἢ88 (0 186 ἴὸσ δὰ 
ὙΠδὺ Ὀυγάρθ 5 Ηθ 8885 ἰο ἸΔῪ Οἡ 680}, 'π ογάᾶοσ ἰὸ 
Κ1}} 88 ο]4 Αἄδῃ.---ΑΒ μο]ὰ 18 {80 ταοβὲ ῥσγϑοίουβ 
ταθίδ], 80 9198 10} 18 {0 πιοβὺ πΟΌΪΘ οὗ (86 πιδηϊο]ὰ 
ΕἾΤΒ ᾽πὶ ἴδ Ἰεηρσάοπι οὗ ζγδοο, δπὰ 88 το Ῥα 5868 
ἴοσ 811} πιϊμουῦ Ὀοΐηρ ἰἰ, Βο ἐμ οσόβϑδ ἀθοὶὰθ8 
118 σοῃυ Π6Π688.--- ΤΠ δυμ-ἰοἱ Δ) οὗ (16 ἀοοίγπ9 
οὗ Ομγῖβὶ ἰσοδίβ οὐὁἨ Η18 δυτ!)Ἕαίϊΐοη δὰ ὀχϑ]ίδ- 
ἰοα. ΕῸΣ ΟΠ τὶδὶ δὰ ὑὸ ἀτίπκ οὗὨ ἐμ9 ὈὉγοῸΚ δπὰ 
{πογοΐζοτο 888}} Ηθ 117 ἂρ ΗΒ Βοδά, Ρβ. οχ. 7; βυβον 
δια ΘὨἰΟΥ ἱπίο ρἾΟΥΥ.---Ἴ δ. γ 6 Ὀογγοα ἀοτη πὶ 
ετὶοῖ, 1οἱ Εἶπα ἴα κ6 σοτηοτὶ ἔγοτῃ (86 ΘχΧϑΙΡ]6 οὗ 
Ομ γῖϑί δπὰ {πὸ ποσὰβ οὗ {πὸ Αγροβί]θ: βυϑδοσίηρ 
Ἀγβί, σΊΟΥΥ αἷϊοσ. ΤῈ ΥΘΥΘΥΒΟ {8.68 Ρ͵Δ06 ΔΙΠΟΙ(; 
1η6 ΟΕ άγΘ οὗ (μὲβ ποσὶ], σῶν (λθπὶ [ΟΥ ΘΟ 68 
Ὦγϑί, διὰ ἰμθῃ ρτὶοῖ, 2 Τί. 11. 12; 1. νἱ. 28.--- 
ΚΑΡΕΕ :--- αὐ 18 ζοηυΐπο ζὶ (ἢ ἢ 1. Α Ὀσὶ οαἱ οὗ 
(οπιδηδίΐης ἔγοιι) αοα ; 2. Δ ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ οὗ τδμδὲ 
ΪΒ ὉΏΒΘΘΩ ; 8. 8} ΠΟΥ Δ ησο οὗ οἰθ τη] [1{0.--α 
1ω11800:--Ο-Ο Ἀθὐ τί δέαη ἄορε; (α) 1ΐ8 Τουπάδίϊοι ; (ὁ) 
ἰϊ8 οὈ͵θοὶ; (6) 18 ῬΟΤΟΣ; (4) 18 ρ]οτίουβ Χ0- 
ὙΔ͵α.--- ἴόγηαὶ βδαϊυαίίοπ: (α) ἰὰ τγᾶβ {89 οὈἶθοῖ 
οὗ {89 Ἰοηρίηρ οὗἉ {μ6 ΒΟΙΥ ῥτορδοίβ ; (δ) 1ὑ 18 χηδάϑ 
ἰο ἀορθῃά ὁπ ἃ οουίδί ἢ οὐ συ ; (6) ὁ 18 δηπουπορά 
ἴο 8}} 88 οχὶβιΐηρ.--- 7. διεδδεάπεοβε ο.ΥΓ Ολτιδίίαη 
λορε; (α) ἰὶ θονγβ ἔγομι ΤΆΘΓΟΥ ; (δ) ἴδ 18 ἐδ πιοδὲ 
ῬΓΘΟΙΟΙΒ οὗ 8}1} ῬοΞΘΒ6Β81: 08 ς (6) ποίμῖηρ ὁδῃ Ῥ]υο 
1 ἤγου υ58. Ἡγλαί ἐξ ἰλ6 σίοτίουδ σοαὶ τολίολ ἐλδ 
οὐλάγεπ 977 ἰδὲ ἀιησάοπι σοὸ ζογτίλ ἰο πιεεί 3 (α) 
ΤΒ18 ρ08] ἰβ (86 ΒΟΔΥΘΗΪΥ ἱπμογιίϑποο; (6) ἱΐ 18 
Τουπάοα οχ 86 ΤΙ ΓΟ οὗ αοᾶ; (6) {86 τνᾶὰγ ἰο 1ΐ, 
Ῥοσβουοτίηρ δι, 18 ηοὶ ψιϊπουΐ τπδῃϊο]α ὑσῖθυ- 
Ἰαϊΐοι ; (4) ᾿ξ νᾶβ [89 οδ᾽οοὶ οὗ 80 Ἰοπρίηρ οὗ 
8}1 (η6 δαὶ μῃίβ οὗ οἹὰ.---7λ6 ἰϊυίπσ λορὲ ὁ ωολίοδ, 
τς Οὐτγίβιϊαπδ αγὰ δοτη ἀγαΐπ, ὃν ἰδλε τεδυτγτοοίέοιν 
οΓ ὕεεωε Ολτγὼεί ὕγοηι ἰλὲ ἀεαά; 1. ἰϊὶ8 Ῥγϑοίουβ- 
ὨΘΒΒ ἱῃ Τοβροοῖ οὗ 118 οδ86, ΟὈ͵οοὺ δυὰ ἰπῆἔι.-. 
Θη66; 2. 18 σοΥ ΔΙ ΠΙΥ ; (α) 86 Ἰοῦϑ δπὰ δι οὗ 
{86 ΤΟΙ ΌΘΓ8 οὐὗἨ Ογὶδβί ; ( ἔγοτο [86 ἀθο] να 018. 
οὗ (86 Ῥγορβμοίβ δηἃ οὐδηρο βίβ.Ό. 7 Οἠνείξίαπ᾿ 
σίασπεεε τπ δαάπεδα; 1. Ὀδοδυ8β6 οὗ (86 116 οὗ ζΣ6- 
ξοπογαίΐοι,; 2. Ὀοοδαδο οὗ ἷβ ᾿πΒ Υ 8:06; 8.. 
ὈοΟδα56 οὗ Οὶνῖπο ρχοιθοϊΐος ; 4. Ὀθοϑυδο οὗ δβυΐ- 
ζοντίηρς ; ὅ. Ὀδοδαδο οὗ δαίυγο ογ.--.ῬΖτΑῦυντ. 
[Υ. 8.4. 1. Το ΟἸγ θ᾽ 8 ἐς ἰο {μ6 Βθδυύθῃ- 

ἸΥ ἱπμογίίβηοο---ὀδέσοίίεπ αραΐὶπ; 2. ἈΪ8Β σεδΏΓαΉΟΘ 
οΥ̓͂ ἰ0-τ- πνεῖν λορε; 8. πο ἱπιϊηοάΐαϊθ οσυδὲ οὗ 
οι ---Φ“Φοδὺ8 Ομγὶδί. 4. 1210 δουγοῦ---ἴλό αδιπαιἐ 
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φτοῦ 9 Οοά.----Α ιν ΒΟΡΟ ; (}9 νου] 5 ἰρμοδὶ 
πιοίϊο 18 “ ἄμπι δρίγο δρέγο," ἰλθ ΟἈσ ϑυΐδῃ τᾶν δὰ 
«ἄμ ὀχρίτο δρετγο ! ̓ -- -Αυπάδηϊ τόσου. ατοαϑί β1}8 
8 ργοϑὺ τ βου98 Ὡθοὰ σγέαξ ΤΠΘΓΟΥ͂, 8 ἃ ΤΩΔΗΥ͂ 
Βὶῃ8 Δηἀ ΙΩΔΗΥ͂ ΤΙ ΒΟΥ Ο8Β ὨθΘὰ πιῆ ΤηΘΓΟΪΘΒ. 
(Βοσμαγὰ).-- βου Μ0111 βίθιημηοΣ σϑίθμοῦ ἰμδη ὯΘ 
ἀυμπιῦ.---τ. ὅδ. ““εαϊνδίοη Ὑ1] αοα δρροϊπὺὶ ἴὉῸΣ 
γ08}}5 δηὦ ὈυΪγαΥΐκ:᾽ Ἡμδὺ ΤΌΣΟ Βαΐδ {π8ὴ [0 
Ὀ6 νυ» ]]9 ἃ ὙΪᾺ δαϊυφίίοπ ἰἰ86]{ οἷ. ῬΥΟΥ͂. ΧΥΪΣ. 
10.---τ, 6. Τὸ διέ] ἰγῖοβ ἔδιο βοϊ λον, (ἢ 8 ΒίοΟΥΙα 
ἐμπο Ρ1]οὶ.---Ονἰδύλδη τη} 18 ηἰ---Οἰἰσπώπι 1220 δρεοία- 
ομἶωπι.---ν, 7. ΑἸ ὉΠΒΚ1}1] ὈΘΒΟΪΔΟΥ ΤΔῪ ὑπΐπκ 
ἀϊ βίσγϑηχο ἰο 800 χοϊὰ ἐβγόνσῃ ἰπίο {π6 ἔγχο δηὰ 
Ἰοῖν ὑπ 76 [ὉΓ 8 ἰἶπι6ὸ; Ὀαΐ Βο ὑμαὺ ρυΐδ ἱΐ {6 Γο, 
ψγοῦ ]ἀ Ὀ6 Ἰοδίδ ὑο ἴοδο ἰὑ; 16 ῬΌΓΣΡΟΒΟΘ 18 ἰ0 τηδ]ζθ 
ΒΟΙΏΘ ΘΟΒΟΪΥ ΡΪ606 οὗὁἩ τοΥκ οὗὁὨ ἰὐύ; ΘΥΟΓΥ͂ ὈΘΙΙΘΥΟΥ 
εἶνοϑδ ΗΪπη8617 ἰο ΟἸὨσίβι, πὰ Ηδ υηδογίαϊκοϑ ἰο ὑσο- 
δοιηΐ εἶτα ὉΪαΙ.61688 υπίο (86 ἘδΔίμΟΥ : οΐ 086 οὗ 
ὑμότα 5}}}} Ὀ6 Ἰοδὲ, ΠΟΥ ὁη6 ἀγδοθχ οὗ ἴδια ; ὑπο ν 
88.8}} ὍὈὸ Τουπά, δπαὰ ὑδμποὶν {810} 88}8}} ὍΘ6 ζουπά, 
ψ θη Ηθ ΔΡρϑᾶσγβ. Τμᾶδαί ζαϊὶ ἐμαὶ 18 6 τὸ πὶ (ἢ 9 
ΖΌΓΤΙΔΟΘ, 88.8}} Ὅθ ἐπ τη846 ὉΡ ἰπίο 8 οσόνῃ οὗ 

ΟΡΡυγΘ μοϊ]ά, ἐξ δλαϊέ δὲ 7οισιά ὠπΐο »γαΐδε απᾶ λΟΠΟΙΤ 
απ σίοτν.---ν. 8. ΤῸ δύῃ. ΒΘΘΙῚΒ 1685 μὴ [ἢΠ6 
Ὑ 866] οὗἩἨ 8 οδαγὶοὶ ; Ὀυὺ τοϑβοι ἰθϑο 68 [86 ΡΒ]]- 
ΟΒΟΡΒΟΣ ἰμδὺὶ 1ὑ 18 ταυσὴ ἸΔΥΚΟΣ ἰμ8η ἴΠ6 Ψ 8016 
οδυίῃ ; δὰ 89 οϑιδο ὙΒΕΥ ἐΐ ΒΘΘΠῚΒ 80 11 {116 ἰδ 18 
ετοδὶ ἀϊδίδποο. δμὸ πίῃ} ὙΥ180 ΤΩ 1Β 88 ΓΆΤ 
ἀοοοϊνοὰ Ὀγ ἰδΐθ ΘΑΓΏ 8] σθϑΒῸῺ ἱῃ ὶβ οδὐϊιηδίο οὗ 
Φ͵οσυβ Ομ σὶϑέ, 86 ὅπῃ ΟΥ̓ εἰ χ ΘοΟυ ΒΗ 668, δπαὰ ἐμο᾽ Μ 

οδΌδ6 ἰδ ὑπΠ6 Βϑῖηθ, 815 στοαὶ ἀϊδίδηοθ ἔσοπι Ηϊπι, 
οὗ, Ῥβ. χ. ὅ.---ἼΓ 1 ἤδΥθ ΒΩΥ ῬοΒβθββί οῃΒ, μ6δ! ἢ, 
ογϑαϊι, Ἰοαγηπίηρ, (μὲδ 18 411 ἐμ 6 σοπίοπίτηοηϊ ἵ μδγ9 
οὗ ἔδοτα, ἐμαὺ 1 μανὸ βοιῃθν δῖ 1 ΤΠΔῪ ἀΘΒρὶθ9 0 
Ομσῖβί, γγὰο ἰ8 ἐοίμς ἀεειἀεγαδέϊἐς εἰ ἰοίωπι ἀδεϊάετα- 
δίϊε." αγτος Νασίδῃ. Οτδί. 1.-- - Πόσο 18 δὴ ἱη86ρ- 
ΔΙΓΒΌ]0 ἰπἰοχιιϊχίυτθ οὗ Ἰουὸ τὶ Ὀο]1οἵ. 1 γοῦ 
Δ81, ΒΟΥ 888}} ἀο ἰο ἴονε, 1 ΔΏΒΟΣ, δείέδυε. 1 γοῦ 
ΔΒ, ΒΟῪ 58}8}} 1 δείίευε3 [ ΔΆΒΎΟΣΙ, ἰουε.---ΟΥ̓ 
ὈΠΒΡΘΑΙΚΔΌ]6.---Ἰ ΟΤΘ 8 ΡΟῸΣ {πΐπρ 17 Βο ἐμαὶ 
Πιδίἢ ἰΐ, οου]ὰ (6}1 10 41} οὐαί. (Ῥαωρετγίδ 6δἰ πιμπέγατο 
»εοιδ)ὴ. Απὰ τ 8θᾺ {Π6 80] [88 τηοβί οὗ ἱξ, (θη 
1 ΤΘΙΠΔΙΠ8 τηοδὺὲ ὙΠ ΐπ ἰἰβοὶῦ, δὰ ἴ8 80 ἴη- 
ὙΔΙΑΪΥ ἐδ ιζοη ὉΡ ἩΣΓ 1 ἐμαὶ 1 σδπ ἐδ θα Ἰθδϑί οἵ 
81} ΟΧΡΓΘΒΒ ἰ(. [0 ἴΒ ἩΣΓᾺ 0γ8, 88 ὑΠ 6  ΒΔῪ οἵ 
ΟΑΓΟΒ 8ηα ρτίὶοῖίδ, ἰδυό8 ἰοφμμηίωΐ,, ἐπσεπίεϑ δἰυρελί. 
ΤΟ ἀθοροδβὶ δίοσβ σῸμ 58.11168. Ττθθ ἴογ 158 
80]14, στανο ἰμῖηρ (65 δευότα 6δὲ υεγαπὶ σαυάδίσα. 
86}.), ἀν76}18 τίοσο ἴῃ {86 οατὺ (μ8ῃ ἴῃ (86 ἴδοδ; 
ὙΏΘΥΘΑΒ Ὀ886 δὰ ζ8180 ζ0γ8 ΔΙῸ Ὀπὺ Ββυροτγβοϊδὶ, 
51 -αθορ (88 γγἷαῈὰ7 84); {ΠΟΥ ΔΓ6 61] ἴῃ {πο ἴδοο.-- 
}αιάα πιεῖϊ ἀμϊοεαέίποπι φμαπέμπι ροίεδ, φιιὶ πο σι8- 
ἑαυογῖί, ποὴ ἐπεὶ σεί.--Αὐς.---ν. 12, ΤῈ6 {σῦθ 
ῬΣΟΔΟΒΟΣΒ οὗ ἐμ ροβροὶ, ἐμοῦ ρἢ ὑπ οἱ ΤΩ ἢ ο δὶ 
εἰἴιδ τὸ ἴοσ (80 υδ6 οὗ οἰμεογβ, γοί ἐμδὶ βδ᾽νδίϊοῃ 
(ΠΟΥ͂ ῬΓΘΆΟΘΙ, {Π60Υ Ἰαγ Βο]ά ομ δῃπὰ ρδγίδκο οἵ 
(ποιηβοῖγοθ, 88 γΟῸ» ὈΟΧΘΒ ὙΒΘΣΘΙῺ ῬΟΥΪΌΣΗΘΒ ΓΘ 
Ἰκορὶ (Ὁ ρϑυσωθηίβ ἀπαὰ οἰμοσ 1868, ΔΓ6 ἐπ οπιβεῖτοῦ 
Ὀέμσοα ὈΥ Κοορὶπς ἰμοαι ΕἼΟΙΣ ΓΧΕΙΟΒΤΟΣ ᾿7 

ς 4 

ΟΗΑΡΤΕΒ Ί. 18-21. 

ἌἈΝΑΙΥΕΙΒ "--ἘΧΒοσίδιίουδ ἴο ΠΥΤΩ 065 δηἃ δΟΌΓΙ ΟΥ̓, ἰ0 ΠΟΙ πο ἐπ τυὐπᾶ δη σοηγοσδαίίοι, ἰο 114] σοόνόγϑηοθ οἵ αοἂ,--αἹ] 

Τοπὰοὰ οὨ ᾿ἰογθ δι αταϊτυάο (οχ ἐδ6 ῥχϑοίουθ τοδι ρου ὈΥ͂ [πο Ὀ]οοῦ οὗὨ ΟἸ τίσι. 

13 1᾿ἸΒογοίοτο ρἰγά ἀρ (μ6 Ἰοῖπ8 οὗἁὨ γοὺγ τηϊηᾶ, Ὀ6 βορϑῖ, δηᾶ Πορα (ὁ {86 δὰ 
14 ἴον ἐδο στδοθ ὑμδὺ ἴβ ὑο Ὀ6 Ὀσουρμύ πηΐο γοῦ αὖ {86 τουοϊδύϊοῃ οὗ ὕθβὰβ Οτϊβὺ; 8 

οροάϊοπὺ ΟΠ] ἄτθη, ποὺ ἐἈβ]οηΐηρ, γουγβοῖ γοβ δοοογαϊηρ ὑὸ ὑπι6 ἔοττον ᾿υβίβ 1π Ὑ00 

16 ἰρπογᾶποα: ὅ Βαῦ 88 ΒΒ πο δύ ο8]]6ἃ γοὰ ἴβ ΒΟΙΥ, 80 Ὀ6 γ6 ΒΟΪΥ͂ 1 4] Ἰιϑῆπογ.. 
10,170 οοπνογβδίίοη ; “ Βθοδυβθ ἰὑ 18 πυυϊΐθη, ΒΘ γ9 ΒΟΪΥ ; [0Γ 1 δι ΒΟΥ. δαπὰ 1 γ8 

6811 οὐ {86 Εαΐμοσ, τὸ πιβοαῦ τοβροοὺ οὗ ρϑσβοῦβ υάροι ϑοοοσζαάϊηρ ἴο ΘΥ̓ΘΙΥ 
18 τρδῃΒ ΜΟΥΪς, Ῥ848 (0 ἐἶπιθ οὗὨἨ γοῦν βοϊουτηΐηρ ἦδγα ἴῃ [887 : " ΕὈΓΑΒΙΔΌΘἾ, 88 γὲ ΚΠΟΥ͂ 

ἐμαὶ γα ποτο ηοῦ τοἀοοιηθα π 0} ΘοΥταΡ 1 0]6 Ὁ ΐΏρΡΒ, αδ δῖ [γον δπὰ ρο]ά, ἔτοτῃ γὙοὺγ γδὶῃ 
19 οοηγοιβαίΐοη γεοείυεα ὈΥ ὑγδάϊ οι ἔγομα γουγ ΤΑυμοσβῖ; Βαὐ ΠῚ} (Π6 ῥτθοίουβ Ὀ]οοὰ 

420 οἵ ΟἸ τἰβί, 88 οὗ ἃ [δ σι μουΐ ὈΙΘταβἢ πὰ πὶ μουῦ βροὶ: "ὙΠΟ ὙΟΥΙΥ γ͵188 ἴοτϑ- 
οτἀαϊηοᾷ Ὀοίοσό ἔμ Τουπάἀαίϊίοι οὗ ἐμ6 ποι]ά, "θῦ γγᾶ8 πιδη  βοϑὺ ἐπ {1686 Ἰδϑὺ ὑἸπη68 ζοΓ 

21 ου, ἾὟΟ ὉΥ Βίπι ἀο Ὀ6]1θνγο ἴῃ (ἰοἀ,}0 ἐμαὐὺ ταϊβοά Εἴτ ὰρ ἔγοτα {86 4684, δῃὰ δδΥθ 
τι ρἼΟΥΥ ; ̓πδὺ γου ζαϊι ἀπ ΒΟρΡ6 τἰρῦ Ὀ6 ἴῃ αοά. 

ὝοΣοο 18. [! Θογτηδὴ :-- ὙΒοσοίογο ὙΠ {πο Ἰοΐπα οὗἨ 16 τοῖ πὰ ρἰγάθα δπὰ {ἢ ΒΟΌΘΓ θα οἵ ΠΡ ὮΣ 411 γουῦ Ἐ009 08 
πὸ σταοθ τ Ὠΐοἢ ἴα Ὀοΐης Ὀγοῦχμε τὸ γοῦ ἱπ ἴΠ6 τγουο]αϊίοη οὗ 9236618 ΟὨτίδί.---Μ.} 

τγαπεῖαίε ----(Δ Βοτοίογο χίγὰ ὕρ ἐδ Ἰοΐῃδ οὗἩ γοῦῦ τοϊηὰ, Ὀθίηκ ΒΟΌΘΣ, δὰ ΠΟΡ6 Ροσίδοι νυ ἔοσ [89 ζτϑοθ πιο 
ἰ8 Ὀοΐης - - - -ὀ “- ΜΝ. 

Ψότο9 14, [3 Ομ ἄγοι οὗ οὐοάϊθηςθ, δο Ογοϑὶς. Ογιηδῃ.--Μ.) Ε 
γα 1δ. [δὶ Βπὶ αἴϊτον [Πϑ ρμδίΐογῃ οὗἩ τμδὲ ἩΟΙΥ Οη9.---ο ἢ οἴίο, ΑΙοτά.--Ἀ1.} 

4 Οοηνογβαῖοι -Ὀομαυίουτγ.---Μ.} 
"ῬοΓΒα, 16, [Οοά, βίη. 810. -ὄσεσθαι διότι ἴοΥ γένεσθε ὅτι οἵ Τοχὶ. ΚοΟ.,--οπ δ εἰμ (.-Μ.} 

ΓΒ 11. [Ὁ Απά ἐξ γ 068}} ΠΡΟΙ 88 Εδβίμον, Ἠΐπι, οἵο., δὸ ϑστδῃ δἵθοσς 89 ατοοῖς.- -Μ.) 
᾿ . Β΄. ἨρΦαὐρὸ μυμυ αν ῥϑν ἕν .] 

Ψοτζεο 18. [6 Κ}Ὺὸπονίης ἱμαὶ.--Μ. 
Ουἱ οὗ γοῦν ἐγχῚ οοπγογβδίίοη, ἀθνογοὰ ἰοὸ γοὰ ἔτοτα γοῦν αἴμογο (ΑἸζοσά), ἐπμοτίτοᾶὰ ἤτοι ἔδ9 δμθατα, 

αἀσστηβῃ.--Μ. 
Ψαδο 20. [8 Ὑ7ηο ἱπάεεά, Ἰηδίοδὰ οὗ, ἯΠὨο ΥοΥ1γ.--Μ.] ᾿ 

Βυΐϊ δ Ἰδδλ ϑἰδῦνο. ΜῚ}" τς ᾿ ὡρρὸ ) ἘΠῚ 

Οοά. Βίπη. νεγνώσω.--ἄσχατοι τοῦ χρόνον τῶν χρόνων 
Ψοτοο Ζ1. ΠΟ Ὑ͵Ὑὼῶο ἐδγοιὴ ΗἰΪπι Ὀο ονθ ὁπ αοά.----ῃ. 

80 ἴμδὶ γοῦγ δι δηὰ Π0Ρ6 ἃ ὁπ -Μ 
οτιδῃ :---ϑο ἐμαὶ γοῦν [δἰ ἢ ΤΔΔΥ 6160 Ὀϑοοπιθ ΠΟΡΟ ἐπ 6οἀ.---Μ.} 
Οοά. δίῃ. δ ἐγείροντ.--Μ.} 



ΟΗΑΡ. 1 18-.21. 21 

ἘΧΕΘΈΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ΟΕΒΙΤΊΟΔΙ, 

γεβ. 18. Ὁ μοχθίοσο, Διό ὑοΐοσβ ἰὸ 811 ἐδ9 
πᾷ δοοουπιὶ οὗὁὨ ἰμθ Ῥοββοββδίοι (ὉΥ̓͂ 5.806) 

οἵ ἐδο ε]οοῖ. Τ8ὸ Νὸνν Τ᾿ οδίδιηθεὶ βἰδίο οὗ ρτδδθ 
δ ΤΩ ΙὮγ ἀοδίσηοα ἰο Ὀοροὶ 8 ροσίοοί Βορϑ ἷἰπ ἐμ 
ξαίατο ΘΟΠΒΌΙΩτη δίΐο δπα ροσέοοϊηρ οὗ δ᾽ δι οη. 
Τρὴδ 006 δϑϑϑῃ δ} 8 1118 068 {86 [11] 186 οὗὨ 58]- 
γαϊου Ὑἱ ἢ 8 υἱθνν ἰ0 0] Π655, 0 ἩΒΙΘὮ ὀχ μογία- 
ἔοι 15 τηϑθ ἴῃ ν. 14, οἱοΘ. [Ι͂ὴ νυ. 18, Βορο βμου]ὰ 
ῦ8 Σοχαγάοα 88 {80 οοηίσα] δηὰ Ἰοδάϊηρ 1468, 86 
οἶμοὸσ δσχμογίδιϊομβ Ὀοΐὶπρ δα ἀθὰ 88 Ῥδυίϊο!] 168. 
Τιο οὐ]οοὶ οὗὉὨ ἰλαὺ Βορε 15 86 στδοθ, ψ Β1Ὸ} τλ8η- 
1(εδὶ8 1186] 'πι σωτηρία, ἴῃ ρῬογζοοὶ Βα] νδίΐου. ΤῈ 
Ῥγοροδβιἰΐου ἐπέ ἀοο68 ποΐ ἱηάϊσαὶο 6 στουπὰ δβδῃὰ 
εἰγοηχί οὗ ὮΟΡ6 88 Κίοϊεσ δηὰ Ὑ οἰ88 ταδὶ εἰδὶῃ, 
ἴον ἰὶ 18 ποῖ σΟΠΙΣΓΑΙΎ ἴο ὑπ6 ΝΕΟῊῪ Τοδίδπιοηὺ δὲ 
ἰοφυεηάϊ ἴο οοπποοί ἐπί τὶ {μο οὈ͵οοί, οὗ, 1 ΤΊτα. τ. 
ὃ: Αοἰδὶχ. 42; χὶ. 17; χχὶϊ. 19; ΥΥἾΠΟΣ, δὲ οὐΐ- 
ἰΐοη, Ρ. 241: 1 5πο. 111. 8; 2 σον. ἱ. 10; Αοέβ χχὶν. 
1δ.---Φοἷπι τελείως τοὶ τὶ νήφοντες Ὀπὲ νὴ ἐλπί- 
σατε. ΤῸ ΒΟΡΘ οχίβιϊησ ἴῃ 15 ἄσϑὺ ὈΘαΙ Εἱ ΡΒ 
841} ὈδοοΙλ6 80 ἄστη, ἰμδὺ 50 βυ  Υ]ηρ Β88}} Ὀ6 
8016 ἰο δῇαῖζο ᾿ΐ, δπὰ {πδὺ 1 88}8}} ΘΙ Όγδο0 τ μδὺ- 
ΘΤΟΡ 1ὲ ΘΟὨ 81}8 ἴῃ 1861, δπὰ ἰμαὺ 1 888}} ΟΥΟΥ 
οοπίΐπυαθ ἰο {89 6. [ἴΐα, μέ πιλὶξ αἰδίεΥ εἴμ. ---- 
Ἧ 4}. -Μ.] 

Ῥοσ ἴ86 ξσυδοϑ--- σου ἴο γου.---- Ἐπὶ τὴν 
φερομένην ὑμὲν χάριν. ΤᾺ ῬΓΟΡΘΙ τηοϑπίῃρ οὗὨ (18 
ἐσργοββίου ἀθροη δ ὁπ ἰμ6 ἱπίογρτγοίδίζοη οὗἉ ἐν 
ἀποκαλύψει. ΤῊΘ γ 1} ἀποκαλύπτειν οσσΌΣΒ ἱπά 6οα 
ὅη 8 τΪΔΟΡ δ6η5ο, ἰο ἀοποίο {86 τουοϊδίΐϊοι οὗ {88 
ἔγυι ἰο ἐμο τη, ὃν ἐἰμδὺ οὗἩ Φοδβὺ8 ΟἸγὶδὶ, Ἀ͵αίΐ. 
Χὶ. 2δ; χυὶ. 17: 1 χ'. 21; 6]. :. 16; 11, 28; 
1 Οογ. 11. 10. ΒΠδηςο ἀποκαλύψις ρίου οι. 
ΧΥΙ. 25: δηἃ ξϑύϑσδὶ {ϊπι68 ἀποκαλύψις ᾿Ιησοῦ Χρισ- 
τοῦ. 118 ΔΡΡ116 ἃ ἰο ἴῃ γαγὰ σου δίϊοι 88 σου γαβὺ- 
οὐ τὶξὰ Βυτδη ᾿πβισγαοίΐοη, 64]. ἱ. 12; Βου. ὶ. 1; 
εὐ ἘΡΒ. ἱ. 17; 111. 8; 2 Οον. χὶϊ. 1. Βαυὶ ἡ ἀποκαλύψες 
Ἰησοῦ Χριστοῦ πὶϊμοιΐ ἰμ9 δτίΐο10, διὰ τιουὶ 
ἔαγίβοῦ δροοϊδοδίΐοι, 8 ἐμ6 οοηβδίδηϊς ΘΧΡ 810} 
ἀδποίίηρ (μ9 νἱβὶ 019 τοίασῃ οὗ ΟἸστῖδί. [10 18 ΠΟΥΟΣ 
Ὠδοὰ οὗ ΗΪ5 γεὶ δάνοηῦ ἴῃ (9 Η68},, οἵ. οἷ. 1. 7, 
ἷν. 13. γ. 1. 2 ΤΏ.685. ἱ. 7; Βοτῃ. Υἱἱδ. 18. 10;] 
Οὐοτ. ;. 7. ῬΑ συ ]ΑΥΥ ἀροϊδῖγο τὸν. ὃ δηὰ νυ. 7, 
ἜΠΟΡΟ (π6 ΤΟΌΓΘΙΏΘ6Θ 18 ΟΥ̓ ΘΏΟΥ ἰο ἐΠ6 Βοοοπᾶ Δ6- 
τοηῖ οὗ ΟἸτίδι ἴῃ (86 Β68}. ὅο (ἔουμ. ΤΘΟΡΒΥ]δοί, 
ατοίϊυ8, ὔδτρσου, βίασκο δὰ οἰμβοσβ. [ὐ ἰ8 αἱ ΕΠ- 
ουἱὶ ἰο δου ῖπο Ὀοΐδ ἰῴθ88, νἱζ. : δὴ ἱππνασὰ δά 
8ῃ οαὐατα χουοϊδίΐοη ((Ἰνη, Βοζα, Βθηρ6]), πὰ 
ἃ. ΟΙΕΆΓ Β6ΠΒ6 ῬΟΒΒΙΪ6 ΟἾΪΥ ΟἹ ἰμ6 σου δι ΘΓ δίλοι 
ἐπὶ [16 τουϑἸδίϊοη οὐ δάνεπ οὗἨ ΟἸχὶβὶ ἰο υὰᾳ- 
τροηΐ 5 ΠΟΟΟΒΒΆΤΙΪΥ ΟῚ σᾶ γὰ δηα ουϊνεαγά, ΤῊΘ 
ἈΡΟΒ]6 βο65 {86 δάγοηϊ οὗ Ομ σῖδὲ 88 πθαν]ν ἰτὴ- 
Ῥευάϊηρ, ἱπάοϑα 85 δ᾽ γοδγ ργοβοηί, ΟἿ. ἵν. 7; 1. 
20, πὰ σοπβεαπθηὶ ἜΡΞΕΚΕ ΟΥ̓͂ στα, ποὺ 88 ἰοὸ 
Ῥς δτουρηξ ἀπίο ἐμοῖα δογθαῦίον, θυ 88 δ]γοδὰν 
Βχουρῆς ἰοὸ ἔβοτὰ ΠΡ ΠΟῪ Ὀδαγίηρ ἀοτῃ ὕροὴ 
1δεπι..--Μ.}. [ἢ [18 βθ:80 φέρειν ἰΒ δορὰ ἱπ (ῃ6 
ΧΧ δὲ αθηῃ. χχχίϊὶ. 11. Ηδποο ᾿ξ 18 ἈΠ ΘΟ ΒΒΟΣΥ 
ἴο 6656 8 ΟΠ 0. οὗ {86 Ῥγοδϑοηί δηὰ Γαΐ το 
[6}868.--- γάρις ἴῃ 86 808] Β6η86, ποίς---χάρισμα, 
88 θτοιΐυ8β πηδἰπἰδῖηθβ. ΤῸ ΟὈ͵οοϊΐοη οὗἁ Υ 6188 
ἐπδὶ ἰὰ8 ζΘηΘΓΆ] ὈΪ0]11641 σοργοβοι δίῃ ΤΠ Δ ΚῸΒ 
8 βοοομὰ δἀγεπὶ οὗ Ομ σἰδί ποὺ ἃ δοοοπὰ σϑυοἶα- 
ὍΣΟΣ οὗ στδσο, Ὀυὶ ἃ του δίζου οὗ τἰχιίθουβ υαρ- 
ταδηί, οἰ. ἱν. δ᾽; Βοιι ἰϊ. ὅ, 18 τηοὶ ὈΥ ΟἸΘΆΣ ρΡ458- 
δρ6Β, 6. σι 11. χχὶ. 28. Τὸ (86 υπροὐϊγ ἰὑ ν]}} 
δ ὃ ἀδγ οὗ ἰογτοῦ, Ὀυΐ ἰο ὈΟ]θνοσΒ ἃ ἀδν οὗ 

ΒΟΒΟῸΡ διηὰ ρου. Τοα, δὲ 86 δρρϑαχίης οὗ 
ΘΟ γὶβὲ, Σὺ ψ111 ὈΘΟΟΙΩΘ τηδη εδί, Ὑμδὺ 18 τη οδὴὺ ἈὈΥ͂ 
Ὀοϊήρ ἴῃ ΔΥῸ (ὈΥ δίδπάϊηρ ἰῃ ΚΥ806) γι αοά, 
Μ81]. ἱν. 2. Τὸ 88 δ᾽γτοδν Ὀθθὴ δῃῃουπορθὰ ἰὸ 
χοῦ Ὁγ [86 ῬΤΟΡΒΟοΙΒβ (γοτβα 12) θαΐ ὈΥ͂ Ομ σῖδβυ 1 ἰβ 
αὶ αὐ γοὺγν ἄοοσ, γϑᾶ, Ἰαϊὰ πὶ γοῦν ὈοΟΒοτη. 

Οαἰχᾶ π5---ΒΟΌΘΣ. ---᾿ Αναζωσάμενοι----“νήἦφοντες. 
Τ8ὸ ρνοτίοσὺυ ΒΟΡΙρ 18 ἸΊΟΣΘ ΟἸΘΑΥΙΥ ἀρῆποά δὴ 
σοὨΒγταθα Ὀγ ὑνο ραγίἰοἱ ἷ4)] δ αἰ οπ8. . Το δσϑὶ 
ΧΙ ογίβ ἰοὸ αἰγάϊηρ ὉΡ ἰδ6 Ἰοΐηβ. Ῥοίδσ {μη κ8 
ἀουύ]088 οὗ {86 τοχὰβ οὗ 96βυ8, “θὲ γοὺγ ἸοΐπΒ 
ὍΘ σἰγτα ρα δρουΐ," 116. χὶὶ. 26 διὰ τι ἃ υἱὸν ἰο 
διυοϊαΐηρ 41} τα ϊβυπἀογβίϑηϊηρ, δά 8, “ἐμ6 Ἰοΐῃδ 
οὗ γοὺυγ ταϊπᾶ.᾽" Ῥουιδρδ ἢθ 8Δ]}Ὰ.68 4180 ἰοὸ {πὸ 
Β᾽ τι βοδηΐ σοχητηδηατηοηί, “ΠΣ Ὑοὰν Ἰοΐπβ 
εἰτάοα᾽ Ἐχ. χὶϊ. 11; δῃὰ ἰπ ἐμδὺ ο886 {86 ΘΧρ]δη- 
δἰΐοι οὗ {86 Δα αἰ οι 15 ΠΠΟΤΘ 81 Π1|}0}0 δηἃ ουἱα ϑηΐ, 
οἷ. 56:Σ. ἱ. 17; ἘΡΆὨ. νἱ. 14.---Τ ΤῈ 101Π8 ΓΟ σίγα οἀ 
ΌΥ χαϊμοσίηρ ἰδ Ἰοπρς ζο] 48 οὗ {9 πὶὰθ ὑἀπηᾶου- 
Κϑτιηθηὺ ἰὴ ἃ σίγα Ϊο ἴῃ ΟΥΘΣ ἰ0 ΒυρρΡὶ)Υν ἰμ6 ὈΘαΥῪ 
τ ἃ ἅσιη βίδυ δηᾶ ἴο σϑΙΏΟΥΘ 8]} ΕἸ ΠἀΘΥΔΏΟΘΒ, 
θη ἢ οΟὈ͵δοὲ γγὰ8β (0 ὙΟΥΪ,, ἰο βού ουδ οἢ ἃ ουγ- 
ἀθ6γ, ἰο τη, ἰο ΘΔΙΤΎῪ 8 Ὀυγάθῃ, ἴ0 ἩγΟδίΪθ ΟΡ ἰὸ 
8ο ἰο γὰσ, 80 {μ6 Ομγιβιίδπ βδουϊὰ ρὶγὰ (ἢ9 
διάνοια, σαὶ ἋΡ 411 ἀἰδβιγασίθάποββ δὰ ἤσκ]ο- 
ὯΘ85, δηα ὉΘ δ5ιϊ ἀπ α τοϑδάγυ, ἐμαί 8, 15 ἱπουρδ 8 
δηα 18 Ὑ1}1} βῃου]ὰ Ὅδ6 αἰῖγθ δῃηα οοποοηίσγαιθα 
ΜΏΘΩ {πῃ 6 γῸ 18 8 68]}} ΤΌΣ ΟΣ, [ῸΣ Βσμὶ δηά ζὉΣ 
ΒΥ. Βοταγο οὐὗὁἩ αἰβισδοίθαηθβ8 δηὰ 14]6- 
ὭΘΒ58, Ὀυΐ 4180 οὗὨ ἰἱσυϊίαϊοη, του Ὁ] ἃ οχοὶϊίοιη πὲ 
δηὰ οχαρρογαίΐου δηᾶ οοοθηίτϊοὶγ. ΒοῦτϊοὶΥ 
ἷβΒ ἰο θ6 ὑμ89 ῥγουοῃίΐγα οὗἁἩ {π6 Ἰαϊίευ, Βοὶλ ἐμ9 
κἰγαϊηρ δπὰ ὑπὸ Βο σον ἀσὸ (0 ὈῸ ἴδῃ ἄριυγα- 
υἄνοὶγ, διιπουρσὴ δορυίοι οὗἨἩ ἰ80 Ὀοὰγ ἰβ ἰδ Κθὴ 
ἴογυ σταπίθα, ΟὈἸΡασο πὸ οχμοσίαϊίοι δ [16 
χχὶ. 84, ἀπ Βομι. χἰϊὶ. 14. ΕἸΒΟΎΒΟΤΟ ΒΟΥ ΟΙΥ 
ἷ8 Ἰοϊποα νὰὶϊῃ νἱρίαποο ἐμπδὺ 88}8}} ναγὰ οἱ 8]} 
ΑΙ ΘΟΡΊ 6855 δηα ἱπά0]6η06, 1 ΤῊ 686. γ. δ; 1 Ῥοί. ν. 
δ; ΒΟΙΛΟΙΪ6Β ἀΐ ΟΘΟΌΓΒ, 85 ἢΘ6ΓΟ, ΔΊοπο, 1 Τ}168. 
ν. 8; 2 Τίπι. ἱν. δ; 1 Ροΐϊ, ἰν. 7. [επί δοὐτιοίας 
εἰ υἱσίϊαπέϊα τοφψιγιγ, δίσσιιο πιοίαρλοτα ἐπ ἰωπιδο- 
γωηι οἱποίωσα »γίμδ τοροδίία ἐξηγετικῶς ἐχρίϊοαίωτ. 
αοσμβασά, “ δοπ ἱοριρεταπίΐαπι δοίμηι ἐπ οἶδε εἰ ροίε 
εοημποπάαί, δε ςρυτμαΐεπι ροίέμδ δοδτιοίαίοπι, ψώῶπι 
δόηδιι8 ΟΠΊΠΕ8 ποδίτχοδ σοπίἵποπμδ, πὸ δὲ διϑμδ πιρρπαὶ 
ἐϊεοεδτία ἐπεδτιετιί."---ΟαἸνῖ.--Μ.1 16 δοΡ6 οὗ, 
ΟΣ  βυΐδηβ τη ηῦ Ὀθοοιηθ ταϊχϑὰ ὑρ 1} Τ00115} 
δηά ἔδηδίΐοα) ἰβμοἷθΒ οὗ {86 σον 65 οὗὨ ἃ ἐθ ΡΟΓαὶ 
Μεβϑίδηϊο κίησάομη δηὰ ᾿ργεπιδίαγο οὀχροθοίδ- 
(ἰοη8 οὗὨ (ἢ. Β8 6 88 ἰῃ {86 σα86 οὗ ὑπ6 Τ6888]0- 
πΐδῃ8 (οὗ. 1 ΤΉ 688. νυ. 6. 8; 2 ΤΏοβα. ἱϊ. 2, οἱο.) 
δραϊηδβί τ Β1ολ (ἢ 6 ΑΡΟοδί]9 Ὑ1Β.65 ἰοὸ Δ, ἰΠ ΘΙ. 
ΤῈο ῥσοδοηΐ ἰθη86 ἀδηοίθϑθ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ΘΠΌΓΔΠΟΘ 'Π 
Βοτιοείγ, πὸ (86 Αογὶβίβ ἐλπίσατε πα ἀναζωσά- 
μενοι δοῃποθηΐγαίθ ὑπ ᾿δδίϊηρς δοίη, 88 ἰΐ ῸΓΘ 
ἰηΐο Οὁ09 Ιηοτποηὶ δηα ἀσποίο ποτὰ ἰο ἀορομα ὈΡΟᾺ 
Ο.ὯΘ ῬΥΪπαὶρα] δοί. 

γκεῃ. 14. Α5 Ομ] ἄσϑῃ οὗ ονοᾶΐίθιοο.---Ὑ80 
Βοὶβ ἷβ ΒΟΡΟΒ ἢ 51866 ΔΙὁ0Π6 ΔΟα υἾΓ68 {Π6 ἔα ρΡι1}89 
διηἃ ΔΌΣ Υ ἰο .16] (86 σοτηδηαπηοπὶ οὗ ΒΟ} Π 688. 
Τ|16 ὀχ ογίδιϊοη ῬΓΌΡΟΣ ἰβ οοηἰδὶ ποᾶ ἰῃ νυ. 16, ΤῈ 9 
ΘΟΠΙΓΆΤΥ οὗὨ ΟὨΙ]άγοη οὗ οὐθάϊθμῃοο, 8Γ 6 ΟὨΣ] ΓΤ ΘῺ 
οὗ ἀϊβοθδάϊοποσ, ἰῃ ὙΒοῖα ἴμ6 ἀοΥ]} 8 του κίης, 
ἘΡΒ. 1. 2; στ. 6; 60]. ἐϊ. 6; ψοὸ 816 60η86- 
αυθη ν οδ]] ἃ οἰ] άγοη οὗἩἨ σαί, ΕΡΆ. 13. δ; 2 
Ῥοί. ἰδ. 14, ΟὈοάΐθμο6 σΟΙΆΡΥἾΒ68 ΒΟΙΘ, 88 ἴῃ 6}. 
ἷ. 2. θοΐ ὑπὸ τ Πρ τοσορίΐοι οὗ ἐπ ποτὰ οὗ ἀοα 
δηα Βιιθ᾽)δοίΐοα ἰὸ 118 Ῥχϑοθρίβιυ Ομ] άσοη οὗἁ 
Ἰχαι, ἘΡΆ. τ. 8, δΥθ Β ἢ 88 8το ὈΟσπ ουΐ οὗ Ἰρδὲ 
δηὰ ἱπίο Ἰἰχῃὶ, τὶν (16 ῬΓΟΡΟΥΥ δα σα Ἰης 
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ἐο Βἷπὸ 88 ᾿ἰρδίβ.; 80 οὨἰ]άγϑῃ οὗὨ ΤΑῚ ἢ ΔΥῸ δυο 
88 16 Ὀοτπ ουὐ οὗ αὶ} δὰ ἰηΐο {86 1176 οὗ ἔδῖ ἢ 
δηὰ ορϑάΐθησθ ΟἿΣ ΒΘΑΎΘΏΪΥ ΕΔΙΒΟΣ 18 ἐμοῖσ Ὀ6- 
ξοίίον, οἷ. ἱ. 8, 17, δ δββύσδποο οὗὨ ζδι ἢ οου- 
ΡΙοὰ τὶ ονοάϊθησο ἐπ 6ῖν τοί Σ, 8116 οα ἐδμ6 
οἶμο Βαπὰ {π6 ἀδνὴ] 185 ἐμ {8 8 6 Ὁ ΟΥ̓ ὉΠΌΘΙΣΘΥΘΥΒ 
ὅ1ο. Υἱῖ!. 44; δῃὰ 6Υ]] ΘΟ ΒΟ η 66 {861 το ΠΟΥ. 
Ὡς ἀδηοίοβ [16 σϑϑβοῦ, Ὀδσαῦβο γοὺ 8.0 ΟὨΙἀγ ἢ 
οὗ οὐνοάϊοηςθ, οἵ. γ. 19 .; οἷ. ᾿ἰ. 18: ἰν. 16. [τέκνα 
ὑπακοῇ “118 ΡΒΓΒΒΘΟΪΟΡΎ,᾽" ΒΑΥΒ ἸΠΟΓ, 
ὄτγϑμ., 6} δὰ. ρ. 282, “18 ἐο Ὀ6 εὐὐόι φυβὸς ἰο [89 
υἱντὰ ᾿πηδρὶ παίϊοι οὗἨ Οὐ θη 818, τ Βὶ ἢ ΓΟΡΓ Βο 8 
ΤΟ 81] απ ἸΏΟΣΔ] ἀογιναίϊοη ΟΥ ἀδροηάθμοθ 
Ὁπάος {πὸ ἔοσιη οὗ βοὴ οὐ ομἱἹ]Ἱὰ. βΚβ΄ῖν. ἐν. 1]. 
Ολιάγεη, οΥΓ αἰδοδεάϊεποεε τὸ ὑμο80 γᾷὸὸ δσὸ σοϊδἰϑά 
ἰο ἀπείθεια 88 ἃ οἰ] ὰ ἰο0 ἃ τοί μον, (086 ἴῃ ὙΠ οτα 
αἸδορθοάϊθῃοθ 888 Ὀθοοῖηθ Ῥγχοαοτηϊπδπὶ ἂπὰ 8 
δβοοοπὰ παίυτο.᾽--Μ.] 
ἽΝοῖ αβῃϊοηίῃβ---ἰρηοσαηοο.--ΤῊ8 ἜΧΒΟΥ- 

ἰδίϊοη ἰο ΒΟΙ  Π658 18 ΠΟῪ ΙΏΟΓ6 ΟἸΘΑΣΥ ἀοδηραᾶ ὈΥ 
ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ἴἰο {Π6]1} δηΐο- ΟΊ δίῃ βίδίο. Α8 ΟἸ" γὶβ- 
(ἰδηβ, γοὰ ἀδγθ ποὺ Ῥυγβιθ 8 ΘΟΌΓΒΟ ἰπδὺ 18 ἴῃ 
Ὀπΐθου ὙΠῸ ὙΟῺῸΣ ΓὈΣΊΙΊΘΥ ὙΠ]}ς ἴῃ 815] ]υ15.8. 
συσχηματίζεσθαι οι σχῆμα, (9 ἔοττῃ οὗ ἃ ἰδίῃ, 
(86 ἔδβδιΐοη δα τποᾶρ οὗ 11ἴ6, ἐπ6 ΤΏΒΠΏΟΣ ἴῃ 
ὙΓΒῚΘΝ 006 ΔΡΡΘΔΓΒ) ἰ0 ΌΤΙ ΟΥ ΤᾺ ΒΕΪΟΠ. ΟΠ 6᾽8 Β6] 
ΔΙ͂ΟΣ δοιμοι εἴης, ἰο δοηήοσιῃ ἰο ἰὑ, Βοπι. χὶϊ. 12; 
ἴο 8 Κ9 οποδ01} Ιἰἶο ἰο, οὗ. σἢ. Υἱ δ. 12; 1 ΤΉ 688. 
γ. 22. 1,88 8γΥ6 Ἰού Β6η5801.81] Τὰ ρ0]868 δηἃ Δ 5 
ΟὨἶἷγ, Ὀυὺ ἀοδίγοθ οὗ ταὶ 18 αἰ ογοηὺ ἔγοτα τ δὶ 
αοα 8]1ὸονβ, ἀθαῖγοβ οὗ 6Υ]}] ΟΠ ΡΟ ΒΘΏΒΊΥΟΙΥ ἀ6- 
Βουῖ 64 ὈΥ ΘόδΒη (1 ΦόΒῃ ἱϊ. 10) 88 ὑδμθ Ἰδὲ οὗἩ [86 
Βοδὶι, {86 Ἰχδὲ οὗἩἉ 16 ὁγ6 δῃᾷ (86 ῥγἱάβ οὗ 116; οἵ, 
661]. νυ. 19 οἱθβ. Του ἱποϊυάο, αἶϑο, (8 ῥσουὰ δἰπιβ 
οὗἨ διρὈἰιΐοι, οὗ ἐμ Ἰυϑὶ οὗ ῬΟΥ͂Σ δῃὰ οὗ [110 ἀθβ:γὸ 
οὗ Κπον]οᾶρο. ΤΠι0 Ἰυϑίβ ΔΙῸ ποῦ ΟἸΘΑΣΙΥ ἀο- 
βιηοα ὈΥ “5 ψΟΙΤ ἱσποταποε., ϑϑ΄'η ἀδΚθὴΒ {89 
ὉΠοΣδίϑη ας ὉΥ ἰδ6 ο]ἱουὰ οὗἩἨ Ρχολυάϊοοβ δηὰ 
7180 ποίϊοῃβ, οὗ. Βομα. 1. 21; Ερὰ. ἱν. 18; δυὰ 
ἔκπουδηοο Οἢ ἐμ οἶμον μαηά, 18 {89 τιον οὗἁ 
ἸΩΔΩΥ 81:8. Α ὕἰηὐ τηϊσμῦ Ὀ6 ἤουπᾶ ἴῃ {86 οἷγ- 
ουτμηβίδποο ἐμαὶ {πὸ ΕΡΪ5ι19 18 αὐ ἀγοδββοα ἐο ΖΌΣΤΩΘΥ 
ΒοδιμΘΏΒ, ὙθῸ σοσὸ ἀονοϊὰ οὗὨ 848}1 οἷθδσ τ 0γ8] 
οοπδβοϊουβηθᾶδ, οὗ 411] ἀοξβηϊιο αἰβονγηϊποίξοι Ὀ6- 
ἔσθ κοοὰ δπά οὐῇἱ], Ὀοίνγοοῃ στἰρηῦ δὰ πτοηρ; 
Ῥαυὺ ἐμ6 ΨΦ6 171 8380 τὸ οσμβαυροὰ στ ἱσηογαποθ 
85 ἰ)6 τϑάδοῃ οὗ ἐδμοὶν γοὐοοϊϊηρ, Ομ τὶδί, Αοίβ. 
ἀ. 17, οἷσ., δηὰ 89 ἄορτοθ ἰὸ ὑ8ῖολ {ποὶν 
ΤΔΟΓΆΪ ΟΟΠΒΟΪουΒηο5 πδὰ Ὀθοη οοηΐαθοαὰ δηᾶ 
οΪουἀοὰ ὃν ἰδλ6 ἰδποίβ οὗἩ (9 Ξδημοαγίτα, 18 γγυ6}} 
Κποση. ΤΪβ ρδββαῶο ὑἐβογοΐοσθ 18 ποὶ ἀθοΐβί θ. 
Ϊὴ ἐμὸ ὁ480 οὗ δ᾽] θν σΒ, ᾿υδἰ8 ὈΘΊοηρ ἰ0 86 ρϑϑί, 
᾿ΠΒΒΙΠΌΊ ΟΝ 88 ὑπ 6 Υ ῬΟΥ͂Σ 18 Τἱ [Δ] ὈΤΌΚΟΣ δηᾶ 
(19 ΒΡΙΥΙὺ Βὲ8 {π6 ΒΌΡΤΟΙΩΔΟΥ͂, ΔΙ Βουρ ἢ 1ὑ τηυδὶ 
ΟΥ̓́ΟΡ Θοπίοηἀ Ὑ1Ὰ [86 Ἰανν ἰπ ὑΠ 6 ΙΓ ΤᾺ ΘΠ ὈΘΓΒ. 

ψεε. 16. Βαϊ δοοοχᾶϊηβ ἴο ἴ86 ρμαϊῖθσῃ 
οὗ ταὶ ἘΓΟΙΥ ΟἿθ 80 Βεῖδ οδ]]Ἱϑᾶ γου.--- 
ὝΠΜαι 18 ἴῃ ἰὴ ποδὶ τουδὶ ΔΡΡΟΔΥ ἰπ {π6 1176. 
Οομῃΐοστη ποὺ 0 γΟῸΣ ΤΌΤΊΩΟΥ ᾿δἰ8 Ὀυΐ ΔΒΡΙΤΟ αΥ̓ΟΓ 
ΘΟΠοσΙΪΥ ἰο ἰδ ΗΟ Θοᾶ; τυ ΤΠ αΤ τύ μεῦοι 
ΤΥ Ὀ6 υπδογβίοοα; 50 (ομπιεηῖιδ πα Τλεορλνίαοί. 
ΟαἸΠηκ ἰ5 ο]οβοῖν δοππθοίθα ΣᾺ οἱοοίάοῃ, Ὀοΐηρ 
ἰὴ0 τοδὶ] χζαίΐοῃ δηἃ δββυσῶποο οὗ δ. [10 ἐδ ῖκο8 
Ηΐδοθ βοιῃθίτλθβ στη ϑαϊα ον δοχμθίἑτηοθ ἱτητηθάϊ- 
δίοὶγ; 18 οπὰ ἰβ ὑπὸ Ἰἰχῃῦ δῃα βαϊνδίΐοη οὗ αοὰ 
ουἱ ἔγοτα ἐδ 6 ἀδείζηθαβ, οἰ. ἱϊ. 21. 1 αοα 684]18, ἱί 
ἦ8 τη ἀν γ [0 ΘΔ δηὰ ἰο Ζ0]1ονν, οὗ. 1 ὅδτα. 11]. 
10. ΤῆυΒβ ἂὸ Ὀθοοιμθδ, ὈΥ οομδίδηί γἱοϊἰηρ, 8 
ΟὨ]α οὗὁὨ οὐοάϊομθο. οἾΒ8 8668 ἴῃ 86 ΓΟΐδγθ 66 
(ο (16 ΗοῚΥ Θοὰ 6 μἱπὶ οὗ ἰμὸ ΟἸὰ ἸΤοκίδιμρομς 

ἘΠΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙῚΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 
κψε ὑικαιπανναναεε ωναμμμμμμμεστηες ἱασμοςα αθρκσιμαρντας μαμῃμρξεφυιεε: αι ωξυερέρησς.πεϑιρ μετα σϑαρεῃ. ραναρύχωυ, Ἦηε; 

ΟΠΑΥδοίον οὗ ἔμ Ερ᾽βί1ο, Ὀπὲ (8186 18 ποΐ δοποΐῃ- 
ΒΙΥΘ 9έῦ δὲ. Τπὸ Αογῖδβὲ [προσϑίϊγα ἀοποίαβ δὴ 
δοίϊοι ὑπδὺ 15 ἰο ἰδ κα υ͵δοο ὑπηπεαέαίεῖῳ, οἵ, Τ ἰῃον, 
ὄτϑμ. δι οά. ἡ. 829, 
ΑἹ ΤΘΏΤΘΣΥ οὗ ΘΟ ΘΙΒΒΊΪΣΟΣ,, ἴῃ 8}} γοὺτσ ὃ6- 

Βαυΐουῦ ἰοτγαγὰ αοα δπᾶ γοῦν ποίρβθουν. [λυ ϊα 
δὶ Ῥαγε υἱίδε σιιδο, ποη μῆς δοππι δαποίἑξαζια ΟὐὐΤΟΑ 
τεάοϊεαί. Οα]γν.---Μ.] 
εκ. 16. Βϑοδβδο ἐξ ἰδ υυσὶ ἘΈ61.----διότι σῖτον 

{πὸ γοϑβοι Ἡν Ὺ ΠΟΙ 658 18 ΠΘΟΟΒΒΑΤΎ. ἘῸΓ γένεσθε, 
ΤΑ δὴ δπὰ ΤΊ Βομβοπάογ σοδα ἔσεσθε. Ἶδα επὰ 
Δ αἷτὰ οὗἨ Ὀοιἑ ον σΒ 18 ἰδ 6 βΒδπι|δ 'ἰῃ ἰμ0 ΝᾺ 
Τοβίδιηθηΐ δπὰ ἴῃ ἰμ0 ΟἹὰ ἸΤοϑίδιηθῆὶ, δ᾽ ιδουζὰ 
816 ὙΔΥΒ δ.ὸ ἀἰδογοηί. Μδπῃ᾿Β ΒΟ] 688 18 οἴδεοιοα 
ὈΥ ἷ8 ρμαγιϊοϊραιίίηρ ἴῃ (Β6 ΠΟ] Π688 οὗὨἨ αοἀ ἴῃ 
ΟἸγχδί, ΗΘ. χὶϊ. 10; μον. χχ. 8. 
Δηᾶ ἐἔγο Ο611] ΡΟΣ 85 ΕἾ οΣ ἘΠίτα. 7.,.Δ068 

ποὶ ἀοποίθ ἀουδί, Ὀκΐ {8} ὩὨΘΟΟΒΒΑΣΎ ΘΟ ΒΘΟΏΌΘΠΟΘ 
οὗ ἐδο ομο ἤσγοταῃ ἐμ οἶμοσ. [δὲ ποπ σμδισηϊ ἐδὶ, 
δε διρροπεηί5 τέηι ποίαπι. Ἀί επὲπι οπιπίμηι τεπϑα- 
ἑογώηι σοπιπιπὶδ ογαΐίο, ῬΡαζε ποϑδίεσ σψυΐ ἐξ ὅι οὐδ. 
Ἐδιυϊ8.---Μ.1 Υου οὐρὰ ποί ἰο τορασγὰ Οοὰ δὲ 
γΟΌΣ ΒΑΙμΟΥ ΔῸΣ 68}} Ὁροη Ηΐπὶ 88 βιοὶ ἴῃ {16 
Τοτὰ ΒΒ ῬΓΣΔΥΟΣ, ἱἦ γοὺ Ὁ}}} οἱ τυ ]κ Ὀοΐοσα Ηΐπὶ 
ἴῃ ΒΟΥ ἔδρασ. Τὸ ὀχβογίδιϊοι ἴο 8 ΒΟΙΥ ΘΟΉγεΥ- 
Βδίϊοη 18 ῬαΓΔ 116] ἰο ἃ σΘοηνογβδίϊου ἱπ 186 ΥΕΔΓ οἵ 
Θοά; Ῥοίὰ δγὸ ἐουπἀοὰ οὐ ἰδ6 8114] τοϊδιϊοι. 
ἐπικαλεῖσθε ΤΑΔῪ τλθϑὴ ΒΙΤΩΡΙΥ ἰο 6811] οΥ ἰο 6Ἀ}} 
ὌΡΟΣ ΟΥ̓́ΡΥΔΥ ἰοθ. ΟφΥΒαΤα τοσύρη! το ΔΙΤΕΔΑΥ 8 
τ ογοῃοθ ἰο ἰὴ 6 ογα᾿ Β ῬΥΆΤΟΡ. [7 γοῖ σοηΐοθδ 
Ὀοΐοσο ἰδ9 ᾿γου]ὰ ἴῃ γΟῸΣ ῬΓΆΥΟΣ {μδὶ Οοά ἰ5 αἱ 
ΟΠ606 ΟΣ Εδίμον δηὰ Φυάρο, (μθη.. .; οἵ, οΒ. 
ὶ. 14: ἰἰ, 2; Μαῖί. νυ. 46. 48: 1κὸ νἱ. 8δ. [ὰ 
6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐ αοὰ 15 σΔ]]οὰ {6 Δί οσ οἵ 
[βσ86] οἡ δοοουπὲ οὗ ἐμ Ῥϑου αν οογθδδηί- ΣεἾ8- 
ἰΐοι, ἱπίο τιὶο Ηθ δα οπἰογοα τ1 [βγδοὶ, Μ18]. 
ἱ.. 10; 1. 6; θοῦ. χχχὶϊ. 6; οἵ. 2 ὅδχῃη. υἱἱ. 14. Τὴ 
ΑΡοβί]ο ἀου 1688 ἐμ: ἢ }Κ8 Βοσο οὗ Μδ)]. ;.6 οἷς. τβογὸ 
8 ΒἰἾ]δν οΘομ ἰιΐοη ἰ8 Τουπά, τ βοσο ΘΟ 04 8 σοϊδίῖοα 
οὗ Εδίβον δηὰ Μδβίοσ ἰβ πηδὰθ {86 Υϑϑϑοὴ οὗ δὴ 
Ἵσχβοσίδίϊοῃ ἰο γούθσθησο, ὙΠΟ δ νυ. 8 δηὰ 9 ἰδ6 
αυρδίΐϊοι 15 ἐπγῖοο δΒκοα, “ὙΠ Ηο Τοζασζὰ γ0ῸΓ 
ῬΟΥΒΟῺΒ ἢ δηὰ ὙΒ6γΘ οἷ. ἱϊ. 2, {18 }υ ἀ1]ς 14] τοτθ- 
Ἰαϊΐοῃ οὗ αοὐ ἰδ. πιοπιϊοηθά, οὗ. 11. 9; χ., 12; 1). 
δ. 18; [8. Βασηδρθα5, ΕΡ. 4; ““ Μεαϊεπιωτ ἰἥιοταα 
εὶ, Ἰοπιίπμα ποπὶ αὐτοερία ρεγεοηᾶ γμαϊοαί πιπάυπι; 
υπιδσμΐίσγμς δεοπιάμπι φμοα ζαοὶξ ασοϊρτεὶ.---Μ.} 
ὍΈῈο νἱτϊδουῦῖ τϑαρϑοῖ οὗ ρΡθσβοζδ--- ὝΟΣΙΚ. 

πρόσωπον λαμβάνειν---- οὐδ ἐξ 2) » κοχχ. 2] 

δ ἐοὸ τοχδσζὰ {86 Ῥ γβοη, ἰο ἰ5Κ6 σορηΣϑηοθ οὗ ουΐ- 
γγασὰ πο διΐομβ, ἰο τη κο ἱπ)υτίουβ αἰδιϊησίοη Ὀ6- 
ἔνθα ΓἹΟὴ Δ Πα ῬΟΟΥ, 86 ἰδ]οπϊοθα δπὰ {86 υὑ- 
ἰδ] οπἰοα, ἷκἢ δθὰ Ἰον, οἱ ΕἸΣ 6 5 δ ηα δέγϑηβογβ, 
Φαπι68 ἰϊ. 4, Θοὰ ιπάρεβ υοὺὺ αἰδοσομαγ; Ηθ 
Ἰοοῖκβ δὐ 186 μοασγὶ δῃᾷ ἰδ ομδυδοίοσ οὗἩ τϑῃ δηὰ 
δἱ ὑμοῖὶν ὀχ μἰ δἰ ἐοη ἐπ ἀθοὰβ. Φυδιϊβοδίίοι δὲ (86 
Ἰαβι-)υάχταοηῦ ἀοροπ 8 ΡΟΣ ἴμ6 ἱπτγαγὰ 5βἰδίθ δπὰ 
86 ουϊναχα τ ογ κΚ8 οὗὨ Ὀδ]]οΥ̓σα δη ἃ ὈΠΌΘ]ΘΥΟΓΒ. 
50 ἰδυρμὺ οὐν Ζογαὰ Ἠϊπιβοὶῦ, Μαίι. χνὶ. 27; τῇ. 
19; χχυ. 8] οἱς.; δῃὰ νυ ἢ {818 ἀστοο Φο η, Ηοτ. 
χχὶ!. 12, 7.: 111. 11; ολπ 6Ἀ. Υἱῖ}. δ] ; οἷ, οἈ. χῖϊ!. 
16; «απιεδ, οἾ. ἰϊ. 18 οἱο.: Ῥείοεν, 1 Ῥοῖον 1]. 12 διά 
αωΐ, Βοτα. ἱ1. Ὁ οἰο.; ΥὙἱῖδ. 18; 2 Οοσ. γ. 10; ἘΡΒ. 
υἱ. 8; 6ο]. 1. 24. 2δ; 64]. νἱ. -9. Το ϑδοτίρ- 
ἐὰΓΘΒ. ὉΠΙΌΤΤΑΪΥ ἔοδοὶ {μαὶ Γοτρὶ νὶπρς στδοθ 15 ποὶ 
σοπαϊιϊοποὰ ὈΥ ΔῺΥ σοῦκ; 1 18 ΔΌΒΟΙ(ΟΙΥ ἔγθθ 
δὰ ὑπηιογί θα ἀπ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ ποϊδίηρς θα; οπὰ 
ἃ Ῥοῃϊίθηΐ ταϊμὰ δηθὰ δὰ Δρρτορσγίδιίηρ οἵ ἐδ 
τἰσπιθουβηθθθ οὗ Ομσὶδὺ; θὰ: ἐξ ἰμπδβὶδίδ ὑροῦ ἃ 
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Ἰ1ἴο οοστοβροηάΐηρ υἱὲ (86 Ὑ1] οὗἩ αἀοἄ, δὰ ὄυθῃ 
ΒΌΡΡΪ95 {π6 ποοαρὰ βιγοηχὶδ ἰο Ἰοδὰ ἠ Ἑαϊὰὰ 
τουδὶ ποΥκ ὉΥ ἴονο, 64]. υ. θ6. Τὺ ἰβ ἴδ ᾿ἰνϊηρ 
τοοὶ οἴ 4}} ξοοὰ ΜΟΥΚΒ, ὙὮῚ10 Ὁ 6 8 {πὸ ἔαί ΠΟ Σ 
οἵ ΟΥΕΙῪ δίῃ. ἀοἂ ἸοοῖΒ ὑροῖ {πο 116 οὗὁὨ 8. τη 
88 0Π6 σοπποοὶθὰ νοῦκ. Ηθηοδθ 6 Πα ΥῪ6 ὮΘΓΟ ἰδ6 
εἰδχυϊλσ ἔργον 88 δἰ Μαίί. χνὶ. 27 πρᾶξις; ἴον Θοὰ 
ἸοοΚ8 δὲ ἐδ οὔθ Βοῦχοο οὗ 811] ΟΟΣ ΝΟΣΚ, 0. ΟὉΣ 
τεϊδιίου ἴο ἐλ ἐσαῖ γουθδὶ θα ἰὴ ΟΡ ΘΟ Βοῖθη 66 δὰ 
ἰῃ Ηϊ5 ποτά. Βυϊΐ δῖποθ 81} σαί 0}}8} οὐθϑίῃ οβ οὐμδὶ 
ἴο Κποῦν {86 ρογίοοί υδιΐῖοο οὗἨ Ἠΐ5 ἀθοϊδίοη, Ηθ 
ἡπάγχοδ ἔποπι δοοοσάϊηρ ἴο ἐμ οἷν ΤΟΥ ΚΒ δηα Π6Υ9 4]} 
Βιδηκὶ πὰ 7411 ᾿πὲο ΟΣΪῪ ὑνὸ ο188866. ἸΤΏΘΙΘ 18 ΠΟ 
ἸοοηΒ᾽ έΘΏΟΥ Ὀοίτγθοα ἐδὶβ ραδβαζοδηᾶ ΦΉ8πΥ. 22, 
ΠΊΟΓΟ ἰὺ 18 8814 ἐμαὶ {π6 ΕΒΙΒΟΥ ἡυά μοῖἢ ΠΟ ΙΔ}, 
δαὶ Βαὶ δοτητλ θα 411 Ἰυὰδαταοπὺ υπίο ἰμ6 δ 
[ἴὉγ, 86 Ὀιάγτουβ βαύ8, (80 δΙμοΣ ἷβ ἐπ 70π4 
7μαιοῦ, 7μαϊοαπίς ἤῖλο Ῥαΐζεῦ 68. σωΐ 7μαϊοαί.---Μ.], 
ἡπδὶ 88. ἰῃ6 ογοδίζοῃ οὗὁὨ {19 σου 8 δϑοσϊ θεὰ ἰὸ 
(80 Βδίμοσ, δἰ βουὴ ταραϊδιοα ὉΥ ἐπ βου, ὅοΒῃ 
1,1 εὐἰο.; οὗ. 1 ῬοίοΣ Σ. 12. 22, ἰν. δ; ν. 4; 2 
Ῥείεν 11. θ.ἁ [90 8ὴ νυ. 22 οἸθδυὶγ ἱσαρ ϊθβ ὑμαὶ Ηθ 
πἰο [28 ἀοϊεραίοα 89 Ἰυὰρστηοηὶ ἰο ὑπ ὅο0ῃ 18 
ἰλε ὐἱ ὑπερ" 
ἴῃ ἴθαδσ.- - 18 ἀοο8 ὉΥ͂ 20 Σηθϑη8 [αἰ Ἰδίο, 

81 ἤ εἶββ τ δἰπἰδῖη8, δραϊηδί 806 Ῥοϊσίπο δηὰ 
Φοιδηποδη ἐπ ἀδυλθηΐαὶ οΘοποθρίΐοηβ οὗ {86 Οἢ γ18- 
ἔδη 1176, 88 ὀχσργοβθθὰ Βομι. Υἱἱἱ. 1δ:; 2 Τί. 1. 7; 
1 δόβη ἵν. 18. ΤΏ 686 Ῥϑββοζϑβ ΒΡ δΚ οἴ ἃ δίαυΐδλ 
ἴθδὺ πὰ οὶ ἰῃ ὈΘ᾽]ἸΘΥΘΣΒ ΤΔΙΚ6 5 ΣοΟπὶ ἰο 118] Ἰουθ; 
8118] ἴϑδσ δῃὰ ἀγοδὰ σϑιγδΐῃβ 8180 'π ἰ ΟὨΣ]άγΘ ἢ 
οὗ ἀοἀ, τὴ ῖ}}}]6 {ΠΟῪ οοηὐηυθ ἴῃ ἃ βἰδίθ οὗ ΡΟ Σ- 
ἰεοϊΐοπ; 1 δονγα ἔτοση {86 οοπίγαδὺ Ὀδύνγοοι ἐπ 6 τὰ- 
βεῖτεβ διὰ (οά, ἔγομη ἐμοῖς ἀθρομάθμοθ οὐ Ηΐπὶ 
δη (Ποἱ Υ ΤΘΙ ΘΙ ΌΤΘΠΟΘ οὗἨ Ηΐ8 ΒΟ] 6885 δη ἃ ̓πϑ 169, 
ἴγοτα ἐ} 0 ῬΟΒΑΙ ὉΠ οὗ ἃ τοῖδρβϑο, οἵ. ῬᾺ]]. ἰἱ. 12, 
δ Ἰηοϑ.} 7 ΘΒ Ὀλ δ 1ἰ86]7 88 ἃ ΠΟ]Υ ΓὯ6 Δ. ἰ0 χτῖθῦο 
δῖ8 ἴοτθ, ἰο ἀΐβρίθδϑο Ηΐτ δπὰ ἰο ὑσοόνυοκο Ηἱβ 
ἀϊδίδτουσ. Οαὶνίη: ἦΒΘΔΥ ἰδ ΒΕσθ ορροβοὰ ἰο 
δεουγίγ,᾽ οὗ Βοπι. χὶ. 20; 2 Οογ. υἱΐ. 1: 2 Ῥοίον 
Ἰΐ, 17; Ῥκα. χχχῖγ. 10: χῖχ. 10.---α στοϑϑοῦ οἵ 
ἔξαν 18. 81δο σοπίδἰποᾶ ἴῃ (9 δὰἀάϊἑξομ δ] ο] 6086: 
“(80 {ἰπι6 οὗὮὨ γοὺ δβοὐουχπΐηᾳ,᾽" Ὑ8116 γοῦ ἰδ ΥῪῪ 
Βεῦτθ ΒΟΙΪΟῪ Βιμοπρ δίσϑηρβοσθ. Υοιυ 6.6 ποὶ γοὶ 
δὶ Βοιπα, ὈΠὲ ΟὨΪΥῪ ΟὨ ὑ86 ὙΔΥ; 1 βοδΐδυϊῃκς 6 
γοῦ ΙΏΔΥ͂ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ὀ0 οδϑ Οἢ 8 δίσχϑημρο οοδϑὶ. Αἱ 
811 ουοηΐβ γοὺ τουδὲ ρμὶ γοΟῸΣ ὙΔΥ ἰδτουρὰ 86 
ποῦ] 5 αίχοα, ΦΟΒη χγυ. 19. 
[ ογάϑοσία: Ηρσθ 18 ἃ οομπροοίοα Βουὶθβ οἵ 

ΔΥΡΌΠΙ (8 δη ἃ τηοἰἶγ88 ἰ0 ΠΟ] τ.685, ἀογὶ γα ἔγοση 
ἃ ΘΟΠΔΙ ΘΓ ΟΠ, 

1, ΟΥἼδ6 ΒΟΙΥ πδίυσο οὗ Ηΐπὰ τ ΒΌΣᾺ Ἧ)71ὁ0 ᾿πυο 6 
28 Βαίλετ, τ ὮΟΒ6 ολάτεπ τὸ το, ΠΟΙ ὑπο γ ἴΌ Γ6 
ἮΘ ΔΓ Ὀουπα ἰ0 τηΐ Δί δηα ὑο ΟΌΘΥ. 

2, Οἵ Ηΐδ οδοο 88 ὕμάσο, τονασάϊηρ ΘΥΘΥΥ͂ 188 
ΜΟΤΕΙΒΕ ἰο ἷὶθ ποσὶς, τ Βότὰ ἐμ ΓΙΌΣ 6 γα οὐρπΐ 

ΒΔΓ. 
ἃ. ΟΥἩἨ Ομ γτὶϑι 5 οἶοο 838 Κεάδεριεσ, ἀπ οἵ ΗΪβ 

ἈΔίΌΓΟ 88 8η αἰ-λοῖὶν ΒΘαΘομ ΟΣ, ρα ης ἰδ 6 ΘΟΒΕΥ 
Ῥῦ9 οὗ ΗἸ5 οἴσι Ὀ]οοα ἰο ΣΔΏΒΟΙΩ 0.8 ἔΤΟΠ ἃ βἰδίθ 
οἵ ὉΠΒΟΙπ668, δὰ Ῥυτομδβίηρ 8 ἰο ΗΪπιβ6] ἢ, 
πὶ} Ηΐ Ὀ]οοά, ΤΒΘΓΘΙΌΣΟ τἷὋο 8.6 ποῖ ΟἿΓ ΟἾὟΉ, 
δαὶ πὰ; δπὰ Ὀεΐπρς Ηΐδ, Ὀουρῆὶ ὉΥ ΗΒ Ὀ]οοά, 
ἮΟΟΝΘ Ηϊπ, ὙΠῸ 18 {86 ΗΟΙΥ͂ Οπο6, {8186 Βουυΐοθ 
οὗ Ιοτεὲ δηὰ μοϊΐποββ. Οἵ, 1 Οοσ. τἱ. 19. 30; Ἐρἢ. 
ἱ,. 1. 14: διὰ Οἵεπι. ἤοπι. ἱ. Ἴ. ἀτενίσωμεν εἰς τὸ 
αἷμα τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἴδωμεν ὡς ἔστε. τίμιον τῷ Θεῷ 
πατρὶ αὑτοῦ ὅτε διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκχυθέν. 
εἴ. 8, 4:7. ὅση. 86. , 

4, Οἵ οἂν ἐγαπείίοτν οοπά οι ἰπ ἐμὶβ 1106. Οἱ 

ἐδθ βρθοΐδ] δ᾽] υδβίοι ἴῃ παροικία, 89) 09 Β68 
οἷν. 11, 1]. 

δ. ΟΥ̓ ἐδ9 αἹἸΗ͂, οὗ (86 δρ! τὶ οὗ ΒΟ]: Π688. 
6. Οὗ ον 9.7 Ὀΐγὶῃ ὉΥ {πο ᾿ἰνίης οτὰ οἵ 

ἀοὰ.---Μ.] 
ΨΕΒ. 18. ΕΟ Βτ οἷ 8858 Υγθ. ἱστοῦ .-- 9 

δοηδβι ἀθγαϊΐοη οὗ [8 0 ̓ποβίϊτη  Ὁ]9 Ὀοποδί οὗὨ βαῖγδ- 
ὑἰο ΒΌΡΡ.Ϊ6Β 8 ΠΟῪ ΥΩ [ῸΣ δϑρίγαίϊου ἰὸ 
Βο] Π688 οὗἨὨ πιϊπὰ δηὰ δοῃγνογβδίίζοῃ, Υ. υ. 18. 19. 
Βεάε κἶγνοβ ὑπο τἰρῃὺ σοπθοίΐοθ. “πὰ ῬΥΟΡΟΣ 0 ἢ 
ἰο 186 ῥχίοθ δὲ οὶ γοὰ Βα Ὅθοη τοἀθοιηθᾶ 
ἤγοτα ἐλ σοχταρίλοι οὗὨ ΘΔ ΓΏΔ] 116 βου] 0 γουῦ 
ἴθασ ποὺ ἰο κυῖουο γΟῸ ϑανὶουτβ μοαγὶ ὮΥ ἃ σθ- 
14.086, ἔο (86 Ῥυπὶ δ η8 1111} ΘΟΥΥΘΒρο ἃ ἰο (6 
ψοσί οὗἨ ὑμ6 Τϑηβϑοιι." ΤὨἷδ Κηον]οάρο 18. ἰῃ9 
Κηον]οᾶμο οὗ δι, δονίπρ ἔγοτα ὑπὸ ἑυπαδυγοηία) 
ΘΟ; ΒοϊΪΟυΒη 688 οὗ ΟἸ τὶ βί δ ηΒ, οὗ, ὁἈ.. 111. 9; νυ. 9; 
ΨΦατηα8Β ἱ. 8. 

Ἐδάθοχωϑά..---λυτροῦν ἀοποίθΒ ποὲὶ ΒΥ Τ6]0889 
ΟΣ ἀο]ἑἴνοσδῃοθ, θυ ἰο το]θαβα ὮΥ ρδυπθηὶ οὗ 8 
ΘΟΣΤΟΒΡΟΒἰηρ σϑηβοι. [1 ΘΟΥΓΘΒΡΟΙδ8. ἰοὸ ἰδ 

Ἡοῦσονν ὅν) δᾶ ΓΤΊΘ, Ἐχ. υἱ. 6; Ρβ. ᾿ἰχχῖγν. 

2; Ἰχχυῦί 16: οτἱ. 10; Ῥοαὶ. Υἱὶ. 8; ἰχ. 26; 76 Σ. 
ΧΥ. 21; χχχὶ. 11. 80 Ομ ιγῖϑὺ βᾶγβ ἐμαὶ Ηρ νγγὰ8 
αἰνίης ΗΐῈ 16 88 ἃ ΣδΏΒΟΙῚ ΓῸΣ τϑηγν, Μαϊὶ χχ. 
28: οὗ, Ματκ χ. 4δ; 1 Τὴ. ἱϊ. 6; Τί 11, 14. 
186 ΘΟΙΡΑΣΐΒο οὗ ὑμ6 Ὀ]οοά οὗ Οτὶδί νἱἢ κοϊὰ 
διηὰ ΒΟΟΣ Ῥγουοβ ὑμδὶ ἢ. Ἰτγοτὰ τουδὶ 6 ἰδ θη ἴῃ 
18. οΥἶχίμδὶ βθηὴ8θ. ἐξαγοράζειν ἰΒ δορὰ ἴῃ ἰδ9 
ΒΔΠ1Θ Β6η86 δὲ 618]. 111. 18; 1 ΟοΣ. τἱ. 20; νἱὶ. 28; 
ον. γυ. 9. ΤῊΘ ΤΏΔΠΠΘΥ ἴῃ Ὑ ΒΙΟΔ {π6 τϑαἀοταρίϊοι 
85 Ὅδοπ οοοίοα, 186 ἱπογοΐοσο 86 Ῥσοαιυοίζοῃ 
δ᾽ηἃ Ῥαγτηδηὶ οὗ 8 δαυϊναϊοηΐ, ΥἱΖ.: [16 Βα 1δἴδο- 
ἐΐοπ, 86 δυϊϑιξλιυϊίοη, οὗ. ΕΒ. ν. 2; 1. 7; οι. 
δ]. 24; ἩφΌ. ἰχ. 1ὅ.--- 0 γοοοϊνοα ἐμ6 Υϑπβοια ἢ 
Νοί ὑπὸ ἀν! 85 τηδϊπἰδὶ πο ὉΥ δόπιθ, Ὀὰΐ (89 
Βαρσοιηο ᾿αναίνον πὰ Ζυάρο. Τη6 ᾿υδίϊοο οὗ 
6οά, ουἱταχοὰ ὮΥ 5δΐπ, γγᾶβ Βα 188 68---ἰ 8 Βα [βἴδ6- 
ἰἴοη 1.861, Βονονον, Ὀοΐπᾷ δρροϊπίθα ὉΥ ἐμ6 Ἰονθ 
οὗἨ αοὰ Ηἰπιβοῖ: Α]]υβίοηϑ ἰ0ο ὙΔΟΩ ΔΙῸ ΘΥ̓ΘῺ 
ἴουπά ἱπ ἰδ6 βΒδουῖβοοβ οὗ πο ΟἹὰ Τοβίδιηθηί, [μον. 
χυϊ!. 11. Βοσδαβο {18 1Ἰαδὺ ραβδαρθ βία β ὑμπδὶ (9 
Βο.] ΟΥ̓ {λ6 68} 18 πῃ ἐμ Ὀ]οοά δπὰ ἐμαὶ 1 18 189 
Ὀϊοοὰ νοὶ τδκοίῃ διοποιιθαὺ ὈΥ [86 δου], οἷ, 
γ. 14; Ὀ]οοά 18 ἀδδὶ χηδίοα 88 1:6 τη θδῃβ οὗ δίοῃθ- 
τηθπΐ Ὀοΐὰ Βογο δῃὰ Βουι. ἰἰϊ. 24. 28; νυ. 8. 9; 
ὙΓ8116 ΘΙΒΟΎΒΘΥΘ ἐδ6 800], ἰδ 6 116 οὗἨ Ομ γὶδί 18 
Βοϊὰ ἰο αν Ὀθθῃ αἷνοη. Β]οοα 88 δἱοῃὶῃρ 
γἱσίιο, (0. ““ἰϊποὰΐ βιοδάϊηρ οὗἩἨ ἁ Ὀ]οοὰ ἰΒ ΠΟ γ6- 
τηΐββίοη,᾽ ΗΘὉ. ἰχ. 22. Βοάἀοιαρίΐοι Το] αύθβ μοσ6- 
ἴοΓΘ ὈΥΪΠΙΔΥΣΥ ἰοὸ 86 ΘΌΣΒΟ δπαὰ συ] οὗ βἷη δηὰ 
ΒΘΟΟΟΒΟΔΙΙΥ ἰοὸ ἰΐ8 ΘΒ ΔΎ ΡΟΜΟΥ. ΤῈ ὑνὸ 
ἰάθαβ δ’ ποΐ ὙΘΥῪ ΒΒΆΓΡΙΥ δβοραγδαίθα ἴθ ΗΟ]Υ͂ 
τὶὶ, οἵ, οἷν. 1ἰ. 24; 18. 111. 7. [κ 18 τπυοϑὺ ἄθδϑγ, 
τηοβὺ Ῥγοοΐουβ ὈϊΪοοὰ Ὀοϑοδυδβο ἰὲ ἰδ ἀπά οῆ]ϊοά ὃΥ 
βίη δῃὰ ρμαββίοῃ δηὰ Ὀοοδιιβο ἰὑ 18 ἐδ Ὀϊοοὰ οὗ 
189 ἀοἄ-τδη δηᾶ τπογ6 τ] 08 ]0 ὈΥ ΤᾺ: μη {19 
Ὀ]οοά οΥ̓͂ ΔΩ ἐμουβαηα γα]δηὶ ὙΥδυσοσΒ. ΤῈΘ 
δα ϊιΐοι γ. 19, ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου, οἰο., 
ΘΟΠΗ͂ΣΙΩΒ ΟἿΣ ΘΧΡΙἃπαίϊοη. ὡς ἱπάϊσαίοδβ ἃ 1ν6}}- 
Κποῦη ΤΘΆΒΟΣ δηα Γοίογβ ἰὸ [8. 11, ὙΔ116 ἴῃ 
Ἰβαϊδ! ὑπὸ ἤριυγο οὗ 86 [ζδπι)ὺ ἀθμοίθβ ἱπηπγθ- 
ἀϊδιθὶν ΟὨ]Υ ὑπ ρατοαί, βι]οδὺ βυβοσπς οὗ ἰδ 
Μοβϑίδῃ ἴῃ ΗΒ δἰοηΐηρ ἀοδίῃ, ὑμ9 ργοάϊσαΐοβ υβοὰ 
ὉΥ ἴδ6 Αροβί]ο, οἱ θα υ]υ σοϊδῖὶθ ἰο βδουϊ βοΐ] δα θ8, 
δια ῬΑΥ ΙΘΌΪΑΥΪΥ ἰοὸ ἐθ9 Ῥϑβοῖαὶ [, οὗ, Φολη 
ἱ, 20. 86. ΕΟΥΥ δβδουῆοίαὶ Ἰδὰ "δὰ ἰο ὉΘ 
αἱ πουΐ Ὀ]οταΐβ, [1μογ. ἰν. 82; 111. θ; χχιὶ. 20 οἷο.; 
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ἃ, 10; χὶϊ. 6; χῖν. 10; Νυχῦ. χχυΐιὶ. 8. 11: Ἐχ. 
χὶ!. δ. ΘΟ τὶδὶ 85 86 βρἰγι 4] βιδοσί βοῖαὶ 1ϑχὴ Ὁ 
(1 ον. νυ. 7; Φομιπ χὶχ. 860) γγδθ Ῥου θοῦ τὺ Ῥυγθ 
ἢ δὰ υπβίδὶηθα ὈΥ 5810 ὙΙΒουΐ, 828 Βοη οὶ 
ΤΊ ΒΟΥ ΟΧΡΙδἰη8. “47π8ὲ ποη δλαδεί ἰαδέπι, πεσε 
εχίγίηδεσιδ πιασΐαπι οοηϊτχαχῖϊ.᾽,) ΟἿ, 1 Φοδὰ ἰἰϊ. δ; 
2 Οογ. ν. 21; Ηρ. νἱῖ. 26; Ερῃ. νυ. 27. Ἐσοσὰ 
ὙΠδύ 416 {86 ΘΒ] άσοι οὗ αοα γοἀθοτμοα 

ἙΎΟΤΩ ΤΟΣ νϑ] ἢ Θου νυ σβδίίος, ἰπ ποχὶϊοᾶ 
ἔχοσῃ σοῦ ἔαῖμβοσβ.0 [30 ἰδὸ ἀδσιηβῃ.---Μ.] 
ΤῊΪΒ ἀοβουῖθ6 8 ὑἐμο Ῥοΐϊηρ οΥ̓͂ ἐμὶβΒ τοῦ] 85 υη- 
ἔχυθ, 88 Βαυϊηρ 115 τοοῦ 10 ΒΡΡΟΔΥΔΏΟΘΘΟΒ, δπἃ 88 
ἀογοϊὰ οὗὨ 4]1] Του ἀαἰΐοη, βισοηρίηῃ δπὰ υἱι) νυ, 
οὔὐ. Βοπι. 1. 21; ΕΡΒ. ἷν. 17; 1 ον. ἐπ. 20; 2 
Ῥοίου 1ἱ. 18; Βομι. Υἱ. 20. 1ἰβ τηδὶῃ δίδυ δῃὰ 
ΒΌΡΡοτσί 1165 πῃ {80 ἴογο0 οὗὁὨ Βα ἰ(5, ἰά68.8, ΥἹΘΎΒ, 
ῬΣΙΠΟΙΡΙ68Β δηα ΤῊΘΧΊΤΩΒ ἰγδηβι 6 ἤἔγοται Γδίμο Υ 
ἰο Ομ] ἱβσουριι δβυοσοοβδῖνο σοποσγαίΐομβ. ΜΘ 
)υδυν ὑμοὶν ᾿ῶγ8, βαυίηκ, “ϑυο0} Μ͵ὸϑ ἰὴ6 ῬὉΓ͵Δο- 
ἐσθ οὗἩ ΟΣ ἔδιἴογβΒ δπὰ οἷν ζοσοζδι ουβ,᾽ δηὰ 
σοπίΐηαθ ἴῃ ὑπὸ ὈΟΠΑΒ οὗ ΟΥΤΟΥ δῃηὰ βἰηΐ] Ἰυδίδ. 
Οαϊον. ὀχ δὶῃβ πατροπαραδότου οὗ οΥἱρκἶπα] δὶπ πὰ 
ΟΥ̓͂ ἱπιλίαιϊηρ Ῥαίοσηδ] Ὄχϑῖρ]ο8. Τ1μ6 ἀθ0}- 
σχοοϊθάποαβ οὗ ἰδμὶβ γαΐῃ οοηυοσϑαίΐου ποῦν - 
βιδπαϊηρ, ἀο] σόσϑησο δηα υϑαἀοιηρίΐοῃ ἔγοτα ἰὐ 8 
Τουπα ἴῃ {86 ἀθαίῃ δηὰ Ὀ]οοά οὗ Ὅ94ε6β5ὺ5 ΟἈσἰϑί. 
ΤῈΟ ΑΡροβί]ο ἀοϑβ ποὶ Βρϑο νυ ΒΘ ἰ. 6 δἰοποιπθηὶ 
οὗ Ομ σδὶ οἴοοίβ σοδοιηρίϊοῃ ἔγοτῃη 86 ῬΟΤΟΣ οὗ 
δἷπ; ὙῸ ΤΏΔῪ ἀου 1688 ΒΌΡΡΙΥ (8 βοϊυἰϊΐοι (οὗ, 1 
Ῥοίοσ 11. 24) ὑπ : πΒανΐπρς Ὀθθῃ σά θοπι θα ἔγοση ἐμ 
ΟΌΥ86 οὗ 80 ἴδ ὈΥ {δμὸ Ὀϊ]οοά οὗἩ 9688, γὙὸ 8.6 
ΘΗΔὈ]οα ἰο Ὀ6 οἰοδηδοὰ ἔγοιῃ δίῃ, ἰο Ὀ6 υπὶϊοὰ ἴα 
(οἀ δπᾷ ἰο ΔΡῬσόδοΣ Ηΐπι Ὑΐ ἸΟΥ̓ Δηἃ σουταρθ. 
Τὴ9 Ηο]γ ΞΡ σ 8 ρονου ἰ8 ὑσγοβοηΐ ἰο ἀοἸ ἑν σ 8 
ἔγοῃ ἰ86 αἀοπιϊπίοη οὗὨ ββίῃ.--- χριστοῦ, δὴ οχ- 
Ῥἰαπδίοσυ δα ϊθου ΒΟΣΎΪΩΡ 88 8 ἰσχδηβιί οι ἰὸ 
ὙΒαὺ ΓΟ]]ΟΥΒ. 
γε. 20. Τὴο ῬΟΓΒΟΠΔΙΥ δηὰ τουῖς οὐὁἨ ΟΕ τὶ 

ὝΟΣΘ ΠΟΙ ΟΣ {π9 παίυγα] σϑβυὶὺ οὗἨ ἰπ6 πουὶ᾽ Β 
ἀρνὶ ορταθηὺ ΒΟῸΣ ὑπΠ6 βυἀά θην ἤογτηθᾶὰ ἀθογθο οὗ 
ἀοά ἰῃ ἐΐπιε [88 ἀἰβίϊη ρυϊβμθὰ ΓΟ οἰογπἰίγ, Μ. 7, 
88 1 δέϊοσ {ῃ9 1δ}080 οὗ ἴουν ἱμβουβαπα γϑᾶσβ Ηδ 
μδὰ βυδάση)γ ἐμουρδὲ οὗὅἨ σοπίγί νης (818 ΑΥ οὗἁ 
Βαϊναϊΐοη, θὰ ΟἾγῖϑὶ γὰ5 ἀοβιϊ πο δπα ογἀαϊηοα 
ἔγοτῃ Ὀοΐοσο {π0 ουπάδίϊΐοη οὗἩ ἱμὸ που]Ἱὰ ἰο σο- 
ἄθομη ἃ8 ὉΥ Ηἰἷβ Ὀ]Ϊοοά; Βοη66 {πὸ Ῥγορβοὶβ ἀϊὰ 
ἔογοί6}} Ηἰθ 16 δηὰ βυδουίηρθ, Ηἰθ ἀθαί δηὰ 
Εἰογϊουβ δχα]αιϊΐοα, νυ. 11. 10, ΤῊ6 δια ἢ 6818 
φανερωθέντος ἀο088 ποὺ ψαγτδηΐ ὑπ Ροβὶ εἶν Θο0Π6]1- 
βίοι (αὶ ἴ89 Αγροβί]θ {1π}8 οὗἨ {μ6 Σ6 8] (ορροβϑὰ 
ἴο ΕΑ Ῥτγοῦδχιβίθποθ οὗ Ομ γῖϑί. ΤῈ Βθηβ6 ὶρμὶ 
6 ΔΒ [Ὁ] ον: ΤῸ Μαββίδῃ παυϊηρ 146 8}}Υ οχ ϑίϑα 
π {μ6 βρί τὶν οΥΓὁὈ αοά, ἴῃ (88. ζ]π688 οὗ {ἶπ|6 Ὀ6- 
ΘΌΠ1Θ 8180 ΥΘΆ]ΪΥ ταδηϊΐοϑὶ, Βυΐ γονοσγιϊηρ ἰο νυ. 
11, ΠΘΓΘ ΤΟ Ὠ (100 18 τηδὰο οὗ {86 ϑρ τὶ οὗ ΟΠ σῖβὶ 
ἧπ {86 Ῥσόρμοίβ, δηὰ σοπβι ἀουΐης ἐπαῦ ΘΟΥΤΘΟΙΥ 
Βροακίηρ ὑπ φανεροῦν, 8 {μ6 τηδῃϊοδίδίϊοη οὗ ἃ 
ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ δἰ ἀθῃ οχϊβίθποο, δαηὰ ἐμαὶ 8116 Ὀ6- 
ἸΙΟΥΘΥΒ ΔΤ Β81ἃ ἰοὸ ἴα Ὀθοὴ ζογο-ογἀδὶποὰ ἰἰ 18 
ΠΘΥ͂ΟΡ ΔΕ γτηθα (ἰαὺ (ΠΟΥ ΜΟΙ τηϑηϊΐοδίοα, 6 
ἴδ6] ᾿πο]ποα ἴο ἀχγοο πὶ [Γαἰ2 δηὰ βομυτηδηη 
ἰδαὺ 6 ΓΘ 8] ῥγεδχϊβίθποο οὗ Ομ γἶβὲ 18. Ῥσγο8Ὁ]Υ 
ῬΣΘΟΒΌΡΡοβοὰ ἤθΥΘ;; φανεροῦν, ΒΟΎΘΥΟΙΡ, ΓΟΪαί68Β 8180 
ἴο ὑπ οοῃ λπυΐης τ᾿πδηἰ οβίδιζοι οὗἩ ΟΠ σὶδὶ ὉΥ {86 
ῬΓΟΔΟΒΙπς οὗὨ ἐπ 6Ο50Ρ6]. 

Βοέίοσϑ ἴ89 Τουη βίου οὗ ἴμ6 Ὑ7ο.σ --- 
καταβολῇ, ἴμὸ δοὶ οὗ καταβάλλεσθαι ἀοηοίεοβ 1ὰγ- 
ἱῃρ βοιηοίπῖηρ ἄοτη, ᾿αγίπρ ἰμ0 Τουπάαίΐοῃ ; 
ΒΡΡΙΙΪ6α ἰο πο ουπάδιϊοηβ οὐὗὁἨ {80 φασί (900 
ΧΧΧΥΪΙ, ὁ; Ῥχονυ. Υἱῖϊ. 2θ)ξείουπάϊηρ, ογϑδίζοῃ, 

οὗ Ζοπ χυϊἱ. 24: Ἐρῃ. ἱ. 4; 1 σον. ἱϊ. 7; 3 Τί. 
ἐ, 9; Τίι.. 1. 2. 8; ΟοἹ]. ἱ. 26θἃ{. Το τοπαυκ οἵ 
Οοἰη σον ἐμαὶ ἐμ6 ογοδίΐοη οὗ ἐπ 6. ]ὰ 18 οδ]]ϑὰ 
καταβολῇ Ὀδοδαδο {πὸ Ὑ1Β10]6 οΥὐἱχί δίθα ἔγοιῃ [86 
ΤαΥΒ1019 ΌΥ ἃ ζ8]]1, 18. 1 ροηΐουβ, Ὀυὺ ζδν- οι δά 
δια ἀπίθηδ 6. Ηθ τρί ηἰδῖπ ἐμαὶ (86 πογὰ βἰρ- 
πἶδοβ εαδίϊσ οὐ. ἜἘπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων; ΤΊΒΟΣ- 
ΘΟ ἀπ ᾿ϑοδτηδηῃ τοϑδὰ ἐσχάτου. Χρόνοι Ρ6- 
τἱοάβ ΟΥ̓ {116 ΒΠΟΣΟΣ ἰ88ὴ Δ6οΒ. Τ8 καιροί τ 
ἀοδπῖίο ροσγίΐουβ οὗ μο80 Ῥογίοῦβ. ἸΤθΟΥ γα 
64]]6α, Αοἰβ 11, 17; 2 Τῆτὰ. 111. 1, ἐμ: 18ϑὶ ἀδγβ. 
ΤΏΘΥ ἔοστο, δίῃοθ ὑμ 0} ΒΑΥ͂Θ ἃ ΒΙΤΆΪΔΙ ΘΠΔΥΔΟΙΟΥ, 
ἃ Ὁπϊΐ, δα δ’ ο8]|]10 ὦ οὐ ἐμαὶ δοσουμΐ ὑπὸ ἰδδὶ 
ΒΟΌΣ, 1 ΦΖΟΒῈ ἱϊ. 18, ΟΣ ἐμ ἰαδϑὲ ἰἴπηο, σὰ9 18. 
1 τουϊὰ βϑοῖὰ ἰὸ εἰ χη ἱμογοΐοσο {86 φῬοτϊοὰ 
ἤσοτῃ (6 ρἱονὶ δοδίϊοι οὗἔἩ ΟἸγχὶβί ἐο Η8 ἢγϑί υἱβ᾽ Ὁ]9 
δἀνεηὶ [συῖσο, 8 βοοοπὰ δάἀνοιηΐ, Μ.} οἷ. τ. δ; 
Βυὶ ἐπί ΤΩΔΥῪ 8150 τη 8}, “ἼΘΔΡ δὶ Βαπα,᾽ 8 Β6ῆ80 
ἴῃ ὙΒΊΘΒ ἰΐ τΔῪ Ὀ6 Βδονη ἰο Ὀ6 υδοὰ δἱ Ἰεαϑὲ 
ὙΠῸ 1068] ΤΟ ΤΘΠΟΟ.---Ἐσχάτων ἰο Ὅ6 ἰδῖκθη 88 
πουΐον οὐ δοσουηύ οὗἉἨ ἰδο διιοοσοραϊηρ Ατίο]θ. 

ΕἘοι γοῦὺ ψ8ο.---ΒΟ] ἸΘΟΥ̓ΟΥΒ 8.6 (80 οπὰ δπὰ 
αἷπὶ 'π {86 τροϑηϊδβιδίΐοι οὗὨἩ {80 Βϑάθοιηοσ: γοῦ 
ΤΩΔῪ ἱπουοίοσα υἱὸν ἰξ, 88 1 Ομ γὶβέ πιδὰ δοπθ ΤΣ 
γου οηἱγ, οὗ. 1 Ὅοσ. ἱϊ. 7.0. Το ἀοβῖζη οὗἩἨ Ἐ18 
Ιδηϊοδβίδίϊοη ὙΔ8 ἰ0 ΤΔΚ6 γοὰ 8180 ὈΘΙΘΥΘΟΓΒ. 
Υου οΟΥο ἰἰ ἰὸ Ηΐτα ὑπαὶ γοῦ 8.6 δΌ]6 ἰὸ Ὀ6Ι 16 76 
ω αὐτοῦ). Ὑ οἷ88 σῖνοδβ {86 70] οὑτίπρ δοπποοίίοι: 
6 τηϑηϊΓοβίδίΐϊοι οὗ ΟΕ γὶδὺ οἴθοιθα ὮΥ τπθλῃ8 

οὗἨ 80 Ῥγοδοβίηρ οὗἩ ἐμ α05ρΡ6] (6Ἀ. 1. 12) δϑὰ 
ον δἰΐης ἰπ Ηἱδ γοδυγσθοίϊου δηα ὀχ) δίϊοη ἰ0 
ΕἴοτΥ, Ὀοροὶβ Ὀοϊἑονίηρς ἰσυβὶ ἱπ αοά, σψῖοὸ ἀϊὰ 
ψΟΥΚ 818 το. 80] οὗἁἨ τηῖσδοϊθβ. Ησθ ἐδαὶ μδ8 ἀθη9 
Βυο ἢ} σγοδὶ {μίπρδ 8 8180 806 (ΠΟΠΙΒΕῚΥ Βρεδχ- 
ἱῃ 6) ὑο δοδοιαρ δα (89 στοδίοβὶ δηὰ δἰχιοϑί οχ- 
Ῥοοίδιϊοηϑ γ͵ὸ 68} Ομ οσΐθη. ἸΤΠῸΒ ζδι1 ἢ ὈΘΟὺΟΠΙΟΒ 
ἈοΡο ἰπ Θοᾶ, το δ88 ἄοῃο {118 χηΐγϑοῖθ. Ηορὸ 
ΒΡΡΘΆΥΒ ΠΒΟΙΘ 88 8 ΠΟῪ Τδδίυσο βυροτδἀ ἀρὰ ἰὸ 
δι, οὗ. Βοπι. υ. 2; ΕΡΒ. 1. 18, [ὕουσ ὅδ: 
χοϑίβ οὐ ΟἸγ δι 8 γεδωγτγεοίίομ---ἀλϊ 88 αοὰ γὰ0 
Ταῖβοα Ἀΐτη ; γοῦ  ΒΟΡΘ οἢ ΟΕ γ δὲ 8 σίογ ποαδίοη; ἰὶ 
8 ἀοα 8.0 888 ρίγϑῃ κἷπὶ ἐμαὶ ρΊΟΣΥ. ΑἸυχὰ.--Μ. 
Εἰς Θέον πη 1368 τοβύϊης ἱπ, οαίοσῖης ἰπΐο Οοά. 
Ροίγν. Ποῦ. Ογεάεπάο ὑπ 7 ειπι τη τϑετε ἀεδηοίοθ 
ΒΟ]ΊΘΩΟΟ ποὺ ῬΌΣΡΟΒΟΘ. Τὴ οχμογίδιϊοπ Β6σΘ 
ΤΟΥΟΓίΒ ΟἿΘΘ ΙΏΟΓΘ ἰο γΥ. 12, ΠῚ 1818 ἀ  ΘΓΘΠΘΟ, 
(αὶ ψμαὶ ἔθογο 18 υγροᾶ, 18 ΠΟΥΘ Βυρροδβοὰ [ὃ 
οχ βί. 

ΘΟΟΤΒΙΝΆΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤῊ ἀΐβοῖρ]ε οὔ) βιὰ τησδὺ Εἰ πηδίθὶγ σοι ὉΪπ9 
στ σοηδάσδηϊ ΓΟΡΟΒΘ ἴῃ ἴμ6 ζσῆδ0θ οὗ δΔἰοποιπϑηΐ, 
10 ἀοδβίγθ δὐΐου 06 Ῥβδίίοσῃ οὗ αοα ἐο Ὀδδοτιθ 
ΒΟΙΪΥ͂ δῃά ἰο ψυ8]κ ἰὴ ΒοΙ Π688 Ὀθίοτο Ηΐ πὸ, ν. 18-1ὅ. 

2. ΤὨ6 βἰϑίβ οὐ Ο ιν ἰβάδηβ 18. τηδυκοὰ ὉΥ ἰδ 
β' ραν ομαχδοίογί βίο ἐμαὶ [Π6 Υ ταυϑὶ δεοσπια ἩΪιδὲ 
(Β6Υ αἀτγέ: ὈοΓΠ ἰπίο ΠΠΥΘΪΥ ΠΟΡΘ, ἰμ 6 Υ δδγο ἰο 
Ἰοδτ ΔΙ ἰο ΒορῸ δπονγ. ΤΟΥ βίδπα ἴῃ ΑἸ 
δηὰ ἸογΘ, Υ-. ὅ. 8, γοὶ τηυδὶ ΘΥΟΣ ΒΌΕΟΥ {ΠΟΠΉΒΟΙΥΕΘ 
ἰο θ6 δηον οχοϊοὰ ἐμοχοίο, γ. 18. ΤΏΘΥ ὅσ ἀοδὰ 
τὶ ΟἸ γὶβὲ, (ο]. 111. 8, γοῦ τηυϑὲ 441}γ τ οΣ ΕἾ ΔΗΘῪ 
ἐμ οῖν βί δ] ΤΩΘΙΆΌΘΣΒ, Οο]. 111. δ, οἰσ. ΤῈ τ 9 
᾽8 ϑοϊγοὰ Ὦγ ἀϊβιληριι θεΐης Ὀδίτθθ Ἡαὺ 76 ΔΙῸ ἴῃ 
(89 οἰθγηδὶ Υἱϑὺ οὐ Θοἀ δηὰ τμδὺ ἴπ οταρίτίοδὶ 
ΤΟΙ Υ, οσ θοίσνγοοη ὙΠαὺ 6 ἃΧΘ ἴπ [88 ἩΘῪ ὈΥ]8- 
οἶρὶο οὗ 116 δὰ ψιδίὺ ἰὴ 1.8 σγϑδάυδὶ ἀουθιορπιοπὶ. 
Τῆδι το} ἰ8 ἱταρ᾿δηϊοά ἱπ (86 ἑάεα δηὰ ἱπ ἰδ0 
ζοττη ταυβί θ6 90]]ονϑὰ Ὁ δυο υπίδυυ δπὰ Δ]}- θὰ 
ἀονδοριθθηί. [718 δοπίθῃθ ΣΏΔῪ ΠΔΥΘ 8 ΣΙ ΔΙΥ͂ 
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δἷν ἰο βοπῖο, Ὀαΐ 1 ἠουπὰ ἰἐ αἰξουϊ ἰο σὶνο {86 
86:86 οὗ ἐμθ οΥἿρίη8] νι ουῦΐ ἃ Ἰοὰ οἱΓου]οσυ- 
ἑοῦ. Ζἱχὺ 8 Βῃδα Ὅροὰ 1ὑ ὈΥ 186 οΘοπβἰἀογαίϊοη 
ἐδαὶ ἑώξα ἰβ8 ποὶ υδοὰ ἴῃ {9 Ῥορυϊανρ, Ὀυΐ ἱπ (86 
ῬΑ] ΟΘΟΡΒῖ68] Β6η86. [Ὁ ΔΡΡΘΩΣΒ ἰ0 ΘΟΙῚΘ ΠΘΆΓΟΡ 
ἰο ἑδεαὶ ἰἢδη ἰο ἑώδα ῬΓΟΡΟΣ.---Μ.1 ΒΥ {86 Β46 
οἵ ἰδ ΠΟῪ Χχδὴ ἰδόγο σορ 108, απ} τὸ ἀϊΐο, 
{80 οἱὰ τῶδν Ὑ.0 χτηυδί Ὀ6 οτποἰδοα ἀδγ ὈΥ ἀδΥ. 

8, ΑἹ] οχμογίβιϊοῃ ἰο ΒΟ] 658 οὗ τηἰμὰ δπὰ 
δουγοσγδδίξσοη ὙΠ] Ῥσόυθ ἱποβοοί) δηὰ ὑπβυο- 
οραβίυϊ, ὉΠΙΘΒ5 (9 ἔγτα ουπάδίϊοῃ οὗ ἱἰὑ 1168 
ἷη οοπδᾶσποθ ἱπ ἰΠ6 ρΥὙ800 οὗ αοἀ ἱἐδπδὶ ταροὶβ υ8 
μδιαυ ἧπ Ογὶδὶ, υ. 18. Το Βορο ἰο ὙΒΙΘᾺ 
ἰδεῖ οοπδάρηοθ κἰγο8 Γἶβθ, ὩΔΙΊΘΙΥ, (86 ΒΟΡΘ οὗ 
ἰδ6 αἰογίουβ ροβϑοβϑίοῃ οὐὗὁἨ ἈθδΥθ, ΒΌΡΡ]165 ἐδ0 
ῬΟΤΟΣ ΟΥ̓́ ΥἹΟΙΟΥ͂Υ ἰπ Υἱὸν οὗ ἐπ6 ἰοιηρίδίϊοιβ 
διὰ δηὐογιβθηὶθ οὗὨ ἰλῖ8 ΘΑ ΥΓΒ]Υ τγου]ὰ. 

4, ΤῊ δργοοιμοηὶ οὗ ἱμ ΟἸα δῃὰ Νὸν Τοδία- 
τορηΐδ ἰΒ ουὐἱάδηὺ ἤγοτσι ἴμ6 οἰσουχηδίδησο ἱδπαΐ 
δοϊ 688 ΔῸΣ {πὸ Ῥαίζοση οὗ αοα ἰδβ 1π Ὀοΐδ {μ6 
οἰδεῖ τοαυϊτοιιθπὶ δη ομὰ οὗἩ ουῦ νοσαϊΐοη. Οοιι- 
ῬΑγο ὑ86 βϑστωος οἱ ἰδ Μουπί. Τδ6 ΟἹ]ΥῪ αἰ δογ.- 
β866 Ὀοΐπρ ὑπαὶ ἐποὸ ἰά6α οὗἨ ΒΟ] π688 ἴῃ ἰδ9 ΝΟΥ 
Τοδίδπιοης 18 τογῸ Ῥχοΐουμπαὰ δηὰ βρὶτιΐδ] {μ8η 
ἴδ ἰδ ΟἹ ά. 

δ. Ζυδιϊβοαίΐουῃ δὲ 80 δαὺ ἡιπάφτιηοηί ν11} 
ἀοροηὰ ὁ ΟΡ ῬΟΥΝΚΒ; ΟἿΣ ὙΟΥΪΚΒ, τοί ΠῸΣ θον- 
ἴῃς ἔγοιῃ δῖε ΟΣ Ὁπθοϊϊοῖ, τν}}} ἀθίουταΐηθ ΟἿΓ 
τεβροοίΐγο ἀοδίΐην, νυ. 17; οἵ. βοτὰ. ἰΐ. 18. 6. 7; 
Μαίϊ. χχν. 84: ον. χσ. 12: 2 Οοσ. ἰχ. 6. 

6. Το Ὀ]οοὰ οὗ 92 6508 ΟἸτἰδὲ 18 ποῖ (86 Βδτὴθ 
88 Ηἰδ ἀοαίῃ. ἘἸΒΟΉΎΒΟΣΟ 4180 1ὐ 18 δρθοἾΔ}}} 6)- 
Ῥμδεϊσοὰ 25 (8.9 χη οδῃ οἵ το διπιρίΐοι, (ῃ 9 ΣΆΏΒΟΙΩ, 
Βοπι. 1ἰϊ. 25: τ. 9; 1 ΦΖοδη νυ. δ; ΗθὉ. χ. 29; ἰχ. 
2). χὶϊ;. 20; Αοἰβ χχ. 28; ἘρὮ. 1. 7; 00]. 1. 20; 
1 1}ὧοδπ ἱ. 7; Βονυ. 1, δ; νυ. 9; Υἱὶ. 14; χὶϊ. 11. 
θοὐ᾽ δ ἰδ ἔου ἐμοὸ φογϑγῃταθηὺ οὗ ἐμ9 ποτ] μαυΐηρ 
Ὀθοη ὈΡΟΙΚΘα ὈΥ δὶη, {86 Ὀ]οοά οὗ ἐμ μοὶν αοἀ- 
Μδη 15 ποοὰβὰ 88 8η δἰ οποπιϑηΐ, ν᾿ 19. 

1. Ἐπο χοδυγγοοίΐοη οὗὨ 6808 Ομ γΥἰδὺ 18 ἐμ: 568] 
βεὶ ἰο ἰμ6 δἰοπῖηρ υἱστίαθ οὗ Ηΐπ ὈΪοοὰ δηὰ δἰ {9 
Β816 ἰἶΐπι6 {80 ρμΙοάρο οὗἩ (89 ρῬογίθοιϊηρ οὗ ὑῃο86, 
ἐπὶ 88 ἸΩΘΙΩΌΘΓΒ οὗ Η8 ὈΟΔΥῪ 8716 υπὶϊοα ἰο Ηΐπι, 

6 δβεδά. 

ΒΠΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το εἰρπιοηοα ρίγα]6 οὗἁὨ δι 8 ἃ τηδὶπ 6586}- 
[Δ] ἰο ἐμ8 Ἀἱ] στίπι ραβϑίης ἰσοῦρ ἰδ9 που]ὰ ἴο 
δεεγόέῃ ἐπε ἸοΐμΒ ΒΈσυο (6 ΡΌΓΡΟΒΘΒ οἵ τ αἰ κίηρ, 
ὙΔΙτίης ἀπ ΘΑΥΤΥΪηρσ; ἰΐ6 ῬΟΎΘΙΒ οὗ 89 8βοὰ] 
ΦΟΓΓΕΒΡΟΠΐπς ἰο (διδ86 ῬΌΤΡΟΒΟΒ ἤδυθ πϑϑὰ ἰὸ 
Ὀ6 διγθησί οηοα.---“ 16 Ομ βίη ἴῃ ὑμ6 θᾶν- 
ΘὨΪΥ γαοο, Μιυβὶ ΒΡΙΩΪΥ δβοὺ δηὰ Κορ Ὧ18 ἴδοθ, 
Εἰχοά οα ΓΒΔ 16 Π.᾽᾽ -- [ἘΒΒΤΕΕΟΕΝ. Τὸ ὈΠ188.8] 
ἐπὰ οἵ Ομ βιΐδῃ ΒΟΡΘ, τ. 18.--- 0 στδοθ οἴδογρα 
ὮὈγ Ομ τβὲ 18 ἐμ βο!ὰ τουπάδιϊομ ἔοσ (86 Β01}᾽8 
ΔΠΟΠΟΥ ἰο0 χοδὺ ὈΡΟῚ.---Τσὰθ ἔα} ἰδ ποῦ δὴ 1418 
ἀγεϑῖὰ ΟΡ ΠΟΙ] ἰ8}1.-- Ὴὴ)θ ζραίγο8 οὗ {μ9 γο- 
ἔεμδοσδίο ὀχ δἰ 10 (86 ἰπρσοδβ οὗ ὑμοῖὶν ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
ῬδΙΒοΣ 8 πᾶ 6.---ϑ ρἰ τὶ [6] ὉΠ ἀπ 688 μοί} (6 60ῃ- 
ΒεαΏΘη06 δπάὰ σαυδα Οὗ ὑμο ἀοτηϊηΐοη οὗ δἰ 18] Ἰ 508. 
Υ. 14.- -Ρ αν οὗ 8βο]-ἀοοορίΐομ, τ ϊαρ86 δηὰ ΠΘΥ 
οἴξηοεβ αροϊπδὶ (οα ἰδ 189 ϑυγο σιιδτάϊδη οὗ ΟΣ 
᾿οΡ6.--Ηον ἀο νψὸ σϑοορῃΐζθ [89 (πη οὗ ΟἿΣ Υἱϑὲ- 
ἰδ] οη]--- δὲ ρσ]οσίουβ ἤΟΡ68 ον ἔσοπι (89 ΡΊΟΥΥ 
ποι ΟἸτῖθὲ δ88 οδίδίποα ἔτγοιη ΗἸβ5 Βδίμον 
ὅταβευ. ουϊὰ γοὰῦ Ὅθ9 Οαοά᾽ 5 ολ ϊά, γοιι χαυδὲ 
ἰπηϊίαίο Ηἰΐπι, ΕΡΆᾺ. γ.ἱ 1.---τν. 17. δαὶ ὁ ρτοϑαὶ 
ΔΙ ἰδποο! ἃ Ῥουραΐ βῖδυθ, ρχοΐοστθα ἰοὸ ἰμ!9 ἀἷ8- 
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ἱποίίοι οὗ δὰ δἀορίοα ομὶ]ὰ, ἱὲ 18 (0 θ6 Βορρᾶ, 
11} ποῦ σοχῃρ]δίη οὗἩ Βαυΐηρ ἰο Τρ οΣ ἰο διὲβ 
ΒΘ ΘΘΙΙΟΥ 8 ΣΘΘΒΟΠΔΌ]6 δὰ Ἰουἕα] βοσυΐοθ, δΥοΣ 
ἷ8Β ΤΟΤΊΩΔΟΣ ΘΧΡΟΣΙΘΏ6Θ ΟὗἨ (89 γυδᾶογῦ δηὰ ἰδ9 
ὙἘ1Ρ.---ὶτ γοὺ ταοοὶ τὶ βοιηθ δα νουβιίγ, ἐμ πὶς 
γΟυΣΒΟΙΓ [ὉΓ 8 πὶρῃῦ ἴῃ ὑποοιυοσίδ 6 αὐδτίοσβ, 
γοὰ 11 Βανθ ὈοίΐοΣ δοσοτϊητηοάδίίοι ἡ π6 γοὰ 
ξοὶ Βοτηθ6.---ου Δ.Θ ΠΥΘΘΕΪΥ ἱῃ ΘΥΤΟΙ, δηὰ δΌυ86 
186 αοΒροὶ, 17 γοὺ ΟΠ ΟΣ 4}} ΤΏΒΉΤΙΟΡ οὗ τνδὶῃ 
Θομγοσβαίΐοι ἰο ὈϑΙοης ἰο ΟΜ γ  βιΐϊδη Πἰθοσγ. [Ιπ 
{10 ποῖ οὗὨ βαϊναίοη, γοἀθιηρίϊοη 88 {86 οδι80 
οὗ βαϊναϊϊοι σδϑηποί Ὀ6 ἀϊπβοοϊαιοα ἔσγοτα [86 σοῃαϊ- 
του δῃηποχοὰ ἰο ἱΐ, τ ϊοὴ ἰθ ἐμ χοπυποίδίΐοη οὗ 
ΘΥ̓ΘΣΎ 671] τγοΥὶς---ἰὸ ὑνσο, γοἀθυηρίϊοι δηα σοηυ- 
οἰδίζοι βμῃου]ὰ ροὸ μαμᾶ-η-δηὰ, [0 ἱ. 74. 78.--- 
6 δ΄ὸ Ῥουπὰ ἰο Βοποῦχ, ἰουθ δῃηὰ ΟΌΘΥ ΟΣ ρΡ8-- 
ῬΘΩΐΒ Δ πα δηοοβίργβ, Ὀὰὺ ποὺ ἰο0 0110 ἐμ θπὶ ᾽πὶ [89 
γηϊὺν οὗἨ σοηγογβδαίίοι δα δἰ π] Πα ΌΪϊ8, ΕΡΆ. νἱ. 
1,2; Μαῖϊ. χ. 87. Βϑῦγαγο ἰο ΤΌσ τη (00 ἸΟῪ 8 ορὶ- 
ὩΪΟΙ Οὗ ΔὮΥ τι8}, 8ηἃ 8(1}} τηόχο ἰο ἐπ γο ἷβ βου} 8 
ὙΥΘΙΑΣΘ, ΤῸΣ ΟΥ̓ΘΥῪ 006 Β88 Ὀ66ῃ χοἀθοιηοα ὮΥ ἐδπ6 
ἰποβεϊτη Ὁ}]0 ̓ σῖςο οὗ {μ0 Ὀϊοοὰ οὗ Φο6δ88.---Ἰἴ (ἢ 6 
δἰοηΐης Ὀ]οοα οὗὨ Ψ968ὺ8 18 ἰο Ὀδηδαὺ 08, γγὸ τουδὶ 
8180 ΘΔΥΓῪ {80 ἱΠΠΟΘΘΏΟΘ, ΚΟΠ ]Θη688 δηὰ ραἰΐο 0 
οὗ ἱμ6 1διὰῦ οὗ αοά, 60]. ἱ. 22.---Πο, αἴΐον ἴῃ 9 
ἈΡΟοΒι]6᾽ 85 ἀοοίσϊῃθ Ῥσθδοο8 δπομοῦ ΟὐΒροὶ ἰβ 
πού οὗ ἀοἀ, νυὶ οὗἨ ἰδ ἀογ!], μὰ μὸ ἱβ ΟΥ̓ πὸ 
ΤΩΘ8ΠΒ ἰο Ὀ6 Ὠοδαγὰ, 64] ἱ. 8. 

1ω11800:--Μοῦγεβ ἰο ΣΘ8] ζ70ὉΣ. ΒΟ] 688: (α) (δ9 
ἔτϑδοο οἴἶεγοα ἰο0 ΟἈτἰβέδῃβ; (δ) 86 Ὀ]Θββθάπ88 οὗ 
{ποὲν 8118] τοϊδίζοι ἰο αἀοα; (6) (λ9 τοδοχωρίίοῃ οἷ- 
ἴϑοϊθα ὮΥ 9268ὺ8 Ομ γἱδὶ,:---Ἴὸ Σ68] μδυδοίοσ οὗ 
ΟἸὨσ δι᾽ 8 γθάθϑιηθα ρ60}]6: (4) {8 8 ἃτὸ ζ0}} οὗ δ τΒ 
ἴῃ. αοα διὰ 7688 Ομ σῖβι; (6) θδυ ποθ} βίσυ κα ης 
γι δὲ {Π 60 δἰσῖνο ΑΥ͂ΡΘΣ ΒΟΉ 988; (6) {Π 6 ΔΚ ἰπ 
Υἰμϊθουβηθδβ δὰ οδϑάΐθηθο ἰὸ ἐμ6 σοχηχηδηά- 
τλθηΐϑ οὗ ἀοά; (4) ἐμὸν δρουμπὰ ἴῃ :ϑδὶ ἰο 40 μοοὰ 
δια 8.6 στἱοὰ πὶ Τ511 8] Ἰουθ οὗὁὨ ἐμὸ ὈΓΣΘΙΒ,ΘΏ.---- 
Ηον (86 Ῥγϑοϊουβηθδβ δ ἃ ΔΒΒΌΣΘΠΟΘ Οὗ ΟἿΣ ΒΟΡΘ 
Τουπαοὰ οῃ (86 τοδβυγτθοίίοι οὗ ΟἾ γί βμου]ὰ 
ἱπῆυθηοθ ΟἿΣ ὙΜΒΟΪΟ Ὀομαυίουσ. ΤῸ συ] οὗ 
{86 Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸτὶϑι: (1) ιβαὺ πιδῖκθδ 1 ἰηνα]αδ- 
Ὁ16: (α) ἐδο μο]ΐποββ οὗ Ηἶπὶ πο 9οὰ 1}; (δ) ὑπ 
ΖἸΟΥΥ οὗ ἐμ ποσὶς δοδοι ] δμοα Ὀγν 1; (2) τ δδὶ 
8 ἰδο ουϊάθῃοο οὗ οὐσ δρρυϑοϊαϊζοιῃ οὗ 
οὗ 1. 

ΒΕΒΒΕΒ, ἴῃ ᾿]]υδιγοίου οὗ γυ. 19, βυ ΡὉ] 1985. (9 
ΓΟ] οί με πασγαίνο: Α θα ἢν δπὰ κἰπὰ Ἐπ ρ}18}}- 
ΤΩ 0Π06 Ὀου σύ 1 [Π 8] Υ0-ἸΥΪ οὗ ἃ ῬΡΟΟΣ ΠΘΩΤΟ 
ἴοΣ ὑνθηΐν Ῥίθοοϑ οὗ ροϊὰ. ἨΪΐβ Ὀοποίδοϊου ρσθ- 
Βθη θα Ηἷπὶ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ ὙΠῚ} 8 Θογδ 1 ἢ ΒΌΠῚ ΟΥ̓ ἸΒΟΠΘΥ, 
ἰμαὺ πὸ τηϊσῃῦ θὰ ὑμογον ἃ ρΐθοθ οὗ Ἰδπά 
δια ΓᾺΓἾΒ} ΕἰτηΒ6}7 πὰ 4. Βομθ. Απὰ 1 ΣΘΔΠῪ 
ἔτοοῖ ΜδΥ 1 ρὸ ΝΑΙ ΠΟΣ 1 Μ1}1} οὐἱοὰ {86 πορτο 
ἴῃ 86 ἸΟΥ͂ οὗ ἰιἷὶβ μοδαγῖ; Ὅὑ6}}, 161 τὴ Ὀ6 γΟῸΣ 
βίαν, Μδββα: γοὺ δύο τϑαἀθοιηθὰ τη6, Δα 1 οὐγθ 
811 ἰο γοα. Ταῖδ ἰουομοὰ ἴη6 σοι ]θάδη ἰὸ ἐἰμ9 
χαΐϊοῖζ : Βο ἰοοὶς (86 ποῦτο ἰηΐο ἷ8 βοσυΐσθ, ἀμ Ἦἢθ 
ΠΘΥ͂ΘΡ' Δα 8 ΙΏΟΓΘ ἔδι(Π 1 βοσυϑδηί. Βαὶ, βαϊὰ. 
{παὺ ἘΠ Ρ ἸΒΉτηδη, 1 ουρὺ ἰο ἸΘΔΙῚ ἃ 6880} ἔγοσῃ 
ΤΩΥ͂ ζΖνγϑίοία] βοσυδηΐ, 1] ἢ Ὁη11} {μ6ῃ, 4148, δά 
1116 οηφξαροᾶ ΤΥ αἰϊοηίλοι, ὩΔΙΔΘΙΥ͂, τβδί [8. 
τηθϑηΐ ὈΓ ἰη6 ΜΟΓαΒ: “Ὑ6 Κηον ἰμδ γ8 ᾿ΟΓΘ ποὶ 
τοἀθροιηθα Μ} Δ ΘΟΥΤΌΡΔΌ]6 ἐπίῃ 5, 85 ΒΊΟΥ δά. 
ξοἸά---αὖ χὰ (16 Ργϑοΐϊοιϑ Ὀϊοοα οὗἨ Ομ γτὶϑί.᾽" 

γΕΒ. 18. ατδοθ 18 Ῥθασίηρ ἀν ὍΡΟΙ, ΘοΙλΐη 
ἴο τηθοῦ {86 ΟἈγἸ βιΐδῃ τ 8ὸ Ἡ1ΠῚ} αἰτα ρα ἸοΐηΒ Βοίβ 
ουὺ οὐ Βὲβ ὈἸΙρσυίαζο. Το ῥχοάΐχαὶ 8005 Ἧ88 
τηθὺ ὈΥ̓͂ ἷ8 ΕαίΠ6ν.--Μ.Ἱ δὶ οδίθ Ὁ] 15 }}68 {δ 6. 
θαχί οχ 9688 Ομ τὶδί, διὰ μΟΡΘ 118 ἱὲ ἀρ, οί 

6 γα]υθ 
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ου ἰδδΐ τοῖς, ΟΥΟΣ (86 μοδὰ οὗ 411] ἰπίοσυθηΐηρ 
ἀδηροσθ, ΟΥΟΒΒΟΒ δηὰ ἰοιηρίαίϊ 8, απ 8068 {116 
ΕἸΟΥΎΥ δὰ δρρίῃοδβ ὑπαὶ {010 διήῖοσ ἐμ 61.--- 
Ομ ποΣ ὉΡ γῸᾺΡ διδοοιϊοῃβ, ἐμαὶ ἐμὸν βδηὴρ ποὺ 
ἄοτῃ ἰο Εἶπον γοὰ ἱπ ΥΟῸΡ Σ866 Βπα 80 ἰῃ ΥγΟῸΓΡ 
ΒΟΡΘδ8 οὗ οὐίδί πἰηρ ; δηὰ ἀο ποῖ ΟὨἹΥ σαί ον ἐπ θπὶ 
Ρ, Ὀπὶ (16 ἐβοιλ Ρ, ἰδ ὑ86γ ζΔ]1 ποῖ ἀντ δραὶῃ, 
οὐ ἱΥ ἰὸν ἀο, Ὀ6 βιγο ἰο ρἰγὰ ἰὴ βίγαὶίοῦ ἐμ 8} 
Ῥοΐογθ.---Ὗ. ψακ (μσου ἢ ὁ γον] ἃ ὙἜΘΓΘ ἔπ 6.9 
8 πῦον τπαΐτο οὗ Β[2[.] Ρο]]υἴοη8 δὰ ἐμοσοῖουθ 
σδηποὶ Ὀυΐ αἀ64}]9 ἔθη; δηὰ ἰὴ ογογὰ γὁ 8.0 
διηοης ὙὙ1}} θ6 ΤΟΔΥῪ ἰο ἰγϑδὰ οἡ ἰμότῃ, γ88. ΟἿΥ 
ΟὟ ἤδοὺ ΔῪ ὃΘ δυϊΔηρ]οα ἴῃ ἰμοῖὰ δη 80 ᾿δδῖκο 
ὯΒ δία ὉΪ]6 δὰ ΓΡΡΡΝ [4]}. 

[ΚΒΙΟΗΤΟΝ:--- πε. 14. ΤῺ 800] οὗ τδῃ ὉΠ6ΟῊ.- 
γογίοα 18 Ω0 οὐδὸς Ὀυΐ ἃ ἀδῃ οὗὨ ἱπρυγο Ἰυδίϑ, 
ὙΓῈΟΓΘΙῚ αὙ76}} ῥΣ᾽ ἀθ, Ὁ 01 ΘΠ 658, ΔΥΔΙΪΟΘ, τη 8]106, 
οἷο. Δυδκὶ δὲ ΒαΌγ]ου 18 ἀοδογί θεὰ ον. χυἱ. 2 ; 
ΟΥ 8818. χὶϊ!. 2]. ὙΟΥΘ ἃ ΤηΔ}᾿ 8 6ὁγ68 ΟρΘηθϑα Π6 
ψου]ὰ 85 τ υ0}} ΔΌΒΟΣ 0 ΤοΙηδίη ἩΠΠῚ} Ηἰτηδο ἴῃ 
δαὶ οομάϊιοι, “88 ἰο ἀνγ76}} ἰῃ ἃ ἢοῦ86 [1] οὗ 
ΒΏΒΙΟΒ δα Βοσρϑῃίΐδ,᾽" 88 δ . Αὐδίΐῃ βδαγβ. Ἀ.8 (δ9 
οοοβ οὗ δοσίδὶ ἢ ῬΟΥΒΟΏΒ 8.6 ΚηΟΏ ὈΥ 180 χατῸ 
ΟΥ ἸΙΎΟΥΥ (ΠΟΥ͂ ΤΘΟΣ, 80 ἰΓΏΒΩΤΘΘΒΟΓΒ: ὙΠ6.Θ ἯΘ 
860 ἐδο τ οΥ]  Β ἸΥΟΣΥ Τὸ Β66 [86 χοῦ 8 Βοσυδηίδ: 
8ῸῪ ΤᾺ ΒΒ 10 οΥ ΒδΌΪ, ὑμοιηβοῖυνοδ δοοσοράϊηρ ἰοὸ 
ἐμοὶ Ἰυδίϑ ; δηαἃ Ὑ7ὧΘ ἸΩΔΥ͂ 685 ἰδ ὑμπον ΒΔΥΘ ἃ 
ΜΟΥ τϊηὰ ὈΥ ἼΔΟΙΣ ΘΟΠΙΌΣΙΩΑΣΥ ἰὸ τΟΣαΪγ 
37 δ ϊοηβ. 

ΟἸΑΚΚΕ:---ΟὈοἀΐοποθ ἰο αοἂ 8 88 το 6 {86 
ΤῚΝ οὗ σὶρ Καον]οᾶρο, 88 ἃ δἰ μία! 1179 15 1π6 
ΒΌΓΟ δἷζῃ οὗἩ ἱβηόγδησο οὗ αοά, 
κα. 1ὅ. ϑυωπιρια τεϊ σίοπῶ ἐδ ὑπ αγὶ φύσόπι οοἷέν 

(Τὰ ΚΙ ΟΗΤΟΝ).---ΟἼἸΑἘΚῈ :--- ΗΘΔ ΒΘ; βσὴ ΒΟΔΡΟΟΙΥ͂ 
Ῥτοάἀυοσοὰ 8 ροὰ ἜΟΒΘ ΟΧΔΙΙΡ]6 γΚῸΜ8 ποὺ {16 τηοδὶ 
ΔΌΟΙΙΣ ΠΔΌΪΟ; {μοὶγ χτοαίθαδὶ σοάδ, ΘΒρϑοΐὶἈ}}γ, ὙΘΥΘ 
ῬΔΥΔΩΟΙΒ οὗὨ ΣΩΡΟΤΣΙΥ; ΠΟπ6 οὗ ὑπο ὶγν ΡΒ] ΟΒΟΡΘΥΒ 
σου] Ῥτόροδα ἰμ86 οδ᾽θοὶδ οὗ ἐμοῖς δάἀογδίζοιι, 88 
οὐὐοοὶδ οὗ ἱπιϊίδίΐοη. 

ΚΕΒΙΟΉΤΟΝ:---τὟ  α. 17. ΤῊ Ϊκ ὕο8Σ 8 ποὶ σονγασά- 
ἷοθ, ἐξ ἀοὶῃ ποὲὶ δοῦαβο, Ῥυΐ οἹοναὶο {86 σἱπὰ, 
οΥ ἰὺ ἀγοόῦγηβ 8]} ἸΟΟΣ {68 78, δηἃ Ὀοροίδ ἰσὰθ 
Ἰοτ 49 ἀπὰ σουγαζο ἴ0 ὁποουπίον 81} ΔΏΡΟΙΣ [ὉΓ 
ἐμ6 Β8Κ6 οὗ ἃ ροοὰ οοπδβοΐθῃοο δὰ ὑπὸ ονουίης 
οὗ ἀοα. Τῇ σἱρμίθουθ ἰβ δα Ὀο]ὰ 88 ἃ Ἰΐοῃ, σου, 
ΧΧΥΪ;. 1. ΗἨὸο ἄδγοαδ ἀο δηγ ἐμπῖηρ Ρυὶ οἴεηὰ αοά: 
δηά ἰο ἄδγο ἰο ἀο ἰδαὶ 158 {η6 ργοδίθδί 0011Υ, δηὰ 
ΘΔ ΊΣΙ 685, Δη ἃ ὈΔΒΘΏΘΒΒ ἴῃ (86 τον]. Ἐσοιῃ ἰδὲ 
ΥΔΥ ΒΑΥΘ ΒΡΓΌΠΩ 81} ἰὴ φΟΠΘΓΟΙΒ γοβοϊυἱΐοη5 
δηα μαι θπὶ βου μπ οὗ (Π 9 βδὶηἰδ δηα τυ 
οὗ αοάς Ὀοοδῦδο ὑπο γ ἀυγαὶ ποὶ βἷῃ δραϊηδὶ Η τ, 
πο ΟΣ {ΠΥ ἀυγεῖ 06 ἱτρτίβοηθᾶ, δπὰ ἱτπηρον- 
οΥἑΒμ6α δηὰ ἰοσίυγοά, δὰ ἀΐο ἴον ΗΠ. ΤὮῈ8 ἐδ 6 
ῬΤΟΡΒοὶ βοῖβ 8.8] δηὰ χΟΟΪγ 087 88 ὁρροδίίθ, 
δια {Π6 ΟὯΘ 88 ΘΧΡΟ! προ 86 οἰ τ, [5. Υἱῖϊ. 12, 
18. Απάᾶά ουν Βιαδυίουρ, 1. χὶϊ. 4, “Εδασ ποὺ ἐπ οιὰ 
μΒΙσἢ ΚΙ] ὑπὸ Ὀοάγ, Ὀυΐ δα εἷπὶ ψ Β1οὴ ΔΙ͂ΟΣ 6 
Βα Κἰ}16ὰ, απ Ῥόοῦτοῦ ἰο σαϑὲ ἱπίο ἢ6}}; γοϑδ, 1 
ΒΔΥ υπίο γου ἔρδν Π7 5." ἘοδΣ ποί, Ὀπὶ ἴθ, δπᾶ 
ἐμογϑΐοσο ἴδ δ νυ, {μπδί γοὺ ΙΏΔΥῪ ποὶ ἴθ47.---Ηο τηδᾶθ 
811 (1.6 ῬΟΓΒΟῚΒ 8ηἀ Π6 ΙΒ Κ68 8]} ἰιο86 ἀἰ ἜΘ πΟΘΒ 
Ηἰτδ6]ὕ, 85 ἰΐ ρΡ]οδβοίῃ Ηΐμ ; ὑμπογθέοσο Ηο ἀοίλ 
ποὺ δάγἷγο ἐπ θλ 88 9 4Ο ; Ὧ0, ΠΟΡ δὲ 8]] τορδγὰ 
ἰβοπὶ: το ἤπα ΥΟΙῪ μτοϑὺ οὐδ Ὀοιτϊχὺ βιδίον 
ῬΑΪΔΟΟ5 δηὰ ῬΟΟΡ οοἰΐαροδ, Ὀούνὶχὺ ἃ ὈΥΪΠΟΘ᾿Β 

ΤΟΌΘ68 δῃηὰ ἃ εχ 8 γ᾽ 5 οἷοαῖ; Ὀαυΐ [0 αοὰ ἰδ 607 δζὸ 
8}} οη6, 8}} (8οδρ μοὶ (γ ζυίθυδισοδ τδηΐϑῃ ἴῃ στὰ 
Ῥδσίβου οὗ Ηΐβ ΟὟ ξγΘίΠΘΕΒ; ΙΠ6 ἢ 8.6 τοδί διὰ 
δίη8}} ὁοτηραῦϑθὰ ομὸ ὙῚΝ δηοίθον ; Ὀὺϊ {867 δἱ] 
διηουηΐ ἰο υδί ποίησ ἴῃ τοδροοί οὗ Ηἰπι; πὸ 
ἀπά ἱρὰ τηουπίδίπ δηὰ 1ονν γὙ8116γ8 οἱ {18 οδσίὰ, 
Ὀπΐ οοτηρασοὰ τσὶ 86 νδϑὶ δοϊωρδδδ οὐ ἰδ 
ΒΟΔΥΘΗΒ, ἰΐ ἰ8 4}1 Ὀυΐ 85 8 ροϊπί, διὰ δὲν πὸ 8605- 
8 Ὁ} 6 ζγϑδίῃθβ8 δὲ 8]]. 

[ὁΘυν δϑοΐουτη ὁπ ϑδσίῃ 18 8 βἰδὶθ οὗἨ Ῥσοθδίϊοῃ, 
ἕγοπι ὙΔῚοΝ ὑμ6 ἔθαν οὗἩ αοά 18 ᾿ΏΒΟΡΔΥΔΌ]ο.---Μ. 

γεκμ. 18. Το ἀοοίογβ οὗ {0 Βυπδρορῃθ 
ἀοϊνοσθα ἐγδαϊιϊοηθ ἰο ἐδ ὅονγβ ὙΠ1ῸΝ τοϑὰθ 
(80 πΟΥΒΒΙ͂Ρ οὗ αοἂ ναΐῃ, Μαίί. χνυ. 9: δηά ἰδ 
αἰοπι:]95 δουρμὺ ἰο ὑπ δυ Ὑ ὑπο τὶ 1 ἀοἸδίσγ ὁ 
[89 068 οὗὨ ὑχδαϊ(οι, βδγὶπρ (οι {89 δι βου οἵ 
Ρ]αίο, 7Ζέμιν. Ρ. 10δ8 Ε. διηὰ Οἴσοσγο, ἀθ δαί. 2 εοτ. 
ὃ, π. 8. 6.) Ποῦ ΒΟΥ “6,6 ποὶ [0 6 τηογοὰ, 
ὈΥ̓͂ ΔΗΥ͂ ῬΟΥΒΌΔΒΙΟΙΒ, ἔγοπι ἐμο Το σίου Ἡ Β1ΟΒ {807 
δᾶ γοσοοϊνϑα ἔγοτα ἐμοῖσ Τοσζοίδί θυ β."-- Μ.] 
{Υπ. 19. ““Α1]} σΙΟΓΥ 6 ἰο Τ1}:66, αἸτεϊ ον (οὰ, 

ΟἿΣ ΒΟΔΥΘΗΪΥ Δί μοΣ, ἴον (μαὶ Του, οὗἩὨ ΤῊ ἰοπὰον 
ΤΑΘΤΟΥ͂, ἀἰἀδὶ σὶνο ἘΠῚπ 6 ΟΠ]Υ δου Φοδὺ8 ΟἸσχίδί ἰο 
βυδοσ ἀθδὶἢ ΠΡΟῚ ὑπ6 ΟΡΟΒ8 70 ΟΟΤ χοἀοχηρίίοη ; 
ἯΠΒΟ τηδάο {Π010 (ΌΥ ΗἾδ8 ὁπο ΟὈϊδίϊοι οὗὨ Η]πιδοὶ 
0869 ΟΒοΓοα) ἃ [}}, νοσίϑοὶ δηὰ βμυδιοϊοπὶ βδοσὶ- 
δ8οο, οὈ]δίξοι δηὰ βαιϑέδοίζοι, ζ0Σ ἐμ αἷμ οἵ ἐἰ6 
ποἷ]9 πον." Βοοῖὶς οὗὨἨ Οὐτσοοι ῬΣΘΥΘΓ, (ὐην- 
νπμηΐοη Οβῖσε.---Μ.} 

[ὕπκπ. 20. 186 δοτγβ δ , ὑδδὲ ““ἬΠοι ἀοὰ οτ0- 
αἰοὰ ἰτ9 που]ὰ, ἢο μοϊ]ὰ οτὶ δ Ηἰἱβ βδπὰ ὑπὰοῦ 
86 ἱβγοῦο οὗ σίοσυ, δηὰ ογοδίϑα 9 80] οὗ ἰδ6 
Μοδδὶδ δπὰ Ηΐβ δοιυρδηνυ, δηὰ βαϊὰ ἰο Ηΐῃ, 
110 (που 68] δῃα χϑάθϑιω ΤΩ ΒΟ0η8, ΔῸΣ εἰχ 
ἐβουδαμἃ γοδυβῖ Ηο διδινοσοα, ἴοβ. Οοὰ βδιά 
ἴο Ηΐτ, 1 8ο, τῖϊε που ὈΦΑΡ ομδδ ϊδβοιηθηίδ, (ἰῸ 
οχρίδίο ὑδοῖν ἱπίαυϊίγ, δοοογάϊηρ ἰο τμδὲ ἰβ ψτὶί- 
θη, (18. 111}. 4) “Βυγοῖγ, Ηθ θοσὸ οἿγ αᾳτἱοίβ' 
Ηὸ διβνογοᾶ, 1 νὰ} οπάυγο ἐποση πὰὶϊὰ 10γ." 
Απά ἰο {μ8 τοερσχοβδοιίδίδοι οὗἁ (π18 οουθηδηΐ πιδὰθ 
ὙΠ} 86 Μοδαῖδ ““Ὀοίοσθ ὑπ στϑδίΐου οὗ (9 
νοῦ ἱὰ ἢ ἐΐτοαΥ 6 (86 ΑΡροδβὶ]θ ΒοσῸ σοΐοσβ. [86 
δῖ 16 οὗὁὨ ῬὨΐ]ο, Β6 18 ἀΐδιος Δόγος, “189 Εἰογηδὶ 
Ἵοτα, ἰὴ ὅτϑί Ὀοσῃ δπὰ (Π6 πιοδὲ διηοίθεί 808 οὗ 
(86 ΕΔΙΒοΣ, ὈῪ ΒΟ 81} ἐμ 6 Βροοΐθβ τ γο ὕγδιηϑὰ." 
ΤῊ ἰδογοΐοσο ἰ8 δοοοσάϊηρ ἰο {δμὸ τχοοοεϊνοὰ 
ορίπίοῃ οὗὁὨ (6 δογσβ.0 ἩΒΙΪΌΥ οὐϊίηρ Οαγὶ. 
ΜοΙ1. 1. Ρ. 2974, 76, ἀπὰ 9 Ρ]διιΐ. Νοο, ὑ. 169, Ὁ. 

᾿ΕΙΟΉΤΟΝ:--- Ἐπ. 21. θη γοῦ Ἰοοῖ ἐπγοῦ ἢ 8 
γοὰ ρ488, {86 Ψ80160 ἈΘΒγΘἢΒ δϑοῖὰ Ὀϊοοῦγ; δαὶ 
{πγουρὴ ρῦυγτο υποϊουιάοὰ ροἶΔδβ, γοῦ γχοσοὶγε (80 
οἸθαν ᾿ἰχμΐ, ἐπδὲ ᾽5 80 Το οβἰ ηρ δῃὰ Θοτ ΤΟΥ Δ] [0 
ὈΘμο]ὰ. ΤΠ ΠΣ βία υπρδσγἀομποα 18 Ὀοὶ Υϊχὶ, δηὰ τὴ 
Ἰοοῖὶς ου αοἀ ἱβγουρσα ἐμαί, το οδῃ ρογοοῖτο ποις 
δυΐ Δῆρον δὰ δηχίγυ, ἱπ Ηϊ8 οουπίοπδῃσθ; Ὀυΐ 
τδκο ΟὨγἶβύ ομοθο {86 πιεάξεπε, ΟΣ ρυ ΓΘ ΒΘ ΘΠΙΘΥ, 
δηὰ {μγουρὴ Ηΐτη, 88 οἶθδσ ὑγδαδραγοηὶ α᾽888, (89 
Ὀοδιηϑ οὗ Θο᾽5 ΓβΥου ΓΘ Ὁ]6 Θουπίθπδποα διιΐῃ9 ἴδ 
ὍΡΟΙ ἰδ 6 8Βο]; [86 δίδου οδῃποὶ Ἰοοῖ Ὁροῖ Βὲδ 
Ὑ7611 θοϊονοά ὅπ, Ὀυὶ χτϑοϊου δ δπὰ Ὀ] ΘΔΒΙ ὨΡΊΥ. 

[Βοἀοτηρίϊοι ἤοννβ ἔγοιῃ ἐλθ ῥσγθοίουβ Ὀ]οοὰ οἵ 
Ο τὶ βί, [6118 ἀπὰ ΒοΡ6 ἔγοτα Ηΐ8 βίου! ουδβ Γοβυστοῦν 
(ἰοῃ.--Μ.] 



ΟΗΑΡΤΈΒ 1. 22.-28. 

ΟΗΑΡΤῈΒ 11. 22-2ὅ. Ἃ 

ΑΜΔΙΤΕΙ8:.--ΕΧΒοσίδεϊοι ἐο ῬΌΤΣΟ δηὰ ζογυϑθῃὶ Ὀγοΐ ΒΟΥ Ϊν Ιογο, 65 ομαγδοίοσίδιίο οὗἨ ἔποδθ ὙὯῸ Βαγθ Ὀδθ ῬΟΤΠ ἴο ἴογο ὮΥ 89 

Ἰ16.ϑοοὰ οὗ ἴπ οἰοτηδὶ σοσὰ, 

22 ϑροΐηρ γ Βαγνθ ρυσὶδοά' γοῦγ βου ΪΒ ἰπ ΟΡογίηρἦ 016 ὑσαῦ ἐμτοῦρ [86 ΞΡ τ᾽ απο πη- 
[οϊσηοα ἴονο οὗ {16 Ὀσχοίμγθῃ, 8εὲ ἐδαΐ γ6 ἴΙοῦθ 0ῃη6 δῃούθμον τ" ἃ ρᾶτθ μθατὺ ἔοσυθηίὶν :δ 

28 Βοϊηρ Ῥοτ δρϑὶη, ποὺ οὗ δουτρε]9 βο64, Ὀαὺ οὗἨ ἸΠΟΟΥΓΆΡΟΙΪΘ, Ὁ {86 ποσὰ οὗἁ ἀοά, 
24 πίοι ᾿ἰγοίι δηὰ δρίἀϑίῃ ἴον ουογ" ΕῸΣ 41} βθβἿ ἐξ 88 ρτδβδ, δηὰ 41} 86 ρήογυ οὗἉ 

τοδῦ 848 ὑΠ6 ἤρντοσ οὗ ρταβ8.) ΤῊΘ ρυδδβ ΜΙ Βοσϑίι, δὰ (10 ἥοποῦ ὑμογθοῦ ζ8]]οὺ ἢ 
26 ἅπαν: Βαυΐύ (86 ποτὰ οὗ {16 1ιογτὰ Θμαἀυγοι ἢ ἔογουοσ. ἀπά {818 18 ὑπὸ ποτὰ ὙἘ10 8 ὈῪ 

[86 φΌΒΡΘΙ 8 ῬΥθδο θα πηΐο γου. 

Υαθο 22. Π ἡ γνικότες, Βανηρ Ρυτδοῖᾶ; ρὰ Ἡξήμοὰ Ψψαυϊκ., πιακίηρ ομοδίο, 10117.-Μ1 
ὕπακο ἢ "“Ἰὴ ΟυΘαθ ποθ οὗὅ, ἀοστη.---Μ. 

,|δδιὰ πνεύματος οΙἤοίιῖοα ἰὴ Α ΒΟ. 
ΠΡ ΡΑΉΡῚ ἐφ βρδρυον. γγ. δε ιδαν 

κ, 
σοά, δίῃ. Φ«καρδιἀληθινής.-- Κα 
ὄκτεν ὦ ς-αἰ ἐπέεμ2ε.---Μ 

᾿ Βίη., ᾿πδοσίϑα ἢ δο. Κύ.1,..-Μ.] 

ὀαὶ οὗ, ὕτοπι, Θόστα, ; οζαϊἐἰοὰ ἴω Α Β, ἱπϑογίοα ἐπι Ηϑο. Ὁ. Κ. 1,.--λ..] 

ὕατθο 23. ὁζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος ὮΥ ἴμ6 ποτὰ οἵ Θοὰ νης διὰ ομδατίης.--Μ] 
ΟΙμίί εἰς τὸν αἰῶνα.--Χ.] 

οχεο 24. 

100 ΔΎΤΑΥ ; ὉΟ πὰ οἰ τ5 

ἢφ. ΤΓ.Ώ9 ναὸ εξ χροὸς 6 Ῥγοίοστοᾶ, γὙὸ τηῦδέ γον “ δῃά 41} [89 ΒΊΟΥΥ 

ἐξέπεσεν δοτΐδιβ, δἰδίογαθῃηΐ 86 ἰῃ ἃ ὨΔΙΤΔΙΥΟ; Υἱξ.: [86 
ΤᾺ] Ὗ : χανε ζωπιηι εἴ ] 

Βοιἢ πιϊδοσϑὰ δηὰ ἐπο ὅονν 
ψυϊκαῖο. Θοσιηδῃ.-- -Ἀ1.} 

[Οοἁ. Βῖη. ὡσι {5 ὁ πηρτοῦ.).--ἢ ΤΥ  Ἐραο35 ψεαυαυ τ ἤρκει μα ταν θοῶς Στ βα αὐτοῦ. Μ] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ,. 

γ εκ, 22. Οοπποοίλοα, ΤῈ οσμοσγίδιΐου (Υ. 18) 
“Βορὸ Ραγίθον ἴον ἐμὸ ρύϑοθ," ἔν ΘΟΣΡΘΒΡΟΠΑΒ | χχὶϊ 
ἴο ἰ86 βοοομῃὰ 1] οχδογίδιΐοη, “μοΥ9 ΟὯ6 
Δβοίδ ον [συθμῖγ.᾽ ΤΠ0 ΖΟΤΊΩΘΣ 188 Του θα (ἴῃ 
ἃ ρδτι61018] ϑομέθῃ 96) ὁπ ἐμθ οοῃποθηίγδίζοι οὗ 
ἰδουσὶθ δπὰ δομδίϑης βοῦσιοιυ ; (86 Ἰαἰΐον ἱἐβ 
ἰοαπα θά (4180 ἐπ ἃ ραγίἱοὶ ρἷδ) βοῃίβθι06) οὨ Ῥυγὶΐνυ- 
δε (86 δοὺ] ἰπ οροάϊξοποορ οὗἉ 16 ἐσαὶβ. Βτοί μοῦ 
Ἰοτο πευδὶ θ6 ἐμ9 Θχροποῃΐ οὗ ὑμὸ πιαίῃσο, ἀμῳρρδ 
διεὰ [γυϊὶ οὗἨ σοβομοσϑίΐοι. 
ῬαυσίΒοᾶ.---Αγνίζεεν ἀοῃοίοθ ἐπο Ἰαγίηρ δ8149 

οἵ οἱ], ἐπ νυϊάπα οὔ Ἰυδὶ, μβαϊτϑά, ΘΥΥ δὰ ἢγ- 
ῬΘΟΣΙΔΥ ; ἁγίαζειν, ὁ ἰδ οἵον Βαπάᾶ, {πὸ ροβί το 
Ρυαμίῃς οα ἐμ ορροδβὲϊθ ρσοοά ἀπὰ στονίηρ ὑποχοίῃ, 
εἰ. εἰ. .1. ὙΠῸ Ῥοχίοοι δῆονγβ ἐμδὶ {86 ρυσιΐγ- 
δῷ ἀοεδ ποὶ ὈΘΙοΩςΣ Θχοϊυδίγοϊν ἰο 86 Ραδέ Ὀυΐ 
[8 αῇοοϊοα ΒΥ {μ6 ἱτηρογαίγο ἔοστα ἀγαπᾶτε. [86 
θοτταδὴ σοδὰβ 8δὸ (ἱπδίοδα οὗ ἀγαπήσατε) οχ ἐμ 
διι μου γ οὗὨ 9 Οοάοχ Οο]δοσγίϊπυβ Οεβμηί. ΧΙ].-- 
Ἐ.7, δπὰ ἱπάϊσαϊοα ὑμδὲ βαρ Ῥᾳγο Ἰοῦὸ οαπποὶ 
ΟΧἰδὲ πὶ μουν {11ὸ δπίοσοάἀδηὶ Ρυγὶγίηρ οὗἨ {86 
ἐο01. ΤῈΘ Αροβίΐϊθ ἵὔϑδῃβ ἃ οομβίθ Υ ποοάοά 
Ῥυγί γί, ποὶ 0816 ΤΠ ΘΥΘΙΥ ὈΘΚΌΠ ἴῃ σοζϑοποραίϊοι. 
Δυφυδιϊηθ: ““ΟἸδδεὶγ οὗὨ 1116 800] Θοπ8ἰβὶ5 ἱπ βίῃ- 
ΘΕΣΙγ οὗἉ 511} δπὰ ρμυγ γὶπρ (19 μοατὶ ἔγοπι ὑπ- 
εδδβὶο βδιηθβ." . 
Ϊῃ ορϑᾶϊΐθηιοθ οὗ 186 ἴστιιἘ.---Βγ δβοϊαϊθ 

δι )θοἰΐου ἰο {89 ἰγαϊ αίνθαη ᾽ῃ {86 τοχὰ οὗ αοά, 
ὃν Κεορίης ἰί δηᾶ οδυδβίηρ 1 ἰο τ οΥκΚ ἴῃ ἐμ μοδσί. 
Οὐοάϊοποθ ἰο ἐμ ζδιι πὰ τλογὰ] ΟὈραΐθπο6 Δ.Ὸ 
δεαὶη ΘΟ ργβοὰ ἴῃ ὁη06. Τγα δ88 8 ρΡυν γἱηρ 
δυὰ δορδιδαίϊ πρ ΡΟΤΟΣ, Σο Οὐ 811} ΟὈδί80168 (0 
ἴδ ἐχογοῖβο οὔ Ὀσο  ΒΟΥΪΥ ἴον, δυο 88 86] ΒΒ Π 688, 
οΟὈδιϊπδογ, 586}- σι οἴου, τη 6 }- Ὁ] δβίη, δι ὶ- 
ἴοη,͵ δαίίοσΥ, ἱπ ἴδοῖ, 81} τη πὶ οδίδυϊ 08 οὗἁὨ ὁχοίίβιι. 
ϑεοδυδε ἰσὰθ ΘΙ ΊΟΥΟῚΒ ἀχὸ ἰδ 6 οὨἰ]άσοη οὗ αοά, 

οἈ. ἱ. 8. 14. 17, ἐῃ0γ διιουϊὰ δοὺ δὲ Ὀσγοίσοῃ 
Οπ0 ἰο δποῖβου. Τμΐδ ἰ8 οὔθ οὗ ἐμ6 ῬΥϊποῖρβϑὶ 
ΘΟ ΘΠ ἀπιοηὶβ οὐ ΟΝ νὶβὺ ΗΪπβο] ἢ, δὰ δο;Β6- 
ἀΌΘΒΟΙΥ οὁπ6 οὗ (16 χιδὶῃ ὁπὰβ οὗ Βο] πμ088, Μαίί. 

ἰὶ, 40; Μ|κ. χὶϊ. 81: [κὸ χ. 28; 91ο. χὶϊ!. 84. 
88; οὗ, 1 Ῥοί, 11. 17; γν. 9θ.ἁ Βυὶ Ὀοοδυδο 861848}}- 
688, ἀθοοὶ, ἈΥ̓ΡΟΟΤΙΒΥ δα δεοίοῦυ Δ.Ὸ ΤΡΘΑΌΘΗΕΥ 
πἰἀἄάθῃ ὑπάοσ ἰδ 6 οἷοδῖκ οὗ Ἰουϑ, ὑμὸ γογὰ ἀνυπό- ᾿ 
κριτὸος ἷ8 αὐ ἀοά, 
ΒΥ ἴ86 δρ στ], ἱ5 τδηϊηρ πὶ ΒΟΥ γα] ΜΗ͂Κ. Τῇ, 

88 ἴδ ῬΧΟΌΔΌΪΟ, δυϊμοηϊσ, ἰὸ Βμου]άἁ Ὅδθ ᾿οϊποὰ 
ἰο ἡγνικότες ποὺ ἰο ὑπακοή. Τὶ ἀθποῖοδβ (80 ΗΟΙ͂Υ 
Βρίσὶ, ὈΥ ὙΒΟΙΤΩ δ'οῃμθ ἐμ 8011] οδὰ 6 ρμυχὶ- 
δοα, Αοἰδβ χυ. 8. 9; Βοπι. Υἱϊΐῖ. 18; 1 Οογ. χὶὶ, 8; 
ἘΡΗ. νυ. θ. πνεύματος 18 8180 νἱϊποαΐ (π6 δι[10]6 
ἴῃ οἷ. 1. 2. Ἔ 

Ὁπίοϊρσηθϑᾶ Ἰονθ οὗ 86 ὈσΣΘΙΒΣΘΩ.---Βτοί- 
ΟΥΪΥ Ἰοτο Ὀοΐπρ ἐμβὺ8Β τοπάθρθὰ Ῥοββίθ]ο, 118 ἔγϑθ 
διὰ δοίυ] οχὶθιιΐου οὐχαὺ ἐὸ 101]]9ν. ΤΈΘΥΘ 
Ὀοΐης ὑντο κἰπᾶβ οὗ Ἰοτο, ρυγζοὸ δῃᾷ ἱτρυζο, θδυ- 
ΘΩΪΥ δπὰ δδγίμ)γ, (89 Αροβί]θ ΟΣ σ ΘΒῚΥ δα ἀβ, “ουΐ 
οὗδ ΡῬυγχθ Βοασί.᾽ ζζδοθπλδη δύσι ΚοΒ καθαρᾶς οὶ οὗ 
πὸ ἰοχὶ. Ῥυσ οὗ Βοαχί 18 Θα03}}}γ ἀθιηδηἀοα 
ἴῃ οἶον ρδβϑδαβοβ, Μαϊί. νυ. 8; 1 Τω. ἱ. ὅ; 2 Τίπι. 
1, 22, Βοηοὶ ᾿ἱσΟΙΥ ΤΘΣΔΥ ΚΒ ὑπαὶ ρυγιγὶηρ 
υδ!ῖο5, 88 δηϊθοθάθινβ ἰο ὈΓΟΙΒΟΓΙΥ ΙΟΥΘ, ΔΓΘ 
8180 ἐπβὶβιϑα ὍΡΟΣ δἱ 2 Ῥοίου :. ὅ. 6. 

ἐκτενῶς 1ἴΒ ἃ ὙΘΥῪ Ῥχορπδηί δαἀαϊίΐοη, [ὲ ἀδποίοθθ 
δἰχοϊοπίηρ οαἱ, δίγαϊπἰπρ, ρυϊης ἔοσ βισοπθουβ 
οἴοτί, ἔθῃ09 (4) ὈΥ͂ Βιχαϊπίπρ δὰ οχίοπαῃρ᾽ ΘΥΘΣῪ 
ΘΗΘΣΩΎ, ὈΥ υπίϊτϊηρ οἰδδίϊοὶἐγ, (6) ΌὉΥ βυδίαὶποὰ 
ῬΘΣΒΘΥΘΓΘΏΟΘ, (6) ὈΥ Θχίομάϊης 1 ἰο Βυ ὈΓΘΙ ΓΘ ἢ 
88 ἌΡΡΘΑΣ 1688 ὙΟΣΒΥ οὗ ἴογσθ. οἶββ: “ΠΙᾺ 
Ἰαβύλῃηρ, Ῥϑυϑουθυϊηρ ΘΠΟΣΡΎ, ἰδ δὺ σαπποὶ Ὀ6 χοᾶ 
ουἱὐ Ὀγ δ ουμλυ]δίϊηρ κυ} οὗὨ οὰν ποῖ θοῦν,᾽ ὁἈ. 
ἦν. 8. ΤΟ ΡοΒΒΙ ὈΣΠΥ οὗ βυσὰ ἃ πιοάθ οὗ οοπάποὶ 
ὈΘΙΟΩ 8 ἰο (9 Βἰαίθ οὗ τοροποσαίζοι, νυ. 28; οἵ, 
Μαΐίι. χυὶ. 21. 22; 560 δΌοΟΥΘ ΟὨΥ͂. 8. ἰθὶροσ. 
“8 παίυγαὶ στο δ  οπϑἷΡ ῥχοάμ698 πδίοΓΑ] δ60- 



ΤΗΕΞ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ῬΕΤΈΒ. 

ἐἴοι,, 80 δρὶ γἰ 8] το δι ϊομβαΐρ Ῥσοάμποοβ βρί εἰ 0.8] 
οοοίἑοη.᾽" Τὸ ἰβ Ἰαβίϊηρ, Ὀθοδ86 ὁταδηδίληρ ὕσοτα 
80) ΘἰΘΣῺ 8] ΒοιΓῸΘ οὗ Ἰἴὁ. 

γεκε. 28. Οἔ(ουϊ οὗ ᾿ποοσταρο 16 δουσίῃβ. 
σπορά ἀοῃοίοπ Ὀοροιπρ, Βοπίπρ, ποὶ δοϑά, 88 ΤΥ 
ἰγδηδϊαίο, οὔ. Φόοδη ἱ. 183, Βοροπογαίζου ἱβ οὶ 
ἐδ οἴἶεοοὶ οὗ 8 ὑγδῃϑιϑηὺ δοὶ οὔ Ὀοροϊ ηρ, Ὀυΐ οὗ 
86 ῬΟΤΟΣ οὗ ὑμὰ9 Ηοὶγ αΠοβὶ. ΤῈ τροθδὴ ΗΘ 
1868 18 {Π6 ποτὰ οὗἩ αοἄά, 988. 1. 18; 1 Οογ. ἵν. 16. 
Ῥδὰ] Ἰαγίης οἸδῖπι ἰπ {δ6 Ἰδαίου ρδϑβᾶρο ἰὸ {116 
ΠΘῪ Ὀἰστί ΟΥ ποτ- δοκοίη οὗὐἨ ἐδ ΟοΥ ἴδῃ 
ΤΏΘΔῺΒ ποίίηρ Ὀογοπα Ηἷ8 Βαυΐπρ Ὀ66 ἢ 8} ᾿ἰπβίσυ- 
ταϑηΐ οὗἨ ἱμ8ὸ Ηοὶν Οαποθύ. [186 1711} ἰάθα ἴβ 
Ῥγχουχῆῦ ουἱὐ ὈΥ ποίῥοίηρ (86 ἴοτοθ οὗἩἨ ἐδθ Ῥτϑροβὶ- 
ἐΐομϑ ἐξ δὰ διὰ. Τμὸ Αροβίϊο βαυβ, ““Βοίηρς 
ὍοΟΥ δρδῖη, μοί οἵ") ---ἐξ, ἐπδὺ ἰδ, ουὴν οὗ---““6οΣ- 
ΤΌΡ(Ό]6 βορὰ " (1κὸ δέηιεπ λωριαπμπι), Ὀαΐ ουἱ οὗ 
“ἸΠΟΟΣΡΌΡΕ0]6 Ὀοροιϊη ᾽"--- διὰ-τος ΌῪ τοδη8 οὗἁ 
[80 ψογὰ οὗ ἀοα.᾽" “7116 ἐξ οὗ οτἱ χπδίϊου γϑδίβ ἰπ 
αοἀὐ Βὲπηβοὶΐ, (6 ΕΔίμοΡ, το Ὀοραὺ υ8, οὗ Ηἰδ 
ΟὟ ὙΠ]}: (86 διὰ οὗ ἱπδίχυπιθη ἐδ} ἐγ που 8 οα δπὰ 
ΔΌΪΔ68 ἔοΓΟΥΟΣ.᾽ εὐμίρλ παρ ιν 
ΒΥ τθ81:8 οὗ ἴ8ο υτνοτᾶ οἱ αο Ἰνίηᾷ δπἃ 

αὐϊάϊηῃε ἴοσονοσ.--- ζῶντος καὶ μένοντος Ὀδὶρηρ ἴ0 
λόγου, 88 18 ϑγἱἀθπὶ ἤτοτα 86 δοαῦοὶ, νυ. 286. Ἐπ6 
ἈΑΡοδβὲϊθ ἀοϑθβ πο βρϑδκ οὔ ἐμο Βοίηρ οὗἩ αἀοἀἁ, Ὀυὶ 
οὗ 19 παίυγο οὗ ἰμοὸ τοτγὰ οὐ αοά. [Τὶ 18 ᾿ἱνίηρ, 
οὗ. ΗΘὉ. ἱν. 12, Ὀόσαυδὸ ἐἰΐῤ ᾿85 ᾿16 ἴῃ 1.86], 18 
ἰπαυθα τέῖἢ ΘἔοΓΉΒ], τὴ ἀνθ ΡΟΥΤΟΣ δὰ ὑμογ- 
ἴοτο Ὀοροίβ 1116 πὰ ἰἰ8 ἑυχση, οὗ, Αοἱϑ υἱἱ. 88. 
Ταΐμβοῦ: “161 γναυΐ {89 60}, σοπ δὶ πίηρ (6 ὙΪΠΘ, 
ἴο ΤΥ 1108, 1 ἀσίῃκ ἐδὸ τῖὶπὸ Ὑὶιμοῦΐ βυγ δ] οσίηρ 
ἴΠ9 ΟΡ. ϑβ'0ο]Ννκῃ 6180 18 0 ποτά, πρῖσι ὈσΐηρΒ 
9 γοΐδο: ἱἰὲ βία ἱπίο ἐδ Βοατί δῃηἃὰ Ὀθδοῖηθβ 
δῖνϑ, νυ ἢ 116 ὑπο γοΐοθ σϑσηδὶῃβ ϊπουΐ δα. ρΡ8.5508 
ΔΎΔΥ. [ὑ 18 ἰῃΟΓΟΙΌΣΘ ἃ ὈΪΥΪΠΘ ῬΟΎΘΥ, γο8, ἰὑ ἱπ 
αοα δἰπηδοϊῖ, οὗ, ἔχ. ἷν. 11. Τὶ 18. 8Ό]6 ἰο Ἰε1}1, 
Βοπι. Υἱὶ. 10, δπὰ ἐο σπδῖκο δἰΐνο.---- Μένοντος εἰς τὸν 
αἰῶνα. (Τὸ Ἰδὲ ἰδγθθὸ ποσὰβ δῖὸ τδηϊπρ ἴῃ 
᾿πηροτίδηὐ ΜΗ. δὰ ἱδογοίοσο οτηἱ θὰ Ὁγ ατῖϑα- 1ὅ 
ὉΔο} πὰ οὐθγ8). [{ ΤΙ ΔΒ ΤΌΤΘΥΘΣ ἴῃ ἰ(8 π8- 
ἴΓΘ, ΡΟΥΟΙ δηὰ οἴοοίθβ. [θϑδη ὅδοῖβοι οπ {λέ 
Οτοοά, ὈοοΚ 7, 68. 28, γο]. {, Ρ. 270: “1 ΟἈγίδί᾽ 8 
βεεὰλ απὰ διοοῦ ὯὍο ἰμ6 εεεα οὗἨ ἁ Ἰγητηουίδιγ, ΒΟῪ 
ΒΙΘ Ὑ6 βαϊα ἰο 6 ὈΟΤῺ δζαΐῃ ὃν λέ τοτα 9.7, Οοὐά 
«ὐλίολ "ποείλ απα αδίαἀείς ογεῦεγ3 18 {πὶ8 οσα, 
ὉΥ ὙἘῚΟΒ ἯἨΡΛΡ ΔΙῸ ὈΟΓΏ, ὑπο βαῖὴηθ ὙΠ} δαὶ ἰτὰ- 
ΤΩΟΓΣί8] δοο0α, οΟΥἹ ὙδΐσοΝ τγἮο δ΄ὸ Ὀοτῃΐ [Ι{ ἷἰβ ἐδα 
Β81Ώ16, πού ἱπ πδίῃτο, θαΐ ἴῃ Πόσο. ΜΔΑΥῪ Μ6 ποί, 
ἷπ (μα ΒρΘϑοὶ οὗὨ βί. Ῥοίοσρ, ὮῪῚ ὑπὸ οτα, υπᾶογ- 
βίδυ ἃ {86 ποσὰ Ῥυθδοβοὰ ὑπὸ 5 Ὁγ 86 Μἰηϊβίοσα 
ἯΒΟ 81:6 αοὐα᾽ 5 βοδάβιηϑῃῖ [Ι͂ἢ 8 δεοοπάστῳ Β6Π86 
ὝΘΊΩΔΥ, Ὁ. ἯΘ 8.6 Ὀοροίίζοηῃ δηα ὍΣ ἀρδὶῃ ὈΥ 
ῬΓΟΔΟΒίηρ, 88 ὈΥ ῃ6 ἱπβίιγυατηθηΐ ΟΥ τῆθ8η8. Ὑοί 
ῬοΤπ δρδὶη 6 816 ὈΥ͂ 86 Ζίοεγπαὶ Ἡροτάὰ ((μαὺ 18, 
ὮΥ ΟὟγίδε ἨϊταΒ617), 88 ὉΥ {86 Ῥσοροσ δῃὰ οἰδοϊϑηί 
ο8 186 οὗ ΟΡ ΠΟῪ Ὀΐγίῃ. . . Απὰ ΟὨγὶδὲ ΗΣπβο] , 
ὙΠΟ γὸδϑ ρυὺ ἰο ἀοαὶδι ΤῸΓ ΟἿΥ βἷῃβ, διὰ σαϊβοὰ 
δροΐη [ῸΣ ΟἿὟΓ }ιι8ι1δοαίίοι, 18 δὲ Ἡγογὰ ΪΘῺ 
Ὑ6 8}1 ἀο οὐ οὐρδὺ ἰο Ῥσδθβ. Τὴ9 ἢἤοῃ οὗὁἩἁ Οαοἀ 
ταδηϊοϑιθα ἴῃ ἰμ6 ὅ6βιι, νσὰβ ἐμδὺ Ἡγογὰ ποι, ἴῃ 
8ι. Ῥοΐοσ ΒΒ ἰδηρίδρα, 18 ργεαολεὰ ὃν ἰλα Οοερεῖ, 
δηὰ 1 τὸ ἀὉ ποὶ ῥγόδοὶ ἐλ: Ἡγοτὰ ὑπΐο ΟἿΣ 
ἈΘΟΡΟΙΒ, ἱΥ 81} ΟἿΣ ΒΟΥΠΊΟῺΩΒ ἀο ποὲ ἰθηᾷ ἰο ὁη6 οἴ 
{μι686 ἐνγγο οπάβ, οἰ πον ἰο ἱπβίσασὶ ΟὐΤ δυιαϊζοῦβ ἴῃ 
ἐμ δυίϊοϊοδ οὗ ἱποὶσ οσοοὰ δοποοσηΐηρ ΟἸσὶϑί, ΟΥ 
ἴο ῬΥΘΡΦΔΡΟ ὑπο ὶγ ΘΔΥΒ δηὰ Ὠθαγίβ ἐμπαὺ ὑποὺ ΤΏΔῪ 
Ὧο δὶ δυάϊίοτβ οὗ βυσὰ ἰηδίγυοίίοηδ, γ ἀο ποί 

ῬΤΘΘΟΣ {80 Θοδρεὶ πηΐο ἔμ οπι, γὁ ἰδκθ ρος υ8 
86 πδιηδ οὗ οα᾽ Β Δι θα ββδάοσδ, Οὐ οὗἁἉ {86 Ιηϊηΐδ- 
ἰθγ8 οὔ (89 ἀοΒΡ6}], ἴῃ νδΐῃ."--Μ.] 
[ΑἸαρίἀο: “ΤᾺ 18 Β6η 86 188 θη ἶπο δὰ ΒΌ Ὁ] πιο 

0η6, ὈδΟΔΌ860 πῃ οὖν Βοροπογδίίοι, ΟἸσὶϑιὶ ΗΣβο 
18. ῬΟΥΒΟΠΘΙΙΥ͂ Θοτητηυπϊοαιθα ἐὸ 8, Β0 δαὶ ἰδ 
Βοὲίν ἐποῃοοίοτι ἀνγ 6118 ἱπ τι8 88 ἱπ 8 ἜΘΩΡ]6, δηὰ 
6 8.Θ Ιη8ἀ0 Ῥδχίδ Κοσβ οὗ (Π6 Ὀ᾽νίηο Ναίυχο, 2 
Ῥοὶ, ;. 4. 8.60 798[γ68 ἱ. 18--21..---Μ. 
εκ. 24. διότι ἰαϊγοάποθβ {86 Ῥχοοί οὔ ἐδ ἀϊ- 

ἔογϑησο Ὀούνγθοη ΘΟΥΤΌΡ Ὁ]. Ὀροίτης δηὰ ἰμοοῦ- 
ΤΌΡΟΙ6θ. Το Ὀοροϊιίησ 18 ΕΚ (η6 ἱπδίχυμοδὶ 
οὗ Ὀοροίξσ. Τμ τογὰβ αυοϊοὰ ὈΥ Ῥοΐδὺ 81 
ἔουπα 18. χ]. 7, οἱο.; αἷ8 οἰϊδεϊοι 18 ὕγϑο, μοὶ ̓ ἰΐογαὶ, 
ΕἸ65} αἰ χη ῆθδ ᾿όσὸ {86 τ 010 Ἰἰνίπρ πτοσϊὰ, ᾿π88- 
ΤῸ} 88 1 'ἰ8 πον (86 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ΟΥ̓ ὑγϑηβι ΟΣ 688 
δηα βυγγουηαορα ΕΥ̓͂ ὙΘΒΚΩΘΒ8. Βοηροὶ: “18ὸ 
ο]4 πιῆ, δ οὗ {πὸ οἱὰ Ὀϊγίμ, ΘΒρ οἱ! 86}1}- 
Υἰ θοῦ Βη 6588, ου ὙΪΘΆ Ἰδὴ ἰβΒ ποι ἰο Τουηὰ 
18 σοπδάθηοο.᾽" Ο]νίη: ““Βαίθυοσ αὶ μἰρ δ 
οδβἰθθιη θα ἐπ ἐλ ρ5 υταδι, Ὀσδαίΐγ, ΟΣ βίο σίμ, 
Ἰϑδυιἑῃ , το μ 68, ροϑὶβ οὐ Βοπουχ.᾽ [0 ἱπο]υ 68 4180 
{86 Ἰ1ἴθ οὗ (π6 πδίυτϑὶ] ταϊηὰ, 885 Ἰοπρ 88 1ΐ Χγϑλ 1 ἢ 8 
Ὁποοσιυρὶοα δηὰ τἱἰϊδουὶ (μ6 δηϊτηδίζοι οὗ ἐδ 
Βρίγι οὗ ἀαοά. Ηδησο ἐδ9 βογὶρίυσθ βρϑδῖκα οἵ 
ΒοδΕ]γ-τϊπαἀϑάμθβα, Βοόοσα.. Υἱἱἱ, δ--Ἴ, πα υθο κοῦ 
4180 Βαίγϑα, δροσ δηὰ ὑχὶἀθ διρους ἴπ 9 πο οὗ 
0 868}, 1 Οογ. ἰϊϊ. 8; 64]. νυ. 19; ἘΡΒ. 11. 8; 
ΟὉο]. 11. 18. Το Βοβὴι 88 γγ0}}] 8δβ ἐμ6 βρίὶ σὶὶ, δ88 
λϊδ ΚἸΟΣΥ δηὰ δονγοσ. 1 ἈΡΡΘΔΥΒ στορϑὰ ἴῃ ἰδ 
ΟΥΤΩΒ οὗ Ὀοδυΐν, τίϑάοση, ὩΟΌ ΘΠ 688, μδίσὶ οὐΐδτα 
διηὰ οὐ οὗ ΒΟ] πο88. [ὑ ἀϑυοῖορα (567 ἴῃ ΦΌΥΤΩΒ 
οὗ ρογοσῃτηθῃὶ, ἰῃ δχί δὰ βοΐϑῃοθ, πὰ ῬΒΙΙΟΒΟΡΒ- 
168] δυϑίθιλϑ δηὰ ἐμθουῖοβ οὗ χοϊϊρίοι, 80 ΓᾺΡ 88 
ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ποΐ ροποίχαϊοα ὉΥ ἰδο ϑρίγι οὗἨ Θοά. 
Ηθηοθ ΠΟΥ͂ Ὑδηΐβη 88 ἴδδί 88 ὑπὸγ Ω1ΟῸΎ,, γθ8 
ἔδϑιθν---ἰκὸ ὑπο θονοῦ οὗἨ ξτδ88 (αυίοδῦδοι δηὰ 
ΟἴΟΥΒ στοδὰ αὐτῆς αἴξοεσ δόξα. β6ο Αρραϑσ. Οτὶϊ, 
ΔΌΟΥΘ), ΟΒΘ ἰϑδυοβ 18}1 δευπάον, οἵ. Ῥε. αἱ, 

; ΧΧΧΥΪΪ. 2; δηηο8 ἱ. 10; 18. χ], 6. 7. Ῥοίασ 
ΤΟΙΟΤΒ ἰο {80 148] Ῥδββαᾷο 88 ρίνϑῃ ὈὉγῪ ἰδ ΧΧ., 
ὝΠΟΓΟ {π6 γδδὲ ἔθῃβο 8 υδοῖ, Ὑῖο ἀθδοσὶ 68 
ὙΣᾺ πτδρῃὶο οοοί (86 το ρΊ ἀἰἰγ οὗὨ 116 Οδη 6. 

γΕΒ. 2δ. Βαϊ ἴ86 νοσχᾶ οὗ ἴδο 1οσᾶ θῃ- 
δυσοῦ ἔΟΣΘΥΟΣ, ον Σ στοθη δηὰ ἴῃ υἱζοὺτσ οὗ 76; 
ἐν 15 Θομ Π}8}}} να]ϊὰ δπὰ οῇοϊοαί, ομἀυχίπηρ ἰο 
οὐοτπΐςν, Δ πὰ 80 8 ὙἩΒδίθυον ϑιυϑηδίθβ ἔγΟσα ΟΣ ΟΣ" 
σἰπαίαδβ ἱπ 1, οὗ, ῬΒ. οχὶχ. 89; [ῸΚῸ χχὶ. 88. 1.- 
(μ6γ: “ἴοι ποοᾶὰ ποὶ ὀρθὴ γΟῺῸΣ δΥ68 Ὑ106 ΒΟῊ 
ΟῚ ΙΩΔῪΥ μοὶ ἰο ἐμὸ ποτὰ οὔ ἀοἂ; 1 18 ὈΘΙΌΤΘ ΥΟῸΣ 
ΘΥΘΒ, ἰὺ ἰδ (ὴ0 ποτὰ νοῦ τὸ Ῥσθδοῖὶ.᾽"" οί. 
χχχ. 11; Βοιη. χ. θ, οἰοό. Το ποσὰ οἵ (6 Οο8- 
Ῥ6] ργοδοβοᾶ ἰο Ομ σἰ 88 1β θββϑη α}} ομθ πιὰ 
{86 Κοσχῃοὶ οὗἨἩ {π9 πονὰ οὔ ἐπε ΟἹ]ὰ Τεπβιαπιοαί, οἵ. 
Βοπι. χυὶ. 26: ΕρὩ. 13. 20; 11]. ὅ.---Εἰς ὑμᾶς, ἴὲ 
888 θθθῃ Ὀσουρδῖ υπίο γοῦ δηὰ ᾿τηρ]δπηίοα ἴῃ γοῦ. 
ΤΠ οἰγουχϊηβίδηοο οὗἨ Ῥοίοσ ἰδκίηρ ἴοσ ψτδηιοὰ 
{μαι μἴ8 Τδάθυβ δ. ἴδια] δν τϊη {πὸ πογὰ οἵ 
{μ6 ΟἹὰ Τοϑίδπιθηί, Γυ χη Ἶ 8:68 8 ἰηὶ (δι δ τὶ ῦ88 
ἰο ον 8ι ΟἈ σι ϑδηβ. ᾿Γ οτάβιοσία: ΤποίΓδη8- 
ἰὔοπ ὕγοπι ἐδ Ἰποαγηδίο ογαά ἰο ἰδ ΒρόΚϑῃ 
δηὰ υὥ΄ιϊἰθη τοσά, διὰ υἱοῦ υεγϑᾶ, δ, 88 ταῖϊχαὶ ὯὉΘ 
δηἰ οἱρα θα, οὗ ποὶ ὑπήσοαυοηΐ ΟσσΌγΤομοο ἴῃ ΗΟΪΥ͂ 
τὶν: δ66 ΗοΌ. ἱν. 12: 7261η68]. 18.--28.---ΟὈΒΟΥΥΘ, 
δἷβο, ὑπαὶ 8... Ῥοίοσ Βεσο γοίωγηδ ἰοὸ ἐμ ῥσϊμοῖραὶ 
ῬΟγβοι, ΟἸσἶϑὶ, αηὰ βρϑβϑὶβ οὐὕ Ηΐῃ, γὙδ0 18 186 
1ηυίπσ Ἡρογά, 88 Ὀοὶπς 8180 (89 Ζιίνίπησ δίοπα, ᾿ 
4.-Μ.] 



ΟΒΑΡΤΕΒ 1. 22.-.28ὅ. 

ΘΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1 Τῇ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ Ρυνϊγίης (86 800] νγὰ8 
τοοοχηϊσοὰ ονθα ἰπ {π0 δγδβίθπιβ οὗ ἐμὸ ΡΒ ]]ο8ο- 
ῬΒΕΓΒ, 6. 9.. ἱπ (89 Ῥίαίοπὶς ἀπὰ ΜΝεορίαίοηὲς 
βολοοἶδ; Ὀὰπὺ (8.9 ΟΠΪΥ Τ,68}8 ΟΥ̓ δΔΟ ΙΒ Βϊηρ ἰΐ 
πλϑ ὉΠΚποσα ἰὁ ἰμοπι: δαυθ᾽οοίζοι ἰο σουθϑδὶ θὰ 
ἀταϊδ, Δρρτοργίδιΐηρ δπὰ ργδοιβίηρς ἱἰ. 

2, Ῥαγδοδίΐοη ταυϑὲ Ὀορσίπ δηᾶ πἱίμπουὶ ἰπίογ- 
τυρίΐοη οοπΐπαθ ἰπ {μ6 508}, (16 βΒἰγοπρΒο]ὰ δπὰ 
δεδὶ οὗ 51}. 

8. Ἐδϑοπίΐδὶ πὶ γ οὗἩ {89 χταοϑβαρο οὗ βαϊγδίϊοῃ 
ἰὰ ἰδ ΟἸ]ὰ δαηὰ Νὸνν Τοϑίδηνθηίβ, τ. 25. 

4, Βοροπογδίϊοη. ΟΥὁἨΎ πον-Ὀἰσίι, ὑμ86 ἔγδὶ τὰ- 
Ῥἰδαϊϊησ ἱπίο {86 ποῦν, βρίὶ τἰΐπ 8) 1176, τησδί Ὧθ 
ἀἰϊδιἑησυϊδηοα ἤγοτα αὐἱοϊκοπίηρ δη ἃ ΘοΟμΥ θυ βίοι. 
Το βοχίρίυχο οἸΘΑΥΙ͂Υ ἰοδοῦο8 ἐμαὺ σοβοποζαίζοη 
ἰΔκ68 ρἷδοθ ἰβτουρᾶ Βαρίΐδτη ὈΥ ταθ8 8 οὗ ὑπὸ ποτὰ 
δηὰ ἐπγοῦι ἰμὸ ϑρ᾽σὶς 0 διηϊταδίοα ᾽ξ, ΖοΒπ 111. 
δ; Τὶ. ἢ. δ; Βοπι, νἱ. 8; 64]. 1ἰϊ. 26. 27; ΕΡΒ. 
γ, 26δ-27, 1 Ῥοῖου ἰἰϊ. 21. Οὐταρδσο ἐδο Ἰποϊά οΣ- 
Ῥοδίἰἶοπ οὗἨ Κυτς ἱπ ΟὟγίδί. Κεἰίσίοπ (ΟἈΣ βυ Πο9 
Βοὶϊ χ οΠ5168γ96) Ρ. 196. 197, δι οἀ. 

ἨΟΜΙΣΈΤΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἸποΟΥΣΌΡ 016 δονίηρ ΟΣ φοποσδιΐοι Ὑ]90 145 ἴπ- 
᾿ θΟΣΤυρ 19 ἤγαλέ, ἃ ΠΟῪ ᾿θ8η. ΑΒ ἷἰβ ἰδ6 οΥἱρίῃ 
οὔ 18, 80 δῖ ἐδ οθοίϑ ὑπαὶ δονν ὕχοτα ἱἰ.-- - 119 
(86 ποῃ-ο γί βίξδη Ἰουσοϑ ἰῃ Αἄδπηιν, (86 ὈΘΙΐΘΥ͂ΘΥ 
Ἰοτο ἱπ ΟἾγίεί. ΤῈΘ ΤΌΣΤΔΟΣ Ῥ85808 Ο ΘΔΥΠΔ] 
ἰμο παίϊϊοη ἤἴοσ ἰσὰθ Ἰονο.----Εοχοπογαίζοι 18. ηοὺ 
(λο οοτερ!οιΐοη Ῥαὶ ἐμ Βοκσὶ πηΐπρ οὗ ΟΕ δι δηΥ. 
ἴμο ποτὰ οὗὁἨ αοᾶ, ψμΐοῖι ἰ8 ἐπ νυ πβΙ ΘΑ] ΒΡ ΊΣΊὶ 
δηὰ ἴδ τηυδί 8150 ὈΘΟΟΙΩΘ 8116 1 08. 1188 ΗΓΘ, 
δηλ ἰξ οδπποὲ Ῥσόῦθ ἰΐ8β ῬΡΟΎΤΘΣ, 88 ἴοπῷ 88 ἷΐ 
ἰσθ δ 95 05 ΟΕ δι ΡΟΣ ον. 
δτλακα:--- θασὶγ ὈΣΟΙΒΟΥΙΥ ἸΟΥ6 ΘΟΙΩΡΥΪΒ68 δἷ8ο) Μ 

Ὁγοί βου δογτϑοϊίοι, το δου ὰ ἰδκ6 Ρ͵δ69 ἴπ 8 
Ἰονίπα δπὰ χϑηῖῖο δρίσιϊ, 618]. ντἱ. 1.-ἜἼ θ᾽ ΔΩΔΙΟΘῪ 
δείποοευ (Π6 τογὰ οὗἩ αοὰ δηά βεϑὰ ἰπ ἴμ6 δο]ὰ 
ΟΥἢ }158. ἐπα Το] οί πα Ῥαγίϊσυϊοσβ: 1. Τ1ὸ βοϑὰ 
ἢδ8 ἴῃ ἰ[86}}7 {8:0 ῬΟΤΤΟΥ οὗ χστοτί, δῃὰ οδθβ ποὶ 
γεοοῖγο ἰΐ ἤγοια {80 8618, Τὸ ποτὰ οὗ αοἂ 888 
ῬΟΤΟΣ πίη (8617 δπηᾶ τοδηϊοδίβ ἐἰβθ] 7 85 8 
δρίτἰπ4] στο. 2. Το βοθᾶ γϑαυΐϊγοβ ἃ γ06}}- 
Ῥγερατοὰ δο]ὰ : (16 ποτὰ οὗ αοἀ ἃ 800} γϑδὰγν ἰὸ 
δο 4818. [ῸΣ τοοοϊγῖηρ ἰὑ δηὰ Ὀοασγίης ἔγυϊὶ. 
8, Τἴιο βοοὰ ποϑὰβ 8 ΒΟΟΣ ἰ0 βοδίίου ἰὰ ἴῃ ἀὰ9 
δοδδοὴ δηὰ ἴῃ (6 Υἱραῦ ἸΔΉΠΟΡ; ἰὴ ογὰ οὗἉ 
αοὰ πορὰδ ἐμ οβῆδο οὗὨ ἰδ ι οΥΒ, ΟΣ βρί τἰΐι81 μὰ8- 
δαπάπιθη. 4, ΤΏ βοδιίοτοαὰ βοϑᾶ τουδὺ Ὀ06 Βδν- 
τονοὰ ἴῃ, ἰπ ΟΥΘΣ ἰοὸ ὍΘ ἐπβοχοῦκΪΥ ταϊχοὰ Ὁ 
ὙΠ 186 801} διὰ ἴῃ ργθσ [0 ζ,ἼΟΥΝ ΔΌΟΥΘ ἰ0 δἰσῖϊτθ 
τοοί ὈΟΙΟΤ : 80 ἰδ6 τοτγὰ οὗἨὨ Θοά, πιο ἢ 18 {6 γ6- 
ἴοτο οδ]οὰ 89 ἱχιραπιοὰ ποτὰ, 781π68.1. 21. ὅ. 
Τπο βοοὰ Ὀθδσβ πὸ ζγυϊὲ Ὁ1}]688 ἰΐ Ὀ6 αὐἱοϊκοποὰ ὉΥ 
ὝΔΓΙΩ ΒΌ ΠΡ ᾽ ἢ 6 δΔῃ ἃ ΤΟΣ Ε]6 ΒΒΟΎΘΣΒ γοτι ΔΌΟΥΘ: 80 
8͵50 ἐπ ποτὰ οὗ α οὐ, τ ΒΙΟΒ ΔΙ βου α ἰὑ μ85 ᾿ἰνίπσ 
ῬΟΎΘΡ ἴῃ 1861, ΤοαΌΐἑ ΟΝ (ἢ 9 ΒΌΡΡΙΥ οὗ στδοθ ὉΥ 
λ6 Ηοὶγ αοεὶ. 6. Το 8664 οὗ ὁπ Κἰ πὰ, δοαἰἰοτοα 

“ 

ου αἰ οσίτρ 801], σοοᾶ, θαὰ δπὰ ἱπα ογοηΐ, οὶ 
ἰο {πὸ ἱποαῦδ, τ οὗ (86 80]}, ἄοθβ ποὶ γἱοϊὰ (89 
Β8116 ἔγαΐϊ: 801} 18 ὙΠ ἰδ ποτὰ οὗὨ 6οά.----ΟἸγὶδ- 
(ἰδ 1μ 8188 ποῦ Β0 ΤΟ} ΟἿ ἃ Ι26 76 ΘΧΙΘΙΏΔΙ}Υ 
ὈΪ]ΔΠ161658 ΘΟ ΘΓ Βδίϊ ἢ 88 ΟὉ σοζοποσδίΐου, ἰδ]. 
ΥἹἱ. 16; ῬΆ]]. 1. δ.-͵-Ὗο ΚΠΗΟῪ 50 οὐδὸς ποσὰ οὗ 
οὐ μαι ἐμαὶ Ἡ Δ1ΟΝ τγὰδ ργοδομοὰ Ὀγ ΟἸ γί δὶ δὰ 
(10 ΑΡοβίῖ]θβ ἱμβγουσμουΐ ὑπ 6 ψ᾿Ο0]9 που]ὰ, ἰδ Ρυὶ 
ΟἹ ἱπι ροΥ 8} 80]9 χοοογὰ δῃηὰ βὲ}}} δοίη! 98 ὈΘΙΌΣΘ 
ΟἿΣ ΘΥ68. : 
11800:-Οῦ τμδὺ Ρᾶ5808 ΒΓΩΥ δα οὗ Ὑ8δὶ Γ 

ΤΟΔῚ 8. 
ΕΒ. 22. ΤῊΟ Ῥσοροσίΐοδ οὐ σοι ΒΟΥ Ϊ Ἰονυθ. 

1, [ὁ 18. υπηὐεισηποα, τὰογὸ οὗ ἐδ6 Βοαγί διὰ {16 
Βδοηὰ ἰμδη οὗ {89 1ρ. 2. 1ἰ ἰβ φρωγε, Ὀορίηπίηρ 
δηὰ οπαϊηρς ἴῃ αοα. 8. 1 'βΒ ζεγυεπὲ τὶ 81} (89 
ΘΒΟΣ Κίο8 οὗ ὑμλ 0 800] ὁ {δο βίχοίοσῃ. Τὸ βυιρδ- 
1(δγ οὗ ἰδ νβοϊο Βοάγ τι δὴν ἰπ͵υγοά ον αἷδ- 
θαδοα ΤΊΘΙΆΡΟΣ 8 βοσὶ ρίυγ8] 11 χδίοῃ.---Μ. 

ΠΕΤΘΟΉΤΟΝ :--- Τὸ ἰχὰθ ΣΟΘΒΟῚ ἩἩὮῪ {μι χΧῸ 15 80 
19 ἐσαΐδ οὗ (815 Ομ σ  δίδη τοί] ον διποηρδὲ 
(λοδβο ἐμαὶ δσὸ οδ]Ἱοὰ Ομ γἰβίλαπβ, ἰδ, Ὀθδοαυβο 6. 
͵δ 80 1110 οὗὨ {818 ρυττγίηρ οροάϊθηοο ἰο ἐμ ἰσαϊ Ὦ, 
ὙΈ6η66 ἰΐ δονδ; ζ611} υπζοϊχοὰ πουὰ Ὀσχοί 
ἐμὶν ἴοτο υπΐοϊχηθα: ΙΘ ΤΩΔῪ Θχδοτί ἰ0 {μοι 
Βοίδ, θυΐ ἰδ δ γ τοαυΐτο 89 πδπὰ οὗ 6οἀ ἰο πουὶς 
ἔποπι ἴῃ ἐμ6 Βοδτχί. : 

γεκε. 24, ΤῊ6 ῬΕΣΙΟΒΟΡΒΟΣ βαϊὰ οὗ 1158 σουῃ γγ- 
ΙΏΘ . . . “ἰδδὶ (Π60γ οδὶ δδ 1 ὑΠ0γ τησδηΐ ἰο ἀΐθ 
ἰο-ἸΔΟΣΤΟῪ δηἀ γοὶ Ὀυ114 88 10 (00 ὙΟΓΘ ΠΟΥΘΡ ἰὸ 
αϊ6.""--Αὐοβίτηθα68 γ88 Κἰ]1οὰ ἴῃ 16 τη δὲ οὗὨ πἷβ 
ἀετηοπδίχαίΐοη. Οὗ Ῥβ. οχὶυΐ. 4.---γο ἴπ ΟΡ 
δουρὶ βυῦ ὉρΡ ἀροὶλ ἰμΐο 8 ΥΘΙῪ ὨΔΙΤΟῪ θοτ- 
ῬΆ88, ὨΔΙΠΘΙΥ, ἰῃ ὑπὸ τηοτηθηΐ οὗ ΟἿΣ Οχρ σης; 
Ὀυΐὺ ὑπὸ ὑσὶ 8, 88 ὑπὸ ΣοΥ 8}18ὲ ΟὌΒΟΣΥΘΒ, ᾿ξ 068 
ἐβτοῦρ 8}} οἿν 1178; ΤῸΣ γ͵χἷόῪέΎἴ 8.6 8.}}} Ἰοδίηρ διὰ 
ΒΡοπαϊηρ ᾿ὑ 88 γ͵ὙῪ ΘΠΪΟΥ͂ ἰΐ, γθ8, ΟἿΣ ΥΘΣῪ ΘΕΪ ΟΥ̓ 
1ι, 16. (6 Βροπάϊηρ ᾿ς; γοδίοσαδ γ᾽ 118 18 ἀοδὰ ἰο- 
ΑΔΥ διὰ 80 8881} ὑμῖ8 ἀδυ᾽Β 118 Ὀ6 ὑο0-ἸΔ ΟΥΤΟῊ, --- 

αἱ 8 ὑμ0 στοδὺ ἀοΐοσί ἰη 4}1 υτηδη στοδίῃοεβ 
δὴ Ὀοδοίγ .---ἶπ οασί -ὈΟΓῚ Υἱο68 δὰ Ρ]οΘϑΌΓοδῦ 
--- ΤΣ ΒΒ [ΟΣ Π688.---Μ.} 
[ΜΑΟΚΝΙΟΗΤ: ---Ἄ Ἐξ. 26. ΤῊ ΐθ 8 6 αποίδίΐοι 

ἤγοπι [8. χ]. 6-8, σβΟσο ἴδ 6 γγθδοβὶπρ οἴ {8 ρᾳο6- 
Ῥ9] 5 ἑογοιοἹὰ δηὰ γοοοιση θη θα ἔγομι {πὸ οοπδὶ- 
ἀογδίϊου ἐμαὺ ΟΥ̓ΟΥΎ ὐΐηρ τ 1ΘὮ 18 ΤΊ ΘΡΟΙΥ ΒυϊηδΏ, 
δηἃ διυγοις ἰδο γοϑὺ, (86 ΠΟΌ]οϑὲ σϑο08 οἴ τλδῃ- 
κἰηα, τιν 81} (πον ΚΊΟΥΥ δὰ ργαημάθαν, ὑπο γ Β0- 
ΠΟῸΣ, ΣΙΘΒΟΒ, ὈΘΔυΪΥ, διγοησὶἢ δηα Θ]ΟαΌΘΠΟΘ; 88 
8180 ἐμ6 διὶβ ὙΔΙΟΩ 6 Ὦδγο ἱηγοηϊθα δὰ (89 
ὙΓΟΣΚΒ (86 δᾶγθ οχϑουΐθα, 81}8}} ἀθόδὺ 886 ἐμ 
βουνοῦ οὗ {80 8614, Βυΐ ὑπο ροβροὶ, ὁ4116ἃ ὉΥ 
{δὸ Ῥγορβοί ἐλὲ τοοτὰ ο ἐλα Τογά, Β.8}} Ὀ0 Ῥχοδομδὰ 
ΜἘ1190 (89 ψοσ]ὰ βίη αο.}.---Μ.] 

[ΚΕΙΟΗΤΟΝ :-ὰλβ (80 ποτὰ οὗ αοα 186] οδπποὶ 
6 Δ00]1864, Ὀυὺ ΒΌΓΡΑ5865 ἔῃ 9 θη ΓΔ 06 οὗ Πθ8- 
γ0ὴ δηῃά ΘΔΥίἢ, 8Δ8 ΟΣ βαυϊοὺυσ ἰθδο 68, δῃ ἃ 8]] δὐ- 
ἰοταρίβ οὗ 6 ἢ δικαϊηδὺ ὑπο Ὀἰνίπο σαῖς οὗ ἰπδὲ 
ΟΣ ἰο υπᾶο ἰΐ, ΔΥΘ 88 Ὑδ΄ῖ}) 8817 ὑπογ βδου]ὰ 
δομδβοῃΐ ἰ0 Ρίυοὶς (89 βὰπ οὐ οὗὨ (πὸ ττηδιηοπὲ, 80 
Ἐκ νσῖθο 8 (86 Βοδτί οὔ  Ογἰβιίδη, 1ἱἰ ἐ8 ἱτατηοτίδ] 
διη ἃ ἱΠΟΟΥΤΈΌΡΕΙ190.---Μ.} ' 



ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΑΤΙΕῈ ΘΕΝΕΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ΟΗΑΡΤΈΒ 11..1-10. 

ΑΜ "--- Ἐχμουίδείου οὗ 189 τοζοποσδίθ ἐ0 ὨΟυσί δ ̓μοσηδοῖτοθ τὰ ἐμπθ ποσὰ οἵ αοά, δηὰ ὑο ἃτὸνν ἔὼ ΟἸἿσίεί, ἰο δα 
Ρῥτοοίδοοά, 

1 
2 
8,4. στοῦ ὑμοσθῦυ ; [Ὁ βὸ θ᾽ γο μᾶνο ἰδβίβα ἐμιαὺ {86 1,οτγὰ ὦ 

ἷὩ.ς ὦ “1 ὠὦὥδθοι 

ἘΠ ΘΣΏΘΟΙΥΘα ἘΡ οὉ Ηΐτο δὰ ἴο ΔΡΌτοΟΥΘ ὑβοζυϑοῖνοα ἃ αρὶ τὶ [Δ] 

ὙΒοσοίοσο ᾿ἰδυίπρ' 8146 4}} π|8}166, δῃα 8}} σ11]6, δηἃ ΒΥΡροοΥΪβίθβ, δὰ ϑηνίθβ, δηὰ 
811 601} Βρθακίηρβ', ΑΒ προ Ὀ4065, ἀρβίγθΣ ὑῃι6 Βίῃοθσθ σὰ] οὗ (6 πογάδ, (μδὲ γ9 

δοίουβ᾽, ΤῸ ὙΒΟτΩ Θομϊηρ, 
αδ ᾿πίο ἃ ᾿ἰνὶπρ' βίοῃο, ἀ186]]ονσθὰ ᾿πάἀθοα οὗ πιθῃ, Ραὺ οἤοβθη οὐ αοάἵ, ἀπά ρῥγθοίουμ, 
δΥ6 8150, 88 "Ἰ γ 6} βίοῃϑϑ, ἅτ ὈᾺ1}}0 ἊΡ 8 βρ' εἰύπδὶ Βοῦβθ, ἃ ΠΟΙΥῪ Ῥυϊοϑι βοοά, ὑο οὔδεσ ὺὑρ 
ΒΡ᾿ ΓΙ [Δ] βδοσ ῆοθδ, Δοοορ Δ Ὁ]6 ὑο Θοὴ Ὀγ} 9.805 ΟἸ τὶδῦ. ᾿ΕΥΒΘΙΘΙΟΓΘ 6180 10 8 θοη- 
ἰδϊποά ἴῃ ἔμθ βοσιρίατθ, Βϑμο]ά, 1 ἸδῪ ἴῃ ΚΓ'ἴοῃ ἃ Ομ θ᾽ ΘΟΥΠΟΙ βίοῃϑ, οἱθοῖ, ργθοίουδ: 
δηα μ6 ὑμδὲ 6] 1ουθῦ ου ἶτα 8}}8}} ηοὺ ὈΘ Θοῃουπαεα.12 Ἡ͵Πηΐο γοῦ ὑμογϑίοσο τ δῖοι Βθ- 
Ἰῖονο ἠδ ἐδ ρυϑοίουβ: ὑαὺ ππίο ὑμθῶλ Ἡ1Ο. Ὀ6 ἀἰβοροαϊοηῦ, {μ6 βίομο λοι ἐμ θα] άοῖ 
ἀἰβδ!] ]ονσοα, [8.6 Βᾶτη6 18 χηδάθ᾽ (86 Ποδα οὗ 0.16 ΘΟΓΏΘΣ, Απά ἃ βίοῃθ οὗ βίπ)ηρ, δὰ 
τοοῖ οὗ οῇδηοθ, εὐόπ το ἑΐεην τ ιλοῖ βία }}]6 δ {16 ποσὰ, θοὶπρ ἀἰϑοροάϊθηι: πβιοτο- 
Ὀπίο 8180 ὑμΠ6 0 ψ6͵ΓΘ δρροϊπίβα. Βαυὺ γ6 αγὸ ἃ οβοβθῃ φϑπογδοη, ἃ τουδὶ ρυγθβίμοοὶ, 
ἃ ΒΟΙ͂ΥῪ παύϊοῃ, 8 ρθουν ροορ]οδ; ὑπᾶῦ γὸ Ββου]ὰ βῃθνν ἔουυ "δ [ἢ ῥταἰβθβ᾽ν οὗ μῖπι πὸ 

10 Βα οδ]]δϑὰ γοῦ ουαὖ οὗ ἀΑΡΙΚΏ 685 1πύο᾽δ ἢ18 ΤΥ 6]]ου8᾽9 Πσηὺ : ὙΥ ΒΙοἷι ἴῃ ὑἰπὴθ ῥαβὺ τρέγὲ 
ποῦ ἃ ΡΘΟρ 6 ἦ, θαὺ αγὰ ΠΟῪ 86 ΡΘ60}]6 οὗ αοά : πο μαὰ ποὺ ορίδι πϑὰ τιογουῆ, μαὶ 
ΠΟῪ Βδγα οΟὈίδἰηοα τλοτχουἧ. 

. 
Ψοτδο δον τς τγν οὶ ἐπρορρυυθσος, 8δο ἀογάδη; Ὀδοκθιης; ὙΠ, Τγπάδο, γϑῆσαοσ, αοῶογα; ἀοέσδοϊ οι, 

[δέ πιεποθήσαταεςοϊομ, Σϑασε ἴος, δὸ Θασταδα; οογοέ, Ἡ710117.-- Μ] 
[Ὁοά, 8ίη. κᾶσαν καταλαλίαν.--Μ. 

όογθο 2. [8 ΔΟΥΕΚΟΥ͂ ἄδολον μεῖς απο ἐγ πα] (ΑἸΤογὰ) κτ]161685 π}}}κ. ΜαηΥ ἱπιροστίδος ΜΗ͂Β. ὐὰ δεν αὖ ξηθῆτε, 
εἰς σωτηρίαν.-- 

[τὰ Βίη. αὐξ'.9. εἰς σωτηρίαν.-Μ.’) 
Ψαχο 8.[4 εἰπερ-ἰ, οἰ ποῦ τίδο, ἀόσιηδβῃ ; ἐΐ, ὑμαῖ [6, ΑἸ οτά.--Μ.] 

ἀθῖ σ᾿ γἰραριλον αφπογα; δοοὶ, ΘΗ, Βοίτησ, Υ ἱρσαίο; ῥ᾽ θδδδυὶ, Ἰγηὰᾳ16.--Ἀ1,} 
ἐ 6ει-.Βὲ. 

προσερχόμενο ι-ππἰρπίηρ, ΤΟΙ; ὀρρτοδοδίηᾳ, Βαὶπια, σδεση...-"]. 
παρὰ θεφ πῊΜ σοὰ ἐ, δὲ θοΐοτο ἀοάν Μ' : ] 
οἰκοδομεῖσθε, Ἱπιροῦ ποῦ γὸ Ὀ811 Ρ ] 
λέθοι ζῶντες" ἘΠ νίηρ δίοῃ68.--Μ.] 
δι ἀ- «ρου ρὮ, ἀσττη.--Μ.) 
Οοά. Βίη. ἐποικοῦ.--πνεύματος (δῦπγεν 
διότι-εον ἴπο τ ΠΟ Οἢ οδ056, Ἀοίτη; ὯΒ6, 
καταισχυνθῇ ποποοοιηοι, Θοστω., ἄἀδ16, ἀϑῃονα.--Μ. 
σά. Βίῃ. ἐν γρ.--" ἐπ᾽ αὐτόν .--Μ. : 

Ψοτοῖ. [3 Τὸ γουῦ, ἐερά: δὴ μας [6 τ ΒΟΠΟῦΓ,--6δ0, διαί Δη 8}}γ, ὙΠΟ, Βοΐπιδ, Τ αἱ]καῦο, ἄογαι., ΑἸογᾶ. βοθ 
ποῖο Ὀοϊον..-.-Μ. 

Οοά. β΄η. δὴ μῖ ν--ἀπιστοῦσιν--δλιθοσ--Μ.} 
ΨόοΓΡρο 8. [4 Δηὰ ἃ δίοιιο οὗ βία πη Ὁ] ]ς ἀπά τοοῖ οὗ οὔἴθῃοο,--αἱ' ἩΒΙΟΝ ΠΟΥ σύθπι 6, ΘοσΊὴ .-- 8 ὸ δὲπτοθῖο, Αγ --Ὁϑ 

Ψαεῖσο 4. 

Ψαγεο ὅ. 

ατικ. σ--Θεῷ πίίδους Αχεὶςοῖθ..-Μ. 
ὑπας μι πῆς ἐ -"} Ψασδο 6. 

ἐπα ἀἱδουοάϊοηςϊ ἐο ὑὴ9 πογά, ἀθ  ο(ίο, ΑΙοσὰ; ψ8ὸ ὕ6||ονο ποῖ ὁπ ἴδ τοσὰ, στη. Αἱ ΔῈ σαΐθ ἀπε 
θοῦντες Ὀοϊπροςεκόπτονσι ὈΘΙΟΏβΒ ἰο τῷ λόγφῳ.--Μ.] 

Οοά. Βίη. “Φδοὶ καὶ προσκόπτ.--ΜΝ. 
Ψαισοῦ. Πῦ λαὸς εἰς περιποίησινακβ, ΡΟΟΡ]6 ἴῸΣ δοαυϊεί οι ; οὗ Ῥυτοδοδίηρ, Ὑ ΟΣ; οὗὨ Ῥυσοδδδο, Ἰλοίτο ; δοχγμό- 

εὐξοπία, α]σαῖο.---Μ.} 
8 ἐξαγγείλητ ει ΡῈ 5}, ΟΥΑΙ, 1611 ουῖ; ΑἸοτὰ.--Μ.] 
Ἶ τὰς ἀρετὰς.ἴῃο νἰτίιοδ, ΤΌ οΥ, γυσδίο:; ἐμ6 ρογίοοξίοι, ἘΠοίοιλδῖκο.--Μ.] 
δ εἰςα-ἴο, υπῖο, γαῖ μοῦ ἔπδη ἐηίο, --ΜῚ 
1 Θανμαστὸ ν««-κὉτοπάογηϊ, ἀαΣτηδη.--- Ἀ1.} 

ὕόοΣθ6 10. [30 ΝῸ ῥϑόρὶϑ, Θϑστηδη.-- 1. 
5 Ὁποοχαρδδβοίοσμιδιοα---οοὐτηροϑαϊοπδιοά, ΑἸζσσά.- τοῦ κ ΤΏΡ ΚΒ σοπ σΣα σον, ὑπ ρ εἰοὰ δηᾶ ρῥἱ ε6ά.--Ἀ.} 

(818 δοοουπέ Ῥούου δηΐσζοδίβ ἔμϑσ ἰο Ἰοπρ [Ὁ ἰμδέ 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,.. 

Υεβ. 1. ὙΥΒοσοίοσο, Ἰαγγίπα βα51ᾶο.---Τ 9 
δοοίϊοι υ. 1.---τΥὶ 10. 1Β δοπποοίθά, 88 δύο (δ οὁΧ- 
διογίβ ϊοηβ ἴῃ οἷ. 1. 22, ψὶὰ ἐμ ἰάθα οὗὨ γεβεπο- 
ΤΑΙ. δηά (1 ἰόντ ουὔϊ οΥ͂ 8 ρυχο Βοδτί βονίῃρς 
ἔγοτῃ ἰἰ,. ΤῸ ὈΓΟΙΒΘΥΙΥ Ἰονο ουὐὐ οὗ 8 Ῥυγθ Βοατὶ 
ΔΙῸ ΟΡροβοὰ ρη]]θ, ἀδοορίζου, ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ, ΘΗΥΥ͂ 
δια β]δῃάον; ἱῦ {μδὲ 18 ἐο δρτὶηρ ἊΡ, 8686 γί 668 
τησϑὺ ἀϊθ. Οἱ ἐπ δοσουηΐ Ῥοίου οχβογίϑ ΟἘσὶβ- 
(ἰαμβ ἰο ἴα ὑμθῖη δδὶάο, ἰο ρυὺ μοὶ ο. [1 ἃ 
ὨΟΥ 11 8 ᾿τηρ]απίοά, 1 ταυδὲ χτονν, δπὰ ὑπ ΟΥ̓ ΟΙΌΤΘ 
ΒδΥο ΘΟΥΤ Βρομάϊηρ, τυ ΒΟ] ΘΒοΙη9 ΠΟΤ ΒΗπιθοϊ; ὁπ 

που Βητηφηὶ ἐμαὶ ὑπ 5 (Π6Υ ταὶ Ὀ6 8016 ἰὸ »ΤῸ ΓΝ 
8δηἃ ἰο ΟΥ̓ΘΓΘΟΠΙΟ ἰθτηρίδίοΠ8.--- 6 σοπαί σα οίϊο8 
ἷβ ΒΟΥῸ 828 ἰῃ οἷ. ἱ. 22. ΤῊ [χυρογϑίνθ σοδοίβ 
οἱ {μ6 Ῥασγίϊοΐρ]θ. 1 αγὶπρ δ8149 18 ἃ ἤρτιγο ἰδ κθη 
ἤἔτοτι οἱοι ἰπρ δηᾶ οὗὁἩ ἔγϑαυθηῦ ΟΟΟΌΓΤΕΒΟΘ, (Ο]. 
1. 8; ΕΡΆ. ἱν. 22; 7548. 1. 21. Ἴ)α οἱὰ τοδῃ ἴδ 
ὃ Ξδττηθηῦ, ἘΟΠΥ Βαγτσουπάϊηρ, ο]οΒ6 1 γ-  ιἴπρ δὰ 
Τοττηΐηρ ἃ Ὑ380]6 τὶ ὰ8, “1 Ά ΚΘ δ (λ0 ΔΙ 
ϑυτηΘη 8 ἔγοιῃ ἷτη---ϑοὲ 8. ΤΑ ΪΣ Ταΐγο ὌΡΟΣ Β5 
ι684,᾽" νγ8ϑ μι ἀἰγροίου σοπσογπίης 9 οδιυδ ἐπ6 
ἰρ γχίοβί, Ζθοβ. 11, 8, ΤῊ6 δηροὶ δαάϊπρ, 
“ΒομοϊΪὰ 1 δαυὸ σαυβοὰ ἱδίηϑθ ἱπίαυ! τ (0 0888 
ἔγοτῃ 90, διὰ 1 “111 οἱοίβο 8960 τε οὔδαρο οὗ 
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ταϊπιοη!." Το δχατοθβ οὗ ᾿ἰδυὶπρ δεῖ 9 δηᾶ ρμυϊιης 
οἱ σΪοί 68 νγϑ ΘΟ. ΠΡ ΔΡΡοβίίθ Ὀθοδιι86 (ἢ 9 
οδυὶν ΟἸ τ  ϑιϊδ8 τγοσο οιὶ ἰο ἸΔΥ̓ 85:46 ὑμοὶν οἱὰ 
ξειδηίϑ δηὰ ἰο θχοβδηρο ἰμοπὶ ἴον ἩΜΒἰ6 δηὰ 
οἴθδῃ ἌΡΡδτῸὶ τ θη ἐμ 6Ὺ ΓΟ ὈδρίϊΣοα δπα σϑ- 
ξοπογαϊθα. [Ιὺ 18 ΠΘΟΘΒΘΑΡΥ͂ ἰ0 ΟΌΒΘΓΥΘ ἱμδαὺ {89 
ἐσβογίδίϊομ ἰο Ἰαγίηρ δϑἰὰθ 8 ΟἿΪΥῪ δἀἀγοββϑα ἰὸ 
ἰδοβα το μαδὰ {6 ΠΟῪ ΙΏ8Π, ὙὮ116 (86 ὉΠ 6] 16 ν- 
ἱπξ δηὰ Ὀπγοροποσαίο μδα ἢσγβί (0 γϑοϑῖνθ δῃοί μον 
ταϊπὰ [μετάνοια, δοΥ-ἰΒουρπὶ, δἴϊον- ίϑαοτω, 8 
οἴδηρο οὗ ἀἰδροϑιιῖοη ταυδὲ ρυϑοθο Ὀδρίΐϊδια δπὰ 
πον- ὈΙΣΙἢ.---Μ.. ΤῸ Υἱοθ8 ἰο Ὧ6 δἰ ὰ δβϑὶἀθ ὍΘΔΥ 
Ὅροη δ τοϊδί οι ἰο ΟΟΤΥ ποῖ δῃᾶ οὀχοσί ἃ 
ἀϑλ]γ ᾿ἰπδιθηοθ οα ὈγοΙΒΟΣῚν ἰόν. κακία [ποοσεπάϊ 
εὐριἀα 4] ἀδποῖοθα ΒΟΓΘ, ἰὰ ῬΔΥ ΘΌ]ΔΥ, το] οἷοαϑ 
ἀϊδροβί(οα ἰονγαγὰ οἴμοτβ, δἰτιΐηρ αὖ ὑπο δυσί, 
Ὁ) ΤΥ δηὰ ρμδΐπ, δπὰ δεϑυτΐηρ τ τὶ ουδ τηδηϊθδὲ8- 
ἰἰοηϑ, οἵ. 1 ον. χὶϊ. δ. 16 δασοιῃρ)} Βῃτηοηὺ οὗἁ 
δα οἢ 671} ἱηϊθηΐ ποοοδβιίδίοβ Ἰγίηρ, ουὐπηΐηρ δηὰ 
Οἴμον δύ 5665; 118 δομοοδ ποὺ ΤΘα Οὗ 68 ἈγΡοΟσ- 
ΥἾΔΥ δηὰ αἰ ββοιὈ]} σ. 16 Β6η80 οὗ ἀοροηάθῃοθ 
οἢ ἰοθο ὈοΟΐΌΣΟ ὙΒοΙη αἰβδίπυ]δίλοι 15 Ῥγδοίϊβοα, 
[86 εἰχιιῖ οὐὗὁἁ ἱμοὶν Βδρρίποθθ, 86 βίδιπο [ο]} ἴῃ 
(86 Θοηϑοΐθῃμοθ ἱπ (ἢ 6 Ῥτθθθμο9 οὗ {πο Υἱγίποιβ--- 
ΘΧοΙίο ΘΩΥΥ͂, 8πα ΘΏΥΥ ΘΟ ΚΘΗΘΤΒ 8}} ΤΏΔΠΉΘΓ οὗ 6Υ]], 
ἀεἰτλοιϊη δπὰ ἰπἼυτίουϑ δροαϊης. [ΜΠ αὐξξία πιαῖο 
ἀεϊοοίαϊιγ αἰΐδηο ; ἱπυϊάϊα δοπο ογιοίαίμν αἰἴθηο ; ἀ0- 
με ἀμρί σαί σον; αὐμίαίο ἀμροαΐ πισιαπι; ἀρίταο- 
ἰαἰλο υυἱπεταὶ Γαπιανι.---- ΑῸρυδβίϊη6.---Μ.. “ὙΤἸα5;,᾽ 
οὐδογυοὰ ΕἸ]Ἰδοΐιϑ, "009 Υἱ00 ΘΥ̓ΘΡ ΘΠ ΘΓΒ ΒηΟΙΒΟΥ.᾽ἢ 
Ἦπ55 Β.γ85 οὗ κακαλαλιά ἰδπδὶ ἰξ ἰδ Κ68 Ρ]Δ69 ἱπ γἃ- 
Υἱοῦβ τΑΥΒ, οἰ μον ὍΥ ἀοπυΐηρ ΟΥἨ ἀδυκοηΐϊηρ 8 
Βοϊκῃ Ὀουτ᾽ 8 υἱτίαϑθ, δὰ οἰΐμοσ ὉΥ δἰ θυ ηρ ἰο 
δίπι οΥΐ! οὐ ἱτπωρυξΐηρ ἰὸ Εἶτα 601] ἀοβῖηδβ 'π ἀοΐὶπρ 

Υεβ, 2. Αβ5β ὩΘΎΡοΟΣΩ Ὀ8Ό96ε.--- 8 Χ060 
Ὀδοῖς ἰο οἷν. ἱ. 28, Τὴθ Θοπηθοίΐοι 18 δἰ ΜΔ 1}]8 7 ἴο 
οἷ. ἰ. 14. ΤΒΟΥ Βαὰ Ὀθθὴ δά ἀγοϑϑοᾶ 88 ΘΒ] θὴ 
οἵ ονοάϊθπσθ, ΠΟῪ ἐμποὶν γοῦηρ δηα ἔθῃαοῦ δἰδίθ 
ἦδ πιρϊϊοπθὰ 48 ἃ ΤΟ800 ὙἘγΥ ὑμ 87 βου ]Ἱᾶ δβϑοῖὶς 
δίγοη κί ἴῃ (6 νοτχὰ οὗ αοα. “ΝΟΥ ΟΣ ὈΒ068᾽ 
ΙΒ ἃ ΟΌΣΤΟΠΙ ΟΧΡΡΟΒΒΙΟΣ ΔΙΏΟΩΡ ἰδ6 Ψ6 078 [ὉΓ 
Ῥτοβοϊγίοβ δῃὰ ποορηγίθθ. ΑΒ ἐμ ἀθβίσο διὰ 
ποοὰ οὗὁ που ϑμτηοηὶ Ῥγοαοχηϊηδίθ ἴῃ [80 ΤΌΤΣΤΩΘΥ, 
80 (ον οὐρῶς ἰ0 Ῥγοάοτηΐϊπαίο ἴὰ ὈΔΌ068 ἴῃ ΟἈτΙδβί. 
Τὴο ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΟῚ 80 ΓᾺΓ ὕγοιη Ὀοΐηρ ἀοΓοζαίοΥΥ, 8οὲδ 
ἴοτί ἃ 16 ἑδῃάθυπηο88 οὗ ὑδβοὶν τοϊδίΐοη ἰο αοά, 
δηά ἰὴ ρ]168 (η6 1άοα οὗἩἨ ρυ!]οοββηθθ8, οὗ. 18. 
ΣΧ] 11; 1. χυϊὶὶ. 16, οἱο. 
Το κ ἴοτ---χοχᾶ.---ἐπιποθεῖν ἀθηοίο8 ἱπέθηϑ9 

δηὰ ΟΥ̓ΟΥ γϑουγτίης ἀοδῖίγο. ἮΆ119 80 τοροηογαίο 
ΘΣΡΟΓΪΘΏ66 8 ἸοΚίηα δου ἰμ0 σνογὰ οὗ αοὰ, ὮΥ 
ὙΠ ἢ (ΠΥ Βα θθθη Ὀοροίζθι, βἰτα1]8ν ἰο {80 ἀθ- 
κἶτο οὐ πο θοσ ὈΔΌΘΒ 00 ἰμοὶν τοί ΒΟΥ 8 τα ϊ]κ, 
Ῥε, οχὶχ, 81. 72; χὶχ. 11, 58.}}} (0 Βογοῦϊ- 
ἰδ ῸῪ δἷῃ Ὑμΐσ γοῦ οἴθανοθ (0 ὑπ ογα ΓΘ 0 Υ5 ἰΐ π6- 
ΘΟΙΒΆΤΥ ἰδδί ἰΠ6 0 Βῃου]α 6 σοπδίϑηιν υτροᾶ ἰο ἰδ 9 
ἀΠ κοι 86 οὗ [86 ἀἰνίπο σψοτὰ ἴῃ ογοσ ἰο Ρδσ- 
ἰδο οἵὨ ἰ!.----ΜῈ1Κ, πὶ ορροβί οι ἴο δβοϊ ἃ ἐοοά, 1 
ον. ϊ. 2; ΗφΌ. γν. 12; νἱ. 1, δἰ χη ῖοθ ἰδο τυὰὶ- 
τηοηἰδ οἵ Οπγἰδιϊδη ἀοοίτηθ, ποὺ ΟὨΪΥῪ 18 Β᾽ π|0}60 
οργοβοπίδιϊΐοη δἀδρίοα ἰο ὑπ0 σϑρδοῖυ οὗ (δ6 
ὙΘΆΪΚ Ὀυΐ Δ͵Ἶδὸ [88 ΤΟΥΘ ΘΑΘΙΪΥ ἰπί6}}} χἱ Ὁ]6 δι 6168 
οἵ Ομτὶ βιϊδηῖϊςγ. [πὸ {8ΐ8 Ρ]866, ΒΟΤΘΥΘΥ, ἩὮΘΓΘ 
80 ΒῈ6 ἢ Δ (πο δἷδ οχίβίβ, ἐπ 9 ἜρυΣΘ ΘΟΙΕΡΥΪΒ68 ἐδ 
Βατη-ἰοἰ8] οὗ ΟἸ γί διλαμἱγ, [806 8.010 αο8ρ6). 
ΜῈ 15 1η0 ἢγδί, τυοϑὺ βἰτρ]θ, τροδὶ το δ, 
τηοϑὶ το ὁθοιηθ ζοοα, ΘΒρΘοΐΔΠ}Ὁ [0 ΘΒ] άτθα ; 80 
δ δο ποτὰ οὗἩ αοά, οὗ ἴδ. Ἰν. 1. Τδο τιοβὶ δὰ- 
γδηοοῦ ΟἸἰτδι18 5 οὐρχαῦ ἰο ΘΟΙδΙ ΟΣ ὑπ 86 }]768 

οὨΣ] άγοη, ἴῃ γοδροσὶ οὗἨ Ὑῆδὲ [ΠΟῪ δὺο ἰ0 ὍΘ Ὦ6Γ6- 
δἴοσ. “Ομ τῖδί, ὑη6 σγαοϊβοά, 8. τι }]}Ἐ [ῸΓΣ ὈΔΌ68, 
Τοοὰ ἴον {9 δἀνδαποϑὰ." Αὐυρυβίλῃμο. ΟἸδιηθηί οἴ 
ΑἸοχϑπάγίβ βαρ οϑὶδβ ἱμ6 ραγίδκίης Οὔ ἐμ ᾿πσασπδὺὶθ 
1ο9ο5.--- λογικόν 18 Ὀοδὶ οχραἰηϑᾶὰ ὈΥ {86 ΑΡοβι]6᾽ 8 
ῬΘΟΟ] τ γ ἰο οἸ οἱ ἀδὲθ π18 ἄρυχοδ Ὀγ δά ο8] 
᾿]1υϑ γδίΐοιβ, οὗ. οἷ. ἱ. 18. 28.ὡ. [1 [15 πὐϊ]κ 
οοπίαἰηθα ἴῃ δηᾶ βονίηρ ἤγοιῃ ἐμ σογά, βρ' εἰ] 
της, τοι, 88 Τα ΠΟ Οχρὶδίηβ, ἱΒ ἀσανσπ᾿ τ ὶϊ ἢ 
18 68001. Το ον ῖηρ “χεαδοηπαδίε᾽ 18 ἀραὶ δ ἐμ 6 
δι ἰοσιιοπάϊ οὗ ἰ80 Νον Ἰοδίδιηοπὲ, δὰ θαυ }}}} 
᾿πδασα δι Ὁ]Ϊ6 ἰὰ Βομι. χὶΐ. 1. [ΓΑἸογὰ γσϑηάθσβ 
“ΒΡ Σ᾿) δου ΑἸ}1Ο]1 δηᾶ Κἰβύθιμαϊοσ.--- Μ.] 
ΤῺ6 ηδίυτο οὗὨ {18 τῇ ἱ}κ 158 Τασίμοσ ἀοβηθὰ ὈΥ 
ἄδολον, ψ ΕἰοΝ Τ68η8 υπδἀυ]ξογαὶθα, ρυγο, οἵ. 2 
Οογ. ἰν. 2; ἱϊ. 17. [ἄδολον ΒΘΟΙΠῚΒ ΓΑΙΒΟΣ (0 Ὀ6 ἷἰῃ 
οοπέγαϑί τ] δόλον Ἰῃ Υ. 1.--Μ.}Ἱ [10 ἰθ ὁοῃ856- 
αΌΘΗΠΥ ἀοοίγῖπθο ὑπαὶ ἰ8 ποὺ δοτηρουπάορα πὶ 
Βυπηδη τνϊβάοπι δηὰ ἰδὺδ τοπαάογοὰ ἱποδιοδοίουβ. 
ΕῸὸΡ {80 ποτὰ οὗἩ αοα 88 {110 ῬΤΟΡΟΓΥ ἐμαὶ ἱΐ 
οχοσίβ ρυγιγίηρ, Ἰἰθοταϊΐηρ, ἱΠυτηϊπαϊϊησς δηὰ 
ΘΟΠΒΟΪ τ ρ ἱπῆυ ΘΠ 668 ΟἿ]Ὺ ἱπ 118 Ῥυγὶ δηὰ δ γ6- 
Ὥ688. ἸΓΘΏΡΘΌΒ ΒΑΥΒ οὗἨ (0 Ππογοίΐοβ: “ΤΠ 6Υ 
ταῖχ σγρϑύυτ τ ῖι ἐμ ταὶ], {860 ἰδἰπί (ἢ 6 ΒΟΔΥΘΕΙΥ 
ἀοοσίχίηθ τὶ (86 Ροΐδβοι οὗἨὨ ὑπο ὶν ΘΥΓΟΥΒ.᾽" 

ἐν αὑτῷ, τοοοϊνίηρ Ὁ ἰπΐο γοῦν ἱππογηοδί βοαϊ, 
τ Κίησς ἰύ γΟῸ Δ]] Ργορ στ. τοί ἱὰ ΒΟ] 088 
ἄοροπάπδ ου ἰδ δοπδίδηϊ δδϑὶ τα] δίΐϊοπ οὗὁἩ ὑπὸ νοσὰ. 
“ΠῊ6 τηοίμοῦ δ ράνο ἐμοῖὰ Ὀἰσίμ, ΠΟΌΣ ΙΒ 68 
ὑμοῖὰ 8]40.᾽᾽ --ἰαυ]οβ8, 
ΕΒ. 8. Τῇ, οἴδοσννΐαθ γὸ Βδανθ ἰδδ16.--- 

Α οοπάϊιτομὰὶ δἰδιθτηοηί 18 οὐζθη ΌΥ ΘΙ Ρἢδϑὶδ 86- 
οορίοα 88 σϑϑ]. Ὕαἀτγοίϊυβ Τρ οΓΒ 86 Β6Π86 ὙΦ6]]; 
“1 ΚΠΟΥῪ ἐμδὲ γου ν1}}1 8.18, 88 ΒΌΓΘΙΥ 88 γου---οΟΥ 
Βοπι. Υἱ. 9; 2 Τ68. ἱ. 6. ΤΠ18 ζογτῃ οὗ βρϑϑοὶ 
Ομ θὶμβ 8180 δὴ ἰηγϊ δέοι ἰο 50] -οχϑιι τη δῖοι. 
δου ρδσγοοῖγοϑ ἃ σοῃῃθοίοη ΜΠ} γον. 1. “Ἴδῃ 
ἸΏΟΣΟ γοὺ ογδάϊοαίΐο (6 ὈἱζίοΣ τοοί οὗἁὨ χῃδ]οο, (89 
ἸΏΟΣΘ 8180 Ὧ0 γοῖι ἰδδὶθ {Π6 βνγϑοί "688 οὗ {6 σοοά- 
688 ΟΥ̓͂ 80 Ιογὰ." Οῇ ϑοης οὗ 850]. ἰϊ. 8; ν. 18; 
Θὲ». χχὶῖϊ!, 272. ΤῊῸ οχργοββίοῃ, ἰο ἰαϑὲθ υεὲϊ τὸ- 
ἔοσοποθ ἰο ἐδ ἄριγο οὗ ΣἾΚ, ἀπ τὴ 101} 8110- 
Βῖοῃ ἰοὸ Ῥβ. χχχῖνυ. 9, ἀϑποίθβθ θχαροσΐίθῃοο οὗ [89 
οδβοη 8] υἱγίυθ οὗ 4 ἰπίηρ 88 ρογοοῖνοα ὈΥ ἰδ 
Β0η86 οὗ ἰδδίο. [1ὐ 18 Υ̓ΔΏΒΙΟΙΥΘα ὙΘΙΤῪ ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ 
ἐο (86 ΟΧΡΟΥΘη668 οὗ 89 Β08] ὙΜΙΘῚ ΘΟ ΘΓΒ ἱπίο 
διὰ υηΐϊΐοβ Υὶτ ἰ.6 οὈ͵οοὺ ἴῃ ΟΥΘΣ ἰο πον ἰΐ ἱπ 
411 18 Ὀθδτίηρθ. Οἵ. Ηοδ. γΥἱ. δ; 11. 9. Γ[ΑἸέογὰ 
ΒΔΥΒ, ““Τ 9 ἰηΐδηΐ 0506 Ριιΐ ἰο {16 Ὀγοδϑί ἀθδί το 
ἰν δραΐη."--Μ.]} 

[Ῥοτάϑνγοστίι αποίο8 ἐμὰ9 ψορὰβ οὔ Αὐυρυδίϊηο 
(ϑεγτα. 868), δἀἀγοβδοὰ ἰὸ 89 πΟΎΪΥ δαρέϊζεά: 
“ΦἘἜΠρ059 ΟΣὰδΒ. Δ’Θ ΒΡΘΟΙΔΙῪ ΔΡΡΙ1640]6 ἰο γου, 
ἜΟ 819 γοῖ ὕγο9}} ἱπ [16 ἸΠΥΆΠΟΥ οὗ Ββρὶ»᾽νυδ) χὸ- 
ξομογϑιίΐση, ἘῸΥ ἰὸ γοῦ τΔ1η}ν ἐπ ᾽ν ΟΥ- 
6168 ΒρΟδΪΚ, ΟΥ̓ 86 Αροδβι]οὸ 51, Ῥοίονρ, Ηδνίηρ 
Ἰδ]ἃ δϑἰάθ 4}1 τηδ]ῖοθ, δπὰ 8}1 ρυϊ]6, 88 ποῦ- 
ὈΟΥᾺ ἱπίδηίβ ἀοϑῖρο γ9ὺ ἰμ6 ““γαϊοπαδίϊε οἰ ἐπ- 
ποροπδ ἴας, εἱ ἐμ ἐἰἴ0 ογεδοαίὶδ αὐ δαϊμίεπι,," ᾽ἔ γα δ Υ9 
ἰδϑιϑὰ ἐμαὶ {86 Ἰοχὰ ἰδ σγβοΐουβ τι) Απὰ τγ9 
ΓΘ ΥΪΓ68868 ἐμαὶ γὸ μαγο ἰδϑίοὰ ἱὲ. . .. 6ο- 
τίβι, ὑἱβογοίοσθ, (818. βρί γἰ 18] ἱπίδπου. Τδθ ἰῃ- 
ἴδθοΥ οὗἩ (86 βίσοηρ 8 δυτ!γ. Το. δ μοοὰ 
οὔ μ9 το δῖ ἰ5 οὐ αν 
παῖ [πὸ ἀοοᾶ 15 ροοᾶῦ .---[τϊοπάϊγ, αθγηι.] 

χρηστός ΔΡΡΙΪοἀ ἰο ἐθῃάον, ρ]οδϑδηύ- ἰδδίληρ 8011ἀ8 
δὰ Ἰίᾳυϊάδβ, ἰο ἰμ9 βιυγοοὶ δαύουγ οὗ οἱὰ Ὑἱῆ6, 
1κΚὸ νυ. 89; ἰπθῃ ἰοὸ Ῥϑυβοῦδ, κἰπάϊν, ἐγ θμα τα, 
οοπἀοβορηαίης, ΕΡΗ. ἱν. 82; μυκο νἱ. 8δ. Ὁ κύριος 
ἰδ (9 Ιογτὰ 7268υ8, τοῦ. 4, στὸ ἰηνλίοϑ ὰ8 ἰο Ηΐτὰ- 



Βοῖῦ διὰ οοτητηθηᾶδβ ἰ0 τ 86 6886 οὗ ΗΪ8 γ0Έκ6, 
Μαιὶ. χὶ. 29θ.ὡ Ηδ ἰβ βοσὸ σοργοϑοηίθα δ5 {Π6 
δρ᾽ γὶ 8] τη δ π8 οὗ ΒουγΒῃτηοηΐ, [86 Ῥδυίβ κῃ 
ὙΒΟΓΘΟΥ͂ ΡΓΟΙΟΐΘ5 {Π6 6 1176 οὗἩ ΟἸΥ δ 188, 8ῃ 
ἄγανβ ἱμόοτὰ ἰο {6 γοχά, τ Β1Οἢ 18 Ηἰδ8 σου δίΐοη, 
δῃ4 ἰῃ ἃ δογίδί ἢ 8680 1ἀθη 168] τὶ Ηΐτη. “ΤΏ ἷ8 
ἶ5 ἰδβίϊπα πα θ04,᾽ Β6Υγ8 Γαΐ μογ, ““ἴο Ὀ6]16 Υ9 ὕγοτη 
ἐμὸ οασὶ ὑπαὶ Οσὶβί π88 χίσϑῃ Ηἰ πο} ἰο ππθ δῃὰ 
ΒΔΘΌΘΟΘΟΙΔΘ ΤΥ ΟὟΤΩ, ἰπδὺ ΤΩΥ͂ ΤῊΪΒΟΙῪ 18 Ηἷδ, δπὰ 

. Ηἰδ Ἰὲθ ταΐπο. οι ὑμ15 ἔγοτα 86 Ἠοδτγὶ, ἴβ 
ἰδδίϊης ΟἸγ ει. [86 ΤΖιοτγᾶ, ““σιοά δυδ)έοϊίωτ; 
αὐ φμετε ἀασοεάεπίεδ, ΠΟΉ δἰπιρἰϊοϊίεν αὐ ἤευτε το ετίωγ, 
δε ἔρδιπι ἀεεῖσπαί φμαζὶε Ῥαίεζασίωδ ἐεί ἴπ Ῥέγϑοπα 
ΟἈνίαιι.".---ΟαἸνίη.] 
κε. 4. Το ΒΟΣΩ δΡΡσοδοβίῃᾷβ.---Τ ὁ [τὰ- 

δγαίϊϊνο δοηβίγυσίΐοῃ 18 Ὀοδὺ δἀδρίοα ἰο ψϑδϑί ζ[0]- 
ΟΥ̓́Β, 88 ἰΐ ΒΌΡΡ 1095 8Δὴ ΔΡΡΓΟΡΓΙδίθ ῬΓΟΡΤΟΒ8 ἴῃ 
πὸ ἀονοὶορηηοπί οὗ ἐπ ἱπουσηί. 79 πδα ὈφίοΓΟ: 
“ ΠᾺΚ6 ΟΣ Βηοηὶ ἤἔγοτη ἱμ6 σνοτὰ οὗ Οοά, δᾶ 
ἔγοπι {πὸ σοτηπηΐοῶ οὗὨἨ ΟἸσὶδῦ: {818 18. ζ0]]Ἠὁτοά 
ΌΥ 8δη οσδοσγίδίΐοι σομ θηρ]αἰϊης 86 σαι οσγίης 
οὗ ἃ δοηρτοζείίου οὗ Θοά, ἰο νὶὶ: Βυ}]ἃ ἂρ γουγ- 
ΒΟΙΥΘΟΒ, 88 νης δβίοῃοθδβ, ἰπίο 8 ἰθῖι}]9 οὗὁἨ Ἃοά. 
Ετνογ- τοηθνγοα ΔΡΡργοδοβίης Ομ γὶδὲ 18 (8.9 ΤΙ 68}8 
δηὰ οοπάϊιϊοη οὗ Ὀυϊάϊης. Το ΑΡοβίϊθ ἐΐ πἶκβ 
οὗ Ραββδροδ ᾿ἶϊκο {16 20] ονίης, ΡΒ. οΧΥἑ]. 22, 28; 
16. τἱ. 14. χχυἱ!ἱ. 16; [0κὸ ἰἱ. 84; Μαὶιί. χχὶ. 
42: οἵ. Μαϊί. χὶ. 29; “πο. νἱ. 87. [π ἰμο ΟἹὰ 768- 
ἰαπιοηΐ, {8.6 ῥυἱοδίβ 8.6 {8056 ΠΟ ΔΡΡΌΓΟΔΟΙ δπὰ 
ΑΥΔῊῪ ΠΑΡ ἰο αοἂ, ἴον. χυΐϊ. 1; Εχοϊς. χ]. 46: 
ΝυὉ. ἰχ. 18: ἰπ ἰὴ Νοὸν Τοβίδιηθηΐ 8666088 ἰο 
αοὰ ἰπ οροποὰ ἰο 811} ἱβγουρὰ ΟἸγὶβί, οὗ. ΗΘὉ. ἱχ. 
1, οἷο. ; γἱὶ. 25: χ᾿ 22; χὶ. δ; ἱν. 16. 776 ἀγδανν ΠΘΔΡ 
ἰο ΟἸγῖδὺ ὉῚ Ῥγδγοσ---Κ(δσοῃμβδί ἀοσίηρς Ηΐ8 Ῥόσβοῃ, 
Ηἰδβ ταοσὶὶ δὰ Ηἰ8β οἹἕ 6)---ὈΥ οῃίοσίηρς ἱπίο ΗΒ 
οτά διὰ ἀσγανψίης ὑμβοσγοΐγοπι ζΥ800 70 5.866 ὉΥ͂ 
ζαλτἢ. 
σπῖο ἃ ᾿ἱνίμηε πἴουο.---ΤῊὴο Αροδβί]ο θοΐῃαᾳ 

δθουϊ ἰο Βροεὶς οὗ {μ9 βδογϑὰ οαΐῆοθ οὔ {80 Νο 
Τοδίδιηοπί, ζοὶϊὶ οὐὗὁἨ δουτδο δηχίουβ ἰοὸ ἀοβρηδίθ 
ΟὨγἶϑὶ δ8 (86 σοσποχγ-εϑίομο ἱδβοσοοῦ. ΒΥ {πὸ ΖΊΟΥΥ 
οὔ (86 δογπο  -Βίου θ, 6 ἀΘδῖσοβ ἰο ἱπηρ 688 υβ τ 
ἐπ φἴογυ οὗ ἰδο οἀΐδοθ ἰο 6 τεαγϑὰ ἱβο ΓΘ οΏ. 
(Ἡ εἶβ8). 6 ἀο ποί ἀοοὶάθ προὴ {μ6 βυζχοϑίΐοι 
οὗἩ αοσβασγά ὑμαύ Ῥοίοσς δ υὰθϑ ἰο 18 ΟὟ ΠΒΙΠΘ. 
[Ῥείγιιδ α ρείτα Ολγίδίο δἷς ἀεποπιϊπαΐμδ πιείαρλοτα, 
»είτεΣ αεἰδοίαίων, αο το ἐχεπιρῖίο ἀοοεί οπιπες αἀδδεγε 
ἐδ26 ρμείγοξ, ἢ. 6., υἱυοδ ἰαρίάεε φωρτα Ολτίδίυπι βαςε 
«αἰβεαίοε. ἀ ον δτά.---Μ.} ΟΥ, Δοίβ ἰν. 11; Βουτι. 
χὶ. 11; ΕρΆἈ. 1Ϊ. 20; 1 Οογσ. σ. 4; Ζϑοῖι. 111. 9, Ηβ 
ἷβ ἃ, Βίοῃο ΟΣ ἃ γοοῖκ, ὨΘΟΔ86 ΔΙΌΘΡ {1}.6 ΤΠ ΠΠΟΡ οὗ 
ΤΟΟΪκΒ, Ηδ γοπιδὶηβ οὐῸΡ (8:6 Β8120, ὈΠΟΒΔΉΖΟΘΌΪΥ 
Ῥονονία δπὰ ἰπυϊποῖθ]ο; Ὀοσδυδβ ΗΪΐ8 πογὰ ἷ8 
Ὦσγταηα δηά ἱπππηουϑὮ]ο, δηὰ Ὀθοδιδο αοα 88 οτ- 
ἀαϊηρά ἀπὰ ἀοδὶρηοὰ Ηΐπὶ ἰο 6 ὑμα ουπααίΐοι οὗ 
ΗΪδ8 βρὶ τὶ 8] ἰθρ]θ. Βυΐ ΨΥ 8 Τ᾿ἰνΐπηρ βίομοῦ 
ΤῊΐδ ργϑαϊσαίο Γοαἷπἀ8 08 οὗ ἰδ 6 ργοαϊσαῖοβ Ῥοίοσ 
ἦβ οῃὺ ἰο )οἷπ ἰο οἶον ἰδ ροβ, τυυ. 2. δ: ἱ. 18; 1ἰ 
ἀοποίθβ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἃ βρὶ τ] 0.8] βίομϑ, θυΐ Δ]]ὰἀ68 ἰο 
{8:6 οἰγουμιβίδῃοο ὑπαὶ Ηΐ8 ΤΟΟΘΚΥ ΗΥΤΏΠΟΒ5 18 ἰοὸ 
ΗΒ [0] οὐνοσθ ποὶ ΒΡ άμ 6588, Ὀαὺ δΌβοϊυΐο τοὶ ΐδ- 
ὈΠ|Ὶγ, ἰσυϊῃ δηὰ {81} 0] 688, (πὶ ἰπ Ηΐπ ποτα 
8 ποίἷηρ οὗἁ Υἱ σία ἐγ δα ἀσοαί θα Δ βοϊαίο Ἰἰχαὶ 
δηὰ ᾿1ζ6. ΟΔΙΟΥ͂.---“ Ηο ἐ8 δἰΐγο δῃηὰ τ Κ68 αδϊνε.᾽ 
ὅηο. γ. 28: τνἱ. 48; χὶγν. 19, οἱο.; ἰν. 10; Αοἱβ ἱἰ. 
28. Ηο ρμοῃοίγαίθβ δηὰ 8115 νἱΐ Ηἱβ 119 [89 
8010 ΟΥ̓Δ ἶβπὶ οὗὁἁὨ ὈΘΙ ΟΥ̓, 8η4ἃ οδυδβοβ ἰὲ ἰοὸ 
τον. “Ῥοίοσ Βοσο θη 6}8 08 ὑπὸ πιοϑὲ υγροπὶ 
ἐπυιδιΐο ἰο ΟΥΔῊῪ ΠΟΥ ἰο ΟἸγὶδβί, 0 ὑἐμοδβθ ἴ0 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑῚΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ὙΒοτὰ ΟὨΥἰδὺ ἰδ 88 γοῖ ἃ ΣΩΌΤΩΤΩΥ͂, οδηποὶ ζ66] (86 1» 
ΒοΙνο δ ἄγατῃ ἰ0 Η]πὶ.᾽ ΚΒ οΐοσ. 
Ὁ δΕ]]ονυϑᾶ ἐπ ἅθϑᾶ οὗ τθϑε, πὶ - - ὕτθ- 

οἱοτιβ.---ἀποδοκιμάζειν----ἰο το οῖ ΟὨ ῬΓΟΟΥΙ͂ΟΣ ὑτἱδὶ], 
Ἐκ υ.861]0688 οοἷπ, ἰ0 το͵οοὶ 17Ὁ0} ψδῃὶὶ οὗ ῬσορῈρ 

αυα]δοδίϊοη. “εὖ. ὈΝΌ . ο νν»88 τοῤθοϊϑα ποὶ 

ΟἾΪΥ ὉΥ (86 Ὀυ 146 .8, Ὀαὺ ὈΥ͂ Τα Θ8} οὗ ΕΥ̓ΘΥῪ ἰεϊ πὰ, 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΓΥ οοουραίϊοι, οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 8358 δπὰ ρεπογδίίοα, 
ΕΥ̓͂ δὸνγβ δυὰ αἰθπιοθ. Ηθμδ6 {80 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ ἰδ 
ααἰύο σοΏΘΓΑΙ, τοῤοοὶοά οὗ πηοπ, οὗ (π6 ψ 1016 νου] ὰ 
οὗ υμθο]ΐονοσβ. Ορροβαϑὰ ἰο ἐμ8 Βυτηδῃ ἡπάρτοθαί, 
Ῥχγοοθοάϊης ἤγοσῃ Θημαἑγ ἴἰο Ἡ μδίθυοσ 8 Ὀἰνΐηο διὰ 
ἀεοροπάϊπᾳ ΒΟ] ΟἿ. οἢ δχίθσηδβ, 18 {16 8Δ]0}6 ἀδοὶ- 
βἷνο λαἀρτηοπὶ οὗ αοὰ. Βεῖοτο αοά, ἱπ Ηἶα εγοδ, 
δα δοοοτάϊηρ ἰο Ηἰδ ἄθοτϑο Ηο 18 ΘΒ όβθι ουἱ δυὰ 
κεξούνόάμκοῖ Ῥγθοΐουβ δπὰ οσϑϑὶ]θιὶ Ὀθζοσο ΏΔΕΥ 
ΤΑΙ ΠΙοπ8, (δας 88 θοίνγοθη ἐκλεκτόν δηὰ ἀπὸ- 
δεδοκιμασ,  δηὰ μδά ἰπ ρτοαῦ Ββοποῦσ. Οἵ. 1] 
Τίπι, νυ. 21; 10Κο ἰχ. 8δ; ἤομι. χυΐ. 18, Ενεγ- 
(ΐπς τηοὲ ἴπ Ηἰπι ἐμ6 ὀχϑδοὶ 0] Β] πιοπὶ οὗ πδοὶ 
ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ δὰ οτοίο]ὰ οοποορεΐηῃρ Ηἶπι, δὰ οά 
Ιηδὰθ οὐϑὴ ΗΒ γαβΌσγθοίοη (86 ἸΠ08Π8 οὗ οδ8ἰ8- 
ὈΠ1δΐης Ηἰ8 Μεοβϑίδηϊς σμασδοίοσ. Ῥίον δπἀθ8 
ἴο 18. χχυϊϊὶ. 16, δπὰ Ἰαγίῃρς βίγοβθϑ οπ Ηΐβ Ῥγθ- 
οἰρυδηοδα τὶΐ Οοά, οὐκτὶβ Β6ΥΘΓΆ] οὗ (86 ῥτοῦϊ- 
οδὲθ8 υδβοά ἰῃ ἐμαί ραββαζο. ΗΪ8 γεῤθοϊζοι, [μ6τὸ- 
ἴογο, 80 ἴδ ἔγοταῃα οὶ τηδίΐου οὗ Σορσοδοῖ, 18 089 
οὔ 186 οιΐοῦ βἰχζῃβ ὈῚ ὙΒΙΘΝ 9688 ΤΩΔΥ 6 ΚΠΟΝΙ 
88 ἰδὸ ἔχῃ Μοββίδῃ. 
γε. ὅδ. ΒἘθ γ αἷδο Ῥαὶϊὲ ἘΡ, οἰο. οἰκοδομεῖσθε 

οὗ, Ζυάς 20, ἰο θ6 ἰδκϑῃ δβ ὁ Μίἀἀϊο ἱπ ἃ τεβασίνο 
δ0η86. ΟἸγὶδὺ θοϊηρ 60 Θχ οὶ Ἰοὺ 8 ΘΟ -Βίοῃθ, 
οἱ ὙΓΒΙΟΝ τοϑίβ {86 ϑῃιγο βρὶ υἱ 8] ἰθτηρ]ο οὗ αοὰ, 
86 γ0 8180 ἱπβογίϑα ὑποσοῖη. ϑυοῖ Ὀοὶπρ 011} υρ 
8 Βοπιθί ἰης γΟΥῪ αἰ οτοηί ἤγοτῃ ἃ 76 ἜρΒθσμοσαὶ 
ΟΣ Ῥδβδίπρ βρη οὗὨ οπιοιΐοπ;; ἰὺ βίιδυὶβ ἤγοπι ἃ 
Βο] 1 ζουπάαίϊοι, ἱποϊυθ8 οομιπυδὰ δηὰ ἣν 
ἰδταδίϊο δοίυἱγ, δὰ ἀθιιδηἂβ ἰὼ ραγσυϊασ 
ΘΥ̓ΘΣΥ 026, ΟΥ̓́ δ6 ὙΠΟ 8 ΗΥΤΩΪΥ δηὰ ΟἸ056}Υ ἰῃ- 
βοτίοαά ἴῃ 9688, δΒῃου]ὰ βυθοῦ Ηἰτηβο] ἰο 6 Ῥαὶ ἴῃ 
ἰμδὲ ρῥίδοθ δἀπὰ ἱμεγθ ἰο 0 ἰπβουίθα 88 ἃ πο δ Ὁ 
οὔ (μ6 1016. τε βῖο 86 Μἢ}} οὔ δ9 φτεδὶ Ασοδιϊοσί 
δδβίζῃβ ἰο δίῃ. Δα ᾿ἡνίπα δῖοι θ8, [ὈΣΔδπιθοΣ 
88 γοῖὺι δΓῸ ᾿ἰνίηρς δίοποβ δῃὰ ἴῃ {π6 σορβθῃογαίίοι, 
ἈΚ. ἱ. 8; ἰϊ. 2; μανὸ ραΐ οχ βρί σι 0.8] 1176 οπιδδδί- 
ἵἰπς ἔγοτῃ Ὁ σἰδί, οἷ. ὅπο. νυ. 26; χὶ. 2δ; χ. 28; σὶν. 
19. Ὅδ]ον βρϑοΐβοβ ὑμ6 70] οὶ Ῥοϊπίδ οἵὗἨ οοπι- 
Ῥαγίβοι : (α) {πὸ Ὀυϊἀϊπς ἀροῦ {μ6 Τουπάδίϊου- 
βίομθ. “Τὸ βίοπϑβ οὗ ἰ86 Ὀυϊάϊπς οδῃποὶ βιδπὰ 
πὶ ουὺ 86 ἐουη αι ομ-ϑίοπο. 0 ἀο ποὶ ΟΔΙΤ 
Ηΐπι, θυὶ Ηδ οαγγίθβ '8. [7 νὰ δίδπα δῃηὰ σεὶγ 
ὍΡΟΣ Ηἰΐπι, νὸ τουδὲ 8180 δοϊάθ σβοσο Ηθ ἷ8." 
1αΐϊδμον. (ὦ Τη6 Βασάῃϑβϑ δῃηὰ ἤσΤΉΠ688 ἷπ ΟΓΔΕΓ 
ἰο τοϑὶϑὲ 8}} δββδι}8 οὐἤἨἨ ϑπθῖιΐοδβ δηὰ 8]}} δίοσττηβ. 

Βογπαγά, ϑέγηι. 60, οπ ἐδὲ ϑδοπσ 9. οῖ., Β8γ8: 
“«Ἐαϊδβοὰ οα {86 Βοοῖκ, 1 δίδπὰ βϑοῦγο ἤσγοπι ἰ86 6π- 
ΤΑΥ͂ διὰ 4]] οΔ] δι ἰῖ68; {π "οῦ] Βμ δίκα, (μ6 Ὀοὰγ 
ΟΡΡΤΘΒΒ6Β πι6, (86 ἀονὴ] ρυγευθβ τὴθ; Ὀὺ1 1 ἀο ποὶ 
[41], ἴον 1 δὴ ἴουπάοδα οα ἃ ἥστα τοοῖ." (6) ΤᾺ9 
σου κίπς, στἰπαΐης, ΡΟ] ϑμῖπρ δπὰ διύηρ οἵ [89 
βίοῃμοβ. (4) ΤῊ ὁοϊπίηρ ἐοροίμοῦ πεῖνα Ῥδυ συ δῦ 
Τοΐδγοποθ ἰο {πο {16 οὗ Ἰουθ. (6) Τ1}6 ταυἱυδὶ δρ- 
Ῥογίϊης. πὸ Ἰονοῦ βίοῃθ βυρροσίϑ {86 ὕρρεῖ, 
(818 ἀχαΐῃ ἰμ6 Ἰογγοῦ δηὰ ἰδ βῖ46 βίοῃβ, 88 ασϑ- 
ΖΟΤΥ͂ ΒΆΥ5 ἴῃ 77οπι. οπ Εσεξ. : κ1π ἴμ6 ΗΟΙΥ Οματοδ 
δϑοΐῖ βυρροτγίβ 86 οἰβοῖ, δπὰ δδοὶ ἷβ δβυρροτίεὐ 
Ὁ {86 οἶμον." ΟἿ, (86 νἱδβίοῃ οὗ {μ9 θυ ]άϊηρ οἵ 

ἰδο ΟΒυχοὶ ἐσ απυρμδηὶ ἱπ Ζεγπιδ Ῥασίοτ, Υἱβ. 8. 



ΟΗΑΡ. 11. 1--10. 
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Α δρίχῖαδὶ ἢοτιδο, ποὶ Δρροπί(ΐου, Ὀυὶ οἴἶοοι 
δὴ επὰ οὗἩἨ {86 Ὀυϊἀϊηᾳ. αγτοιϊυ8 ΣἸ ΠΥ οὔ- 
ὀέτγοβ: ἴπ ἐμ0 βρὶ τὶ .81 Ὀυϊης, ἰμαϊνι άπ] 
δε τ ΓΒ 8.6 οί ᾿ἰνίης βίομοδ τὶν ΤΘΙΌΓΘΏΘΘ ἰο 
[86 8016 ἰθ:}0}]9 οὗἨὨ ὑμ6 ΟΒυτοι, δηά 8 βρί γι 8] 
Βο.86 ΟΥ ἃ ἰ61}}}6 οὗ αἀοἄ, Ὀπὶ ἑμὶα 18 ᾿ἸΏΔΡΡΙ 68 Ὁ]6 
ἰο (88 Ραβϑδζο, ἩΠῚ0}). ΟΥ̓ΔΘΉΓΥ ἰχοδίβ οὗ {89 
ἴουπάϊηρ οὗ ἃ Ῥ60}]6 οὗ Θοάἂ, (γ. 9). ΑΒ 8 Βουβθ 
8 8 ΒΟ, σοῃ δὶ βίης οὗ ἀΠἶἴογοαὶ ρασίδ, 80 18 ἐμ6 
σδυτοι οὗ Θοα: 85 ΟὯΘ ΤΙηδδίοσ σα] 68 ἰῃ 8 μοῦδθ, 
80 ἰδ ΤΥ ΪΠΘ “6 ΠΟΥ ΤῸ]68 ἴῃ Η5 ἰδ }]6; οἷ. 
Ἐρδ. 11. 22; 1 σογ. 111. 16; 2 σον. νἱ. 16. Απποης 
ΒΟ 6 ΓΒ ΘΔ οἷ 18 ποὶ ἴἰο δἷτῃ δὶ βοραγδίϊῃας Εἰτηβο] 
ἰείο 8 ΒοιΒ6 ὈΥ Εἰτηδο]; {Π6Υ δου]ὰ Ἀὸ υπλίοὰ ἴῃ 
(86 δοτο Ο γ 6811} οὗ αοά, δηα ἰοχοίμοῦ βῃουϊὰ 
δοπδιϊ αἰ ἃ Βρ᾽ τ] ἰθπ Ρ1]6. 10 18 68]168 ερὶ τὴῦ- 
Δ] ἰῃ ορροδιϊέοι ἰο (86 πιαίοσϊδὶ ἔθ ρ]ο, τη840 
πὶ μδπάα, δηὰ 480 Ὀθοδυβο ἰΐ ἰβ Ὑστουκὶ δηά 
οὐευρίοα Ὁγ ἰμο β»ἰσί. 
ΕῸΣ ἃ ΒΟΙΥ Ῥχεϊϑβιβοοῦ, (1 δομτηδημ δὐΐοσ 

Οοὐά. Α. Β. Ο. τοδάβ εἰς ἱεράτευμα,---ἰ 6 οῃα οὗ 
ΒΕ 8 ἸΟΪΥ ΘΟΙΩΤΑΙΗΣΥ οὗ ΡΥ ὶοδίβ. “Ὁ ΟΣ 
ἐ)0 ΟἸὰ ογοπδπί, Φμόον ἢ δα Ηΐ8 πΒουΒ6 δὰ 
Ηὶς ρὑγὶϑαίβ, γῆο βϑογσυοὰ Ηΐπι ἴῃ Ηΐβ βουβὸ; ἰδ0 
Οβυζγοῖ ἤ14]5 Ὀοΐδ ῬΌΓΣΡΟΒΕΟΒ ὕπᾶογ ἰμ6 Νον,, Ὀ6- 
ἵης Ὀοΐὰ Ηἰ8 πουδο δηὰ Ηἶἰἱδ μοῖγ ρυγἱοβιβοοα. 
ὙἩΠεξίησοῦ. ΤῈ6 ΟΧΡΓοδβίοι δ]υάοβ (0 Εχ. χῖχ. 
β.---2 ΟἜγοη. χχῖχ. 1]. “ΤῈ ογὰ δίῃ ομοθθη 
γοῦ ἰο δἰαπὰ Ὀοΐογο Ηΐτ, ἰο βοῦν Ηΐπι, δπὰ ἐμαὶ 
γε διηου]ὰ τηϊπἰδίοσ ψϊπίο Ηἰπὶ δηα ὈυΤΗ 66:86." 
ΤΪ6 ΔΡΡ 166 ἐο 811 Ο τὶ ϑίϑηβΒ. Α1}1 θ᾽ ον ΓΒ οὗ 
(6 Νονν Τοβίδπιοηΐ 8.6 δηοϊπίθὰ ῥχίθϑίβ ὮΥ ἐδ 
Βοὶγ 6οε. 6 ῥσὶοδι βοοὰ 18 οδἹ]Ἱοὰ ἅγιον, Ὀ6- 
Οδυ86 ἰΠ60 δ΄Ὸ δσοῃδοογδίϑα ἰοὸ αοἀ, οἰδδηβοὰ ὉΥ 
(86 Ὀϊ]οοὰ οὗἩ Ομ τἰδὲ δηὰ βιυάϊουδβ οὗ ἃ ΒΟΙΥῪ 60}- 
Τεγβαίίοη. ὙΠΟΙΣ δου ΥἹἱ} δομβὶδίθ ἱπ οἴου 
δρὶ τ Π8] ββδοσί ῇςοβ. 
ο ΟἿΟΣ ὉΡ δρίτίττιια] βδοσίβοθδ, οἰο., ᾿Ανα- 

ἀέρειν το ὌΡ ἰο ἐπο δ]ίασ; οὗ νυν. 24; ΗΘ. γΥἱ]. 
21: χἰϊ!. 16. 7948. ἰἱ. 21, οἰδβοτβογο προσφέρειν, ἴο 
ἰδκο ἰο αοὰ, Ηεοῦ.γν. 7. ΤΉ1686 ΒΔοΟΥ δ 068 416 δΒρὶ- 
τὶ [8], ἰπ ορροβίιζου ἰο (86 Δ Ϊπ|8] βδου ῆσοδ οἵ [86 
ΟΙἡ Ῥεπίδπιοηὶ, δπα δοστοβρομά (ἴο ἐδ Βοΐπρ οὗ 
αοὰ, ψδο 5 ἃ δ ρισῖί, δπὰ ἰοὸ {μ6 βρί τἰίυ8] ἢου86 
ἷῃ ὙΒΊΟΝ ἐπΠ6Ὺ δ.ὸ οἴἶογοα; [ΒΟΥ ΔΙῸ στουρμί ὉΥ 
ἐδο δρίτιι οὗ αοἄ, δῃηὰ σχηυβί Ὀθ Βρί Υἰἐ0}8}}γ οἴξεσοά,. 
Το σρὶ τ 4] βδουὶ ἦσο Ὡδοοδϑί(δίθβ υο] σίΒ ΥῪ βὺ.- 
ΤοποΣ ἰο {π6 ΒΟΥΎΪΟΘ οὗ αοἀ, δπὰ ΔρΡΡσυοδοβμίης 
Ηΐπι δρ᾽ γι 8}}Υ; διὰ δομβὶβίβ δΌΟΥο 8]1 ἐμΐηρβ ἰῃ 
ἰδὲ δε οτοσα βου α, δοσοσάϊηρ ἰο οι. χὶϊ. 1, 
Ῥγεβοηΐ (0 ἐπ: ΒΟΥΥΪΟΟ οὗ ἱμοῖν αοα δηὰ Κ'ΔΥ ΟΣ, 
ἐμεῖς Ὀοαΐοβ τὶ} 8}} 18 ΤΩΙ ΌΘΓΒ Βηἃ ῬΟΎΘΓΒ, 
6768 δηἀ 6815, ζΩου ἢ} δηα ἰοπρβιθ, δη 48 δηα ζοοὶ, 
δηὰ ἐμποιηβοῖνγοθ, τὶ ἢ 4}1} (ΠΟῪ Βᾶνθ δῃὰ δχϑ, διὰ 
(δδὲ ποὶ ΟὨΪΥ οποθ δὲ ἱμοὶν σβὲ σοηυθσζαίοῃ, Ὀυΐ 
ἀδίϊγ, ᾿υκο ἰχ. 28. Αγαίη, 88 μ6 Ὀυτπίηρ οὗ ἰῃ- 
965886 ψὯ8 Θομποοίθα {ΠῚ (ἢ 6 Βδου ἤσο8 οὗ ἐπὸ 
θὰ Τοδίδιηοηί, δο (86 'πΟθ 80 οὗἉ ὈΥΑΥΟΣ, ΒΟΥ. Υἱἱῇ. 
ὃ. 4, δηὰ οβρϑοΐδ!ν ὑμ6 11 0-Βδουϊῆοα οὗ ῥγαΐθϑ, 
Ηοῦ. χΙϊ!, 16; Ῥα. 1, 14, ἀγὸ ἱπίθαταδὶ ρδατίβ οὗ {δ6 
ββοτι ἤσεθ οὔ ἰδ Νὸν Τοκίδιηθπί. ΤΉΘΥ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ 
ἰβοϊπὰθ (Π0 βδουϊῆςεβ οὗ ἰἴουθ δῃηὰ οβδχίἐγ; ἰΐ 

ἰδιϊδηβ κἰδὰὶγ σοπιηϊσαΐθ ὑμοὶρ ὑθιηρογ αὶ 
ΡΟΘΘΕΒΒΙΟΉΒ, δῖ ἐποῖν ποῖ θοῦγβ᾽ χοοὰ δἱ ἐμ 
ἰο88 οὗἨὨ ΡΟΣΘΟΠΔ] δἀἀυδηίασοθ, δηὰ διὸ ργοραγοὰ ἰο 
εἰνο (μοῖρ 1170 0. ὑπ Ὀτοίδσομ, 1 ὅπο. ἰἰϊ. 16; 
Ἐ6 Ὁ. χὶλ!, 16; ῬΆΪ1. ἐν. 18. Βιυὶ εἶποθ {8686 880- 
τδ665 δ΄ἴὸ ΔΙ ΤΥ ΔΥ5 ἱτηρογίοοϊ δπὰ δοοίοά ὮΥ τηδηϊ- 
ἴο] ἃ ̓πβττοϊἴο5, (ΠΟΥ σδπποὶ Ὀ6 δοοορίδοϊο ἰο αοά 
ΔΒ]606 οἴετοὶ ἰΒγουκζὶὶ Ηΐτὰ ἱπ Ἡ βοτὰ αοὰ ἰδ ΡῈ Σ- 

ΤΟΙ ῥ]οαβοὰ. Ἡθθσθ {80 δηηῃοχοὰ δοῃΐθῃοο, 
εὑπροσδέκτους, Θεῷ διὰ, π ὨϊοΝ 1δϑὲ τοτὰ ἰδ ποὶ ἰο 
θὲ ἡοἰϊηοα τὴ ἢ ἀνενέγκα, ὈὰΐΓ Ὑ1Ὲ εὐπροσδέκτους 
ἴπ ἐμ0 5686 οὗ ἰδκίηρ ἑλγουσὰ, ἐἱπγοι ἢ ὑπὸ πιο- 
αἰδίίοι οὗἩἨ ΟἸγὶδί, ἐμαὶ 18, ἐπγουσῃ Ηἰἷθ σοοάπθ88, 
ῬΟΥ͂ΘΡ, Δαν Δ Υ 8πᾶ τηογὶἐβ, οὗ. ΒΡ. 1. 6. [Βαϊ, 
ὁ (86 οἶον δαπά, ᾿οἰππρ διὰ κιτ.λ. τ 1} ἀνενέγκα 
8 Βιιρρ οτίοα ὈΥ (6 ΔΊΟΥ οὗ Ηοῦ. χἰϊ!. 1δ; διὰ 
Ῥγοΐοσγσοα ὉγΥ τοί, Ατοὶ., ἀο οίιε, Ηυΐδον, 
ὙΠ ΙοδίηροΣ δηὰ ΑἸέοσά, ῆο δοπδίαἀοσ {8:6 ΟΥΤΩΣ 
οοπδίγυοίΐοι ἱηδαἀθασαίὶθ ἴο {89 το ΠΥ Ομ γδοίον 
οὔἐμ6 τψόογάβ, δῃὰ σψου]Ἱα βϑϑῖι ἰο μυΐ ἱΠ6πὶ ἴῃ (ἢ 9 
ὝΓΤΟΠ ΡΪδοθ, βΒοοίης ἰμδὶ ποὺ ΤΩ ΓΟ ἰΠ6 δοσορύ- 
ΔΌΪγ, Ὀὰὺ [86 ὙΘΥΎ ΟΧ᾽βίθησο δη ἃ ΡΟΒΒΙ ΙΔ γ οὗ 
οδοτίπρ οὗἨ ἰβοβθ βδοσίβοοβ, ἀθῃθηἀβ οὰ ἰμ6 τηθ- 
αἀἰαἰΐοι οὗ ἰλ0 στοδὶ Ηἰκῃ Ρυίοβί.--- Μ.] 

γεκβ. 6. Βϑοδδθ δ1δο ἐξ ἰα οοπϊαἰηθᾶ ἴῃ 
Βδοσίρῖατζο.--- Τὸ ΑΡοΒί]9 δρζαὶη γί ἴο ἰῃ0 
ἄσυτο οὗ πο Ἰἰνίηρ βίοπο, δῃηἃ βυρρογίβ ἰΐὰ ὉΥ ἃ 
ἴγτοθ δηα βοῃνδὶ ΔΟυγχονυϊδιοα αὐοϊαίϊοῃ ἔγοτῃ 
18. χχυιὶ. 16.--περιέχει ἴον περιέχεται 88 ΒΟΙΠΙΘ 
ὙΟΥΌΒ 8.6 υϑδοὰ ὈΟΪῈ ἴῃ ἃ ΤΟ ΟΧΊΥΘ δπὰ ἃ ραβδὶῦο 
Β6Ώ86. ἯΠΠΟΣ, Ρ. 267, 2ὰ Εηρ. οαϊίοη. Βίοὶ ΟΣ 
δά ἀπο68 ἃ Ραββαρο ἔγοπι Φ βορῆυβ. 

ἀκρογωνιαῖος λίθον, ἃ ΘΟΥΠΘΓ-Βίομο οὗὨ [δ Τουπδ- 
εἴοῃ τοι υπϊίο8Β ἔτο ν81}18β.ὈὨ ϑ:τὰ ΠΥ ΟΕ σὶδὲ 
αἷδο 8. 8:6 Θοῃμῃοοίϊης ΠπΠΚ οὗἩ {π6 ΟἹὰ δηὰ Νοὸν 
Τοβίαιηοηίβ, οὗ δ 6718 δπὰ Οἰθδ 168: ἐκλεκτόν 8600. 
4, Τη ἰδ8 ρῥσορμείϊο8] Ῥαββαξο, (16 ῬΣΪΤΙΔΥΎ σο- 
ἴογθ 66 ΒΡΡΘΟΔΓΒ ἰο0 ὈΘ ἰο ἃ Κίπρ οὗ ἰΐ6 Βουδο οἴ 
θανὶϊὰ, Ὀυΐ ἐμ ϑρ᾽γιῦ ρῬοϊῃίβ ἰὸ 86 Μοββίδῃη, δο- 
σοσάϊηρ ἰο {π0 8}1 θὰΐ υπδηϊπιοῦβ ΟΡ πο οὗ 8ῃ- 
οἱεηΐ σοτϊαπιθηίαίοτα; ἰδ0 ΝΟῊῪ Τοβίδιηθηΐ 8150 
ΤΌΠΟΣ ὑπαὶ ΟΡ μου ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ. [8. Υἱϊ!. 14, ἀθ- 
ΒΟΥΣῚ 65 Φοι ον Ηἰ τ Β6] Γ 88 ἃ βίομϑ οὗ βιὰ] ης 
ἰο ἔμοβο πὸ ἀο ποὺ Ἰοὺ Ηΐπὶ Ὀ6 ὑπο ΐν ΟΣ; δῃὰ δἱ 
Μαίὶ. χχὶ. 42, οἷσ Τοσὰ δρρ]ΐοα ἰο Ηϊπι86 17 ἰδ9 
Μοχὰβ οὗὨ 8. οχυϊὶΐ. 22. ἐκλεκτόν, ἔντιμον 1ἰΒ8 τα- 
Ῥοαίβα Ὀγ ὑἰμ9 Αροβί]ο 'π ὁἽγδῦ ἴο ΒΟΥ ΠΟῪ ΡὈΓΘ- 
οἷοι δῃὰ νδ]υ80]6 1}}18 ΘΟΥΠ ΘΓ -Βίο0}} 6 18 ἰ0 δἾπη. 

ὁ πιστεύων ; ἰδ 1468 οὗἨ Θομβάϊης ῬΓχοἀοτηϊπαίθϑ 
ΒοχΟ; Βθπο9 ἰλ6 ργοροβι(ίοῃ ἐπί ἱπβίθδα οὗ εἰς οὗ 

ἐν. Τπ ΗΘΌΤΟΥ ΓΌΝΗ ἰο Ὀυϊὰ ομ βοιμοίίῃρ, 

ἴο βίδα ἴδϑὶ. 7 ραβϑαρβο 18. ΧΧυΣ!, 16, τοδάϑ, 
“489 {παὖ Ὀο] ον οί 8881] ποὺ σιδῖκθ μαβίθ,᾽" (ἡ. ἐ., ΝΥ 
Ἰκὸ ἃ σονασζὰ 80 ὑΠΥΟΥΒ ΔΊΨΔΥ ΠΐΒ Δ.ΥΊΏ8.) Ῥοίον 
ΟΧΡΓΟΒΒΟΒ ἃ ΙΏΟΓΘ ΖΘΏΘΙΆΙ Β6η8Β6, ὮΘ 8}}8}} ποὺ ὮθΘ 
Δϑμδιηθά; Ηἷδ ΠΟΡΘΒ 88}8}1} ποὺ τῃαἶζο Ἀἶτὰ δϑιδιηθᾶ. 
“ΠῈ6 Ῥχγϑοίουβ δουπου-δίοῃθ ΔΒΒΌΣΟΒ 80} ΘίΘΓΏΔ] 
βίδίο οὗ ζσγδοὺ δῃᾷ βδ]γδίϊοῃ."" ᾿ Βοοβ. [1ἰ γγὰ8 δὰ 
δύ {μ6 ᾿ποδχηδίΐου, δ ἃ οδρϑοΐδ]ν δἱ {8.6 ΤΘ8ῈΣ- 
τοοίϊΐοι οὗ 96 8118. 

γεε. 7. ἴο γοῦ ἴδθι, Ὧῆο ὈΘ6]1ὁνθ, 15 ἴ86 
ΒΟΣΟΌΙ, οἱο.---Τ 6 Β6η86 οὗ ἡ τιμή 18 ἀοιοτταϊποα 
ὉΥ ἰδὸ δηι μοδίβ ἰο {86 ῥγοοθαϊΐπρ καταισχυνθῇ, 
δηὰ δὲ 9 β8π|6 {π|6 ΤΟΙΌΣΒ Ὀδοὶς ἰο ἔντιμος, 
Ὑγ 8116 (86 ρατί οὗἩ πο ΟΥ̓ Υ 18 ποι ἰπρ θυ ΒΗ ΔΠ.Θ, 
Ταῖϊι ἢ ἰ8 ἴο γοὰ ΒοΠουΓ δπα βΊΟΣΥ, οἷ. 6}. ἱ. 7; ἢ. 9. 
Ταῖν αἰ χηὶγ ἰ8 ἔδυ. ΘἸδυ θα ὑροῖ δὲν. 9: θαί 
{δο τοϊδιΐοῃ οὐ ὑπ Θ ΘΎΟγΒ ἰοὸ ΟΕ σὶϑὶ 888 χει ἰὸ 
0 ἀϊδουπδοά. 

ἀπειθεῖν το]αῖδθ Δ8 τα σἢ ἰ0 ῬΤΟΙΩΪΒοΒ δηὰ ἴδο 8 
88 ἰο Ῥτοοορίβ, οὗ, ΗΘὉ. 11]. 18. 19; ἱν. 2. 8. 6; 
“ηο. 111. 86: Αοἰδ χίν. 2; χνυϊἱ. ὅ; Βοιι. 11. 8; χ. 
421; χὶ. 80; (6 οοηἰγαδϑὲ ἰπ {(μὶ8 υΪδοθ χὶτοδ Ὁσο- 
ΤΑΪΏΘΠΟΘ ἰο ὑπ 6 ὕΟΥΙ)6Γ τοϊδίϊοη. 

λίθον, ἸἰλθτΆΠῪ ἰδῖκοπ ἔγοπι (89 ΧΧ,, νογδΐοι οὗ 
Ῥβ. οχυΐὶὶ. 22. Ἡρχθ αἷδο λίθος ἰα ἰπ ἐϊθ Αοσ888» 
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νο. ΤΠ} ἷθ ο880 ΏΔῪ πᾶν Ὀθ6θπ Γοἰδίηϑα ἩΓᾺ τὸ- 
ἔοζοποθ ἴὸ τίθημι ἰὰ γΥ. 6. (ϑόΘτηδηῃ ΤΘΘα8 λίθος.) 

οἱ οἰκοδομοῦντες, ἰἈ᾽6 οἰιϊοὔδ, (86 ἀϊχη δ ν}ο8 οὗ [89 
Φον 8 βἰδὶθ δ ἰὸ Ὀυ]Ὰ}16ΓΒ, ὙΠῸ ὑθ08 Ὁ ὋΡ {16 
ουπαἀδίΐοη. “ΤΠ ΈΘΏΘΥΟΘΥ γ1͵ἢΟο 860 ἰπ6 αἰ Δ Υ1085 
Τἶ86 δζαϊηϑὶ ΟἸσῖϑιὶ, τὸ ν7}}} 0411 ἰο πιϊπὰ (Π6 Ῥγο- 
ἀϊοίζοη οἵὗὨ θεανϊὰ, ἐμαὶ (6 δίοῃϑ 18 γοὐθο ρα Ὀγ {86 
Ὀυϊ]ἀογ8.᾽ Οαϊνίη, οἵ, μι. χὶ. 8; 1 ΤΠι688. 1ἱ. 1. 
16; 1 Οογ. ἱ. 28.---οὗτος, ΘΙ ΡΒ δ 96}}} δὲ (μἷ8 
0868 δπὰ πο ΟἶΟΓΡ. 

εἰς ΘΟΧΡΓΘΒΒ6Β πὸ ἀοβιϊπδίϊοα δηὰ ἀουθὶορπιοπὶ 
ἰονδτὰβ ὑπ Τουπαδιϊοη-ϑίοπο. βδδῖποθ Ηΐβ γοϑὺγ- 
τοοίϊου, Ηθ δβίδπαὰβ 88 ἐΐθ σοοῖς βυρρογίίπς Ηἰδβ 
Ομυγχοῖ, Ὀαΐ 88 ἃ βίοῃϑ οὗ βίυτ ὉΠ δὰ τοοῖς οὗ 
οὔἕθποο ἰοὸ ἈΠΌ 6] 16 ΥΌΥΒ, δοοοσάϊης ἰο 18. Υἱ}]. 14. 

γεμ. 8. Α πἴομῃο οὗ βιυ Ὁ] ηρ -- 80 
ΒἧΠΙΣΔΌΙΘ.---πρόσκομμα, ἃ 60]]δῖοη Ῥτοἀυοίηρ Βυχὶ 

ΟΥ ᾿μ͵ΌΥΥ, 3 .---Ῥ ακάνδαλον, ῬΥΟΡΟΥῚΥ ἰδ 6 σαίοἢ 

ἴῃ (6 γὰρ, μοϊάϊηρ [π6 Ὀαϊῖ, ἔθη ἐπ 9 ἐσὰρ ἐ(βο 
δαα Γι γΟΙΥ, τ παίουοῦ ο8.868 ἴο 7411, βοάτι665 δπὰ 
ἸΏΥΟΙΥΘΒ ΙΏΘη ἰῃ βίῃ δηὰ οδδιϊίγ. Τηθ τυππίησ 
δι ἃ βιυπ πο δζαϊηϑὺ ἃ ἰπὶπρ 18 [0] ονγοὰ ὉΥ ζ4}}- 
ἰῃᾳς. Βυΐῃ 88 {10 σοῃβθᾷιθῃοο οὗὨ ὉΠΌΘΙἰ οΓ Βίδη 8 
ἷῃ σοῃύγαβί τῖτἢ (0 ΒΟΠΟῸΣ ἰῃ Βίογο [0 ὈΘ᾽ΊΘΎΘΓΒ, 
οὗ. ΚΘ ἰϊ. 84; χχ. 17; Μαὶίί. χχὶ. 42-44: Βοπι. 
ἷχ. 82, ΤῈ τηϑϑηΐηρ 18 ΤΟχῸ ἐμθ8η πλογὸ 8.}66- 
υἶἰνο ἰακίηρ οὔἴδηοο δηὰ Ὀοίηρ γϑχοϑα, 88 ἰὴ 6 βοαιοὶ 
ΒΙ.ΟὟΒ, Ποίτεϑἀπειθεῖν. ---οἱ προσκόπτουσιν, τοϊαίοδ ἰο 

. ἀπειθοῦντες, ὙὮο Βίαπι }]9 110 δὰ Ὀθοδῦ86 ΤΠ 6 
40 ποὶ 6] ογνο {π6 τνοχά.---προσκόπτουσιν ταδί ποί 
δ6 )οἰποὰ πὶ λόγῳ, ἴον 1 Β6 5 ΔΙΆΘδαγ ἐδ οὐ͵οοί--- 
ἑ. 6., ΟἸ γί. ατοίϊ 8 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ΘΟ Βη68 δΐτα- 
80] ἰο (6 ἰδῆιροσαὶ απ βῃτηθηὺ οὗ {πο 7608, 
ὙΓΆΘΥΘΒΒ {86 ΧΟΐΌΓΘΠΟΘ 8 Ὀ] αἰ ἴο ὙΑΙΘΥ͂ΘΡ ΤΩΙ ΒΟΣΥ͂ 
δηὰ γυΐϊῃ 0] ον ὑμ6 τοὐϑοϊίου οὗὁὨ Ομτἰβί. 
ὙνΒοσθαμῖο ΠΟΥ ὙΥΘΙΘ 8160 Δρροίπιθ.--- 

εἷς ὃ καὶ ἐτέθησαν τοϊαῖο68 ἰο {πο ζοτοφοίπρ ρυϊποῖραὶ 
ὙΟΓΌ, ἰο προσκόπτειν. ατοίϊυβ τἰ μι γ: “Ὁ ηθ 61 1ον- 
ΟΥΒ ΓΘ Δρροϊηίρα [0 {118 ὙΟΥΥ ἰδίπρ (πα {μ 07 
βία 016, οπάσυγο {π6 τηοϑὲ συίϊουουβ ρυηἰβπηθπί 
ἴον (ποὶν ὉΠΡο] 107. τίθημι ΔρΡΡΙΙοά ἰο {π6 ἐθπι- 
ῬΟΓΆ] δοίβ οὗ (οἂ, ποὶ ἰο Ηϊ5 οἰϑσυμαὶ ἀθοσζοοα δηὰ 
ΟΥ̓ ΠΔΏ6ΘΒ, οἵ, πο. χν. 16; Αοἰδ χχ. 28: 1 Τίπι. 
ἷἱϊ. 7; 2 Τίαι. ἱ. 11; 2 οι. ἰΐ. 6; ΡΒ. ᾿χνΐ. 9 ἰπ 
ΕΧΧ..1 Τηθα8. νυ. 9, 1ὺ ἀοῃοίο8 ρἰδοίημ, βοϊἐπς 
ἴῃ ἃ ἀοδηϊίο δβἰἐυδίίου, ἱπ οοτίδίη οἱγουπιϑίδῃ 668, 
161} οὔθ ΟΔΥΓΥ στοαὶ ἀδλημοῦβ Δ᾽οπς τΪ στοαὶ 
ἀἰϑαάνδηίαοθ. οΟΒ ΟΌΒΟΓΡΥΘΒ: “δά ἰμο86 υἢ- 
Ὀ6ΙοΥΘΓ 8 ἀἰοὰ ἱπ ἐμ ΠΟΥ, ΟΥ μαὰ ἐμὸν Ὅθ0η ὈΟΤΉ 
ἀοαΐ, ΟΥ διποηρ ἱρῃογδηὶ ποδίμϑη, ὑπ 6 7 δου]ὰ ποὶ 
ἰμυ5 βίαι Ὁ]0θ. Ηδὰ δίαρμα, υάδη Ιβοδτὶοί δηὰ 
ΟΥΒΟΥΒ ὈΘΘῺ ὈΟΤΠ ΒΟΥΘΓΔΙ] οἰ ΓΪΘΒ. ΒΟΟΠΘΓΡ, ὑπ 07 
σου]ὰ ποί δγο 8ὸ ὑοῦ} γ δἰ πποᾶ αρζαὶπδὶ ἐμ 6 50. 
οὗ ἀοά. Μδῃ ἱκ ποὺ νγοηφοὰ ἱῃ δοίης ἐμυ8 δβοὶ 
ΔΙΠΟΙΙ ἰποβι πη Ὁ] ὈΘμ ΘΗ͂Ι 5 δὰ αὐγία! ἀβηροβ; 
80 8 ΟἿἹῪ ἰο βοΐσζο {6 θεποδίβ, ὑο Ὀαοϊΐονο ἐμ6 
ποῖα; 1 δ ἴ8β ἈΠΎΠΠ Ἔκ ἰο ἀο 80, πἷ8 δΘοπάθιηιῃδ- 
ὑἴοη ᾿8. Ρογίθοι Υ 7υ8ι.᾽ Ηανίπρ οπ06 γοϊυπέδυ 
ΒΌΣΤΘΠ οὐ ἐπ οπιϑοῖνοβθ ἰο πο] οὗ, ὑἱμοὶν δια πιὉ- 
᾿ΐηρ ἰ8 πϑῖ(Π6 Ὁ δοοίἀθηΐβ] ποῖ ορίΐομδὶ, Ὀαΐ ἰξ οοπ- 
(Δ᾽ }8 Ὀοβϑίἀθ5 ὑμ0 παίΐῃγα] σομπθοίϊοη 4180 4 Ὠἰνίῃθ 
δηἃ ᾿ἱπον 8 Ὁ]0 τγδηβοταθηί: “Ηο ἰδμδὲ βουσοίῃ ἰὸ 
μἷα 4165}., 5}}4}} οὗἩ (μ6 Β68} γϑϑρ οογσυρίίοι,᾽ 64]. 
Υἱ. 8. Υϑα, ἀοα ραπίβιϑβ βίη τ δα, πο] οΥ 
Ὑγὶ ἢ ἀπ ο] τοῦ, ἢ πιο βίο] Γοροὶ βζτδοθ δηὰ 
ἴον ἀδυίπθδα τηογο ἰμᾶπ ᾿ἰσῃι. 1} (μἷα 6ὁχ- 
Ῥἰδηδυϊοῃ γα τοδοὶ {18 ἜΘχροβί(᾿οη8 οὗἩἉ {86 ΟαἸ]νίῃ- 
δί8, 6. 4., ἰδὲ οἵ Ατοϊϊι5; “Βεαίδῃ διὰ ἐποὶν π- 
ἂἶνϑ οὐἹἱ βανο βοὺ ἐμϑῖὰ οὶ ἰο Ὀθ]1ογο,᾽" δὰ (δαὶ 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

οὗ Βοσζα: ““Τμαΐ βοιὴο δοὸ γοϑοϊθα ποῖ Ὀθοδ086 οὗ 
(μοῖν ζογοβθθῃ δβἰηβ, Ὀὰὺ Ὀθόδιδβο οὗ (110 χοοὰ Ρ]68- 
ΒῸΓΡΡ οὗὁὨ ἰμ0 Ὀϊνίπο π}}}.᾿ ΟἿ, οἱ (πὸ οἶμον δδηὰ, 
Βοιι. χ. 11--18. χνὶ. 26: 1 ΤΊ. 1ἰ. 4. ΤΙϊ, 1ἰ, 11. 
Το δι οἷ)] οχροβίι οι οὗὁἨ Οὐ] 108 6 [δ ριάθ 1:5 
Θ408}}γ ᾿π84π|ΐ8810], ““ ΤΉΘΥ 4180 ὑ6Γ6 δοὶ (ρος ἢ 
ἰο Ὀοίοτνο ἴπ ΟΠ τὶβὶ, Ὀὰὺ {λθν τοΐαδο ἔδὶιἢ, ᾿πδὶ 
ὈθοδΌδο6 (ΠΟΥ͂ ὙΠ} ποὶ Ὀ611ογ9.᾽" ΤὴΘ ῬΔΓΔ]]6] τι, 
ΔΙγοδαν ποίϊοοα Ὁ αοΥγμαγά, οὐριΐ πο ἰο ὃ 
Ῥαϑβϑϑοὰ οὐϑῦ, ὑπδὶ ἀοὰ δοὶβ (Δρροϊῃηίβ) Ομ γίβί 88 
[80 ἔουπάδίϊοι δηἃ δοΣπογ-δίομδ οὗ {πθ τιμή ἴον 
ὈΘ]ἰοΥοΣθ; ὙΔ116 ἈΠΌΘΙΙΘΥΟΥΒ ΔΓΘ Βοῖ (Δρροϊπίιοά) 
ἰο βία Ὁ]6 δὲ {8} 18 δοσποῦ-δίοῃθ, τὶ ἢ 18 0 ἔμ ο 
ἃ βίοῃϑθ οὗ βία Ὀ] ηρ, υἱάε Ἧ οἷ88. 

γε. 9. Βυϊ γ9 816 - - ἃ ΡΘ6ΟΡ]6 ἴοσ δο- 
αὐυἱαίτίοι.--- 1} σοΐογθηοο ἰο νυ. δ, (86 ΑΡοδίϊο 
ἀοβοσῖθο8 ἰμ9 σΊΟΤΥ οὗ (λ6 ΟἈΥἱδίϊδη βίδιθ 88 δ0ῃ- 
ἰχαδβίοα νυἱίζι ἐπ Ἰοΐ οὗ υπθοϊίογοσβ, Ὀοί Ὀοοδῦδε 
οὗ ὑποὶν συλ δὰ ἴῃ δοοοσάδησο 11} {86 Ὀἰνὶμθ 
δΔρροϊπίσαθηί. ΤῈ ἢγαὶ δηὰ ᾿δϑί οὗ ἐἰμ6 ῥγοαϊδαίθδ 
ϑοὰ δὸ ἐδίκϑοῃ ἔγοῃῃ [8. χὶὶὶ. 20, ἴθ ΟΕΥΧ,. 06 
οἰο ΣῈ χοίοσ ἰὸ ἔχ. χὶχ. 6. γένος, ἀθμῃοίοθ ἃ τ 09 
απο ὉΥ παίιγαὶ σοϊδίομδῃΐἷ, δοπιταυπῖ οὗ 
ΟΥ̓ σἱ ἢ ΔΙΔΟΠ ΩΣ ΒΟΥΘΓΆ] ρδσίδβ οὗ ἃ ρΡοορίθ. Αρρὶϊοὰ 
ἰο ἰι9 Ομ τί βιϊδη Οδογοδ, ἰὲ δἰ χηϊῆοβ (86 ἰοί δ! 
οὗ ἰμοβθ Ὀοχοίίοῃ οὗ ἐμ βῖλθ ἱποουγαρ]6 δβοοί, 
δηὰ μδυΐϊηρ οὔθ ϑρὶ γι 8] Εδίμον, οἈ. 1. 8,28; 1 
ὅ:ο. ν. 1. 

ἐκλεκτόν, εἷσαν ἰο {π6 ον 88 ΟἸΌΓΟΙ οὗ ἐδ 
Ῥοδβίου!υ οὗ ΑὈγδμδια δὰ δδοοῦ, ἐμο ΟἸ τ δίϊδη 
ΟἸυΓΟΙ ἰδ ἃ ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ Θἰοδϑοη ουὐἱ οὗ {δθ κτεδὶ 
1ΤῺ888 οὗ Βυμηδηϊγ, ἀοδιϊπμοα ἰο βδ νδίξοηῃ δηα ρΊουγ 
δηὰ χοδίϊηρ ὁἢ. 8 Ἰουηάαϊίοι βίομϑ ἩΠΙΟἢ ἰ8 δἷδὸ 
ἐκλεκτός, γν. 4. ΤὍποΥ οοπίϊίαίο ἃ ΓΟΥΔ] Ὀσἱοδιποοὰ 
ὁδὶ Ὀοσαῦδο ὑμλον ὈΘΙοπρ ἰο ἐπ6 086 ζδΙ ΣῪ οἵ ἰδ 6 
οἰ] άγοη οὗ (86 ρτοδὶ 6οα. ΤῸ ΗΘΌΓΟΥ 85 “8 
ἰηρσάοτι οὗὁὨ ῥυὶθβίβ,᾽" συ βογοΐη αοἀ ἰμ6 Είπρ μὸ- 
ΥΟΓΏΒ δηὰ δηϊπιαίθδ 411] {διΐηρθ. Τ6 γι δὶ 
ομαγδοίου 18, ΒΟΎΘΥΟΣ, [10 Ἰοδάϊηρ ἰάθα. Υοῦ 
811 ΤΩΔΥ ΤΎΓΘΟΙΥ ΟΥ̓ΔῪ ΠΟΥ ἰὸ ἀοά, βδογίδοϊως, 
Ῥταγίης, δηὰ Ὀϊοδδίηρ, οἵ. Βον. 1. 6; νυ. 106. Βυὶ 
Ὀθοδυδθ γοῖϊ ΒΔΥῪΘ ΘΟ ΠΙγ οὗἁ 1106 τῖτ Ηΐπι, 
δῃὰ βῃουἹὰ Ὅ6 ἐπα ἱπιαρὸ οὗ Ηΐτ γιὸ συ 68 δὲ 
{μὸ γἱσιὺ μΒαπὰ οὗ (μ6 Μα)οδβίυ, οἷ. 111, 22, γοῦ 
ΘΕΪΟΥ ἰῃ Ηἰἶπιὶ αἷδο ἰ86 ργοσοκδίυθβ οὗἨ σου] 
δηὰ ρογογῃτηθηί. ΕΘ ΠΟῪ γοὰ τηυδὺ π0Ὸ ἸΟΏ ΚΟΥ 
ΒΟΤΥΘ (Π6 που], ψὶ τ ΟἾγῖθέ γοὰ ΤηΔΥῪ ΟΥ̓ΘΣΟΟΠΙΘ 
(8}ὸ δοβα, (πὸ που]ὰ δπὰ ἐμ6 4601}; γόοὺ» Ῥοσί θη 
88 ΤΌΪΟΣΒ Ὑ}11} ΒΟΥΟΔΙ͂ΟΥ ὈΘΟΟΙΏΘ ΤΔΟΓΘ τηϑηϊίοϑὶ ἰ0 
γΟΌΓΒΟΙνΟΒ δᾶ ἰο 86 τοῦ ἁ. [Ι͂ῃ χοῦ 884}} δ 
σου οί οἷν ὅ16110ἃ τὺ ἰπ ἰδ 6 ζαὶ [70] οὗ [δγδοὶ 
οοὐἹὰ ὯὍ6 ΣΘΑΙ Σθὰ ΟὨΥ ᾿π 66 0]6 Ὀοσὶ ππΐηχα. ΟἿ 
8. ἴχὶ. 6: Ῥβ8. οχϊνὶϊὶ. 14, Οατοίζυβ υοίοα ἐδ9 
δαγὶηρ οὗὨ Οἴδοσο ἰμαὺ ἰὐ 5 ἃ Τογδ] (Βῖηρ ἰο Ὀθ (86 
δογυϑδηΐ οὗ πὸ Ῥδβδαίοῃ. 

ἔθνος ἄγων. ΑΒ ἴϑγδοῖ. γα, δίποῃβ [80 ΤΩΔΩΥ͂ 
πδίϊοηδ οὗ (Π6 που]ὰ, βοραγδαίϑα διὰ οοπδοσγδίρα 
ἰο αοά, ἔχ. χὶχ. 6: Ὠσϑυϊ. υἱὶ. 6, κο δῖ γοῦ 1ῃ 8 
0} ΕΙΘΌΘΣ Β6Ώ80 8 ΒΟΙΥ οοηρτορδίίου ἴῃ ἰδς 
ταϊἀ δὲ οὗἉ (μ18 8ϊ1η- ἰδ ποὰ νγουϊά, γοῦ 8.9 οἰδηδεὰ 
ὃγ μα Ὀ]οοά οὗἩ ΟὨτἰδὶ, βαποι θὰ Ὁγ 1:10 ϑρι τὶ! 
οὗ αοά, οἈ. ἱ. 2, δά Ὀϊάάοῃ ἰο δἰγῖνο ᾿ηἀοΐδιϊζο- 
Ὁ] ἴον Βοϊίηθθβ ὈῪΥ γοηουποίηρ (6 νου]ὰ δηὰ 
ατοπὶηρ ἰῃ ὈΤΟΙΒΟΥΙΪΥ Ἰοτο, οἷ. ἱ. 22. 

λαὸς εἰς περιποίησενΞεε ΠΟ ΌΝ , 8 ῬΘΟΡΪΟ 80- 

αυϊγοα 70. ροβϑοδδίοῃ, ἱ5 ἴδιο 1δδὶ {1119 οὗ ΒΟΠΟΌΣ, 
Εχ. χὶχ. δ; θοαὶ. νυἱἱ. δ; Μα]. ἰἰϊ. 17. ΦΠ|. 1. 
14; 18. ΧΙ, 21, ὧν ΤΙΔῪ Ὀ9 υπάδγαίοοά, λφός 



ΟΗΑΡΤΈΒ 11. 1-10. 8ὅ 

85 Οχροβοῦ ἰο ἔθνος ΙΏΔΥ 6 ἀοδὶ χη θα ἰο χῖνο Ῥσοιη- 
ἴπθποθ ἴο {86 ἰά 688 οὗ βιθοταϊπδιϊου ἰο 89 Κηφ 
δηὰ οἵ οἰΔδ51 δοδίϊομ δοοοτάϊηρ ἰο οΒσ6 δὴ βἰδ- 
ιἴοα, ΜᾺ110 ἔθνος Βυσροθίβ 6 ἰάθα οὗ οχίογπϑὶ 
Τοϊαίοη8 δηἃ παίϊζοπαι ΒΔ ὈΪ18. ϑοτῃθ ἰδῖζὸ περιποί- 
ἢσις ἈΟΙΙΎΟΙΥ [ὉΓ ἈοααϊΓΐ 2, 88 ἴῃ 1 ΤΏ 688. ν. 9; 
2 ΤΠ6868. ᾿ἰ, 14; δ. χ. 89, πῃ 86 βΒ6ῆ86 οὗ [ῃ9 
Ῥοορὶς ἀφϑἰϊποά, ἰο δοαᾳυΐγο ἴ6 ρ]οτίοιβ ἰμ]ιον]- 
ἴΔη06 οὗ ἀοἀ: Ὅυιϊ ἐμ χοΐοσοηοο ἰο (πο ΟἹὰ Τ᾽ 6518- 
ἱδθηὶ δπὰ {116 ΔΌΒαΘ ΠΟΘ οὗἩ δὴ οὐ͵δοὺ ἴπ {1.6 Ῥαβϑδρθ 
ὉΠΔοΥ ποίίςο, ἢ ΘΟ ἢ ΘΙ ΒΟ ἤΘΥΤῈ ὉΒῚ ΌΤΤΩΪΥ δοσοιμρα- 
πἷοδ ἰΐ, ἰου Ὁ] 5 βο ἢ δὴ ἰηἰοτργοίδίΐίοηῃ. ΑΒ αοὰα 

. βαὰ δοαυϊχοά [16 Ρ6ΟΡ]6 οὗ [8γ86] ὈΥ ἰδἰείπς ἐμ 6.) 
τοι 6 Εγκγριίΐδη ουδὲ οὗ Ὀοπάδμρο, 80 δ [88 80- 
αϊτοεά {86 ΟΠ υγΟὮ οΥ̓͂ (86 Νοὸνν Τοβίδτηθεὶ Ὁ 189 
διοοὰ οὗ ͵8. ὅοῃ.--- ΕἸ] οὶ 18. ΧΙ]. 20, 86 
Αροβίὶα ποχὶ βρϑοϊῆββ 86 δῃᾷ 09. νυ ]6}} αοα ἀἱὰ 
σμοοβο ἰμθῖ ἃ5 Ηΐβ οὐῃ δπὰ δοοογὰ ἰο βοτὰ βυο ἢ 
ἰὴ ἱπιηαπ 195, ποὶ (Παὖ ἐΠ6Υ ΒΒ οΌ]α βοοὶς ἐμ υοὶ ἢ 
(δεῖν οσῃ ΖΊΟΣΥ, Ὀὰὶ ἐμαὶ (ΠῸΥ Βμου]ὰ ρ]οσιν αοἀ. 
Οἵ Μαιὶ. ν. 16. 6 σοπῃβισιυιοίίοῃ 18 Β᾽ ΠῚ]. ἰοὸ 
(δαὶ οἵ ἀνενέγκαι ἷπι Υ. ὅ. 
Ἐμαῖ γο Βου]Ἱᾶ ΡῈ Ὁ]:ΘΈ, οἱο.---ἐξαγγείλητεξεε 

ἰο Ρα 18} ότι, ἰο ἰ6}1 οαἱ, ἰο γίνο νὶὰδ-Βρτοδα 
Ῥυδ εἰν ἰο τ ϑδὺ ἱδῖοβ ρα τη, οἵ. ΤΊ, 1]. 
14; Βρὰ, 11. 10. Τῖ8 πιυβί ἱδκο ρἷδοο Ὀγ ποσὰ 
δῃη4 ἀρεά, ποὺ ΟὨἿΥῪ ὈΥ 6416 ἐρϑοθογ8 Ὀαὲ ὈΥ [16 
θη το δοΙα1Υ ΟΥ̓ ΘΙ ΘΥΘΓΙΒ. 
ΤΊΘ νἱτῖ68.---ἀρετή, ΑἸΓΒΟουρΉ οὗἉ ἐσοαποηὶ 86 

ἴα (6 ποϊεϊη σα οὗ ὑπὸ ατὐϑοκ ῬΒ]]ΟΒΟΡ ΘΓ, ΟΟΟΌΓΒ 
ἴῃ (6 Νονν Τ᾽ ϑδιδτηθηὺ, θϑβί 98 {8158 β8888.26, ΟὨΪΥ͂ 
ἴα ΡΒ1. ἰν. 8: 2 Ροὶ. ἱ. 8, ὅδ. Το ποτὰ υδβεὰ ἰῃ 
86. ρ8γ8}}ο] ραβϑδᾶρὸ οὗ ἰδ ΟἹὰ ἸΤοδίδπηθηὺ ἰ8 

ὙΡΠΓῚ, τῶν Ῥγαΐβο, οἵ. 18. χανε. 8,12 ἴῃ ΠΧΧ. 
ΤΊ ἀρεταί οὗ αΟοα ἃγο, 88 αουπαγὰ υἱρην οὁχ- 
Ρ 8188, (ο860 αἰγὶ θα 68 οὗἩ αοα πμϊοῖ Βῃϊμο ἔοσί ἢ 
ἴτοπῃ ἱμ6 σου Κ οὗ ΟΌΓ ἦγϑϑ οδ᾿]ἕπρ δηὰ ὑπ 6 τ᾽ 016 
φοητίγδησθ ΟὗἨ ΟἿΓΤ Ββαϊναίϊΐοῃ. ΤῊΘ οΟμποοίΐ οι 
διρσοδίθ ΙΟΤῸ Ῥδσιϊου ΑΥἹ ΗΐβΒ Οπιπὶροΐθποθ 
ΝΌΟΝ ΓΟΙΏΟΥ͂ΟΘ ΘΥΘΙῪ ΟὈὐδίροϊο, δηὰ ΗἾ5 ΙΔΘΓΟΥ 
πΠ]οἢ δοη 6860 η615 ἴο ἐμ τηοβὲ ἀς στα ρα β]αγο οὗ 
διῃ, Τμο Ἰαϑὲὶ δἰϊγιυΐθ, ἰὰ ρδγίϊ σαν, γγὰ85 6χ- 
Ῥτοβϑδοά ἴῃ (6 Δρρϑησίπρ οὗἨ ΘΟ τὶϑί. Βεοϊονΐηρ; 
σου Ζτοσϑιίΐοη5 δοιὰ Ὀ06 ὈΟΪᾺ (μ6 ἰσατροίβ δπὰ 
ἸΐΓΓΌΤΗ ἐμβογοοῦ, 

καλεῖν, οἸΒοτ ΠΟΤ ΔΡΡΙΪοἃ ἰο {860 68]1] οὗ (6 
Αροδίοϊδίθ, δῖαδι:. ἱν. 2]; ΜΚ. ἱ. 19; οι. 1. 1; 
ΘᾺ]. 1. 15. 1 Οονγ. ἱ. 1; (Βθὰ ἴὸ ἱηνιἰδιϊοηβ ἴοὸ θη- 
ἰοῦ ἰπίο (Π6 Κίπκάοτα οὗ αοά, [κο. ν. 82: 1 Οον. 
.. 9: Βον. χὶχ. 9: Μιι. χχϊϊἹ. 14; ἰχ. 18; [ΧΚο.Ψ 
σῖν. 24. γ. 89. Βοαι. Υἱἷϊϊ. 80; ἰχ. 12. 24: 1 Οοτγ. 
ἰ. 7; 1 658. ἰν. 7; ν. 24; 2 ΤΒ6βε. ἱ). 14; ἐμαὶ 
δ, ἰμ6 Κι χάοτι οὗ στδοθ δηὰ ρίουυ. 1 7688. 1Ϊ. 
12,1 Ὑϊπι. υἱ. 12; Ηον. ἰχ. 1δ; 1 Ροί, ν. 10. 
Ταΐθ ᾿ηγ] δι ΐοι 18 τη ΒΥ οὔδοίοα ὮΥ {86 ΡΓοδοβίη 
οὕ (0 αἀοβροῖ, Ὀιΐ Ββοτιηοιϊπηθβ δῖ8δὸ ὉΥ αοἂ βδἀά- 
ἀγοδαίη ἸὭΘΩΏ ῬΘΓΒΟΏΔΙΙΥ δὰ οδ]]ἶης ἰμθπὰ ὉΥ 
(Βοῖς πδιμθβ, αθη. χὶϊ. 1; ἔχ. χχχί. 2; 18. χ᾿ἱ]. 
δ; Αοἰϑ ἰχ. 4, δπὰ Ὁγ ἰδ οἴδῆοϊοηι πογκίηρ οὗ 
Ηΐδ βρίτὶε ἰὼ ἐμοῖς Βοατίβ. αοά (6 Εδίξον, (89 
Θοά οἵ 411 σγϑοθ 18 ἴθ, 88 οἴβονγμοτο, Η ὙΠῸ 
“Ἀ}1}5, 1 ον. ἱ. 9; αἱ. ;. 1δ; 1 Ῥοὶ. ν- 10. Ηδ 
ἰθπ8 γ68}1268 ἴῃ ἐΐπεθ (1 0816 ργϑβϑῃῦ 116} (86 Δϊο- 
ἰθΏ ΡΟΤΆ] ((π6 οἰ 6Υ}8}) δοὺ οὗ ο]οϑοίΐομ. 

Τδπὸ ἀδυχη 658 5, δοσογαΐϊηρ ἰο ΕἸδοῖυϑ, 86 Κὶπρ- 
ἄοπι οὗ ἀλτῖκπϑϑδ δῃαὰ ἱμδὶ πιοϑὲ βϑδὰ οοπάϊοῃ 
ὙΠΙΟΝ ΟΙοη 5 ἰο 81} ἴδῃ Ὀοογθ ὑπ ον δοηθ ἴἰο 
ΟἸσῖβε. [ἰ δοαιρτίβε8 Ὀοίδ ἱρπόσγδηοθ οὗ αοα δπὰ 
ἰδθ ξεοδίεδι ποτὶ θοῦ ΒΏ658, ὑμ6 ΒΙΔΥΘΣΥ͂ οὗἉ 
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βεαΐδη, δπὰ Ἰδδί]γ, 411 Ἰκίπαβ οὐὁὍἨ Ῥυμπιβγιθηί, (μ9 
Ουγβθ δηα τχαὶῃ οὗὁ οὐ, δπὰ, ;1ὸ την δαά, 19 
ΔΏΣΙΟΌΒ ὑηγοϑ δηὰ ἰοττηθπΐ οὗ δοπμδβοΐθῃθο. Τὶβ 
βρυγο Ὀοΐῃς δΡΡΙ] δα ἰο (89 6.8 'π {μι ΟἹὰ Τοβίδ- 
διοηί, Ῥ8. οὐ]. 10; 18. ἰχ. 2, δἴογὰαβ πὸ οἷυθ, 
(αὶ Ῥοϑίοσς ν)ἷὯδϑ δ ἀγοββίηρ ΓΟΣΊΠΟΣ Ῥᾶζᾶπβ. Ορ- 
Ῥοϑοᾷ ἰο ἀδγκη688 8 (6 τνοπάοΥ} ᾿ἰχΐ ο77 αοά, 
ὙΠῸ Η] 861 }8 Πρ 88 ἰο ΗΪ8 Βοίῃ. [Ὁ γδῃβ)αύθβ 
ὈΘΙΙΟΥΟΓΒ ἰηΐο Η]5 ΒΟΙΥ δῃηὰ Ὀ]ΟΘβϑβθα δοϊ θη 
οὗ Ἰριῖ; πον ἀπαἀογβίδηἀϊπρ 18 ἐμ γοΐη δ] σαν 
Θηρά, (Π6ῚΡ Ὑ1ΠΠωβαποίδοα δηὰ ἐμοῖς οομπβοΐθησςε 
Ἀ]1οα Στ ροδοθ. [0 ἰβ ἃ πόμα γι] ζΐκ!ῦ 88 ἰο 
οὐ ρίῃ, παίυσο δηᾶ οοοί, βίποα 1 τη Ἶκ 68 οὗ ΒΊΠΠΟΥΒ 
[89 οὨἰ]άτοι οὗὐ αοά. “1ὶ ἀἰβοούοσθ ΟΠ ἀΟΥῺ] 
ἐδ ηρ8 δπα σδπποί ὃΘ Β6ΘῚ ὈΓ ἰδ 6 νου] α]γ -Ἰοϊη ἀ6α.᾽ 
Βοοϑ. “1 18 τγομάογίυ, Ἰυδέ 88 ἴο ὁη6 δοχαϊῃς 
ουί οὗἉ Ἰοὴς ἀδυκῃ 688 {μ6 ᾿ἰρὺ οὗ ἀδγ που]ὰ ὃθ 
ΟΠ ἀΘΡΓᾺ).᾽ ἀο Ῥοί(6.. 

γεκ. 10, ὍΏΙΟΒ ἴῃ τἰτὴθ ρδ5ῖ---π ποῦν 
οοτωρδβδβιὶ ομ δίθᾶ..--- Τὸ ΣΟΙ ΘΙΔΌΣΔΠΟΟ οὗ ταί 
(ΠΟΥ δὰ οποθ Ὀθ6;, τωυδὺ ἄθορθῃ ἰμ6 Βθη86 οὗ 
πταϊυἋθ οα ὑπ ρατὶ οὗ (λ 0 τοδ 6185 οὗ ἰδ Ε΄ δι]6. 
Ῥοίοι οἱΐθβ ἔγϑοὶυ Ηοβ. 11. 28, βόσο, οὗ 16 Ῥ60}]6 
ἷπ ὑμοῖν ἔμοη φορά! οι, 10 ἰ8 8814 ἐμαὶ ἐμ 0 Ὁ 6 ΓΘ 
ποὺ {9 ῬΘΟΡΪο οὗ αοὰἁ, Ὀυΐ ἐμαί ἰπ ἰμ80 ἀδγϑ οὗ 
Μρββῖδι, ἀοἂ πουἹὰ βᾺῪ ππίο ἰδοσα, ““Βου αγὶ 
ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡ]6." ἸΤ80 ρδββαρθ πῃ Ηοβϑδα τρδη ΓΒ 
ΤΟΙΟΓΒ ἰ0 ἴβσδο]. Τὴ ῬΓΟΡΆΘΟΥ τηθί 118 Ὁ] Β] τοδὶ 
ὙΠΘΏΘΥΘΡ ἃ ον 8} οοηρσγορδίϊου ἰοϊμοα ΟὨγτ ἰδ ϊ- 
δΔϊΪγ. ΙΓ {μ6 ταρδπΐῃᾷκς 6Γ.Θ (π6 ϑυθδδἐϊαἰλοη οὗ 
ἃ Ὡονν ΟὨ τ δι δῃ Ρ6ΟΡ]6, ἃ ῬΘΟΡ]6 οἰ ΠῈΣ δοϊωροβοά 
οὗ ον) δῃὰ Οθϑῃ 1685, ΟΥ ΤῊ ΙΏΪΥ δα ὈΥ ὙὙΔΥ οὗ 
Ῥσγοίθγοποο οὗ (ἀθῃί}]08--Ὁ (8:9 ῬΘΟΡΙΘ οὗ [βγδ0] 
-π-ίμοβο Ῥσοπιΐδ68 που οἰ ΠῈΣ βὲ}}} σοσμαΐη ὑἢ- 
ἔ] 6116, οΥ ὍὈὸ ζ}8]16ἃ ἴῃ 8. ὙΔΥ ἰδαὶ ποοᾶοὰ, 
ΔΙΌΣ (80 ΠΠΔΠΏΘΡ οὗ Ῥαὰ], ἰο ὈΘ ΙΔΟΤΘ ΟἸΘΑΣΙΥ ἀ6- 
βηραὰ δηὰ βυθβίδηϊδιθὰ. Οὐ λαός ποὺ ΟΠΪΥ Ὡ6 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ αοἂ δυΐ ἰΠ6 ΥΘΟΥΥῪ ορροϑὶίθ. ᾿Ελεηθέν 
τες. “ἼΠο Αοχὶϑὲ ἀδποίοβ ἰμ6 πἰδίοχι 681 ἔδοί, 
{86 δοί οὗ )͵᾽νῖπο σοτηραβϑίοῃ ἴο 6 Υ6 ΓΘΔ]}Υ ἰδκοκ 
Ρἶδ66.᾽ ἰεί ρον. ---οὺκ ἡλεημένοι, ἃ Ἰοπῷ (πη Ὀθ- 
ἴΌΓΣΘ ὑπ 0γ μαᾶ, ὑυπάον ἰμ0 Ὠἰνίπο ᾿υἀστηοηίβ, ᾽09:» 
αἰνϑὴ ΟΥ̓́ΘΡ ἰ0 51} δῃηὰ ἐΐβ ἔσυϊι οὗὐἠἨ οοσσυρίΐοι, 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὸ νουϊ]ὰ 6 δΥγοηθουβ ἰο γορσοδοηύ (86 π8- 
ἰαγο οὗὁἨ χοζθῃθγαιϊοη 88 8 βίδίθ ουὐ οὗ ὑΔΙΟΝ 
ὙΔΊΘΟΥΟΥ 18 χοοα 18 ΒΡΟΠΙΘΏΘΟΙΒΙΥ βονίης, 88 
νυϑίον ον Β ἔγοπι 8 βίγοῃρ ουπίβδίη; (9 ὩΘ Πη8Ὰ 
πθϑάβ δσοπδβίδῃί συν ἴῃ 811} δὶ8Β ῬΡΟοσΒ. ΤῈ6 
Ἰσπὶ οὗἁ ἷ8 Κπον]οᾶρο τουδὺ ἄθορθῃ δηὰ ἱπόγθᾶβο; 
ἷβ νν}}} τηυδὺ ὈΘΟΟΙΩΘ ΤΟΓ6 Ξσπι δὰ ἀθοϊἀοα: ἢ6 
τουδὶ Κ.,ΤΟῪ ἱῃ ἸοΥθ, ΒΟΡΘ, ῥϑίΐθῃποθ δπὰ 41} οὐδοῦ 
υἱγίυοβ, ΗΘὉ. νἱ. 1; Εγρἢ. ἵν. 1δ; 1 Το8. ἱν. 1, 
10; ῬὨ]1]. 111. 12, ΤΐΒ ποορϑϑβιίδίοϑ ὀχ βογίδιϊοη 
οἢ ἴ86 ραχί οὗ οἰμβϑουβ, δηιὰ {6 σοζϑῃοσδαίθ τοιϑὶ 
(οὗ δουγβο ἰῃ ὑμ6 βρὶγῖῦ οὗἩ 86 (08Ρ96], ἴ0Σ ἐδ9 
Π6Β}} 18 ΟΥ̓́ΟΥ͂ ΔΥΥΪῚς ἀρδίπδὶ ἰ8.6 ΒρῚχ10) ΘΟΟΣΤΟΘ 
ΗΒ] ἰοὸ ἀο σοοὰ. “4 Ογἰβιΐδη 15. ἴῃ ῬυοσΘΒΒ 
ΟΥ̓ Ὀοΐπρ, ποὶ δγοαὰν οοτηρ]οἰβα. Οσμβοαυθμί]γυ, 
8 ΟγἸϑιλη 15. ποὶ 4 Ὁ νἰβιΐδη, {παι 15, 6 ψ8Ὸ 
ὑπ Ϊἶκ8 ὑπαὶ μ6 18 δἰσοδαὰν ὁ Ο στ βιϊδη, Ἡ ΆΟΓΘΔ8 μ9 
ἴθ ἴο θΘοΟΙΩΘ ΟΏΘ, 18 πρίμΐηα. ΕΓ τὴ Βἰχὶνο ἰο 
ἐπὶ ἰο δανϑῃ, Ὀυΐ 8.6 ποὺ γοὶ ἰῃ μοδυθῃ.᾽" 1] 8 6Γ. 

2. ΟὨΥΙ δε ἰϑὐ 18 ποὶ βα ϊδᾶοα πὶι ἢ Ρδ5118] θὰ 
ΒΌΡΟΥ οἷδὶ ἸΤΩΡΓΟΥ ΘΙ Ὠ(8; 1ὺ ἀοιμδηὰβ ἱμβοχὶθ] 
ΒΟΥΘΥΪΟΥ ἰοναγχαὰ {86 ο]4 τηδ, δηᾶ 1η518ἰ8 ΠΡΟ ἰὲ 
ἐμδὺ ἱγα ραν Υ ἴῃ ΘΥΟΥΥ Βθδρο δηῃὰ ἔοσια 8.}8}} 9 



ΤΗῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

Θχροδβροὰ δῃῃᾷὰ βἰγυρχαίὶοα τῖ(, νυ. 1.--, 8 6 ῬΤΟΖΤΘ58 
οὔ ἴδ0 ΟἸ τί βιϊδη 1176 ΘΟΥΓΘΒΡΟΏΔΒ ΟΥ̓ΘΡῪ ὙΔΥ ἰο 
1:86 Ὀοχί πίῃς. Ηο ἐμδὶ ἴῃ ἃ γϑί γοροπίδῃοθ 88 
θοοη δα κοηθα ὕγομι δρὶ γ [8] 8600}, πιυβὶ ΘΥΘΟΣῪ 
ἀδὺ τυἷδο ΒΗΘῊῪ ἔγοτι 560; μ6 ἰπδὺ ..88 ραὺ οᾺ 
Ομνῖδε ἴπ ἔδι(, τυϑὲ ἀδιγ γνυὶ Ηΐπιὶ ΟΠ. ΠιΟΥΘ 
(Βοσουηγ. Τΐἷδ8 18 ΠΘΟΟΒΒΑΥῪ Ὀθοδῦδ86 ἰδ οἱά 
Τηδ} οχ βί8 δοηκϑι ἀθ ὑπ πον, δι βουκὶι ὑἱμ6 ἀο- 
μαϊπίου οὗ {86 ΤΟΣΤΏΘΣ Ὀ6 ὈΓοΟΐκθη. 

8. ΤὴΘ Τα ὙΒΟΓΘΌΥ 80 ΠΟῪ τᾶ 18 ΠΟΌΓΪ- 
βϑῃοὰ δηὰ ζυγιογοὰ 18 πΠοη6 οΟἴμον ἰπδὴ ἐμαὶ ἰο 
γι ῖοῖ ἢ6 οὟ08 ἷ5 οσἰβίθησο Ηθ τηῦθϑὺ ΖΥΟῪ οὔἱὐ οὗ 
(ἐκ) 6οά, ΗἰΒ βρὶτἰϊ, δηὰ Ηΐβ σογτὰ. [ὑ ἰδ 8 πιοϑὶ 

ὭΖΘΡΟΙ5 ΟΡ᾿ ΠΙΟΩ ΤΌΣ ΔΗΥ ἰο μοϊ]ὰ ὑπαί ἢ [85 ἰῃ- 
ὙΔΙΟΪΥ ΔρΡΡΤορσγί αἰθὰ 80 τη υοῖ οἴ ἱμὸ Ὠιὶνίπο ποσὰ 
85 ἰ0 Ὀ60 8Δ0᾽Ϊ6 ἰο ἀϊϑροπ86 τ ὶῖ (9 ουὐὐϊπατγτὰ ποχὰ. 
ἮΘ ἐμδὲ ἀϑβρὶβϑβ {18 Δ βύὸπ ὈΘ ῥιαἰβηθαὰ ὮΥ 
αοά, ἴῃ ἐμδὶ Ηθ νν]}} 8ο οὔοοίυ δ! ἀορεῖνο μἷπὶ οὗ 
Ηἰ5 Τἰζὺ δπα δἰσοηρχίν 88 ἰο ἱπάυσδο κἷτα ἰο τοχαγά 
85 Ὠίνίπο χουοϊδύϊουδ δἷβ οὐ Υδίη ἱπηδρ 95 
δῃηἃ Ζ200]15}) ἀγθδηλ8.---ἾἹοδίηροΥ ΒΑγ8: ““ΤῈ0 
ΟἸ τι ΤΩΔΥῪ ΙμΘΘΒΌΓΟ ἷ8 ἴον οὗ ἀοα ὮΓΥ διἷ8 
Ἰουὸ οὗ {Π9 τοογα οὗ ἀοα; ἰἰ 8 αἷ8 ῬΕ6ΓΒΟΏΔΙ] ΟΧρθ- 
τίθποθ οὗ (μ6 Ἰογὸ οὗ ἀοἀ ἱπδὶ ἄγανβ πεἷπὶ ἰὸ 186 
ποτὰ, δῃὰ νοΐ 6 866 .8 18 8ὴ οὐδσ-ἰπογοαβίηρ, 
ΘΥΟΓ- ἀρ Π ΘΧΡΟΣΙΘη66 οὗ ἰπ6 χρηστότης οὗ 
ἐμ6 ογά. Ἰπαυΐγγ Ἰοὰ ὉΥ βυσὴὰ δἢ ἱπιρα]βο οὗ 
ῬΘΙΒΟΏΔ] σοπιηθηΐοη Ὑγ]1ἢ {μ6 Μογὰ σοπίδί πΒ νυ ἱἢ- 
ἴῃ ἰΒ6] 15 οσῶ Τὺ]9 δῃὰ οογγθοϊΐνο, 8. ῬΟΎΤΟΣ 
Ὑἶο ἢ χαύμ 6 5 ἰοχοίμο Ὁ ἰηΐο οΠ6 σΘηίγο οὗ [19 8]] 
ἐπ υδυυγίης 2508 οὗ ἐμὸ ϑδοτγὶρίυτοβ, δηὰ χυδγὰβ 
ἐδ θα ἤγσοπι Ὀθίης βιδιϊογοα δηὰ αἱ οπαὶθα." 

4. Αἰ ειρ᾿ὶ γἰϊδὶ μουδ6, ἃ ἰδπιρὶο, πλυϑὶ 8150 Βαύθ 
8 υΐοδι  Ρθ0Ρ]6, γ. 4ά. Τὸ ρυΪ δ  Υ δου Βθογδίϊοη 
οἴ ἴμο Νοὸν Τοβίδπιθηὐ σομβἰϑ8 ἰῃ ἰμϑὺ ἯΛΘ Βοὶζα 
ὍΥ ἰδ9 56] -ϑυγγοπαᾶον οὗ ὑσαθ δὶ ἰλ6 ἰγὰθ δβῖῃ- 
οἴἶοντί πα δηὰ δίοπμοπιθηὺ τδάθ οα Οοἰροίμα, δηά 
οἴὔογϑα δηὰ ργοβϑῃίϑα ἰο 8 ἴῃ (116 πη68}8 οὗ ζΥ866. 
ΕΠτβί σοΠ168 ἐμ 5π-οἴδονίης, ἰδ δὴ [186 Ὀυγηὶ- ἴἶοΓ- 
ἴῃ, ἰδθη {πὸ ὑπ8ηὶς- οἴου; ΒΘΏσΘ ΠΟῸΠΘ Ο8Ώ 
Ἰἶνο πὶ (0 ΒΟΥΥΪ6Θ δηὰ (0 ἰπ9 ὈΓαΐβθ οὗ αοά ὑπ- 
1085 ἢ6 τοὶ δ6γνὸ δοὶσθά, Ὦγ [88 ἰσχυθ Ὀυγηὺ-οΟὔοΥ- 
ἱηρ οἵὗἨ αί(ἢ, ἐπ 6 ἔσθ 5᾽π- οἶον οὗ Ονὶδί, δπὰ 
1688 ἰδ ὙΠοΪΘ 118 ὈΘοοιμ 6 (Ὑγονϊεῖπςς ουὐ νΥ Ϊγ 
ἤγοιῃ τὶ ἢ} ὁπ 6 8016 ἐμ δης-οΟὔὔου ἢ 6, 956 τ 1016 
δὰ υπάϊνϊ θὰ δοὶ οὗ νογβῃὶρ. Τῇ Γο8] Ὀιτγηῖ- 
οὔοντίης ἰδ (Βαποθέοτι δ σαροπίθποθ δηὰ ἔδίνῃ, 
Βογοίη δ αἰθ5 ἀ4}}γ τὶ {896 τσὶ κί δἰη- οἵου - 
ἱηρ οὗἨ ΟὨ νβί, δὰ ἀαἶγ χουῖνοδβ, δηα βυ ὅθ τ ἢΐτη- 
86 ὶ} δηὰ μἷβ σχιιοὶο 1ἰ8 ἰο Ὀ6 ροββοϑϑϑὰ οὗ αοά, ὃγ 
οί γοβποά, ρυνγ οα δηὰ οοπβυιθα ἴῃ ὑμ6 ἔτο 
οὗ (ἰδ6 Ηοὶγ Ομδοπί.᾽᾽ ΚΙ οἴοι!. ΤῸ φΘΏΘΓΑΙ 
Ῥτϊοϑιποοά οὗἩὨ Ομ δι δ 5 ΔΡΡ 108 ΟἿΪῪ ἰο οΘοπγοσί- 
οὐ, Ὀ6] νης δπὰ ᾿ἰνίηρς ΟΠ γι δι δη8, δ ἃ ἰδι}}168 
ἐμαὶ {Π6Γ6 18. ΠΟ 61858 ΟΥ βίδίε οὔ ΟἾΔ 8 Ὀγὶν- 
ΠΙοζοὰ τὶ ἢ ὁχοϊυβίγο πιοαϊδιΐοη οὗ βαϊνδιϊΐοη. [ωυ- 
ΠῸ07Ὶ 88 ΡΟΎΟΥ ΠΥ Ὀγουχιὶ ουἱὖὐἱ 818 ἀοοίγ ὁ ἴῃ 
οοπηθοίϊοη πὴ ᾿υδιϊβοαίίοη, δηὰ βρεῃθον ῥγο- 
Ῥουπηάοά ἰὑ δπονν. Βυὶ ἀοὰ 88 ᾿ΔἸκονν8ο ἰπϑυϊυὐθὰ 
ἴον ἴλ9 σδυτοὶὶ δ ΟΟΘ6 [0Γ ἐπ δατηϊπἰβιγαιϊοη οἴ 
Ἴ.6 τόδ οὗὨ χγϑοο, ἃ οἰδδαυὶν ἀοδηθα βογγὶσθ ἰὸ 
Ὧ6 σοπιηϊίῤοα ἰο δοτίαϊ ἢ ΡΟΥϑΌΠη 5, 0} 5 οὐϊάθηϊ 
ἔγοτα 2 ὅοὺν. ἱἐϊ1. 1]: Ερμ. ἷν. 11; 1 Οονυ. χἰϊ. 28; 
Μαιί. χχυϊἱ, 190. 20: 788. 11}. 1; 1 ον. χίν. ὅ. 

ὅ. Τπὸ Ὀἰνίηο ρ᾽θαβυσο τοδίβ οὐ ἰδὸ βρί γί] 
δοοτίβοοθ οὗ (Π6 ρῥγὶοϑίβ οὗ ἐἰ!6 Νοὸν Τοδβίδπιϑηί, 
ΟἾΪΥ ἴον ὑμ6 δβακο οὗ Ομ σὶδὲ ; σθοτο (5 ὑγα ἢ ἰδ 
δἰῃσοογοῖὶγ Βα] 4, ποιίθον 86] [-Ὁἱριίοουδβῆθδβ, ΠΟΙ 
ΑἀΘΒΡΟΠΘΠΟΥ͂, (8 ὑπγὶη ϑἰδίοσ, σδῆ τηδἰηἰδίη ὑπ οὶγν 
τουοά, 

6. Το παίυγο οὗἨ Ομγὶδὶ τοβοοὶδ ἰἰβοὶΥ ἴπ Ὀ6- 
Ἰίουθσθ. ΤΠΟΥ δζσθ, υ. ὅ, βίοποβδ, ὑθ 68, Ὀγίϑδίδ. 
ΕΥ͂ΟΤΥῪ δίοῃθ 15, 88 ἰΐ Ὑ6ΓΟ, 8 ὑδιῦρ]9 ὈΥ ἰἰδο, 
ΤΩΔΏΥ Ὠουδο8 οὗ αοἀ οοπδίίαϊο ὑμ6 Οπο Οδυγοὶ 
οὗ ΟὨγτίδϑί. 

7. ΗοΙ͂Υ δβοτὶρίυτο 8 εἱϊθηί οοποογηΐηρ [.6 Ρτο- 
ἀοδιϊπαϊίοι οὗ ἱπάϊν  ἀ 8}]8 ὑο υρθο]ϊοί, δἰ δηὰ 
ἀδιχηδίΐομ, δι Βοιρῃ ἰἰ ἰθΔ 665 ἐμ δὶ ἀοἀ Βι45 (ἰδ- 
ΡΟΓΑΙΙΣ) οοποϊυάἀοὰ 8}} πα ἀπθοϊϊοΐ, (μ8ὲ ΜΒ ταϊρὰὶ 
ΔΥ͂Θ ΤΙΠΘΤΟΥ͂ ΠΡΟῺῚ Δ]1, Βοπι. χί. 82. 
8. ἸῺ ἰμ6 ΒΟΙΟΤΣΙΏΘΥΒ, γὸ δδουϊἃ ἀτῶν (ἢ 

ἰγταθ ἰάφα οὗὁἩ [09 Ομ γἰβέΐϊδ ΟἸ το ἤγοσι νυ. 9, αἱ- 
{μου 10 ΔΡΡ᾿Ϊθ98 ΟὨΪΥ ἴο ἃ Βπι8}} ὑγδοίίοῃ οἵ ἰδθ 
ἀοχοπογαίθ Ομ τ βίοπάοῃ οὗ ὑπὸ Ῥχγοβδϑηί. ,1|16 
ὉΏΖΟΩΥ ΔΙῸ ΟὨΪΥ ἴῃ ΔΡΘΔΓΔΏΟΟ δῃἃ πδ1)6, οί ἴῃ 
ἰγσαΐ δηὰ ἰη ἀοοὰ, πιο οτα οὗ ἰδ Ομυτζοὶ. 

9. Ἧ᾽ο Ἰοᾶγῃ ἔγοπι υ. 9 ὑπαὶ ἰοῦ 'β 0 δηι  86- 
βἷαβ Ὀοί θη ἰμ6 ΝΟ Τοβιδηηθηὶ δηὰ ἰδο Ο]ά, ῥτὸ- 
νἱὰ θα {πὸ Ἰαϊίον Ὀ6 ἐσοδ θα δοσογάϊηρ ἴο 118 ἰκογηοὶ 
διὰ βυθδβίδηοσο; Ῥοίονρ δοιρτΐβοθ Ὀοὶδ 88 8 υἱὲ, 
Ὀαΐ αὐ (89 βΒδῖλθ (πη κἴνθϑ ὉΠΙ ΌΤΙ ῬΥΟΙΙΪ ΘΠ 6Θ 
ἰο {86 βρίτὐλ δ} 7 δηὰ ἰηἰγὶ δ᾽ ον οὗἨ ΟὨγἰδἐΐϊδη- 
1{γ, δηὰ βρϑοϊῆθβ ἃ βρ᾽ εἰΐι 8] Βουδθ, ΒΡ! 8] 880- 
τὶ δσοοδ δηᾺ Ἰ᾿ἰνίηρ βίομοθ:; 8ὸ ἐμαί {86 ΟἹὰ Τοβίβ- 
τηθηὶ 18 Γοργοβθηίθα ὈΥ Βίτη 88 {πὸ ὈΪΥΙΠΟΙΥ͂ ἃ Ρ- 
Ῥοϊηϊοα ὑπγοβιοϊά δηὰ Ῥοτοῖ οὗ ἰΒ6 Νον. 18 
Ῥτγουΐησδο οὗἁἨ Ὀγίησίηρς ουοὐ ἰμθ οοπίγαϑὲ Ὀθίγθϑαῃ 
πο ΟἹὰ Ἰ᾿οδίδιαθηῦ δηὰ {πὸ ΝΟῊ ν͵δϑ ἰοἷι ἰ0 δι. 
Ῥαυ]. 

ΗΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

γκβ. 1. Ὑ]ιἶοῖ δρὸ πο ἐπ κθ (ἰδδὲ [κ1}} Ὁτοῖδ- 
ΟΥΪΥ ἴονο δῃά οὐχιῦ ὑμπουθοσο ΘΑΥΠΟδΟΪΥ ἰο Ὁθ 
Τουρῶμς δραϊηδβί δπὰ Ἰδἰα 8514.ῆ---ατονία ἰὰ ΟΕ σΙ8- 
εἶδ Ῥογίθοϊϊοπ: (4) 18 8011; (ὁ) 118 πΘΟΘΕΘΙΥ; 
(ο) 118 Π]68}8.---Ἰ,οΥὸ οὗ {μ6 ὈΙΎΙΏΟΙΥ σἼΎΘἢ ΠΙΘΆΠΒ 
οὗ στοῦ Ὀοΐμ (86 τηδὺὶς δηὰ ἱπδὶς οὗἁ (ἢ). 6 ΠΟῪ τΏΔ}. 
---Τοὁ Τουπάιΐοη, οὐ ἩΙσἢ 4}} ΟὨ τ δι δὴ ΟΧΒΟΥ- 
ἰδἰἰο.8 ΔΙῸ γϑαίϊησ. ---- Ὑπὸ ἔσθ ΟΒυσοῖ ἰδ [80 
ταοΐποῦ, μουν μον σὨὐάγθη Ὑἱῖ8 16 ῬΡαγο 
ταὶς οὗ ἰὰ9ὸ Ὠίνίηθ ποτγὰ.---Φ 658, {6 δἰ ΥΒ 
οοτάϊαϊ δπὰ ἀεὶ κι ἰη [{76, δυδοτῖπο δηὰ ἀγίηξ. 
--- Ἀσγίϑὲ, (λὸ ᾿ἱνίηςς δίομϑ, ουπὸν ᾿ἰνυϊηρ δηὰ δη- 
τηϑίΐης Ηΐδ Ρ6Ο0Ρ]6.---ΟὨ τ δι δὴ 8 διὸ ᾿ἰνὶρς βίο 68 
ἴα (0 Ὀυϊἀΐπα οὗὨ μ6 Κίπρσάοτῃ οὗἩὨ αοά: 1. ΤΠ δὶ 
ἀοοβ ἰὰ Ἰηϑϑῃῦ 2 μαι ἰβ ὨΘΟΘΕΒΑΤΥ ἰο ἰἰ7 Ἂ88. 
Ὑμαί οἀναπίαρο ἄοοϑ 1 Ὀγίημρ7ῦἅ---Τὸ Ομ τ  δεῖδῃ 
βίδίθ ἃ ΒΟΙΪΥ ρῥχίθείμβοοά: 1. 1ἰ8 αἱγχπίίγ; 2. 
[15 ἀυιΐο8.---Ἐ πὸ ὑνο-10] 8 ἀοδιϊπαιίου οὗ {ἰδθ 
ΟΠ ΓΟ 8 σοΥ ΟΣ -βίοῃ6.---ΟΥὦ (0 γὙ6856}5 οΥ τγδὶ 
δού (ρτορδγθά) ὕον οοῃάοιηπδίϊΐοη.--- 6 Ομ οΒεδ 
ξοποτγαίΐοη οὐ (6 ομϊϊάτοη οἵ αοάἀ: 1. Τμεὶγ 
οἸϑοίίοη ; 2. ΤΠ ον ἀθβιϊπαίΐ οῃ.---ΟὨἹῪ αὐ Β Ροὺ- 
Ρἷο ἰθ ἃ Ρ60Ρ]6 ἱπά θά. 

ΞΤΑΒΚΕ :---ΤῊθ Ραμ βΒτηθηὶ οὗ δή ἰ5 δῇδοοίοα ὈΥ 
τοροπογαίίοη, ΤῸ ὑπ 8 τηυϑὺ ΒΌΡΡΙΥ 8 τ (10 
ΔΌΪΠΙΥ ἰο δυοϊὰ ου]].---θ {μαὶ Ὀοίγαγβ διδοὶ- 
ταθῃ ἴο Βοῃ8 006 ἀδυ]Π ηρ δα ἰο τ ΐοι παίυγαὶ 
πδυκμιΐποϑ8, ΒδὈΐϊΐ, ΟΥ τῆϑηποῦ οὗ 116 τόπον μἷπι 
Ῥϑου ἑν 1140]16, χῖγος ὑτοοῦ ἐμπαὺ μὸ ἱβ ποὶ γοὶ 
ἴῃ ΘΑΓΠαΒὲ 88 ἰο ͵ἷ8 βαποὶ βοδίίοῃ.---- ἰὴ 18 δὴ δτοῖ- 
ἀφοοίψοῦ;; ᾿Ἰϑὲ ΟΥ̓ΘΡΥ͂ Τη8η ἰδ οᾶσο ποὺ ἰο ὃὉ6 ἀθ- 
οοἰγοὰ, δὰ ποὶ ἴὸ σοραγὰ οΥἱὶ δηὰ ἢδυη Ὁ] 88 
οοά δπά Βδυτη]688.---Ἴ πὸ ἸΟΏΡΘΥ δμα ἐπ ΠΟΤᾺ ἮΘ 
Ῥδγίδκο οὗ ἐμ βισϑοῦ τὰκ οὗὨ (89 Οοβρεὶ, (9 
ἸΏΟΓΘ ἀο γ͵ο ἰποῦθδβο ἴῃ (86 πρίνὶϊ.----δὶὶ δ κίντοϑ 
ὯΒ ΒΟΠῚ6 ἰβδίθ οὗἩ 80 9Ὁ866, ΠΙΘΓΟΥ δά ἸΟΥΪῃ ς- 
ἰεϊπποβϑ οὗἩ αοὰ, Ῥβ. χχχὶν. 9.--- ο ἰδμαὶ ἰδϑίθβ 
(6 φοοάποθβα οὗὨἨ Θοὰ τασδὶ δον ἰΐ ἱπ Ἰονϊος 
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ΘΟΏΥΟΣΒΟ τἱΐὰ Ϊ8 ΠΟΙ ΒΟΟΣ. --- 7011 10 οα 
Οδσιδὶ; Ὑπὸ 68η ἀοδίγου ἐμπὶβ ἰθρὶθ, Ναί. χυὶ. 
18, ἴπ ἰμὶ8 ἴθι ρ]6 ΟἿΟΣ αἰ σΘΏΔΥ ὑπὸ ΠΟΘ ΏΒ6 
οἵ ΤΟΙΣ ῬΓΆΥΘΡ δηὰ δ80.1800.--οοὦ ψΟΓΣΚΒ 810 
νῦ}} ρ]οδδίης ἰο αοα, ποί Ὀθοδϑι8θ οὗ ἱμοὶγ ΡῈ - 
(εοἰΐοα, Ὀὰὶ Ὀδσδυδο οὗ Ομ γὶδὺ (6 Βεϊογοά, ἔον 
(Π07 τὸ του ἱπ αοὐ, πο. 111. 2]1.---ΟὉοηβι ον 
(89 οδ80 δηὰ {πὸ ογάοσ οὗ βδϊγδίίου ; Ὁ σὶϑὶ ἰδ 
ἴ(ο οδ8ο, ζ6 18 ἐπ οτάον ; Ὀοΐδ τησδὺὶ ρὸ ἰοχοίμο Ὁ 
ΟΥ δδιταιϊϊοη 18 ἱτροββϑὶ Ὁ16, πο. 111. 86.---ΤΏ 890 
ψ80 τοΐοοί ΟΠ ἰδὲ ᾽οδο ἐμποῖν ᾿1ἴο, θα ἀο πο ὶῖ 6 Ὁ 
δυτὶ Ηἷτπη ποῦ Ηἶΐθ ἀο5ρ61 ΒΠῪ ΤΏΟΓΘ ἐπ 8 8 ν0}}- 
δεοι το ΟΥ̓ Θ -δίο 9 68 δ Βυγί ὉΥ ἰμο86 Ὑ810 
διυτιΪ6 αἱ 1|.--- Τὸ στοαί οἸΟΥΥ οΥ̓ ὈΘΙΊΘΎΘΓΙΒ :--- 
[Δ 6Υ μΥϑ σοπδβοϊδίΐου δπὰ ἴον ἰπ 116 δῃά ἀρδίῃ.--- 
ΤΙ υποοηνογίοα ΔΥΘ ΘΌΟΣΩΑΙ ΠΑ ὉΪ6 ἰο αἀοἄ, {86 ουη- 
τοῦτο Ῥγοοϊουβ δι ἃ δοοορίϑῦϊ]ο. 

{1500 :-΄ ΞΘ Ί ΠΟΘ ΚΤ ΤΟΡΘηἑ8Π06 : (α) 18 παίυτοα; (δ) 
ἴ18 πιοιϊνο.---ΤἸὩῈ6 ὈΪοδβοα σοι τοι ὙΠ} ΟἸτιϑὶ 
δεδι8. --- Το οχα]οὰ αἀϊχοϊν οὗ ὑδ6 Οδ γί ϑιϊδη 
ΟΒΌΓΟΒ.--Το Ο τ βεῖα ΒΒ 116 οὐ ζαὶ}}.---Τ ὁ 
ΟἰΘΓΏΔΙΙΥ ᾿τατ ΟΥ̓Δ Ὁ]6 ἔουπαδίϊου, οὗἩ {86 Κἰπράοαι 
οἵ ὨΘΔΥΘΏ.---ΟἸτἰδὺ βίδ 45 'π ἃ σοηἰΓαβιθα γο]αίϊοη 
ἰ0τη8ῃ.---Τ 6 ΑΡΟΒ(16᾽8 ὀχμοσχίδιϊοι ἰδὲ τὸ βιοι]ὰ 
Ὁ} ἃ ὩΡ ΟΌΣΒΘΟΙΥ 8. 

Γ[ΕΙΟΗΤΟΝ:---ἦν. 21. 2. Το ΔΡοΒβί]9 γοαυΐγο8 
ιοβο πο ἐπίηχε: 1. ΤῊ ἱππόσθηοσγ οὗ ΟὨ] τοι ; 
2. Το δρροιϊϊο οὗ οὨ] σ οΏ.---ΕΡΙΟΥΤΕΤΟΒ ΒΑΥΒ: 
“ΕγΟΤΥ ἰδης Βαῖδ ὑνοὸ μδηά]98.᾽ ΤΠ τὶ οὗ 
ἰδκίης ἰΐπκβ Ὀγ ἰμ9 Ὀοίζον δἰάθ, τ ἰδ Ομ ατῖ 
δἰ παν 8 ἀοἰἢ, του] βατὸ ταυοῖὶ οὗ ἰΠ056 Δ ηρ]}ὴ 618 
δη πολτί- ὈσΓπίη ΚΒ ἰμδὶ 80 Δοου πα ἷπ ὑπο νου] ὰ.-- 
Τθοτο 8 ΠΟ 6 ΟΟΙΩ68 ἴο ἐπ Βοδοοὶ οὗ ΟΠ τδί, βαϊι- 
ἰπῷ ἰ89 ῬΒΙΙΟΒΟΡοτ᾽ 8 ποσὰ, μέ ,αδυΐα ταξα, 88 
ὈΙΔηΐ Ρᾶρον ἰο γοσοῖγο Ηΐβ ἀοοίσμο, Ὀαὶ, οα {116 
ΓΟὨΓΓΑΤΥ, 8}} ΒΟΡΙὈ]οὰ δηὰ Ὀ]υττοὰ ἢ δα ἢ 
θδε6 ΒΔΌΪ8 88 {1.686---ἸῊ 8160, ΒΥΡΟΟΥΒΥ, ΘΗΥΥ͂, 
εἰς.---Ἴ 0886 ν ΔΘ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ ΘΟΠΟ 008 οὗ χκοοὰ 
ποατίδῃπηθπι: 1. Τὺ ἰμ9 ζοοὰ Ὀ6 ρσοοὰ δηὰ 
ποϊεβοηθ: 2. ΤῊῆδὲ (80 ἰηπναγὰ δομπβιϊιυϊοι οὗ 
ἴΒοπ ἰπδί 86 1 Ὀθ 80, ἰοο.---Π δάεπι αἰϊγηιῖτ 61 φιιῖ- 
ἐμ εοπείατει2.--- Το δὰ ἀπτϊχοα, 85 τ ἰἶκ ἀγλννη 
᾿ατη δι Ι } ἤσγοτα (86 Ὀτοδϑὲ; (6 Ῥῦτο ψογὰ οὗὨ 
βοά πἰίβουξ 86 τιϊχίυτθ, ποὺ ΟὨΪΥ οὗὨ ϑγτγοσ, Ὀαυὶ 
οἵ 81} οἴμοσ σοιηροβίιοη οὗὨἨ τναΐῃ, ὈΠΡΓΟΒίδΌ]90 
δα ]εςῖὶβ οΥ δήεοί θα Βυδ ΘἸοαΌΘΏσΘ, δ 0 ἃ8 
Ὀοδοῖθο ποὶ [80 ταδ΄θδὶν δηὰ χταυϊὶν οὗ αοα᾽Β ποσὰ, 
Ῥεῖ. ἱν, 11.-- “ θεδῖσο ὑμ6 ΒΊΠΟΟΓΟ τὰ] κ᾽): 1. 10 
δουϊὰ Ὀ6 δίῃ α)]; 2. οδγποϑὶ: 8. σοῃδβίδηΐ. 
χε. 8. 189 ἴγοα στδσθ οὗ αοἀ νγυδ8 κίνϑῃ (0 Ὀ6 

ἰδϑίοὰ ἴῃ 86 ΡΓΟΠΙΪΒΟΒ, ὈΘΙΌΓΘ {π6 οοτμΐηρς οἵ 
Οτῖδὶ ἴα 9 δόβιι, Ὀὰὶ Ὀοΐηᾳ δοσοιι βμ 6α ἱῃ Η 18 
σοῃΐη, ἴθ ΜΠ) ἰῃ6 Βυγοθίμθϑβ οὗ ζυϑδοθ τηϑἀθ 
ΠΟΥ Βομδὶ 16; {πΠ 6 ὙγὙΑῶ8 1ὑ τότ ΓἸΥ Ὀτοδομθα 
δηὰ Ἰεὶ οὖ ἰο ἐπ οἹοοὶ του], θη Ηδ νὅβ 
Ῥίεγοοὰ ου (86 6Γ055 δὰ Ηἶἷβ Ὀϊοοᾶ ρουγοὰ ἔοτγίι 
ἴον οὖν γοἀδεπιρίϊοη. ΤΆΑγουσλ ἰλοδα λοίεδ οὗ λὲδ 
κουπδε πιαν τος ἄγαιο ἀπά ἰαείε ἰλαί ἐλε Σοτά ἐδ στα- 
Ὅονς, δ γ8 8(. Αὐρυδείη.--- 1 γ9 πάτο ἰδϑίοα. 
Τμετο τηῦδὺ Ὀ6, 1. 8 ἤστῃ Ὀο] νης ἰ86 γα οὗ 
{δε ῥτοτηΐδοβ ὙΒοσοΐῃ {π6 ἴγθο ζγδοο οὗ αοα ἱθ 
ΕΣργοῦδοὰ οδηὰ Ἔχ ἰοἰϊοα ἰο 8; 2. Δ ῬΔΥ ΟΌΪΔΡ 
ΔΡΡΙΙοδιΙο ΟΣ αδἰϊγδοίΐου οὗ πα στᾶσθ ἴὸ οὔγ- 
δεῖτεβ, τ ΒὶοὮ 5 88 ἐμ6 ἀγα σίης ἰπ080 ὈΓΟδϑἕβ οὗ 
δοῃροϊδιΐοη, 18. Ιχτὶ. 11, πϑιιοῖυ, {86 ῬΓΟΙηἶΒ6Β 
θοπἰδιηρὰ ἴῃ ὈοΐὨ Τ οσἰΔΙη 8; 8. {670 8 ἃ 5686 
οἵ ἰδ δισϑοῖποβϑβ οὗ ἰμδὲ βρϑδοθ Ὀοΐπρ δρρὶ θα ΟΣ 
ποις ἰπίο ἰθ βου], δῃὰ ἐμαὶ ἴα ῬΥΟΡΘΥΙΥ [818 ἤκεο μον 

νυν. 4. δ, 1. ΤῈ παίασο οὗ 89 Ὀυϊϊἀΐηρ: 1ἰ 15 

δ 

ἃ Βρ᾽ τ 8] Ὀυϊἀΐης ; Βανί {818 ᾿συϊυϊοσο ἐμαὶ 
ἰξ 15 ἑοία ἐπ ἰοίο εἰ ἰοία ἵπ φιαϊέδεὶ ραγίε. 6 Ηθ- 
ὈΡΘΟῚ 0 [80 νγογὰ [ὉΓ ραΐαοο διθαὰ ἱἑεπιρίδ 18 ΟῊ 6, 
2. ΤΠ τηδίοσἑίδ]β οὗ ἱϊ. 8. ΤῈ βἰγυαοίαγο ΟΥ ᾺΥ 
οὗ ὈυϊΠαΐηρ ἰἰ.---ΕἸγβὶ δοταΐηρ δὰ ἐμθῃ θα] ὉΡ. 
--Αϑ {8686 Βίοῃ 8 γα Ὀ81}} ου ΟΕ σῖβὶ ὈΥ ζαὶ(, 850 
(ΠΟΥ͂ ΓΟ σοτηθηίοα ὁη6 ἰ0 δηοίμον ὉΥ ἰογ6.---“Α 
ΒΟΙΥ Ῥσχιοδίμβοοα"": 1. Τὴ οδῖοσο; 2. 76 βουύυΐδθ 
οὗ δαὶ οἷοο; 8. Τὸ δυσοοβδ οὗ {μπδὲ Βοσυΐο9.--- 
[Αρρϑγοηῦ ρᾶγδάοσχ: Θοά οἱδίτηβ 86 μοασγύ τολοῖδ 
δηἋ γοὶ ὄγοζεη.---Μ.] 
ΕΚ. 6. Τὰ (μθ80 σΟΣὰΒ τὸ ἔγο ἰδίημρδ: 1. 

ΤῊνἷ8. Τουπάδί(ίϊου δίοηο; 2. Το Ἰαγίηρ οὗ ἰὺ; 8. 
Τὴ ὈυΠαΐηρ οα ἰζ; 4. ΤῈὴ6 βγῆμθδβ οὗ ἐμὲ 
δυμΠ]άϊΐηρ; ὅ. ΤῊ ργοδίηϑδθ δηἀ δχοθ]] θη 66 οὗὨ {89 
Ὑ0180 ψΟΥΙΪ,.--- Παὺ ΒΕΝΕΟΑ ΒΑΥΒ οὗἨ νίβάοιῃ 18 
ἴχὰθ οὗἁ ἔδι (ἢ: “}ιμο πεμότος Ῥοίεἶδε6 αὐ δαρίοπίίαπι 
»εγυεπῖγε, πἰδὶ ριιίαδδεηΐ 86 7απηὶ ρεγυεδη 586.᾽" 

ΨΕΒ. 9. 1. Το εϑίδίο οὗ ΟἸιγιβϑιδηβ: 2. [ἐβ 
ΟΡΡοβιίΐϊου ἰο {δ6 βἰδίο οὗ ὑπο ονουβ; 8. ΤῊ δηθὰ 
ΟΥ̓ ἰδ. «“«αἀδπογαίϊομ᾽: ἸΤΏΘΥ ΔΥῸ οὗ οὔϑ' παίΐοῃ, 
ὈΘ]οηκαίηρς ἰο ἰδ βαηθ ὈΪοββοὰ Ἰδπὰ οὗὨ Ῥσγοιῃηΐβθ, 
8.11 οἱ (120 η8 οὗὨ (86 ΠΟῪ ὡεγωδαΐοπι, γοδ, 811 681]4- 
ΤῸ; οὗὁἨ [80 βδῖὴθ ΨᾺἈΤΪΥ, ὙΒΟΣΘΟΥ͂ 9688 ΟΠ γἰϑί, 
86 τοοὲ οΓΓ᾽ ὕεδδε, 15 ἰμ6 βίοοϊκ, ψτῆο 18 {16 σγεαΐ 
ἀύιϊσ δᾶ ὑπ σγεαὶ Πισλ-ργίοδί, διὰ ἰδ τ ὑΠ6Υ δ΄ 8 
τοψαῖ »τὠείλοοά.---- ΤᾺ ΟΥ γΟΒο Ὁ]6 ἴῃ ὑποὶν αρὶ τὶῦ- 
18] βἰδίθ ἐμ [μου] 16 8] Ῥχίοδίμβοοα: 1. Ιῃ {ποὶν 
οοπβοοσχδίϊοι : (4) ἐμ 6 0 6 ΓΘ γδϑμϑά, οἵ, δον]. δ; 
δ) ΤῈΘ ὙΔΒΒΪδσ ῬγὙ88 δοσοιη δηθὰ ὉΥ βδοσὶ σθ 
θείου Ὀ]οοὰ 88 βιὰ ἴῃ βδου ῆ967; (6) ΤΟΥ 
Μ6ΓΟ δηοϊηἰοα [ΟὨγἰβ θη ΔΓῸ δῃοϊπίθὰ Ἡλι ἐμ 0 
εἰἴι5 οὗ ἐὰ9 ὅριγι 7; (4) ΤΉΘΥ πόσο οἱοίμοὰ ἰπῃ 
ΡῦΓΟ χαγιμθηΐβ, ΡΒ. οσχχὶϊ. 95 (6) ΤΟΥ μδὰ οἵ- 
ἴον. Ρυὺ ἱπίο ἐμοὶ Ββαπᾶβ. 2. [π ἐμοῖσ 860:- 
Υἱοοβ: (α) ΤΟΥ μδὰ ομβαῦβθ οὗὨ ὑμβθ βαποίυυΥ 
Ομνίβιιδηθ μαῦθ οἤδσρο οὗὁἨ ἰδοῖν ᾿οαγίβ7; (ὁ) 
ὨΟΥ͂ ΟΡΘ (0 Ὁ]088 ἐἢ6 ΡΘΟΡ]Θ [(Π6 ῬΓΆΥΘΥΒ 0 
ΟΒΥἸβ Δ 8 ΘΟΠΥΘΥ͂ ὈϊοβαΐηρΒ ἰο ἐμο νου4]. 8. [πῃ 
μον σουγβο οὗ 16: [πὸ 118 οὗὨ ΟΠ γΙβιλδπβ 15 
γοχυϊαιοα ὈΥ 8 οοά6 οὗἁὨ δΒΟΙΥ 16418.---Μ.] 
[ΒΑΧΤΕᾺ :-- ΕΒ. 2. ΑΪὰ8 νμδΐ ἃ τυ] οἴ 

ἀν δυῖβ "88 ΟΠ σὶβί, [μδὲ ἀτὸ Ὀὰΐ ᾿ἴκὸ ἱπίδπίδ, (που σὰ 
ὑΠ6Ὺ ᾶνο ὨυΠ οΓοα ἔθη, ἐνγοηίγ, ἐμ τίγ, ἐοσίυ, δίς 
(γ, ΟΥ̓ ΘΥ̓́ΘΙ ΒΙΣ(Υ γΘΔΓΒ οὗἁ βρίγίι8] 1179.---Μ.] 

[90ἘΝ 6148:--- 2. 9. ““Ἴ Π6ΓῸ ἴ8 ἸΟῪ ἨῸ ΙΏΟΥΘ 
ΔΏΥ ὈΪδ66 05 οατί ΠΘΓΟ ἐδ 6 8016 ΟΒΌΓΟΝ Δ8Βθιι- 
Ὅ168. ΓῸΓ τΟΓΒΗΪρΡ; Ὀυὺ {Π6Υ 4}} 68βθ } ]6 ἴῃ ἰδ 6 
ΒΟΑΥΘΗΪΥ ΓΈ ΒΔΊ θα, ΒΓ 7688 ἴδ, (Π 6 δη({{Ὑ}6 οὗ 
ἐμὲ οἢ ϑασίμ, ἴῃ νυ Βῖο (μ6 ΟΠ ΤΟΣ οὗ 15Γ86] Δ5861- 
Ὀ]6α, δηὰ ἰονγαγὰ νυ ἰοι ἐμ ΘῪ ΟΥ ΒΕ ρΡΡΟοά ἔγοιῃ 4]} 
ΘΟΥΏΘΙΒ ΟὗὨ ὑμ6 Ἰαπᾶὰ. Ηδργο ἰμ600 ΟὨ δασίῃῃ παῦθ 
Ποῦ οοηγογβαίίοη, Ῥ.1]. 111. 20. δπὰ υπίο ἐμπδὺ 
ΡῬίδοο ὑμὸ ἐγῖθοβ οὗ ἀοὰ 20 ὮΡ ΠΟῪ ὙΟΥΒΕΙΡΡΙπς 
αοά, 411 βουνΐηρ ἰῇ ὨΘΉΎΠΟΒΒ οὗ πὸ ϑ'ρ᾽τὶϊ; δὰ 
{6 0 δ.Θ ΠΟ ὙΟΓΒΠΙΡΡΟΥΒ ΠΟῪ Ὀυΐ ϑρ᾽ τί] ποῦ- 
ΒΕΪΡΡΟΥβΒ. Τδυβ ἔπ 616 18 8 δηὰ γμυΐ ἰο 411] δοῃίτο- 
ΥΘΓΒΙΘΒ δου ΘΑΡΓΒΙΥ ΒΟΙΥ Ρ]δοο8 δηά ἰδ} ]68 οὗἁ 
αοἄ πιδάς τί Βαπα8.᾽"-Μ. 
[ἘΠ 2. ΤΠ9 οαυΐγ ΟἸ τ θυ 88 δασηϊηϊβιογοὰ 

τ ΪΠς δηα ΒοηοΥ, ΜΠΟἢ 8 ἰμ6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ἴοοὰ 
οὗ ἰπέδπίβ, ἰο βΒΌοἢ 835. ΟΥΘ ΠΟΉΪΥ τοοοϊγοὰ ἰπίο 
186 ΟἸατΟΙ ; δον πη ὑπο πὶ ὈΥ {μὶ8 βίχη ἰμαὺ ὉΥ 
ὑμοῖν Ὀαρίΐδτα ὑμ6 Ὁ στ 6 ὈΟΓῚ δισαΐπ, δηα θουηὰ ἴὸ 
τη θϑὺ ἐμ6 Β᾽ Πἰοἱγ ἀπὰ ᾿ἱπηόοθμοο οὗ ἰπΐδηίςβ 
ἴῃ ἐμ οῖν 1176 8π4 σοηνογβαϊίοῃ.-- -Μ. 

ΜΟΒΗΕΙΜ:-8 8. 8. “76 δίοπο οὗ βία Ὀ] ἰὴ; 
δηὰ τοοὶς οὗ οὔἶϑησοθ," 88 (86 Ῥγορμθί ΔΓ ΠΙΒ, 15 (Β 6 
Τοτὰ οὗ ΗἨοπίβ ΗΪπβο]; Ὀὰυΐ {818 ““δΒίοῃο οὗ βίυτη- 
ὈΠ1Πς δηὰ σοοῖς οὗ οδδιηοο,᾽ αϑ δδβοσίϑα ὉΥ ἐδ 



88 ΤΗῊΕ ΕἸΒΞῚΤ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ΑΡοβίϊθ, ἷα δο οὐδδρ ἱπδὴ Ομ γἶδί, ὑπ βᾶῖὴθ βίοῃϑ 
ὙΠΟ ἰδ6 ὈυΣ 6. γοΐαβοά. Ἰπογοΐοσο ΟἸσΙδὺ 18 
πο Ιογτὰ οὗ Ηοείϑ Ηἰπιβοὶἑ. 1 πὸ ϑδογὶρίῃσο, 
ἐδ 8 οομραγϑα τὶν ἀιβοὶῖ, 6 ἄσασσῃ ὉΡ ἱπίο Δ 
διχαυμποπί, (ἢ 9 ΘΟΠΟ] αϑῖ0} ΤΥ ἱπάοορα 6 ἀοηϊοᾶ, 
δῃὰ 80 ΠΙΔῪ ἰδθ Ὑ8010 ΒΙΌ]10, θὰὺ ἰδ οσδῃμποί δ 
δηϑνογο."--Μ.] 

[ΦΟΝῈ8 ΟΥ ΝΑΥΤΑΝῸ :---“ ὙΠΒοΓοαηΐο ΠΟῪ ΘΓΘ 
8['΄δο δρροϊηἰοα.᾽" Νοὶ δρροϊπίϑθα ἰο Ὀὸ ἀἰ8006- 
αἰοηΐ, Ὀὰΐϊ δρροἰϊπίοϑα, βίποο ἐμ 6 γ πουϊὰ Ὀ6 ἀϊδοθο- 
ἀϊοηϊ, ο ἰαῖκο ὑπο ΟὟ σουτϑθο δηὰ {πῃ σοη80- 
αυοποοβ οὗὨ ἰΐ; ἰο δίαιτα Ὀ]9 ἀπά [8]} δἱ ἀπ ου]ἰ168, 
οὗ ψ πὲοὶ (ΠΟΥ ῬΟΌΪ]α 6481} ανὸ βθθὴ 0 6 ῬΤΟΡΘΓ 
Βοϊ]υἰΐοι, δηὰ 50 χοῦ ΟΥ̓ΘΣ ἰβθῖὰ ὑπδυσί, δὰ ὑπ 0 
Ὀυΐ το 8} Ὀορσκοά, δὰ ἀυ}}γ Το] οννϑ, {86 
Ὀὶνίηο ᾿Παπιϊπδίϊοη.""--Μ.] 

[48ὃὈΡ. β:σΚεΕΕ:- --ΟΌΟΣΥ: “Μδὶ 8 89 οΥἱ ἴῃ 

οὗ 89 τπηοῦυρμοῦ “Ἰἰνίης βίοῃ οὔ, 85 δρρ)ϊοὰ ἰς 
ΟὨγ βυδη8 3" --Μ.] 

[Ὁ᾽ΑΒΚΕ βυρροδὶβ ἃ σοσθτηοι ΗΘΌΥΤΘΤ Γοοί [3 

ἰο δυϊὰ οὗ Υ3) δ 8οῃ, ΓΞ α ἀδαρμίον, [3 ὁ 

Βουδθ διά ΪὩ}Ν ἃ 8[0η6.. Α Βουβθ (2) Ἢ 

01 οὗὨ βίοπο (Ὁ22Ν) , ὃ Ἄουβδ ΟΥ Δ γ, 

δῖ8δο οδἹοὰ [3 δομβίβίβ οἵ βοῃβ (022) διὰ 

ἀδυρ ίογ8 ([}23). ΤᾺ Βουδο οὗ ἀοὰἂ ἰδ ἰδο 

ΟΒΌΓΟΒ Ἡ Β1ολ τοδί οα ΟἸγὶβί, 89 Γἰνίπρ ΞἴοΒο, 
86 ΟΠ γἰ δι] 85 ΓΘ ΤΟΙ ΌΘΥ 5 οὗ ΟἸτὶδί, ἀσοτίπς 
ὑμοῖν ᾿ἢ 0 ἔγοπι Ηΐτι δηαὰ τοϑέϊηρ οα Ηΐμπ, δοὰ 
{βοΓΟΙΌΓΘ ἐένέπ δίο0η28.---Μ. ]. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ 11. 11--17.. 

ἈΝΔΙΤΥΕΙ͂Β:-- ΧΟΡ ΔΕ ἴ0 ΒΏΟῪ ΟἿΌΣ 6] οἴ] οἢ οὗ τϑοο ἰὼ [πο νασίουδ σοϊδίίοηβ οὗ ἴῃθ {9 οὗ ΟἿγ γἱϊστίμμδρο, μα ΣΑΣ 

ὙΠ} τοαροοῖ ἴο ὁ6 8} δϑ Δα ΒοΥ ἔγ. 

11 Ποαυΐγ Ὀοϊονοᾶ, 1 ὈοβθΘοῆ ψοῖ 88 ᾿βίγδηροῦβ δηά θΠ]ρ τ Π18,2 αρδίδϊη γοτα βοΒΕ 
12 Ἰαυκίβ, ἩΒ1ΟὮ ΜΑΥ δραϊηδὺ ὑΠ 6 Βο0}; Ηδνὶπρ' γοὰγ δοηγογβαύϊοη ὃ μβοπϑδβὺ διηοὴρ (86 οη- 

{{|68: {παῦ, ὁ ἩΒΟΓΘΔΒ ΠΟΥ Βροαῖκ δρδϊηδὺ γοὰ 88 6Υ]] ἀο6γ8, (ΠΟῪ ΤΑΥ͂ ὈΥ ψοὶσ ροοὰ 
13 πονκβ, πὶ οι ΠΟῪ Β88]] ομο!α ὁ ρ]ου ν αοά ἴῃ [86 ἀδγ οὗὨ νἱβιἑδίϊοη. ϑαθη γου- 

ΒΕ 87 (0 ΘΥΘΓΥ ΟΥ̓ΔΪΠΔΠ66 Οὗ τηδη " 0 {86 Ἰωογα Β ΒΚ: ὙδοίθοΥ ἰῦ 6 ἰο [86 ΚΙηρ," 88 
14 βυρτοιηα;" ΟΥ πηΐο ΡΟΥΘΓΏΟΓΒ, 88 πηίο ἐἤθ (πδὺ 8.6 βοῃὺ ὈΥ 11 ἢϊτπ ἴῸΓ 086 ῬαΙ ΒΗ αὐ 
15 οὗ 601] ἄοοτβ, δηᾶ ἴοσ ὑΠ6 ργαῖβο οὗ ὑπὸπὶ ὑμαὺ 40 π]].12 ἔοι 80 8 {Π9 Μ}}} οὗἉ ἀοὐ͵ 
16 ἐμαῦ τι Μ16}] ἀοηρ᾽ γ8 ΤΏ8Υ Ραυῦ (0 δΒ']6 660 086 Ἰρῃοτσδηοθ οὗ 00] 18} τηθῃ : 2 ΑΒ ἔτθβ, 

δῃ ποῦ υδίπρ" γον ΠΙΡΟΓΙΥ δ ΤῸΓ ἃ οἷοαῖς οὐ τη] 16] ΟσΒΏ 658, θα 88 [Π6 βοσυδηίβ οὗ (οὐ. 
11 ΜοπουΣ "δ 8}} πιεπ. Τωουο ὕΠ6 Ὀτοιβοσβοοᾶ. Εϑαρ ἀαοά. Ηοποῦν (86 Κίηρ. 

ΨοΙθΟ 11. Π᾿ βοϊοῦσηοσε δηὰ ΒΙΓΔΉΡΟΓΒ; (ογπιδὴ : ρβιιοδί δη βίσδῃ 
“ἃ 15: ιωυῖ ἀπέχεσθε δ Ἴ6}} Βυρροτίοα. [Α. Ὁ. [,. βγε. Οορί. Αο.8.-Μ.} 

16.--Μ.} 

Οοά. βίη. Ἀθηάονῦ ΡΝ ΠΟΥ 660", ΟΥὁ Ὼ«“ Ῥοίδια σγροοίλέοτο οἷ 

3 Τίδοῖι., ἸΏ οά,, τοδάβ ἃ π 
Ψοῖ86 12, [8 κα αλ ἡ νκ«χοοὰ, σοΙη6]:7.--- 

4 ἐν ᾧσ “ἴῃ (6 πηδίϊοσ πἰςὶ.--Μ.} 
ἐκ τῶν καλῶν ὄργω ν-“ἴοτ γοῦν μοορά ποῦ ἶκδ᾽ δα ῖκο.-- -". 

6 ΤΙΔΟΉ. ὈΓΟΙΟΓΒ ἐποπτεύοντες. 80 
{οπι.-Μ. 

[σοἀ. δίη. "δοξασοντρεμοῦυσιν. δ[..--Μ. 
Ψα19 13. " ὑποτάγητε, Δοῖ. Ῥκλβδ. πο δυ δ] οοἰοα.---"Μ. 

Ἠυτηδὴ ποι Π]ΠΟἢ ; αοσγπιδὴ : ογἀ πᾶῃοο, ογᾶον.---Ἀ..} 
, [κτίσιν ἀνθρωπίνην τὰς ἀρχὰς λέ 

αὐτοὺς 
Οδϑοῦπι.---Ἀ.} 

Τακίηρ, νι τπουξ ἢ Ατεὶς]6..-.-Μ.] 
ὑπερέχοντι, »ν»κοεϊϊεηί“-6ὴ 

Βίη. οὔ ο ὗ ν ἱ ἢ Α. Β. Ο. αἱ. [Ὁοά. 
ὙαΙο014. ΠῚ διὰ “«ἸὨτοῦρ.--Μ.} 

όοτοο 156. [18 Οἵ ἐλε [0060 τ 6 Γοίεστοά ἴἰο ἐῃ τογ. 12.---Μ. 
[Ὁοά. βίῃ. τοδί φεμοῖ ν.--Μ. 

οΣδ016. ἘΝ Ὀοϊοηρα ἴο ὄχοντες, Ὠοΐ 

βοσυδηίδ οὗ Θοἀ,"---Μ.} 
μέρ Βίη. Θεοῦ δοῦλοι.--Μ.|] 

Ὕογθο 17. [9 αἰνο ΒΟΏΟΌΓ ἴο 811 θη. ϑ'μωπε ομέσμε.--Μ.] 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ,. 

γευβ. 11.1 ὀὁχβοσχὶ γου, οἱο.--- Τΐθ ὀχβοτία- 
οι δ] υἂθβ ἰο 98. ἱ. 1, δῃὰ δῃὐοῖπα ἰδ οοδηδβὶῃς 
οὗ [89 5800} διὰ δ δοιηΟ Υ ὈΘΏΘΥΪΟΌΣ διθοπς {86 
αομ 198, ὁ ἰπ0 στουπάδ οὗ (μον δομάϊζϊοι οὗ 
ῬΙΠετὶπιβ.---παροίκους ΒΒου]ὰ ὯὈ6 οϊποὰ τὶ ἀπέ- 

ι τὰς χειροτονητὰς ὑπὸ τῶν βασιλέων, ἣ καὶ 
ασιλεῖς, καθότι καὶ αὐτοὶ ὑπὸ ἀνθρώπων ἐτάχθησαν ὅτοι ἐτέθησαν. 

Ῥοτ.ου ησηΐ.--Μ. 
Φιηάσῃ. Μ] 

Ὑ611-ἀσοογβ 88 οοῃΓαϑίϑα τ ἢ ἀξνας ἐ σεν 

ςἐοἐπικάλνμμα.-Μ] ᾿ 
ἐλεύθεροι-ἴτοο, ἐλενθερί α-»«ἴγοθάοηι.---Μ. 
[Ἰτδιδὶδίϑ ἔπ ττ8ο9 ὙΟΓ86: “86 ἦγοσ, δηὰ ὩὨοΐ 86 88 γοΌΓ ἤγοοάοσι [ὉΓ ἃ οὐὐϑσ οὗ στοδιἐκη ν, δαὶ 16 ἴδο 

χεσθαι. πάροικοςΞεΞξοπια ΨἘῸ ᾿ἶνοβ 88 ἃ βίγδβῃροῦ ΟΥ 
ἀοῃΐσοη ἰῃ 8 ΘΟ ΤΥ ΟΥ ΘΟπιιἱΥ ; παρεπιδήμος 
Ξε 050 ὙΟ δίϑυβ 'ἴπ δ ρἷδοθ 70. ἃ διογί 
ἐἶππο, ᾿κὸ ἐγδυθίοσβ οὐ ἃ ἸΟΌΓΣΒΘΥ, οἷ. ἷ. 1. 
17. ΒΥ ἱμεὶν ῥσοδοηὶ δίδίθ 89 τοιαίμδβ ἰδοαὶ οὗ 
89 ζοῃο 8] οὶ οὗ πιο ου ϑδσίῃ. “δ διὸ ἴῃ 
ῬΟΑΥ δῃηὰ βου] οχραίγιδίϑα ; ποἰβίπρ ἰδ ροσιιδπθηΐ 
οὁ5 δεῖ .᾽ Οδ]ου. 1,δϑϊϊης ἦογα διῃᾷὰ σίϑλοδ 8:9 



ΟΗΑΡΊΤΕΒ 11. 11--17. 89 

ΟΕΪΥ ἰῃ οὐν ἔσθ μοῖθ. [Ιἐ 18 αἶβο Ὀοδί(ϊηρς (αὶ 
8Α ΒΙΓΔΏΔΟΥΒ γοὺ Βμου]ὰ ποί οἴἶοπα ἰποβο διποὴρς 
πθοπὶ γου [|116.---ἀπέχεσθαι Θγοτι Βίγου Γ᾽ (ἢ δη 
μή συσχηματιζόμενοι, οι. '. 14: ἴ ἀοῃοίοϑ ἰῃη ψατὰ 
δηὰ ουἱναγὰ δὈΌβι: 6006. --- σαρκικαὶ ἐπιθυμίαιξεε 
ἐπιθυμίαι τῆς σαρκός, ἘΡῖι. 11. 8; 2 Ῥοί. ἰἱ. 18;-:Ξ 
κυσμικαὶ ἐπιθυμίαι, Τὶϊ. ἰϊ. 12; οἷ. 1 Ζηο. ἰἱ. 16. 
ἴῃ 8 ΒΔΥΤΟΎΘΙ Β60860 ἰὑ ἀ6η168 8411 ἀθδῖγοβ δπὰ ἱτὰ- 
Ραΐδοθ ἐμαὶ δεῖς Ῥαφίμγε Ἐ ̓ῃ Βθῃϑυδὶ ὑπο ρηὶβ δὰ 
ξιαιβοαίϊοη---ἰη οδίΐηρ δὰ ἀγιηκίπ, δηα οὉ- 
ΒΟΘΠΪΥ δηὰ ἱποουίπθροθ. 06 ῬΥΪΔΣΥ τοΐθτ- 
ἐΠΟ6 ΏΔΥῪ ὯΘ ἰ0 {π686, Ὀὰὶ ἔπ 6. 8 4180 δὴ υἱἱοτὶ- 
ΟΓ ΤΟίΈΓΘ 66 0 ἰμ086 ᾿ἰυ8ἰ8 ὙΟΒ6 506. 18 ΓΑΙ ΘΓ ἴῃ 
(86 500} 18ῃ ἱπ {86 Ὀοάγ, 6. 9., Βαϊγοα, 1ἸΔοἸδ συ, 
πτδίι, σοηςσοῖὶ οὗἩ Κηον]οαρο, ἀυανίοο, οὗ. 6]. νυ. 
19; 1 ὕον. ᾿ἰὶ. 8; Βοιι. Υἱϊ. 6; ΕρΡΆΏ. 1. 8; 60]. 
ἰ,, 18. ΟΟμδοαυθμ ν 81} τπδηΐζοβίδί:ο}8 δηα τηο- 
ἰἴοπκ οὗ {86 50. 48 688 οὗ δὴ ἴῃ ζΘΏΘΥΑΙ. ΤΠΘΥ 
ΔΙῸ δα (0 Ὑῖ δραϊηδὶ {86 δβοιιϊΐ; 6 Υ ρὸ ουί 
διζαϊπδὺ 1ὑ, ΒΌΣΤΟΌΠα Δα 8888} 1. ΒΘ 6] 68}18 
(818 “8 σγοδὶ βδυϊηρ᾽"; οἵ, 5848. ἰν. 1; Βόοιι. υἱϊ. 
28. Το Ατὰν α ἷ8 ποὺ 80 τη} ἰ0 ἀρβουῖθο (0 
πδίυγα οὗὨ ἰδ Ἰι.8ὲ8 88 ἰο ΘηΌΣῸ9 {Π}6 ὀχ μοτίδιοη. 
--κατὰ τῆς ψυχῆς. ΝοΙΒοΣ μ6 σοηίγαβί οί θθη 
βεβὴ δηὰ βρὶτἰϊ, ἀοδουϊθοᾶ ὃγ δι, Ῥδυὶ, Β οι. Υἱϊ. 
14, εἰο.; 68]. ν. 17; ὯΟΣ 88 ΟΟἝΙΟΥ δηὰ ϑἰοῖοῦ 
ἰδζς ἰἰ, ἸΒΟΥ͂ ὙΔΣ αρδίηδί {16 πδίισο οὐ [86 χο- 
ξεπογαίο δβοιι].᾽" 6 ῥσοροδιϊοι 18 ΠοΏΘΓαὶ, απ ὰ 
ψυχῇ ἀοηοίοδθ οἰ βου γ {86 ῬΥΪΠοΙρΪο οὗ Ῥογβο δὶ 
Ἰἴ8. ΟὨ. ἱ. 9, ἰὐ ἰβ ἐπ βδοὺ] ἰμδύ 18 ἰο Ὀ6 βαγϑά, 
δη4 «ἢ. ἱ. 22, ἐξ ἴ5 0 Βο}] ἐμαὶ 18 ἰο Ὀ6 βαῃει οα 
(τοῦ κι ἴα. Τὸ 11ἴ6 οΟΥὁὨ ἰμὸ δβοὰ] 15 ἰάθη, 
Βυτὶ δηὰ ΚἰἸ]οὦ ὮΥ 6 ΒΗ}γ Ἰυδίθ, οὗ. Μαὶϊὶ. χ. 89; 
χΥΐ. 26; 1κο χνῖ!. 88. [ΑἸ οταὰ γθιλσκϑ, “ψυχή, 
6 ἸλΔ}᾽ 8 ΡΟΣ ΒΟῃ Δ), ἱτηπηοτίδ] ρατί, 88 ὁρροβϑά ἰο 
ἰὴ9 δοάγ, δ15 μέλη ἴῃ τ ΙοὮ [16 ἐπιθυμίαι στρατεύον- 
ται 18 014 ἴῃ Βυϑρθῃβίοι Ὀθίνγ ΘΟ ᾿πἤι 6 Π 0608 ὕγοΙα 
ΔΌΟΥ͂Ο δηὰ ἰηθυθποθα ἔγοση Ὀοηοαίἢ---ἀΥα σὰ ὉΡ 
διὰ βεγοὶ, οσὐὕὁ ἀσατη ἀονῃ δηᾶ συϊποὰ,---δηα 
Δι Ως [8 ΔΎ ΟΣ ΒΟΥ 68 ΔΓ [Π086 Β6ΒἘΠΥ Ἰυϑίβ, Δ Σ- 
Τίοξ, δεδιηβὶ ἰΐ ἰο 1.8 τυῖη."---Μ.] 

κῃ. 12. Εϊανίπᾷ γοῦὺυσ οομινθοσβδίίου ξοοᾶ 
ὅλοι ἴ86 Θθπ11168.---ἀναστροφῆ, 6}. ἷ. 14..-- 
ἔχοντες. 1 πὸ ἋὯὁ ποὶ τοδα ἀπέχεσθε, ἰ0 Αδου- 
δδι το ΘΟ ΡΙς ἰο ΤΟ]]ΟὟ ; Ὀὰΐ βοιηοίϊπιοβ Ῥασγίϊοὶ Ρ]68, 
Το οΥοα ἔγοσῃ {116 ὙΘ ΓΒ ὈΥ ὙὙ8 10} ΠΟΥ͂ ΔΥῸ φζοΥ- 
ἐγηο, βἰδπὰ ἰῃ δὴ ΔΌΠΟΣΙΩ Δ) ο886; {ἰ.6 σαϑ8 γέοίι8 
Εἶνοδ χγοδίοσ ῬΓΟΙΪΏΘΠΟΘ ἰὸ 8Δη ἰάεδ, υ. ΤΠ πον ἢ 
ὅ4, 2, ΟἸγβεδηβ 8΄ΓΘ ορροβοὰ ἰο δὴ ὑῃ ροῦν 
ποῦ], πὰ ἀγὸ ομβαγροᾶ ἰο Ὀ6 {μθ 88] δῃὰ {6 
Ἐξδ οὗὨ (86 ποσϊὰ, νι ΐςῖ οἰοβοὶν γδίο 68 ὑπ οπὶ, 
Μαιϊὶ, νυ. 1θ).---ἐν τοῖς ἔθνεσιν 18 ἃ Βἰηὲ ἐμαὶ {116 
Ρἰδι 1] 6 δ δ ἀγοβϑοὰ ἰὸ 56 18} ΟΠ σ βι 88, Τῆθ 

ἘΠθοἰ ον 76 0ν}8 ΔΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ τοοϊζομθα δος; 
86 ἐθιη; 80 Ἦ 6188.---κἋκαλήύν. ΤῊΟ ἀθορθῦ υἱον οὗ 
τοὶ ΡΗΣΟΒΟΡΗΥ Τοργοβοπίθα ἱπητη τ] γ ἀπά 
ΜΕΊΒΕΝ, δι ΠΙΟΥΑΙΣΥ δηα ὈΟΑΟΐΥ 88 ΘΟ Ύ ΣΟ 0 ]6 

ἐ88. 
ἴῃ [Π6 χιδῖῖθσ ἰὰ ὙΒΙΟΒ ΠΟΥ βρϑαῖὶς 

δεαϊπεὶ γοιῖι δ5 νυ] ἄοθτα.---ἐν ᾧ ποὶ: ἰηβιθαὰ 
οὗ, πθῖ]ο, θαΐ ἴῃ {86 Βαχηδ τηδίϊοσ, ἴῃ (μ:6 Βδ1η6 ο06- 
φδδίου ἴη ὙΔΊΟΒ, Ὀοοδυβα οὗ πλιΐϊοῖ, {Π6Υ ΒΡοΔΚ 
Δέξεϊπδὶ γοὺ 858 οὐ] ἄοοσβ. [6 86η86 ἰδ, “18 δὶ 
(δὶ οοηάἀπςὶ, τ ἰοἢ τγδβ ἰο ἐποιη 8 οσσαβίοη οὗὨ 
ξρελκίηρ δραϊπβδί γοὺ 88 6Υ]] ἀοοσβ, ΓΊΔΥ ὈΥ ΥΟῺΓΣ 

4 ΤῊ γεϑάογῃ οἵ ἐπίβ Ομ πη δε μηῖ}] ρδγάοῃ τὰν δίίοταρὶ 
ἢ εἰνο σΓΓΘΗΟΥ͂ ἴο ἃ πηοδί δίγ  Κἰπρ ἀοστηδηΐκιε; 1 ἀο 80 ὁπ 
ἴδο καρροκί το δὶ ΦΥΟΤΥ ἴογπι οἵἩ δρδοοῖ υ} ἢ δθ ἀκ ̓ ς 
Φῇ [56 πογκίησο οὔ τὴ πη δηὰ βου], [5 8 πιοδῖ γ᾽ 08 00]0 δ0- 
μα ίσο ἴο ἰδοφυαρο.--Μ. 

ποοᾶ το ῖκ8 Ὀθοοτ,6 ἰ0 {δ 6πὶ 8Π οσοδδίοῃ οὗ κἱονὶ- 
ἔγϊπρς αοὰ. ΑἸζοτὰ.---Μ.1 4Ζοῖῃ ἐν ᾧ νὶϊὰ δοξά- 
σωσι, οἷ. οἈ. δ. 106. 1 γγ88 ͵υ δὶ {Π6 σοοά δοηγοῦ- 
Βαϊϊοῃ οὗ Ομγιβιϊδηβ, ἱὑμποὶν ΟἸγβιϊδη στ ΟΣ ΚΒ, 
)υάμοᾶ Βυρογ βοΐ} δηὰ σοΐοστϑα ἰὸ οὐἱ] πηοίἑνο8, 
{δὶ γανϑ οσοβϑίοι ἴὸ ἐμ6 Βοδίμοπ ἰο βδηδοσς δηά 
Ρογβθουΐθ ἐμ 6 πὶ. ᾧ ἰΒ ἀεβηοὰ Ὦγ καλὰ ἔργα, 
ΘΟΙΏΡΔΓΣΘ ἰὰ Ροϊπὲ οὗ Ἰδηρύδρο, Βοπι. ἰὶ. 1.---κατα- 
λαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν .----ἘοΥ 18 δαγ8: 1 
(0 ΤΊΟΥ Υἶ808 ἴο {8:6 Ὑ78118 οὗὁἨ ϑ ἰμὸ οἰ, 7 89 
ΝΊ]Ὸ ἀοο68 ποὶ ᾿ἰγγίζαίο {πὸ 8614 5, 1 δὰ οασί αῦδκο 
ἰαζ6 8 ρἷδοο, ἱγ ἔδυλΐμα ΟΥ {6 ῬΘΒΕΙ 6 Π6Θ ἃ ΥΪδ6, 867 
ΟΥΥ Του ἢ: ΑὙΑΥ͂ τ ἰμ9 ΟὨΥνἰβυδηβ ἰο {186 
11.018. 

ἙἘῸΣ γοῦσ κοοᾶ Ὑγοσἶτ δ᾽ Β61Κ0 - - αἸοσν.-- 
ἐποπτεύσαντες γοῖογβ ἰο ἐν ᾧ, ἔγοπι ὙΠ Ισο ἢ τ τασδὲ 
ΒΌΡΡΙΥ τοῦτο. [ἐ εἰ χζηΐδοβ: ἴἰο Ἰοοῖὶκς 6] ΒΘ γ ὑροῖ 
ἃ ἰδίης ἰπ ΟΥ̓ΟΣ (0 βΒ60 ἱβσουρὰ ᾽ξ. 8.0 ἰὺ νὰ 
ΔΡΡΙΪΘα ἰο ὑπ 086 τηγβίονῖ 8 ΕΘΝ γγ6γ0 αἱ ΕΠ οὐ] ἰὸ 
Ἔσχρ δίῃ, οὖ. οἷν. 1. 2; Ἐρῃ. 11. 4. ΞΒαρογβοϊδὶ 
ΟὈΒΘΥΥ͂ΘΣΒ, 88 ΔΡΡΟΆΤΙΒ ἔσοιῃ ὑπο δοοουπύ κίνοῃ ὉΥ 
Ταοϊίαβ, τοχζασάθά ἔμ ὈσοΟύΒΟΥΪΥ Ἰοῦθ οὗἨ ἐδθ 
ΟΡ ϑυϊδη8 88 ἃ βοογοὺ σουϑηδηΐ ἱτυρου ἡ] ἶπς {16 
βίδία, ὑπ ῖσ ἀθοίβίου 88 οὈΒ Ϊ ΠΔΟΥ͂, ὑπο ΒοδυΘΗΪΥ- 
τ ἀρ 688 88 Βαίσχοα οὗἉ (6 Βυααδῃ γαοθ. 8ΘΙΡ 
ἀοραγίυχα ἤγοπι {πο βίδα ουβίοτηβ οὗὨ ὑποὶν ζαὶ- 
ΟΥΒ ἯΩἃα« 8 ἰγοδιθα 88 σοπίοιηρί [0 δπᾶ σχο͵θοίΐοῃ οἶ 
4}1 Βυχη8η ογἀ μδηοοδ, οἷ. οἢ. ἰὶ. 190, 20: 1. 10- 
12, 17: ἵν. 1δ; ἰϊ. 14. Α ἀεδαηΐίο ἀδία, 6. φ., 86 
{ἶπ|6 οΥἩἨ ἰμ9 ρογβϑουϊοηδβ ὑπᾶοσ ΝΈΤΟ, ΟΥ ΟΥ̓́Θ υ}- 
ἄον Ὑγαΐδη, σὺ ΠΑΡΪγ 6 δυδδίδηιαἰοἃ. Φοὶῃ 
ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἰο δοξάσωσιν, ἴος ἴἰδο φσοοὰ 
ὙΟΓΚΒ᾽ βαϊκα, Ῥγοοθοάϊηρ ουὖὖ οὗ ποτα. 

δοξάσωσιν. --- Οαἰνίη τ ρΒ  οὔϑογυοδ ὑπαὺ ΟἿΣ 
αἶγα οὐζμὺ ποὶ ἰο Ὀ6 ἰο ΙΔ ΚΘ ὉΠΌΘΙΣΘΥΟΓΒ ΒΡΘΕΙΚ 
8πἃ {πη Κ τγ6}} οὗἨὨ υ8, Ὀὰΐ ταί μοῦ ἰ9 ΚΘΟΡ ὈθίοΥθ 
ΟἿΌΓΡ ΘΥ68 ὑμ0 αἴογυ οὐ αοἁ. Μοτο οοστϑοῦ ἱπον)]- 
οἀκ0 ΠΙΔῪ δοηδίχϑὶῃ μοι ἰο0 σἸΟΥ Ὗ Οοά, ἰο σὶγο 
Βοποῦν ἴἰο αοά, οὗ ὙΠ οτα ὈΘ᾽ ΘΥΟΥΒ ΔΥῸ Βαϊ ἰο ὉΘ 
(16 συ] άγοι. Ῥοίοσ ουϊἀθηυ)ν ἐμ ἢ 8 οὗ {89 τον 8 
οὗ Φ6βὺ8 δἱ Μαίϊ. νυ. 16. Βοοβ δάὰβ: ἴῃ βυο 8 
6886 ἴν 9 τηυδύ πού ΔΙΤΑΥΒ ἸΟΟΚ [ὉΓ 8 ῬΤΌΡΟΡ ὈΓΑὶδΘ 
οὗ αοἁ. Ῥχουϊά θα Ῥϑορὶο ρσγϑῖδβα {86 βορὰ ὙΟΥΚΒ, 
{Π6Υ Ῥγϑῖ89 ΟἿΡ ὨΘΘΥΘΩΪΥ ΕΔΙΒΟΣ, 85 (86 ΑΟΓΠΟΓ 
οὗὨ ἰδθηι, ᾿υϑὲ 88 Βο ἰβαΐ ῥγαΐβοϑ (86 ροοὰ τοδῃ- 
ΠΟΓΕ Οὗ 8 681}4, Υυἱγί δ! ὈοδίονΒ ῬΣΔ189 Οἡ δὲβ 
ἰπβίσαοίογ. ΑἸΓΒουρΡ Ῥθορ]α ἔγϑαΐ {πὸ ἔδὶι} οὗ 
αοὐἀ᾽Β οὐ] ΓΘ 88 βυρογϑυλι οι δηὰ [0]1γ, {6 ΤΑΥ͂ 
ΤῸΡ 811 ἐμαὶ ῥγδὶβο ὑἱμοὶγ σου, δηὰ 808 σζὶνο ρ]ο- 
ΤΥ ἰο ἀαοὰ. ΦΔυβιίΐη Ματγίγυ ΒΌ0ΡΡ]168 δὴ 1]]υβίγ- 
ἰΐοπ οὗ βιοῖ δοξάζειν. Ηᾳςρ δοπίδββϑβ ἱμαὶ, 6 
8.11}} ἃ Βοαίμοη, μα ἀδοπηδὰ ἰΐ ἱτηροββί ὃΪ6 ἐμαὶ ἐμ 
ΟἸὨ τ βιΐδβ σουἹὰ ὈῸ δἀάϊοίοὰ ἴἰο ἐμ6 πππδίυγα] 
Υἱο68 οΥ̓͂ νοι ὑΠ 60} 6 γ6 δοουδοά, θοῦ δβθ ὑΒΘΥ͂ 
ὝΘΥΘ 80 ΣΟΔΑΥ ἰο ἀϊ6 ἔον ΟἸ δὲ. 

[ΤῺ [89 ἅδν' οὗ υνἱδιταϊίοι.---ἐπισκοπή, ἐπισκεπ- 

τέσθαε-Ξ:Ξ 9 ἀσηοίοβ Ὀοϊῃ {πο τηοτγοϊα] νἱϑιία- 

ἰἴοῃ οὗ Θοὰ, 8πὰ ΗΒ ἡιάϊοἰα! δπᾶ ρῥσί ταν νϑ ἴω- 
αυϊδίείοι ; [0ὉΓ 186 ΓΟΥΠΙΟΡ Βθῆβο οἷ. ἅδῃ. χχὶ. 1; 
Ἰ. 24: Ἐχ. 1]. 16: ἐν. 81; 1 δι. ἰἱ. 21; Φοῦ νἱΐ. 
18: Κα. ἱ. 68, 18; Αοἰβ8 χν. 14; Γ[ὉΓ ἰμὸ Ἰδίίον, 
866 96. ἰχ. 24, 95. χΙῖν. 18; χὶνὶ. 2δ; ἰχ. 9; ΡΒ. 
Ἰἰχ. θ: ἔχ. χχ. δ. Οοιητιδηίδίοῦβ τὸ ἀϊνϊ ἀοὰ, 

οἰἴΠΟΥ 86 η860 Βπάϊηρ πιϑὴγ δαἀνοσδίοβ, [Ιἰ ἰδ ρεῦ- 
[808 Ὀοδβὶ ἰο δομηῖμθ δοΐμ τνἱοβ, 88 86 ΑΡΟοΒί]θ9 
εἰτηΒ6}} ἀοο8 ποί ἀ68η6 Ϊ8 τηϑϑπΐηρ, δη ἃ 88 ὈΟΪἢ 
Υἱβι (δι ϊο 8 οὗὨ ἸΙΘΤΟΥ δὰ ψσϑίι, 40 οὔθ ΟΟΟῸΓ 
(οφοίμοσυ. [{ 18 ὈΥ͂ ὯῸ ΠΙ68Π8 81» 1Π8010]6 τ᾽ 4419 
(μδὲ Ὁπθ θυ οσ 8 δγθ τοδὰθ ἰο φἸοΥ Ὑ Θοα ὉΥ δ 
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δου ζ8, δῖ ησ6 ΘΧρδυΐθῃοο ΒΒ ον ἐμαὶ ἴῃ ΒΘΒΒΟῚΒ 
οὗ ΒΘΑΥΥ λιάρτηθηίβ, ΒΙΟΩΥ μϑϑσίβ 8ΤῸ δΒοσῃθί 68 
δβοίϊοῃοα δηὰ πιο]ϊ θὰ. 716 ποτὰ ἡμέρᾳ Το]αίθ8, 85 
8 οὐἵοι {1:6 6886, ἰο ἸΟΏΧΟΣ Ῥουϊοβ οὗ ἰὴ ἰδ ἢ 
8 ἀδγ οὗὨ ἐπνοπίγ- ουΣ ΒουσΒ. 86 8]]} βίο ΠΘΥΘ 
ἷ ποῖίμον ἴο ἰι6 ἀδγ οὗ ῥπάρτηρῃί (48 Βοάθ πηδὶη- 
ἐδ. 8}, ΠῸΡ ἰο δὴ ἰηνοβιϊ σαιϊομ' οὗ ἰ8ὸ 1116 οὗ Ὀ6- 
Ἰΐονοτθ οα ὑπὸ ρματὶ οὗ ἰμὸ πουἹὰ (88 Βοοβ βὺρ- 
68ι8). 
[Τὸ ἀδγ οὗὨ οὐ’ 5 υἱδίίαϊίοπ ἴὰ ΑΥ5, οατὶἢ- 

αὐδῖκοβ, ρίδρυθδ, οἰο., Ὀσουρμί ουὐ 89 [4118 δηὰ 
Ἰογθ οὗ {86 Ολγίδίίαπδ, ἃ8 οσοηϊχαβίϑα τὴ ὑπαὶ οὗ 
[80 ὑεῖοδ δπὰ εαίλεπδ. οταάβνοσί οἱΐοβ [ἢ 9 
ἰδίου οὗὨ ἰδο ρίαδχυιϑ δὶ σδσγίμαρο, ἴῃ ΟὙρυίαμ᾿ 8 
Ἐρίβοοραίθ, 85 ἀδβδουὶ δε ὉΥ μἷὶβ ἀθδοοῃ, Ῥομῃίϊιαβ, 

. 6, “ὙἰἐΙ6 ΤΩΔΊΟΥΣΥ οὗ ΟἿΣ ὈΓΟΙΒΥΘΏ,,᾿᾽ ΒῈΥ5 
οπίΐτιβ, ““ἰοοῖς σΔΓΘ ΟΥὨ ΘΥΟΤΎ 086 Ὀυὶ ἐλεηιδεῖυεδ; 

ὉΥ πυγὶηᾳ 86 βἷοῖ, δῃὰ παι σμῖης οὐ ΣΡ ὑμοῖὰ ἴῃ 
Ομτῖβί, (Π6Υ οδυχῦ ἰπ0 αἰβοσάοῦ ὙΠΙΟΝ (ΠΟΥ͂ 
Βοδ]οὰ ἴῃ οἰβοσβ, δὰ Ὀγοαϊποὰ ἐμποὶν 1δδύ τὶ ἢ 
ἦγ; ΒΟΠῚΘ6 ὈδΓΘ ἱπ ὑμοὲῦ ΔΙΊΩΒ δα ὈΟΒΟΠῚ5 {Π6 
Ὁο( 68 οὗ ἀοδὰ δβαϊπίβ, δηὰ Ββανΐης οἰοβοὰ {πο ου 8 
07 ἐμὸ ἀγίηρ, διὰ θαϊμοᾶ ἐμὶν σοσΡΒθ5, δὰ ρδγ- 
Ζογσαθὰ [10 Ἰαδὺ οὈδβοαυΐθθ, γοοοϊγοὰ {80 Β8ΠῚ6 
ἰγοαιπηθπὶ δἱ 86 μδηὰβ οὗ ἱἐμοὶν Ὀγοίδσοη. Βαὶ 
{86 ὑετῷ τεέυοδε οὗὨ {μπὶ8 γαβ ἀοπθ ὈΥ ὑπὸ Οἰδηξίϊεδ ; 
{8086 ὮΟ ΘΓ δἰηἰκίησ ἰηΐο β᾽ οἴη 688, {Π6 Ὁ ἄτουθ 
ἔγουι ἵβοι; ἰμ0γ δΒεὰ ἤγοτα ἱμοὶν ἀοαγοβὶ ἔνι θη; 
{μὸν ἔπγονν ὑπο ́  χρη ἱπίο (86 δίγϑοίδ, δῃὰ 
(υτηθα ὕγοτῃ ὑποὶσ ἀηθυγίθα ΘΟΥΡΒ6Β ὙΠῚΙ} ἸΟΟΪΚΒ 
οὗ ὀχϑογδίϊοῃ."" 8466 8180 ΟὙΥἑδ "5 ἙΟΣδβ ἴῃ ἢΪ8 
ἰσοδῖϊβο ρυ δ] Βῃ 6 ὁπ ἰδαὶ οοοδαΐοῃ, 226 Ῥοτίαϊι- 
ἰαίφ, δἷυς Ῥεείε, οαρΡ. 9. 10: Ἡογίαϊίίαε ἰδία, οἱ 
7μαάφὶς εἰ Οεπι δια εἰ Ολγίδεϊ λοδίδιιδ Ῥοδίΐ εδὲ, ἰία 
εἰ δξεγυὶν δΔαϊωίαγὶδ ἐχοοδδιι8 ἐδῖ.---Μ. 
γε. 18. Βθ6 βιιθ᾽ ϑοϊθϑᾶ, ᾿ποχϑΐοσο, ἴο ον- 

ΘΙ Βυσλδῃ με πεοι, οἱο.--- ΤΟΙ 6 τγ80]- 
ἸΥ ΖοῆδΓΆ)] ρσγδοορὺ οοποογηὶῃρ (Π 6 σΟΒΥΘΥΒΔΙ ΘΟ 
οἵ Ομ γι βδηβ διθομρ ὑμδ0 ποαίμοῃ, {π6 ΑΡροβί]ο, 
τοουθὰ ὮΨΥ ἰδ ὙΘΣΥ͂ ΘΟΙΏΤΩΟῺ ΒΟΥ υἱἱογοὰ 
διεοϊπδὲ ἰπθπι, ἐπὶ ἰΠΘῪ ΟΥΘ ἀδηρογοιδ ἰοὸ ἐπα 
διαῖο, δῃὰ αἰτηΐπρ αἱ (6 ΟΥ̓ΟΣΙΉΓΟΥ οὗ 4]} 6 Ὀδη 8 
οὗ Ἰανν, ἰΔ|κ98 οσσϑβίοῃ ἰοὸ ἀθδβϑοῆι ἰο ἐπ χηοϑί οΥ- 
αἀἰπασν ἀυΐ1ε8, ἰο ἐμπὸ ὀχμογίδίϊοῃ οὗ βυρχηϊ ἰὴ 
ἰο {Π6 Βοουΐδῦ δυϊμοσὶν, δηὰ οὗ ποὶ δουβίηρς 
Ομνιβιΐδη ᾿Ἰθοσίν. 

ὑπόταγητε.----Π}6 ΑοΥἶδὺ Ῥα 55. 18 Βοπιοι πι68 υδοὰ 
ἷῃ ἃ ΜΙ441]9 βΒεπβο, υ. ΤΠ Π6Τ.---οὖν ὈΥΙΏΔΥΠῪ 6ο0Ὲ- 
ποοΐβ τὶ γ. 12. ΒοΟΟ ΠΑ ΣΥ πὶ(} νυ. 11. -- πάσῃ 
ἀνθρωπίνῃ κτίσει.---Τ 6 ποτὰ κτίσις, 1 κτίζειν, ἰδ 
ΦΟΏΘΓΔΙΪΥ ΔΡΡΙΙοὰ ἰο Ὠἰνίηθ οὐδ οη8 δπά ἱπϑιὶ- 
ὑαλίοη 8, ΟΥ υϑοὲ ἰο ἀδῃοίο ἃ σγοδίιγο; Ὀυΐ ΠΟΓΘ 
(110 δι )οοίϊγο ἀνθρωπίνῃ ΒιοΥν ἰλδὺ ἐὺ αἰ σηΐθ 65 ΔῺΥ 
1ηϑ5ι 1 Ὁ]}0} ΟΥ ΔΡΡοϊηίηγοπέ ἱἰγγαβροοϊἑγο οὗ οὐἱρίῃ. 
Πα ἶης; κτίσις ἴο {6 ἰά68 οὗὁἩ ἐπ ὨὈινίμο ἰη- 
δἰ᾿ταὐῖοπ οὗἨ {πὸ ττοῦ]ὰ ἰ8 σομἤυβίησ. Το ΑΡοβί]α 
ἱπίομὰβ ὉΥ (Π6 υ80 οὗἩἉ ἰμ9 δα )θοίϊνο ἀνθρωπίνῃ 
ἰο πηθϑί {86 ΟὈ͵θοίϊοη ἐμδί ΟΠ γ διϊδη8, ἴῃ υἱὸν οὗ 
{μον ΟἸγ δϑυδη ἸΙΘΘΥΙΥ͂, τ γο Ὀου πα [0 ΟΌΘΥ ΟἾΪΥ 
Βυ ΒοΥ 1168 ἱπιηοαἰδίοΙν δρροϊπιοὰ Ὀγ αοά, Ὀ6- 
οϑι80 {60 88 ΤΟ} Βἰ αἴ] Π 688 τιϊχοὰ ἀρ τὶ! ἢ 
ΒΟ. πυτήδη ἰηδύυϊ αἰ οη8: Π6 ΓΟΤΊΒΟΙ ἀοβίγοθ ἰο 
ἀἰδι κυ δὴ (86 Ὀἰνίπο οτάἀϊπδπος οὐἤἩ ἐμο Βίαϊθ 
ἔγοτα (μι δὺ οὗ ὑ86 Οδαγοῖ, οἷ, ἱἰ. δ, ψοαὶ, μο᾿- 
ΟΥ̓́Θ, ἀφηγίπηρ ἐπ τηοαἀϊαίον Ὀϊνὶπο ἱπηβεϊ αἰ οι οὗἁ 
{8.6 Βαουϊαν ΡΟΥΤΟΡ, 88 ΡϑᾺ] δύϑσβ δ Βοιι. χὶϊὶ. 1. 
2. 4. ἙἸδοΐυβ ΥἰχὮ Το τ 8: “1 8 6816 8 
Ἀυπιδ ΟΥΓαἀΐϊμαποθ Ὀθοδῖιβ8 ΒΘοῦΑΡ σομδιϊι αἰ 08 

δ οὖν [6 παπίίπς ἴῃ Α. Β. Ο. ἀπὰ οἵδος ἈΓΑΠ δον! Ρί8. 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΊΈΓΧΕ ΟΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ἀο ποὲ οτἱ σίπδὶθ ἴῃ 8ῃ οσ ῃ] οἱ δπὰ βρϑοϊῆο ποσὰ 
οὗ αοὰά, 88 ἐσὰθ τοὶ ρίοπ ἀοοδ; Ὀαΐ (86 ὅτὸ σδιἢ- 
ΟΣ οΥἀδἰ πὰ ὈΥ τδῃ δῃὰ 18 ΒΩΌΠΟΥ, αἱ Ἰοδβὶ 88 
ΤᾺΥ 88 6 816 8016 ἰο ἡυᾶάρο, {πὶ οσαπποὺ 866 ἰδ6 
ἰάθη βϑγαυ οὗ ἀοα." [1 ἐπὶ Ἐρίβι]16 Ὀδίοηβ 
ἰο ἐδ ἐἶτηο οὗὁἨ Νόοσο, ᾿ἰχμὶ 16 θα οη {Π6 Βοϊδοίΐοι 
οὗ {μὶα Ῥγοάϊσαίθ. Ῥοίθσ ΠΙΔῪ δᾶγνο τϑοοϊ]δοοα 
{1:6 πογὰβ οὗ μἷῖ8 Μδβίονρ, Μαίὶ. χυϊὶ. 26. 27. 1.υ- 
(86. σοϊῃμηθηΐβ ἷῃ {818 τοβρϑοῦ 85 701]: “ΑἹ]- 
ἱβουρὰ γοὺ δ.ὸ ἔγθο ἰπ 811} οχύθγῃδ]8 (ῸΣ γοῦ ἅΓ6 
Ομ τί ϑι8 8) δηὰ οὐρὰ ποὶ Ὀ6 ἑογοθὰ ὈΥ ἴδν ἰο Ὁ6 
Βι ] οἰοα ἴο ΒΟΟΌΪΑΡ ΤΌΪΟ ({ῸΓ {μ6 0 8 ΠΟ ἴδὺν [ὉΓ 
ἀπὸ υδί [ἡ 4., 10 {8ὸ }υδἰ1β6α---Μ.7}), γεὺ γοῦ 
οὐχί Βρο Δ ΘΟΌΒΙΥ ἰο γἱοϊὰ ἃ ΣΕΔΑῪ δηα υλο0- 
οχοθα οὐοάΐομοθ, Ὡοὺ ὈθΟδΌΒΘ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΘΟΣΙΡΟΪΒ 
γου, Ὀυὶ ἐμαύ γοὺ ΤΩΔΥ Ρ]6880 Θά, δὰ Ὀεπεῆὶ 
ΥΟῸΓ ποῖχουΣ. Τὺ ἀ1α ΟὨγὶδὲ δοῖ, 88 χὸ τοδὰ, 
Μαὶϊ. χυἱἹ.""---πά οὸ ἰὲ Ηρφδίμοι, 9 618}, ΟΣ 
Ομ εἰ βιΐδη δυϊμουϊίγ; Ὀ6 ἐὺ (μὶβ οὐ ἐμαὶ οοῃδίϊια- 
108. 
[ΟΣ ἀβιυνοσίῃ :----ος ὙΔΙΟΥ ΤΩΔῪ 00 τηδαθ ἰο 88-" 

Βῦχηο Αἰ οτοοΐ ζόγηιδ, ἰπ ἐου  81}8 δη οσδβοδάοδ, 
8ηα Ὀθ τηϑὰθ ἰο ΟὟ ἴῃ αἰ ογοηὺ ολαπηεὶς ΟΥ ἀφμό- 
ἀυοία, ὉΥ ἐλὲ λαπὰ οΥ πιαπ ; Ὀαΐ 80 εἰοπεεπέ 186], 
ὙΠΟ δον ἴῃ ἰμοπι, 18 ἔγοπι αὐ. 0 δρδὶῃ, 
ΤΩΒΣὉ]Θ ἸΔΔῪ Ὀ6 ΒΟΘΎΤΙ ὈΥ Τ18Π᾿8 Βδηὰ ἰπίο αἱ δογεαὶ 
δλαρεῖ: Ὁποῦ 80 ΒΟῸ]Ρ ΟΓ᾽ Β ΘΟ 186] Σΐ ἸΩΔΥ ὈΘΟΟΙΏΘ 
8 βίαι, ἃ Υγίο 6 ΟΣ ΒδΓΟΟΡασιδ, Ὀὰϊ ὑμ6 ΤλΔΓΌ]6 
1861} 16 ὕγοιῃ 86 σμαγτν, 10 18 ὕγοτα ἐδ ογοδιῖνθ 
Βδηὰ οἱὗἁὨἩ Θοά. ---ϑο ἰὺ 16. σὰ ἐῃθ οἷνἱ ῬΟΥ͂ΤΕΣ. 
ΤΟ ἥόγπι Ἡ ΟΝ ῬΡΟΥΤΟΙ ΙΏΔΥῪ ΔΒΒΌΣΩΘ, δὰ ἐπ »ὲ;- 
δ0π ΒΟ ΤΙΏΔΥ ὯΘ Ὀρροϊπίοα ἰο ΘΧΘΡΟΙΒΘ 1ζ, Τ]ΔΥ 6 
κτίσεις ἀνθρώπιναι, οτά ̓πΠΔΏΘ6Θ6Β οΟὗἨ πιαπ; Ὀυΐ π6 σὺ- 
ἐλοτίϊψ 1180]7 (ἐξουσία) 8 ἔτοτι Οοα. ΟΟΠΒΘΑΌΘΒΙΪΥ, 
88 3. Ῥοΐοσ ἰθδοῦθβ, γὙὸ δ8Σὸ Ὀουπα ἴο0 δυδηεί 0 
ΘΥΘΙΣῪ ογάδιαποε 97 πιαπ, ἴῃ 8]] Ἰδυνι} (Πἴπχδ, “,0᾽ 
ἐδε Τότ 2Ζακε,᾽" ὙὮΟΒΟ Ιηϊπἰβί 8 δηὰ υἱσοχογδηὶδ 
ΟΌΓΡ ΤΌ] ΟΥΒ 8.6; 8η48, 828 δι. Ῥ8ὺ] ἀ6018 768, ““ δ 
ἐπδὶ τοβ βίοι ἃ ἐμ 6 δυϊμοῦ ἐγ, τοδὶ βίοι ἐλ οτάἀϊπαπει 
9 Οοά, διὰ μὸν ἰμδὺ τοδὶ δὶ 888}} γοοοῖγθ ἰο ἱπϑτ- 
Β6Ι͂γ 68 ἀδιηπδίΐομ.᾽" 8.66 Βόομ. χὶϊὶ. 1-3.---Μ.] 
ΕΣ ἴ89 Τιοχᾶ᾽ 5 58}κ0.---ΡΥΟΌΔΟΌΪΝ ἰο 6 υπ- 

ἀογαδίοοα οὗἩ Θοὰ ἰμὸ Βδίμον, γῆο μβα 66 τηοϑἢ- 
ἰἰοποᾶ ἱμ νυ. 12, δ μου τ. 8, Θηα ΟἰΒΘΉΎ ΠΟΤΕ ἴῃ 
Ῥοίου, 88 ἴῃ Ῥϑυὶ, Ομ τίϑε ἰ8 οδ]]Ἱοὰ Τοσγὰ, ΓΒιὶ 8 
ποῦ ἴδ ΤΟΐοσοποΘ Σῖμος ἰὸ ΟἸγὶϑε Ἐὸσ, 1. 
κύριος αἰὶὰ Ῥοΐον δἰ υ8 ἀοβοσῖθεβ ΟΠ τὶβί, οχοορί 
ἴῃ ααοίδιϊομβ ἔγοτα ἰμ6 Ο. Τ. (ΑἸζογὰ): 2. Ὁ μγίβ8- 
(ἴδηὴ85 ἀοσγῖίνο ἐμοῖσ ἸΙΘΟΣΥ ἔσγοιῃ ὑπ ῦ υπίοῃ ἰο 
ΟἸὨσχίϑι.---Μ.7 ΤῊΘ βθῆ8θ 18: Ὀθόδυβοὸ αοὰ ἀε- 
τηδηὰβ ἰὲ, Ὀδσδυ8ο Ηθ δ88 ἤουπαοα {818 ποι α- 
ἰλοπ, Βομι. χὶϊὶ. 1.8. Τ ὶΒ ἀ6Άη98, 4150, {6 11τλ 18 
οὗἩ Ομ γι βιίδη βυθ)]οοϊξοπ: [86 ἀαίγ οὗὨ οὈϑάϊθηοθ 
οΘα868, ΜΠ 6τ6 Θοα ἔγοτῃ Βοδυθὴ ἀθοϊβίυ ον ΤΟΥ Ὁ 145 
ἰι, Αοἰβ ἰν. 19; νυ. 29ὃ.0Ό. Τὸ Αροβέ]θ βρθοῖβθδ ἔνγο 
6145868 οΥὗἨὨ ροἸ] ἶσα} ῬΟΤΟΣΒ τ οτὴ ΟἾΥΙ ΒΕΔ Π}8 ΓΘ 
Ὀουμπὰ ἰο ΟΌΘΥ: τί, (1:6 Κίπ ΟΥ ΘΙΏΡΘΙΟΣ, 866- 
οηᾶ, δὶβ δι θαββδοσβ Οὐ σοργοβοηίδίϊνοθ. ΤῈ9 
76 νγ8 απὰ {86 αὙθοῖβ ο8]164 ἐπ Βοτηδὴ Πρ ρΟΓΆ- 
ἴοσ, Κἰηγ.---ῶὠς ὑπερέχοντι.---Ὥς ἀἄδποίοβΒ ἃ Ἧ61] 

πόση σοᾶβου, ὑπερέχοντι, πἰοϊάϊηρ [86 Βἰρμοϑὶ 
Βονδσοῖρῃ ῬΟΤΟΣ οη. Θαγίμβ. Οὐμονν ῖβ6, 1 ΤΊω. 1. 

1. Βοιροὶ τἱρδῦγ: δηρετγεπιπεηδ.---αὗτου σΟῸ- 
πθοίβ, οὗὨἩ οοῦγβο, ὙΠ βασιλεῖ, ἀοΐ τι κύριος. 
“Τὴ ᾿ΠΥΟΥΪΟΥ ῬΟΎΟΥΒ, Μ͵ὸΟὸ πηαδὲὶ 866 8Ππἃ ΒΟΠΟῸΓ [88 

κἰπα, ἰπ 86 Κίηρ, αοἀ Ηΐπ861.,᾽ αοτμαρὰ. Τ}6 
δἰ ἷοαὶ ρύσροβο οὗἩ ἰμ9 ρον νἱϑ] ἀϑὰ ὮΥ 811 δυ- 
(μου 68 ἰ8 ἰο ῥα ΐβιι οΥ]] ἀοο 1, δηα ἰ0 ΓΕΟΟΡΤΙΣΘ 
(89 σοοὰ νῖτ Ἰηδυῖκβ οὐὗὁἩἨ Ῥγβϑίβθ δηὰ δρρυοῦθβίϊοι, 
οἵ. ἔσοπι. χἰἰϊ. 8. 4. ΟἸΔΙΟΥ͂ οἰϊοα (6 Ἰδῆρυδμο οὗ 
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Ῥίδίο, ἐμαὶ σοασὰβ δηὰ Ῥαηἰθηταθηὶβ ΚΘῸΡ {16 
εἰδίο ἰοζοίβον, δπὰ ατοίθ5 ἤσοταῃ Οἴσογο {π 6 Βα υ 
οἵ βοΐοῃ, (δὲ ἐπὸ βιδὶθ ἴδ Ὀθϑὲ χονυοσποὰ ἰἔ {10 
Κοοὰ ΔΙῸ δἰἰσδοίθα ὈΥ σοσδγὰβ δῃὰ [μ6 ΟΥ̓] Κορὶ 
ἴῃ Ὀουπβ ὈΥ Ραμ Βμτηθηΐ.---ἐκδίκησις, ποὺ Θχθοῦ- 
ἰΐου οὗἨ (89 ἰαττϑ, Ὀὰὺ ρυπὶϑητηθηῖ, γθηρβθδηθ66.--- 
κακοποιῶν, ἰὸ ὍΘ ἰδίῃ 'ἱπ 8. σΟΠΟΓΑΙ, ΡΟ ΤΕΥ 
οἰ μ]081] β6η86, δπα (0 Ὀ6 ἱπίοτρσγοίθα Ὀγ οἢ. ἴν. 10, 
ΜἘΪΟΝ ἰγοδὶδ οὗἩ τηυγάθγουβ δ ἃ οἱ 6 Ὁ τῃηδ]οἴδοίοσβ. 
ΤῈ18 Ῥαδβᾶζθ δοῃίδὶ μβ ποὺ {86 αἱ θβί ΧΟ ΓΘΏΟΘ, 
ΔΙιοχεῖΒοῦ, ἰοὸ (86 ομασγδοίοσ οὐἁἨ Ομ ἰβίΐδη8, 88 
ἄστατη ὈΥ ϑυοίοηϊυβ δπὰ Ταοϊίι5, ἰο πὶΐ, ὑπαὶ 
{16} ποῦ ΡΟ] 1108] οὔοπάθγθ. Ηον οου]ὰ {89 
Ἀροβίϊο βανο βυ βου! θεὰ ἰο βυσ ἃ ἀθ]ποδίϊοῃ οὗ 
ἰδεῖν ομδσγϑδοίοσ! Τὰ ΐἷβ Ῥδββαζο, ἐβογοίοσο, 68}- 
ποί Ὀ6 πιδοὰ ἰο ἀοίοττρΐῃθ 86 ἀδίο οὗἩ πὸ ΕΡΊδβε16. 
--ἔπαινος, τοοορπηϊίΐοι Ὁ ψογὰ δπὰ ἀθοά, ΡΓΑΙ86, 
Ῥτγοϊδοίλου δὰ Ῥγοτηοίϊοῃ. ᾿ 

Υεβ. 16, ΕΣ 8ο ἰ5 ἴ80 νὙἹ1}} οὗ Θοᾶ - - 
ΤΏ6}.---ἀἐΓὙΒ τὰ :--- ΕΥ̓ΘῚ ἰΠΟΌ ἢ ὙΟῸΓ:ΠΟΟΘΏΟΘ 
᾿δυὰ ονοάΐεομοθ 8.0 ἱπβυηοϊοπί ἰο οὔϑοί 6 6οη- 
τογβίο οὗ ΟΥΠΟΡΕ ΟΥ ὑποὶν ὑγαϊβίηρ αἀοά, γου ν]]] 
δ 8016, δοοοταΐϊηρ ἰο ἰδ9 Ὑ1}1 οὗὁἩ αοά, ἰο 51:16 Πη66 
ὉΙΔΕΡΒΘΙΏΘΓΒ.---οὕτως ἐστί, αἴϊζον {818 ΤΏΙ, 18 {Π 6 
Μ1}} οὗ ἀοἁ. [Τ᾿ἢπὸπ 190]]ονγ τι δὺ ὑπὸ νν}}} οὗ αοα 
ἦβ 'π (μ18 αἰγϑοίἑο, νἱζΖ.: ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν κ. 
{.1.---Μ.]---φιμοῦν ἔτοιῃ φιμός, ἃ ταῦ 2:2]6, ἰο τιυ 2216, 
ἴο 8δπὺ ἂρ ἐμ6 σαουΐῃ, 858 τ ἢ 8 τη 2216, οἷ. Ὠοαυί. 
ΧΙΥ, 4; δ᾽. χχ. 8].-- -ΤῊ 8 ̓ σπόυϑῆοο ογισίπαίεα ἴῃ 
(λ6 οογτυρώοι οὗ (86 ποατί, δῃὰ ἰπ 1.8 ἑυγῃ ῥεήω- 
ἐποοα ἷϊ, (οἈ. 11. 12; 1 Οοτ. χυ. 84; πο. χγϊ. 8). 
Ιξ πτῶϑ πιδυϊςοά ΌΥ γτασυΐηρ ἄθρτοθβ οὗὐ κυ ])έ. 
Ῥ8ῃ] δοπίγαβίβϑ ἐπ Κπον]οάχο οὗὨἩ ἐμ6 Ὀϊνίηθ ν01}} 
ὙΠ} (μ8 βιαίθ οὗ ᾿ζῆοσγϑδησο, ΕΡμ. ν. 17. Βο- 
ξ80.890 ΠΟΥ 8Γ6 Ὁ] πα 88 ἰο ν᾽ ο ̓δ΄ηρ8, (ΠΥ ΔΥΘ 
πη ὉΪ6 ἰο υπάἀογϑίδπα ΟἿΣ ἸΏΔΠΌΘΣ οὗ δοηγοσβαίΐοῃ. 
[Π ογάβιν οὐ ἢ :--- ΟΠ γ]ϑὺ γὰ8 οτυοὶδοὰ ὈΥ ἰμ9 

ῬΟΤΟΣ οὗ Βομπθ, 88 Ηο δὰ ὕογοίο]ὰ {μδὶ Ηο νουϊὰ 
Ὀε (Μαιὶ. χχ, 19). 8ι:ι. Ῥείοσ δηά ὅ:ι. Ῥϑαυ), δβ 
ἐμὲ δἰἷβο ζόγοϊκηθν, ΓΘ πηδγίγτοὰ ὈΥ ΒΟΠΙΘ: 
δαὶ γοῖ ἔμ γ Ῥτθδοι θα βυθηιϊββίοη ἰο Βοιμ6."---Μ.] 

Υσεε. 16. 45 ἔτθϑ - - αοά.---ὡς ἐλεύθεροι ΤΑλ ῦ 
δεβὲ δ0 οοπδίχιιοα 88. 9 δηξοοοάεπὶ οὗ ἐμ6 ποχὶ 
ὕΈΓΒ6, ὈὰΐΪ ΟἿΪΥ ΟΥ̓͂ 118 ταί Ἰη Ὁ ΘΓ, πάντας τιμή- 
σατε. Το δοπδίγσυθ ἰΐ σὶΐ νυ. 1ὅ που]ὰ σϑαυΐγο 
ἐλευθέρου. [Βαὺ ογοπ ἰδ ͵ 8 1ἰπιϊἰδέΐοη ἰο [86 βγβὶ 
ἸΏΘΙΙΌΘΙ οὖ ν. 17 γϑπθγβ βοῇ 8. δοηδβίγαοσίίοη 
ματα γ ἑθπα 6. Τ86 βυρροβίἐἶοπ οὗἉὨ (89 δΟπίΓ ΑΓ 
ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 658. 0}18} 118. τι θ  ὈὉ]Θ 688. 068 ΤΩΥ͂ 
ἔγεθάοιῃ δΌΒΟΙ 9 τη ὕσομῃ {86 ΟὈ]  ζαϊΐοη οὗ ποη- 
οατηρ 411 τηθ ἢ ΑἸ ἴ ποῦ Ὀουπά, οἡ {Π8 σΘΠΘΓᾺ] 
ἐτουπὰ οὗ ΟἈγΙβιΐδη ἀν ἀπὰ δαυΐϊίγ, ἰο σῖνο ἰο 
81} ἱπεῖν ἀυθ Οἱ ἐπ ΨΒΟΪο, 1 σοπβίἄον ἰδ6 οὁχ- 
ΡῬἰδηδιΐοα οὗἉὨ Ὑοβίη σον, δάἀορίθα ὮΥ Αἰἕοτᾷ, (μ9 
Ὀοδέ, υἱζ.: ἰο τορατὰ νυ. 16 88 δπ θβρϑχϑρϑβϑὶβ ὁἢ υ. 
Ἰό, ποῖ οδυυυϊηρ ὁπ [86 σουπβίγαοιίίοη νεῖ ἢ δη Αο- 
ἑαδδίἑγο, Ὀὰὶ τὶ ἃ Νοιαϊπαῖγο, 88 δἰγοδαν ἴῃ ν. 
12, δυὰ, ἰπἀδοα, ΕΥ̓́ΘΠ ἸΠΟΥῸ ΠΑΡΑ ΒΓ, θ6- 
(Δ080 ποὶ {μ6 δοί σοπϑόψφμεηέ οὐ ἀγαθοποιεῖν, ΔΒ 
ἴδετο οὔ ἀπέχεσθαι, 16 Βροοϊδοᾶ, Ὀὰΐ (μ6 δῃΐθοο- 
ἀρηὶ βίδίο δπὰ Ο τἰβιϊδη τοὰθ οὗ ἀγαθοποιεῖν. 
ΒΟΥ ΔΙρυπιοηὶβ β66 ἸΓΊ δίῃ χοῦ πὰ ΑἸΐογα.--- Μ. 
1 ἰ5 ἀἰογοτὶ τὶ ν. 192. βοἢ Βαδθοϊίοι ΔῈ 
ἰτὰθ Ο τ  βιίδη ἸΙΒΟΥΥ 8.6 ποῖ συ 1180 16 8Ώ- 
ἱλφοηΐδτηβ. ΕῸΥ (6 Ἰαἰίοσ, Τουπἀοαὰ οπ (6 χο- 
ἀειηρίίου ἐμτοῦμ ΟΕ τίβι, 18 ϑρίσξαδὶ ἐπ 118 π8- 
ἴπγδ; 1ὁ ἀοἸ ΥΟΥΒ 8 ΤΤΟΤΩ 510 8Π4 ΟΥΤΟΥ, ἔγοτα {86 
πΟΥ]ὰ δηὰ {86 ἀονΐ!, ἀπά ππὶίο8 ὰΒ ἰο αοα δπὰ 
Ηΐδ ποτὰ Ὁγ ἐμ9 Ὀδπὰ5 οἵ Ἰογνο, οἵ. πο. νἱϊ!. 82: 

(16 δοαι6] Ῥοίορ οὐδ οδ΄ 4]1 τοϊδυη ογβίδηϊης 
δηὰ δῦυ80 οὗ Ἰἰθοστίγ. Τμὸ Οπορβίϊοβ δουβοά 
Ον βϑυίδη ἰθοσὶγ ὈΥ (Π6 δΟΙητη ᾿ββίοῃ οὗἁ 811 Κὶμ 8 
οὗ Ἰηΐδιηουϑ δηα οὐ τλη8] ἱηἀ]ρσοποοβ. ΤῊ 96 8, 
ὁπ ἐδ ρῥἷοθα οὗ Ὀοϊηρ {1|ὸ ΡΘΟΡ]6 οὗἩ αοα᾽ Β ἱπμοῦὶ- 
806, οἸαϊτηρα ἰο Ὀ6 ἔγοθ ἔγοιῃ (86 ἴδχδ οὗ (86 
Βθδίμ θη. Οἱ ἐδῖ8 δοσουμπὶ γὸ τοδὰ;: ““δηά ποὺ 85 
μανΐηρ [-Ξξεποὺ 88 ἰμοβὸ ὅῶοὸ Πδνυο---Μ. ἔγοθάοσηῃ 
ἴῸΓ ἃ ΟΟΥ̓́ΘΣ οὗ τ᾿] ἱσἰγ.᾽" Τί ἰδ ἀπσογίδιη σοὶ ἢ- 
ΘΓ (88 Οὐσ 6] 1.8 πὰ Οἴ ΒΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘ.  ΒΘΙΘ 18 ὮΘΥΘ 
8 ΔΙΪυβΐοῃ ἰο ἰλδ0 ψὰϊΐο Ὀαρ διαὶ χοῦθ, τ δἰ οἷ 
88 4180 ἃ ΒΥΠΩΡΟ] οὗὨ ἰμο Πἰ ῬΟΣῚΥ οὈιαϊηθα του 
ΟἸ στ βί. -- ἐπικάλυμμα Ξξε παρακάλυμμα, δβοιποίμῖηρ 
ΒΡΓοδαὰ ἴῃ Ὄγοσ ἴ0 οονον ἃ ἰδία, 6006, 8 Ο] οδΚ, 
ἃ ΟΟΥ̓́ΘΡ, 8 Υ͵Ο]]. [ΠΌΠΟΙ Β6Υ8: “1 Ομ τ βιδῃ 
ἸΌΘΣΙΥ 18 Ῥσγοδομοϑά, σοά]θββ πλθη τὶ που δι} ἱτα- 
τη Δ ί6}γ ταδὶ πῃ, δηα᾽ οαΐτὰ ἰο ὍὈ6 κοοὰ ΟὨγτὶβ- 
υἱδὴ8 θθοδυβο ὑπο ἀο ποὺ Κοὸρ ἰδὸ ἰὼν οὗ {116 
Ρορο."---κακία ΒΒου]ὰ ποὺ Ὀ6 ΟΧΡΙ ΔΙ 6α τι} Ἧ716- 
ΒΙΉΡΟΙ ἰπ (Π|ὸ γοβιγοίθα βθη86 οὗὨ αϊβουθαΐθῃμοθ 
ἰο ἰὴ τηϑρίϑίγαίθ, Ὀὰὺ ἴῃ ἃ ὙΪΟΟΣΥ Β6η86, υδὺ 88 
80 δι 6818 ἀγαθοποιεῖν 8 ἃ ἸΟΣΘ βοηθγαὶ ἰάθ8. 
-- δοῦλοι Θεοῦ.---- Ὁ Βοῖγο οὐ, βαγβΒ Αὐρυδίΐηο, ἰκ 
{890 Ηἰχυοδβὺ Ἰθοσγ. Ἡμδὺ νγ88 ὀχρϑοίοα οὗ 1[8τ86] 
88 ὃ πδίϊ0η (οἴἶϊθη ο04116α {80 βοσυδπί οὗ αοὰ, 15. 
ΧΙ τ. 1. 21; χ]νὶ. 20; Ζ2ὁΓοπι. χχχ. 10); νμδὶ 
688 88 πῃ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ Β0η80 (8ηα Ῥοίον 68]]8 
Ηΐπῆ 80 ὉΥ͂ Ῥσχοΐϑγθῃσο, Αοίβ 11}. 18. 26: ἱν. 27. 
80), Βδιιου]ὰ Ὅο ΣΘΔΙ Σὰ ἴῃ ΟΥΟΣῪ ὈΘΙΘΥΟΡ οὗ (9 
Νον Τοβίδιηθηί, 

γεκ. 17. ἘΟΠΟΥΣ 811 ΣΏΘ1}.---Τ 9 ΘΙ οὗ ἀυὐῖθ8 
οὗ ἃ βοοά σομγογβδίϊοπ διηοπρς ἰμ6 Οἰθη 168 ΔΥῸ 
ὩΟῪ ὈγΙΟΙ͂Υ ΘΟ ΡΓΟ ΒΘ πἀ6α, δοοοχάϊπρ ἰο ἰδ βου- 
ΟΥΔῚ ΓΟΙδίϊοη8 ἰὰ ὙΒῚοῖ (ΠΟΥ βίδπηά. --- τιμήσατε, 
ΑοΥγἶδὶ πῆρ Γ., 804 οὗὨ δοίΐοῃβ ἱδμδαὺ δγὸ οἱ 
ΤΑΡΙΑΙΥ οοιμρ!οίοθα ἀπ ἰγϑηδίϑηϊ, οσ υἱονθὰ 885 
οσσυγχίης Ὀυΐ ὁπο6. ΤΟΣ ἢ 48, 8, ἃ. 

Α11 1161.---Νοῦ οἷν ὑμ6 οἰίοῦ, Ὀπὺ 8411 τθῃ. 
ἴῃ γοῦν ἱπίθσδουσβο Ἡλι οα 0818, βου ἰο ὁδοὶ {80 
τοθρϑοῦ γοὺ οὔὔὐο μη, ἄσβὶ, 88 ἀοἀ᾽ 8Β ογϑαίῃ οβ, 
88. 111. 9, δΔηα, Βοοοπάϊγ, δ δαυΐηρ Ὀθ6Θὰ ΤΘ- 
ἀφροπιοα ὉΥ ΟἸγὶβί, οὗ, ον. νυ. δ. 6; 112. 8; Μαίι. 
ΧΧχ. 26: χχὶϊὶ. 12: [2κ0. χίν. 11; χυϊἱΐ. 14: χχὶ]. 
26, 27; Μὶκ. χ. 48. 44. ΤὮδ ρδββαᾶχο, Ῥβ. χυ. 4, 
ΤΊ ΖΕ ἰγδηϑ]αἰϑα, 15 ποὶ ἴῃ οομῆϊοί τὶ ὑ818 ὁΧ- 
Ὠοτγίαιϊοη. Ῥδυϊ, ἰῃ ἃ βί αν ὀχμοσχίαίζοη, ἐδ |κ 68 
οοσηΐσζαηοθ οὗ οἷν] ροβί(λοη δηἃ Ῥϑσϑοῦδὶ ροοά- 
π688, Βοπ. χὶϊ!. 7. Τὸ αὐδ}}γ ἐμὶβ Ῥϑβϑαρο ὮΥ͂ 
Ἰἰπαἱ δα ]οἢ 18 ΔΥΌ ΓΑΥΥ, τιμᾶτε, ἔγοτῃ τίω, ἴο γ8]06, 
ἰο ἀοῆπῃθ δῃὰ Ρδύ ἰ}}60 γδ]ὰθ οὗ 8 ὑδίπρ' ΟΥ ΡΟΥΒΟΏ. 

ἀδελφότης, ἴι 6 ὈγοΙ ΟΡ Βοοα γἱοιγοα 88 ἃ Ἵ}Ο]Ο, 
811 ὙΩΟ 8ΓΘ, ΟΥ̓ ΒΙΘ 0816 γοὺυγ Ὀτοί6ΥΒ, οὗ, ὁἈ. 
ϊ. 22. Βοοδυβο ΒΌ ΙΝ ἃ ἀϊβροβιίζλοη οὗὨἨ δβίϑθοτῃ ΖῸΓ 
δηα ὈτΟΙΒοΥΪν Ἰονο οὗὨ 811] οδὴ ΟὨΪΥ ΠΟΥ ἔγοτῃη 8 
ἔσθ τοϊαιϊοη ἰὸ αοα, {πὸ ποχὶ οχμιοσίδίϊθηῃ 18: 
ΦΈΕραΣ Οαοα;," οὗ, οἰ. ἱ. 17. Ηογ ἔδρα οὗ (ἢ9 
ταϑ᾽οδίγ οὐἨ αοἄ 18 ῬΘΟυ ΔΥΪΥ ἴῃ ρΐδοο, 1Γ γοῦ δΥ0 
ἰοτρ θα ἰο ΔΌ..86 γοῦν Ομ γι βιϊδῃ ΠἸθοτγ. “ἢς6 
ἰμαἱ ἔραγϑ αοά, Ἰονοβ ἷβ Ὀγοί ΒΓ, δηα ΘΙΔΌΓΡΔΟΒΒ. 
811 τηϑη κὶ πα τὶ θοοοιπΐηρ ἰονο, νν1}} ποῖ 141} ἰο' 
ΤΟΠΟΣ 8180 ἰοὸ Κίπρβ ἴδ ΠοπΟὰΡ ὑπαὶ 18 ἀπο ἰο, 
ἀπ 6ι.᾿ ΟαἸ]νη. Ῥοίοσ ὈΓΟΌΒΔΟΙΥ τ οο]]θοΐβ ΡΓΟΥ.. 
χχίὶν. 21, νοῦ ἀοῆποβ ἐμ 6 Βδῖηθ δἰἰ πὰρ οὗὨ ἴθ ᾽-- 
ἴης αοα δπὰ Βοποαυγίηρ (80 Κίηρ.  οἶ88 68118 αἱ- 
ἰθαίοι ἰο Ναί. χχὶΐ. 21. [7ὸ νυ ϊδί! 98 οὗ [Π6' 
Παρογδίϊνο ἤόστα ἴῃ {818 Ὑ6Υ86 8.6 ποίου δὰ 
ϑυσρχοδίϊγο. τιμήσατε, {π6 «Αγ. 7πιρέγ.» ΤΑ ΚΒ [ἢ16’ 
Ζθμ6ΓΆ] ρτὶποὶρῖθ, (6 δΟ]] ον ἰπς ἰἄγθο Τγέδοπί 7π|- 
»εγαζΐυεβ ἀοβπο 1.8 Δρρ]ἰσαίίοι ἴῃ Ῥαγίζουϊαυ Γ6. 

Βοτι, τὶ, 18, 2); 66]. γν. 18; 2 Ῥοέ, ἱϊ. 19. [π΄ Ιδιΐομβ.--- Μ.] 



ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΘΑΣ, 

1, Ῥοίοσ ἷπ (89 δοσοπὰ ρατί οὗ ἰμο Εγίδι16, οἈ. 
ἰϊ, 11, τοϑασηϑβ {89 ἱπουσῶί ἐμαὶ ὈΘ᾽ ΘΥΘΙΒ ΔΙῸ οἱἐἷ- 
5008 Οὗ Δηοίμον αι οσϊδηά, δῃὰ ΟὨΪΥ δἰγδηροῦθ 
Βότθ ΟὨ ϑδυίὶι, οἷ. οἷ. ἱ. 1, 4; νυ. 10; 1. 17. Τ ΐδ 
ζυπαδεηθηί8)] υἱοῦν οὗἩ (}9 ΑΡοβί! ὁ συμ (σου ἐδ 9 
Ἧ019 ΕΡίβι16; οἱ ἰΐ δῦὸ Ὀδδοὰ ἐμ ϑχμογίδι οι δ 
ὙΓΒ ἢ Τ0]]ΟΥ οἷ. ἱν. 6. 1ὲ τηυβῖ, ΘΟΠΘΘΑΌΘΕΙΥ, 
89 οὗ {89 δἰ ᾳιοδί ἐτηρογίϑδηοθ ἰμδὲ τὸ βου ]α 6ο0ῃ- 
ΒιΔΏΓΥ ΘΟ ὉΡ ἃ ἸΙΥΘΙΥ δΟΏ86 ΟΥ̓ ΟΌΣ Βίδίῃυϑ 89 
ΒΊΥΔΗΡΟΥΒ. [ᾧ ὈοΙο 8 ἰο {89 τιοδί πΟῸ]9 διὰ 
ΒΟΤΈΣΩΙΝ ἸΠΟΘΏΓΥ68 ἰ0 δδηοίϊ δοδίΐοη, οἵ. 2 ὅν. νυ. 
.; ῬΒ]]. 111. 20. 
2. ΒοΙγ βοτῖρίιυσο τ δον Ῥχοβουΐθοδ πὸ ΧΌ]68 

88 ἰο ἰμ9 Ὀοδὺ ἔοστῃ οὗὨ σοπδιϊἰαἰϊοπ: ῬΘ ἸΘΔΣΏ 
ἔγομπι ὑμ9 ΟἸα Τ᾽ δδβίδιιθηί ἐμ αὲ {μ6 ἱμθοογδέϊα ζΌΣΙΩ 
οὗ κουθσῃτθηί 18, ῬΤΟΡΟΣΙΥ Βροδκίπρ, ἰδ ἱποιϊία- 
[ἴομ ἩΒΪΘῚ. ΘΟΓΤΟΒΡΟΠᾺΒ ἰο ἰδ νν}}} οὐὗὁἩἨ αοἀ ; ἐμὶ8 ἰ8 
880 9 θμὰ οοπίοιαρ! θὰ ὈΥ Ομ τ διϊαπϊγ. αοὰ 
8 ἰο Ὀ6 ἐπ 8]1-Δηϊπιδίϊηρ ῥσϊῃοὶρ]ο 1 ἐμο86 ἯὯΟ 
Εἰδὶν οὔον Ηΐμ, 1 ΟΟγ. χυ. 28: Βου. χχὶ. ὃ; 
χχὶ!. 8. Βαυΐ ἐδπὶ5 ϑῃὰ οϑὴ Ὧθ δἰἰαϊπϑὰ ΟὨ]Υ δἵϊεσ 
βαίδῃ μ85 Ὀθϑὴ Ὀουηά, δηὰ δήϊον ἐδ στοδὶ βϑρϑ- 
Ταϊΐο 88 66} ΘΟὨδυϊηϊηδίθα, Μα]. ἰν. 2; Μαίί. 
ΧΙ, 40, οἱσ. ΜδηΥ, ἱπρβδίϊθη γ δηχίουδβ ἰο 6ῃ- 
υἱοὶ ραὺθ ἰμο οπᾶ ἐοναγὰδ τοι ἰμ:9 ἀσγνοϊορταθπς 
οἴ ἐμὸ Ομγϊβίϊδη Ομυσοι ἰ8 Ὀοΐηρ 19, τοῤοοίθα ὁχ- 
ἰβίλης ΟΣ οὗ σουοσπιηθηί. Ηθηοο (μ6 ΑΡοβί]θ 
Θχμοχίδ, βυ δίδει  8}}γ, ἐμαὶ ἰἐ 8 (86 ρΡατὶ οὗ σὰ 
Ομ γίβιϊδπβ ἰο Ὀθ ϑυδ)οοιοα ἰο δὴν Βύϊηδη ἰπβιϊία- 
εἰοη, Ἡοί ΒΟῸΣ Το δ ἶσ8), ΤΟΡῸ σὴ ΟΥἩ δυϊδίο- 
ογαίίο. Το ΟἿΪΥῪ 1ἰπιϊαιΐοι δοὶ ἴο οροάΐθμοσ ἰὸ 
180 φονθσπιηθηὶ ἰδ ἰΐβ σοΙπδηἀἷπς ΔΗΥ͂ ἰδίῃ 

, ὙΒΙσδ πα Π Π αὐο8 δραὶπδὶ {86 6 Θαυν σουϑδ]οὰ μὶ}]} 
οὗ αἀοὰ. [1 ἰδ ποῦ ἴὉΣ τι ἰο διεὶς ΒΟῪ βδο δὰ 
ΒΌΟΝ ἃ ΤΌΪΟΣΡ αἰὰ δοαπῖνο ἷθ ῬΟΎΘΡ, ἩΒοῖμοΣ (Π6 
οοῃδίξυυξίοι οὗ ἃ αἰδίϑθ Ὀ6 80 ἔγαιδϑὰ 85 (0 σομπίδὶῃ 
πὸ ππάδιηθηΐ] δ 5 οὗὐἨ ἀαοἂ ἴον (6 τορυ]αίϊοι 
οὗ Βυπιδη Γοἰδίϊοῃδ, (88 δοῦ]θ ἰΥὙ ἰο ῬΓῸδ8 89 
ποτὰ κτίσι), Ὀὰμὺ πο τηυδὺ ΟὟΘΥ ΖὉΣ ἰδο Γογὰ  8 
ΒΔΚΘ, ὙὯῸ ΒαΥδ: “ΒΥ 1η6 Κίηῃμ Το ῃ δη ρυΐποθδ 
ἄθογϑο ῥυβίΐοσθ. ΒΥ τὴ ὈΣΪΏΘΟΒ ΣΌΪ6, δηἃ ΠπΟΌ]68, 
ουθα 81} ἰπη6 ἡπᾶροβ οὗ ἰ.6 δδγί.᾽ Ῥσου. υἱῖδ. 1δ. 
16. ΑἹ] το] θη δχαϊποὶ 86 οτἀδίῃηϑᾶ σονοτη- 
ταϑηὺ 18 ἰο Ὅ6 τοριαϊδίϑα, 88 οὔὐῦ δυδηροὶΐοδ) 
ΟΒΌΓΟΝ 88 δδίδ ἢ δ μοὰ ἰΐ ἔγοπι {16 ὈδρΙππΐην, 
ΘΟΒΙΓΑΣΥ ἴἰο 650} {160-Ῥαρ δἰ108] ἰοαομίπα. Γ[ΓΕΤΟΙ- 
ΤΑ ]ῸΡ ΤΟΙΌΓΒ ἰο ΟΟΥδηυ. ὙΠοθ6 ὙΠῸ ὙΠ8Ὲ ἰο 
8060 ἐπ ὙΠ0]9 βυ δ᾽ οσὶ 1]αδίταιθαὰ οὴ βομῃὰ ΟΒΌΣΟΣ 
ῬΥΪΠ6Ι 168 ἃ’ γοΐοσσοα (9 {6 ΗἩοχ 98 ἀραὶ 
ὙΠ] ΒΦΌΘΙ] θα ἰἢ {86 Βοοζ οΓ Ποπιϊίες, δαϊοσὶ- 
ἰαὔϊνοὶΥ βοὶ ἔοι ὈΥ (86 ΟΒυὐοἢ οὗἩ Ἐπρ]δπά, δπὰ 
τοοοὶνοα ὃν ἰμο Ῥγοίοδίδπι ΕΡίβοορβὶ συ σοὶ ἴῃ (Β9 
Ὁ πϊιοὰ βίδίοδ “85 Δῃ οχ]οδίϊοι οὗ Ο γί βιΐδη ἀοο- 
ὑγῖὶπο δῃὰ ᾿πβίγυσίΐνο ἴῃ Ῥἱ ἐν δη ἃ πιογα]8."---Μ. 
ἝΪΟΡΟΥ σΑΡ ΔΙ ΟΌΒοΥτΥο: ἴῃ {π6 τογὰξβ ““ λωπιαπ 
᾿πϑιιυἱοιμ ΟΥ ογαϊπδησο, 8 6 ΑΡοβίὶθ ἀοϑθβ ποὶ ἀ6- 
ὈΥ͂ΝΘ ΚΟΥΘΥΠΙΟΠ(Β οὗ (6 ΒΟΠΟῸΓ {μὲ {πΠ6 7 δὺθ 
80 βογσυδηίβ οὗἩ οὐ, Βοτα. χὶϊὶ. 1, οἱο. ΤΠ βἰδίς 
8Πα οἴἶδοο οὗ ὑπὸ χονογῃτηθηῦ ἃγὸ Οοἀ-ἀογὶνοα: 
(807 αν, ἱπάθοα, :π οουγθο οὗ {ἶτηθ, τυδηϊο]α 
ΒΌΠΙΒΏ ΒΏΔΡΟΒ, δπὰ ἱπ ἰδ Βαπὰβ οὗἁ Θἢ ΠΑΥ͂Θ 
Ὀδοῃ τδυϊου8}7 ἱπϑιϊαι θα. Βαί ουϑν (8 Βυσδ ἢ 
Θ]οπιθηΐ, 80 ΓΔΣ ἴΤΟΙΙ ΒΟΓΥΪ 88 8 Ὀγοίοχί [0Γ {π6 
τ πάγανγαὶ οἵ βυθπιϊββῖου, δου ταῦ 6 8 
τοοὺ οὗ ρδίζθμποο, βάν ἰο. ρΡυΐ ἃΡ τὶν Βυϊηδῃ 
δηὰ ᾿ΠΟΥΣΔΌΪΟ ἱπᾶγτηἱ ΐθ8, ουθη ἱπ {μ18 τοβροοί.᾽ 

8. Τὸ ΟἸ σ᾿ ϑεΐδη τυδί δἀδρὺὶ ὨΪπι86 17 ἰὁ0 ΘΥ̓ΘΣῪ 

ΤῊΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΒΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ἕοστα οὗ φουογησαθηΐ, δα, 89 ὁ υἱϊστίμι, δηὰὼο ἰὶ 
ποὶ ἀπ ουί δὸ ἰο ἄο. 

4. ΕΥΘΥῪ Οσγνουβιηδηὶ 18 Ὀουπὰ, (ὉΓΡ 18 ΟὟ ἰδ- 
ἰογοδί, (0 Ῥυπὶδα (86 νιοϊζοα, δῃὰ ἰο ῥσχοίθοί {86 
Κοοά. Απ ὑπο γί διΐδη, υὐ͵υδί σουθσηποδὲ ἰδ ἃ 
ΒΟΥΘ ΡυΒΙθῃσηθηὺ ἰ0 8 ΘΟΌΒΙΡΥ; Ὀυΐ (Π6Γ0 ἰδ ΒΟ 
βτοδίον οἱ] ἰδ ΔΏΘΔΥΟΒΥ, ΔΒ ΟΡΒΟΟΪ68 δ᾽γοϑὺγ 
Ῥοσοοϊνοὰ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἯΒδί ἰδ ποΟΟΒΒΑΣΥ ἰὼ Ὑ4]}5 85 ἃ ἱστίη ὁ 
θδασίῖ 1. Αδᾶδιαϊ πίη ἔγοσῃ Βθδηγ Ἰυδίδ; 2. 
ΟὈοΥΐηρ 411 Βυπιδὴ σΟΥΘΣΗπ θη; 8, Ῥαδίϊοδῦγ 
βυβογίης Ὑγοηρ.---ὙΒ 10 ΔΥΘ (6 Τα Σ δ ἰδδὲ ἃ 
Ομ γι βιίδῃ 18 ἃ βίγσδαηροσς δηὰ Ῥἱ στη Βοσοῖ Οου- 
5146, (4) 18. βρϑϑοῖ; (δ) μῖ8 οδυσίδρθ; (6) μὲϑ 
ἸΏΔΏΠΟΓΕ; (4) Πὶ8 δίἷηβ.-- -ἼἘ6 Ο ΓΙ βί18 1 δίδίο ἃ 
οοπίΐϊπυουβ τϑγίδσο, Φ00 Υἱἱ. 1; 8. χχίῖυ. 8:---Ἰ.1 
{μ6 Θποχηΐοθ; 2. (869 ὙΘΔΡΟΙΒ; 8. (δ Υἱοίοσγ.--- 
ὝΑΙΚ δ ᾿ἰχἢἰ8 ἐπ (86 πϑϑὶ ΒΘ Β-τὐπἀ θὰ που]! 
--Βὸ πιδηϊ το] ἀδγε οὗ νἱϑιίδιΐοη.---- ΤῊ ΟἸσίδ- 
(16 Β ἀθι Δ ΠΟῸΣ ἰΟὙΔΙΒ ὑπ 6 ΒΟΟΌΪΔΥ ῬΟΥΤΕΓ.--- 
Ηονν ἰο βαιί ὉΡ τηοβί οθοίι}}γ ἐμ ταουτὰ οἵ [80 
ἱξηογϑηὶ ἴ---Τὴο ῬΠδνίδαὶο Βοασγίβ ἰδὲ σοῖο 11Ὁ- 
ΟΥ̓ (16 ΟἸο6}Κ οὗ τρδ] οἱ ΟΌΒΠ6ΒΔ.---Τ ΤῸ ἸΣΌΟΥΙΥ ἃ 
Ὀ]οοδοὰ Ὀοπάδχο Ὀδίοσο (οά. ---- ΤῊ 700 πιδὶβ 
Ῥοΐηΐβ οὗ ἃ οοά οομγοσεδίϊοι ἴπ ἐμ 18 Ὑ0Σ] .--- 
ἍΏΥ δηὰ ΒΟῊῪ ΜΠ βου], δ8 ΟἸ Υἰδίΐδηβ, κἰτο 
ΒΟΟΣ (0 8]}} πηϑὲ 

ΚΑΡΦΨΥ :---Ἦ αὶ Τηδῖζο8 ἘΡ ἰσπο ΣθογΥ Ὁ 1. Τὸ 
6 {86 δοσυδηίβ οὗ Θοὰ δηὰ 936ϑ805: 2. ἰο Ὀ60 δυὺῦ- 
θοῖ, ἦον ἐδ 1ορά᾽ 5 Βδ]ζο, (ο 811} υταδῃ δ μ οΥΙγ; 
8. ἰοἸοδὰ ἃ ροοὰ δοπγουβδίίοι, 88 δίσδηβοῖ 8 
86 νψοσ]ὰ, 

βταῦυῦτ :--- Μαϊπίοδϊ πίηρ (06 δἰδία οὗ δἰγδῆξετε: 
1. [πῃ χοϊδίίου ἴο ὑμο Βοϑὴ : 2, ἴῃ σοϊδίξοι ἰο {89 
σοι]. 

ΒΤΑΒΚΕ:---ῬΠρτῖτα, ον Ἰοης ἀοδὲ ἔδου ΒΑ γ δὲ 
ἐμ ἱπηῖῦ ὙΠ ΟΡ 18 (πγ δι που δπὰ. ΑἸΩΥῪ πὶ 
(89 νοϊυρίυουβ 70 γ8 οὗὨ {86 Υἱ]Π]αρο, ἰπγοῦρη πίοι 
ἰδου δεῖ Ἰουτηογὶηρ |---Ηο ἐμαὶ που]ὰ Ὧ6 ἴγοθ 
ἔγοτη 8.6 ὈΤοΑ Κρ οὔἱ οὗ ἰῃ6 Ἰυδὶ8 οὗ {μ6 868, 
τηυδὲ βοῖσο ἔμ οτ ὈΥ ἰπ6 χοοὶ δπὰ σβόῖκο ἰμθῖ ἷῃ 
ἐπ Ὀορ πηΐῃρ.--- ΕἸΘΒΒΙΥ Ἰαδὲ5, (ποῦ ἢ ΠΟΥ Ὀορία 
ΔΥΓΘΟΙΪΥ δα Δ. δβοοί πρὶ ἰο {89 μοδχί, δὸ (89 
Βο0}᾽ 8 ἱμπυείουδίθ θηῃθπιΐθβ, δηᾶ Ὀσίηρς ἴοτὶ δἷῃ, 
248. ἱ. 1δ; 81γν. χχὶ. 38.-- -ΕἾ91] ΟὨγιδιΐδηδ 11Κθ 
Βοδίμοη. ΒΕΟΝΘΥΘ δηα ὈΓΔΥ, ““ ατδοίοπα Οοά, ρυὶ 
δὴ οΘπᾷ ἰο στγοβδ οἴ ῃο68."--ΤῊῈ6 ΤΙΏΟΓΘ ἃ Πι8Ὼ ἴδ 
ΒΌΣΤου παρα ὈΥ ἴ8]80, μοβίὶ]α, νδιοΐπς ΡΘορ]ο, ἐδ6 
ΠΊΟΥΘ τηυδί μ6 Ὀ6 ΟὨ δὶβ συδγὰ, ποῖ ΟὩΪΥ (0 δγοϊά 
ΟΥ̓, Ὀσ. (86 ΒΡΌΘΔΥΔΙΟΘΟ οὗὨ ἰἰ, 1 Ὑ688. νυ. 22.-- 
ΤῊσ γίουβ Βανθ δἰ νψαυβ ἰ0 οπάυγο δδηάοσυ, γοὶ 
ἰποῖὶν Ὀοβὶ ἀοίθησο 18 ποί ἴῃ ἰμοῖν πιουϊῃ ΟΥ ῬὈ6Ώ, 
δαὶ ἰπ (ποῖ το κΒ δπὰ ἀθδοάδ, γ. 18δ.---Α ΟΕ σὶδ- 
168 ΒΟΙΪΥ σοηγογβαίϊο τηυϑί 4180 αἷπι δ ἰδ 
φομδγβίοῃ οὗ οἰβοχσβ, Ὑ ΒΟ ὴ ἰ8 χοϑσοὰ κι {δ΄ 
6886 οὗἨ Βοτηθ6, 6ἷ!. ἰἰΐ. 1.---ΤΊῊ! 6 ΒΘΟΌΪΔΙ ῬΟΊΤΕΓ 18 8ἃ8 
τοἢ Ὀουπὰ ἰο τον νἱτγίαθ 858 ἰο ραπίδα τἱοῖ- 
οάἄηθββ, Ρβ. ἰχχχὶϊ. 8. 4: Ῥσχου. χχ. 26.--- αἱυτ- 
Ὠΐθ8 ΓΘ Ὀεϑὺ σοπιγδαϊοίοα, 1 τγὸ ῬσοΥο ὉΥ͂ ἃ ΒΟΪΥ͂ 
σοπγογϑαίίοη τπὺ {ΠΥ 8.6 ὑπίτσι6.---ΤῸ Τοαυϊῖθ 
6} τῖ ἢ σοοὰ Β88Β βϑπ γα} ἃ σοοὰ οϑϑεοί.---Ἶ 9 
ΔΥῸ ἴγοο, Ὀυὲ ποῖ ἔγοτῃ {89 18 οὗ Ομ σὶβὶ δὰ Θοῦ, 
1 σον. ἰχ. 21.-- -Ο" γι βίδα σουγίοθυ (θη άβ ἴο ρφοοὰ 
τορυίδίΐοη, ἰο (86 ἵἴδυοιν δηὰ ροοά-}}} οὗἁ οὔτ 
ΘΙ ΟΡ, δπᾶ ἰο σϑοΐρσοοδὶ σοοά-»}}} δηὰ οομπᾷ- 
ἄφπῃοο, Βοπι. σὶϊ, 10.--- Ματκ ἰδ δὲ 1} 9 ἔεδσ οὗ ἀοὰ 
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ἐφ Ἰωοδίἑοησθὰ γέ, {86 ΒΟΟΣ οὗ ὑπ πιδρίαἰγαΐθ 
διοσσαγάβ, Αοἰδ νυ. 29.-- -ΤἜἼ0ΓὙ6 ΔΓ6 ὕν7|ο Κἰ Πρ ΟΣΩΒ, 
(οἂ᾽ 8 δῃὰ {16 ΘΙΏΡΘΟΓΟΥ 5, ΘΑ 6 τηυπδὲ γοιηδῖη ἩΪ1}- 
ἷω 118 Ὀουμὰα: αοα γοόδοῦυθ8 ἰὸ Ηἑ 8017 ὑπο 5οὺ] 
δι Θομδβοθῃ66; (89 Ὀοάγ, σοοὰδβ δηὰ Ῥοβαοϑϑΐοῃ δ 
8.6 ὉΠᾺΘΣ ἰ86 ΘΙΠΡΟΓΟΣΒ ΣΌ]ο, Μαίί. χχὶϊ. 21. 
[.800:--- Ἱκ, 88 1ὑ ρ᾽οδϑοβ (0ἀ.---Ὑ ΒΙΘᾺ ἰδ (μ9 

ἀρεροϑὶ ἑοαπάδίϊου οὗἨ Ομ γἰβίλδη ἸΠ ΟΡΔΙΥ 1---ΒΠ Ὸ 
ἀοθ8 4 Ομ τ βιαπΒ Ἰθοσίν ὀχ ᾿(50 1 {1 
Βαεῖς Οὐοἰξδοίτοπϑ: --- ΟὈτ βιϊδη ἀὐδώηθηοο: 1. 

5 δέυσο;: 2. 1.8 πηοίδγοϑ. 
[ΈΙΟΗΤΟΝ :---ἼἜΒ. 11. ΤΠοΓῸ ἴθ 8 δου ὲν οὗἢ 

ΤΟΡΓΟΥ ες χοαυϊτοα ἴῃ ὑδὸ Μ|ιηϊδίσΥ, δηα βοιῃθ- 
π|68 ἃ ΠΟΟΘΕΒΙ(Υ ΟΥ̓ ὙΘΤΥῪ ΒΗΔΥΡ ΤΟΌΘΪΟΒ, σας ηρ 
0ὁη68. ΤΈΟΥ ὑπαὶ πδυθ τυ ἢ, οὗ (86 δρέγ οΓ πιεεΐ- 
Νέ28 ΤῊΔῪ ΠΑΥΘ α γχοα ὉΥ ἰδ οπι, ἰοο, ἰ0ο υ86 ὉΡΟὰ 
πεοοδϑιίΥ; Ὀὰαὺ ΒΌΓΘ ἐπ 6 ὙΔΥ ΟΥὮὨ ΤΠΘΘΚΗ 988 8 ἰμαὶ 
(Β6Υ 80 τηοβί Ὑ1ΠΠ1ΠΟΪΥ.--- 8 8 ὙΟΘΥΥ͂ 86 
δυτι ἀστοὶ ἰμαί Ερί᾽οἰοίαβ τδᾶθ οὗἩἨὨ ΡΒΙΙΟΒΟΡΕΥ, 
ἱπίο (089 ἐτγχὸο τόσαβ, δέαγ απὰ 7ογδεαγ.---Ἰἴ ττὰ8 
(86 εἰ ΡρΘ660} οὗ ἃ μοδίμοι, 7΄αΐ δδ τοαδ ρτγεαίεγ, 
αὶ δογη ἰο στεαίεν ἐλίσισε, ἰλαπ (ὁ δα α δεγυαπὲ ἰο λὶδ 
δοάψ; ἸΟῪ Ι00}} ΙΏΟΤΘ οὐρὰ 6 ἰδλαὺ 16 ὈΟΣΠ 
δζϑῖὶη ἰ0 ΒΩΥ 80, ὈοΙπρ ὈΟΤῚ ΒΘΙΡ ἰρ “8 ΟΥΟΤΕ 
ἰδδὶ δά ποὺ αὐναυ" οἷ. Υ. 4.--- ΣἸοολίῳ ἰωδίδ.---- 
ΤΏΟΥ ΜΑΣ δραϊηβί ὑπ 800}: δῃηὰ {Π 6. ΔΙ ἱ8 τηδὰθ 
ὮΡ οὗ διγαίδροτη δῃηὰ β᾽ οἱηξ, ἴοσ {800 οδῃπποί Βυχί 
(μ)9 9001 Ὀὰϊ ὉΥ 186], ἸΤΈΉΘΥ Ῥ͵ΤΟΙΑΪ86 ἱΐ ΒΟΙΩΘ 
οοπἰοπεηοηξ, δηὰ 80 βαῖῃ 1.8 δΘοηδοῃξ [0 Β6ΙΥ͂Θ ὑπ 0. 
διὰ ὑπά0 (5617; {ΠΟῪ ΘΙΑΌΤΔΟΘ {86 8011} ἰδδΐ (ΠΟΥ͂ 
ΤΔῪ αἰσδηρὶο ἰἰ.---Ἶ κα. 12. Μασὶς ἰἤσοο ἐπίηρα, 1. 
088 ρΡοΐπί οὗ ἃ ΟἸ τίη 5 ΟΡ ΏΔΥΥ οηἰοτίδἰταθηΐ 
ἴα [86 Ὑον]ὰ 18, (9 δα ουἱξ δροζεπ οΓ; 2. ἸΒοὶν 
Κοοὰ υδοὸ οὗ ἰμδὲ ΟΥ̓], ἐο ἀο ἐλδ δείίογ 70» {ΐ; 8. 
με σοοὰ οπὰ δηᾶ οετίδία οοοὐ οὗ ἐμοῖς 8ο ἀοΐῃᾳ, 
ἐλὲ σίοτν 9.7 Θοά.---ὸ φοοάμποδδ ΟΥΓ Ὀοδυΐγ οὗ 8 
Οτ εἰ 8 8 δοῃηυογβδίΐοηῃ δοπβί βϑιϊῃ ς ̓ πὶ ΕὙτοτη στ 
δῃι σοῃ οντΥ ὑο ἰπ6 ποτὰ οὗ Θοἀ 88 108 γΌ]9, ΒΘ 
οακιιὶ αἰ σοη γ ἰο δἰσαν μὲ τὰ] δπαὰ (0 Βα 0 
δὲ8 ὙΔΥΒ Ὀγ.1; ποῖ ὑο ν8}} δὲ σαπάοχ, Ὀὰυΐ ἰο 
ΔΡΡΙΥ ἰδδὲ Γ]6 ἰο0 ΘΥΘΓΥ͂ βίο Ὁ δὺ ἤοῖηθ δηά δυγοβά, 
διὰ ἰο Ὁθ 88 ΘΔΙΟΙᾺΪ ἰο ΚΘΟΡ {πὸ ὈοδΌΪΥ οὗὨ ᾿ἷς 
ἯΔΥΒ ὕπδροίθα, δἃ5 ἰμ060 ἩΌΠΙΘῚ 8.6 οὗ ἱδμοὶν 
ἴδοοβ δηὰ δἰζίγο, ὑπαὶ αγὸ τηοϑί βιυάϊουδβ οὗ δοτηθ- 
ἸΙῃ658.---- αὐ πανὸ τὸ ἰο ἀο ἴῃ ἰμ6 ψοΥυ]ὰ 88 Ηἰδ8 
ετοδίαγοθ, 0506 δπὰ διζδίη Ηΐδβ σγοϑίυγοβ, Ηΐδ ΠΟῪ 
ΟΥεΔίΏΓοΒ, ογεσίεα μπίο σοοά τοογζδ, ἘΡΆ. ἰὶ. 10, 
Ὀὰὶ ἰο ἐχογοΐβο ουγβοῖνοθ ἴῃ ἰμο086, δῃηἃ ὮΥ ὑμο86 
ἰο δόνλῃοθ Ηἰβ αἴοσυ "--ἰ μοῦ 4}} ΤΩΔῪ το τ ἰὸ 
Βίω, ἔγοπι τ᾿ Βοῖὰ 8]] 18, 88 ἐμ σίνουβ τη Ὁδοκίο (0 
868, ἴγοῖὶ ἩὮΘΠΟΘ {ΠΥ 6Δ1190.---Ἐ}. 1ὅ.  ΠΘΓΘ 88 
(8086 {πδὲ Βαῦθ τηοδβὲ γϑὰ] σοοάποβϑ, ἀθὶ ἱρσηὺ πιοβὺ 
[0 οὔδοττο τδδὶ 18 ροοὰ δπὰ σδοσπθηάδ}]9 ἷἰπ 
οἴδογβ, δὰ ἰο ρ855 ὈΥ ὑμῖν Ὁ] μΐβ.68, 10 8. {16 
ἴσο Θμδσαοίοσ οὗ υἱἱθ, ἈΠ ΟΥ ΕΥ ῬΟΓΥΒΟῊΒ (88 [168 
5ἰϊ ὈΡΟῺ 80Γ68) ἰ0 ΒΚΊΡ ΟΥΘΣ 8]1 [μο φοοὰ (ἰιαὺ 5 1π 
ἸΏΟἢ δὰ ζαδίθη ὍΡῸΠ (οἷν ἱπῆτταὶ 168.--- ἀπά (18 
5. ἃ Ἡΐδο ΟὨγ δε δ η  5 ὙΥ, ᾿πδβιοδα οὗἨ ἱπηραί θη 
{τοι δ ἐλ} 6 τηϊβία κοϑ οὐ Μ᾽ 11] στα βοθηδυσϑβ οὗ 
1ηθῃ, ἴ0 ΚΘ 8Ρ 5111} οῃ ἵπ ἷβ οδίτὰ ἐθῖαροῦ οὗ τϊπά 
διὰ πρτί σι σοῦχθο οὗ 118 δπὰ β᾽]οηΐ ἱῃποοθῃ66; 
ἰδ ἷ8, Δ8 8 τοοῖκ, ὈγΘα 8 {19 ᾿γᾶυϑδ ἰπίο ἔοδιῃ ὑπαὶ 
ΤῸΔΡ δρουὶ ἰί.---Μ. 

{ΠΑΆΒΌΕΤΟΝ :-Ἶ Ἐπ. 18. 14. Βοναγὰ σδπηοί, 
ῬΓΟΡΟΥ͂Υ, θ6 ἔπ 6 βαποίξοῃ οὗ λώπιαπ Ἰανγ8.---.} 

[ΠΑ ἘΒΊΝΟΤΟΝ:---ΤῸ ΒΔ, ὈΘΟΔΌ86 ΟἾΥἹ] τηϑρδίτα- 
ΦΥ ἷδ οτἀδϊ ποὰ οὗ αοά, ἱμογοΐοτο ἰξ σδηποῦ ὃ6 89 
ογάϊηδηςο οὗ τηδη, 18 88 ἢ γου βαϊά : ἀοἀ ογἀδίποα 
8 ἰοπιρῖο, ἐπ Γοΐογο, ἐὺ ττ88 ποῖ Ὀ0Ϊ]} ὈΥ τι8 8088; 
Ηδ ογἀδϊηοά (0 ΒΓ, ὑπ ΘΥΘΙΌΣΘ, (ΠΟΥ͂ ΤΟΥ ποὶ 
τηδὴο ὮΥ ἃ 5:01 }.---Μ.] : 

[ΡΑΤΕΙΥ:---α ἐὐπεοῖν, εἰοααν πὰ πεζά τοβὶβὺ- 
866, 0. Ζεσαΐ στουπάᾶδ, ἰο δύσγν ὈΠΙΔΎΓΩΙ βίχοίοι 
ΟΥ̓͂ ΡΟΟΣ (88 ἴη ὑπὸ νγν0}}- Κηοῦ 6886 οὗ ὑπο ΒΐΡ- 
ΤΩΟΏΘΥ) Μ{11} Ῥσουθ ἐμ τηοβὲ οἴοσίι8} ταθϑῆξ, 1ἢ 
υὡπίοντεῖν τοβοσχίθα ἰο, ΚὉΥ᾽ Ῥχουθηϊηρ [86 οὁσουτ- 
ΤΟΏ66 οὗ ἰδ080 ἀοβροζϑδίο δῃὰ οχίγοπϑ ὁΘ8568 ὙΒὶολΣ 
68}1 ἔον υἱοϊθπὺ δπὰ ἀδηρθγουβ σοπὶθαΐθε.---Μ.] 
ἱππ ῬΣί:οἱρ]θ οπ 816} γἯγ͵ὸ ΒΒου]ὰ γοβί δ 

ΟΥ̓ ΔΠΟΟΒ ἐπ σομῆϊοὶ τὶ ἰπ6 Μ1}1 οὗ αοὰ ἱα 
,)ογέδεεν ἐπ τα δοὰ ἰδσηδίδν ἔπι πιοάο.} 

[ῦ 7τπὋπ|8Ὲ :---Ἐ. 16. Ομ γἱδί 5 ἐγαΐῃ τηϑ κοί τὰν 
ἔἦγοϑ, ποὺ ΟἰΥῚΥ, ΠΟΙ ΘΑΥΉΔΙΠΥ, Ὀυΐ αἰνί πον. ΘΔ ΓΘ 
τηϑάο ἴγοθ9 ἴῃ ΒΌΘΝ δογί, ἐμδὺ ΟἿἿΥΓ ΘΟΏΒΟΙΘΏ6Θ ἐδ γοο. 
δηᾶ αυἱοὶί, ποὺ ἔδαυίης ἰλ6 τσ οὗὁἨ Οοα ἐο δοιηθ. 
Τὶ 18 {80 ἔσυθ δηα ᾿ἱηοβυϊτηδ Ὁ]6 ᾿Ἰοτίγ, (ο ἐδ9 
ΘΧΟΘΙΊΘΠΟΥ δηα τηδ[θϑιυ οὗ τ ποι, 1 γ7ὁ ΘΟΙΏΡΒΓΘ 
(10 οἶδοσ, ὑπ 60 816 Ὀὰΐ 88 ὁὴὩ6 ἀγοὸρ οὗ ψγδίδν ἴῃ 
τοβροού οὗὨ ἱμ9 οοοῆ. ΕὉΣ Ὑὰὲο 'Β 80]6 0 ΟΧΡΓΘΒΒ 
ὙΠ ἃ (ἰπρ ἰὑ 15, ΒΘ 8 ΔῈ ἰδ δββυγοα ἴῃ ΠΪ8 
μοαστί ἐμαὶ αἀοα ποῖ 6 18, ΔῸΣ ΟΥΟΣ ΜΓ 111 ὍΘ ΔΏΡΤΥΥ 
ὙΠ1} Εἷπι, Ὀυὺ τ} Ὀ6 ΤΌΣΘΥΘΥ 8 ΤΑ ΓΟ ἃ] δὰ ον- 
ἱπᾳ ΕΔΙΌΟΣ ἰο ἶτῃ, ΚῸΣ ΟἸ γι Β βαο! Ταὶβ 18, 
ἰπαάθοα, 8 ΤΩ ΓΥ ΘΙ] ΟυΒ δηὰ ἱποοΙ ΡΥ ΘΠ ΘὨΒ: 016 11Ὁ- 
ΟΥΥ, ἰο ᾶυὸ ἰδο Μοδὺ Ηΐσ ϑονογοῖση Μα)θδὶγ βὸ 
φΥΟΌΥΔ]0 ἰο υ8 ὑἱμβαὺ Ηδ ἀοίϊι ποὺ ΟὨ]ΥῪ ἀοίοπά, 
τηδὶπίδ ἢ δηα βυσοοῦν 08 ἴῃ ὑπ18 116, Ὀαΐ 4150, 88 
ἰουομίηρ ΟἿΣ Ὀοαϊθ8, ΜΠῚ βΒοὸ ἀΘΙΣΥΟΡ 8 88 ἐμαὶ, 
ὑμβου σι δον ἴῃ σογτυρίίοι, ἀἰβμοποῦῦ δηὰ ἰηβν- 
τὶν, (ΠΟΥ 8}}4}} τϑδο διαΐῃ ἱπ ἱποοστυρίζοη, δὰ 
εἴοτγ, διά ρονοσ. Τὶδ 18 8 ἐποδεϊσηβὈ]6 ἐστίν, 
{πὶ γγθ ΔΥῸ τιδὰθ ἔγοο ἔγοτα μὸ τσδὶἢ οὗ αοἀ ὕον- 
ΟΥ̓́ΘΟΣ, 8η 18 σΥΘΟΔΙΪΥ ΤΏΟΓΘ γ᾽] 08Δ}0]6 ὑμδὴ ΠοδΥΘῈ 
διὰ αν δηὰ ἰδ ογϑαίθὰ ὑπΐγουθο. “Ὃ Β]οββοὰ 
8 (80 τηδὴ Μ͵Ὺο 18 πῃ βΒυοσὶ ἃ 6850; γοθ, ὈΪοθθοὰ ἴ 
ἴλ9 δ Ὑ8056 ἀοἀ ἰδ ἐδο 1,οχὰ."".-Μ.Ρ] 

[ΟΙϑβάυϑθεν :-- λους ἰατ, ΟΥ δ᾽ οί μον ἀδουθ 
{8 αν, ΙΏΔῺ ὁΔῊ ΠΟΥΘΥ ὍΘ, [ὉΣ {π6 1ΔὉ7 18 {86 ὁχ- 
Ῥτϑβϑίοι οὗ ἐδ θ᾽ γηθ Ἐββθῃο6 ἐἰ86]ἴ.---Μ.] 

[Μ ΤΟΝ :---ἼΒογΘ δΥῸ 

“ΤΏΔΕ ὉΘῊΪ ἴον γοθάοσα ἔῃ {ΠΟ δ0Ώ6οῖ9δ6 τηοοᾶ, 
ΑὨὰ Β[}}1} τονοῦτ θὰ ἔγατἢ του] δβοῖ [Ὦθ1ὴ ἴγο6 : 
1μοθδ89 [ΠΟΥ τοῦδ ὙΏΘΩ [ΠΟΥ͂ ΟΓΣΥ͂ "θοτίγ."--ι.] 

[ΒΑΝΌΕΒΒΟΝ :--- ΜᾺ ΠῈΣ σοι] δ᾽ ἢ5 οὗ “θἢ 10 
πουἹὰ Ὅ6 δοοουπίοα σοοὰ ΟΠ Υἰβ 185 ΤΔΟΓΟΙΥ Ὀθ6- 
οϑιι80 ὑπ 00 γοϊοοϊθα ὑπ6 δυύπονυιν οὗἨὨ ὑμᾷὸ ῬΟΡα; 
ὙΠῸ Ὑ1|1] ἀο ποίμϊπς ἰδδὶ οὐἐ ον ὑδὸ τηᾶ χίϑίχαϊθ ΟΣ 
αοάἀ νουϊὰ δυο ἐμοτὴ ἰο ἀο ; Τοιηδιπἰηρς ἴῃ {μον 
οἸά, αἰβοσ ον πδέυγο, ΠΒΟΎΘΥΘΣ τυ οἢ (ΠΟΥ͂ τη 
ΙΔΔΙΓΘ ὑπο Ὀοδδὺ οὗ (16 Οο8Ρ6];᾽᾽ δῃᾷὰ νψὴο, 88 
Οδϊνίη βαγβ, “"σϑοϊζοηϑά ἰΐ ἃ στοαὶ ραγί οὗ ΟἘσχὶβ8- 
δη Ἰθοσίυ, ἐμδὲ ἰλον ταϊρσμὶ θοαὶ Β68}} οῃ Ετιαγβ.᾽ 
-Βοίίοσ ἰβ ἐὺ ΟΥ͂ γΟΪ ΔΤ δΌβυϊηθηοθ ἰ0 ραγί 
αἱ Βοῖῃθ οὗἨἩ ΟΡ ἸΙΡΟΥΥ 85 ἰο (οα᾽ 8 ογϑδίυσοβ, 
ἰδδηὴ ὉΥ γί ΓΥ ὑγδηβατοββίου ἰ0ὸ Ὀθϑοσηθ [89 
ἀ6ν}}᾽8 σαρίϊγνοε.---Μ.] 
ΕΠ ΕΞΕ :-.-1 νγᾶϑ ποὺ {ἐπ τπιθδηΐηρ οὗ ουν ογὰ 

8 δανϊοιν, ἱπ δαυγΐης “ΔΒ οΣ, ΚΟΘΡ μοι ἴῃ 
ΤΥ πδιιθ,᾽ ἐπὺ γγὸ βου] Ὀ6 ὁ Ὑ6]688 ἴῃ Θορ ἢ ς 
ΟὝΓΒΟΙγΕΒ. Τὸ ΟἿΣ ΟὟ ΒΑΙΘΙΥ ΟὟΥ ΟὟ βοάν 
18 τοαυἱΓτοά.---Μ.] ὲ 

[ΒΑΒΕΟΥ͂:---Ἴ κα. 17. Ηυπηδπ πδίυτο 85 ὈΘΘΟΙῚ 8 
ΔάοΥΔΌ]6 88 (6 σὰ ΞΒΘΟΒΙπδ, 86 ονου]αδιϊης 
ῬδΪδοο οὗἁἨ {86 ϑαργομθ Μα)οβίυ, τ πογοΐῃ (86 1.]- 
π688 οὗἩ ἰδ αοἀϊιοδὰ ἀν 6116 0} ὈΟΑΣΪγ ; (1106 τοδί 
ΒΟΙΥ Βῃχίηο οὗὨ {ἐλι0 Ὀὐνὶγ, (μ 6 ΟΥΌ οὗἨ ἰπαδορ88- 
1016 Ἰὲχμῖ, 28 8ϊ5, δηἃ τὔοσο ὑμδὴ 8]} {μι158, 1 ΤΟΥ 9 
οου]ὰ Ὀ6 ὀχργχοββοί, οὐ, ἱξ τὸ οου]ὰ οχΧρ]δίῃ ἐλδὶ 
ἰοχὶ, “Ὃμο ποσὰ νγὰ8 τηδ9 8.65} δῃὰ ἀνγοὶὺ διλοῦς 
8."--.Μ.] 



ἐ4 ΤῊΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΒΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ΒΑΝΡΈΒΒΟΝ :---Ἦ Βθ} ἃ Ρΐ666 οὗ τηρ.4] Β οοἱποὰ , ἄγπὶ ἱπαυΐγΥ τδ8 00. 6 ΟἸΌΤΟΝ (86 Ὀτοίδο- 
αὶτα (86 Εἰπ κ᾽ Β βίδιῃρ, 8δ)ηα τηδάθ συγγοηὶ ὈΥ 15 Βοοά); δηὰ βεῦθ 6 νγδαϑ σχϑοϑίυϑὶ 88 8 ὈΓΟΙΒΟΣ, 
οὐϊοῖ, ΠΟ ἸΏ8} ΤῊΔΥῪ ΒΘΠΟΟΐΟΓἢ ῬΓΘΒΌΠΙΟ Οἱ ΒΟΥ ἰο  δπὰ βυρρ] θὰ τὶ τ δίουου οου]ὰ σοηἰσίθαυΐο [0 
Τοῦδο ἰὺ ἱπ Ῥαγιαθηΐ, οὐ ἰο δϑαϊθ (89 γαΐυο οὗὨ ἴἰ; | κἷ8 βρίτἰίμα)] οσ Ὀοά]γ τ γοβταθηί. ΤὍΤμ6 ΟΒυΓοὶ 
8ο αοά, Βανίηρ βίδιαροα ΗἰβΒ οὑπὶ ἱτηδρθ ὍΡΟΙ | Ἰεἰίοσβ, 16 ἢ ΤΟΣ Θ 88 ἐέδϑέγας λοαερίί(αἶεε, τοοοϊνοὰ 
ΦΥΟΥΥ͂ πιῆ, δηᾶὰ, τ ὶῖμ 8], οἱ χηϊβοὰ ΗἿβ Ὀ]οββοὰ {86 πϑῖηθ οὗ γράμματα τετυπωμένα, ἐρίδίοἷας ὕεγπια- 
ἸθδδΌγο, ΒΟῪ Ῥγϑοΐουβ Ηθ που]ὰ μανθ μἷπη ἰο 6 ἐσέ, Ὀθοδυδο, ἰ0 συδτὰ πραϊπβὺ οοπηίοσίοὶίβ, {86} 

15) ΟἿΓ ΟΥ̓68 δηά οδβίθομι, ὈΥ̓͂ ΟΧΡΓΘΗΘ οαϊοΐ ῥχγο- ἰ ὙΘΓΘ ΟΥΔΎΤΕ ὌΡ ΔΓΔΟΣ 6 σουίδὶ ἢ ΤΌΣΩ, τύπος; δηἀ 
οἸαἰσαΐπρ, “Αὐ [86 παπὰ οὗ ΟΥ̓ΟΤῪ τηδ π᾿ 5 ὈΓΟΐΒΟΙ | 8180 γράμματα κοινωνικὰ, Φρίδίοἶας οσοπιπιμποαίοτίας, 
Ὑ{ΠΠῚ1 τοαυΐτο ἐπ 119 οὗὅὨ τίη; 1 γϑαῦυϊθ ΟΥΟΡῪ | ̓ΠΘΕΤΩΌ ΟΝ 88 ἐμογ ἱπαϊοαιοα ἐμαὶ {Π|6 ὈΘΆΓΟΣΙΒ ΓΤ 
τοδὴ ἰοὸ Ὀθ ἷβ ὈχΟΙ ΒΟΥ Β ΚοΘρΟΥ: ἴον ἰὼ (86 ἴπιδρο] ἰπ 86 76] Ονβμὶρ οὗ 86 Ομυσοι. δυό. 4, 28: 
οΥ̓͂ αἀοἂ τμδὰς Ηθ τιδὴη.""---Μ.] Ονρτίαη, Ἐν. 111|.; Μεαπάεν υοἱ]. 1. ἃ 2, Ρ. 280 .--- 

[Τλὲ ὁτοίλενγλοοά.---Οἵ, Βοτι. χνὶ. 1; 8 ὅπο. 8. [ δὶς λοποταπάμδ τεζ, υὐ πὸ οοπίτα 7 εωπι Ῥϑοσεπμμ. 
9. θη ὁ Ομσϊβίδῃ ὀπίοσοὰ ἃ ἰογοὶρη οἰΐγ, δἷ8 1 ΟΗΒΥΒΟΒΤΟΝ.---Μ.] 

ΟΠΑΡΤΕΒ 11. 18-26. 

ΑΣΔΙΥΕΙΒ :-- Ἐσχμογίδείου οἵ Ὀδϑ]ουίης δοσυδηία ἰο δοϊ-ἀδηγίηρ οὐοάΐθηοοθ ἰ ἀοΐπα δηὰᾶ δυδογίης αἴοσ [80 Θχδιορῖο οἵ ΟἿ Σίο. 

18 δδεγγδῃηίβ,: δὲ βυ )]θσέ (0 ψοιγ τηδβίδσβ ὙΠῸ ἢ 8}1 ἔδασ ; ποῦ ΟὨ]Υ 0 {86 ροοᾶ Δηᾷ σεῆῃ- 
19 ε16, Ὀυΐ αἰβο ὑο [86 ἔγοτγαγὰ.Σ Ἐοτ {818 ὦ ὑπ Κ σουίῃγ," 1. ἃ τδὴ ΓῸΣ ΘΟΠΒοϊθη6οὅ ἰὁ- 
20 πατὰ αοἄ ϑηάπτγο ρτί οὗ, βυβοτίηρ πτοηρ ῦγ. Εὸς πρδῦ ρίοτγ ἧς τέ, "ἢ, ππθὴ γ6 δ 

Βαυβοιεοα ἴον γοῦγ ἔδυ 8, γα 88}8}} ὑδῖκο ἰῦ ραὐ θη Ὀυὺ 15, τ θη γὸ ἀο0 Μ6]], δηὰ βυϑογ 
21 γον 1, γα ἰδῖκο ἰὉ μαι θηίγ, {18 8 ΔΟοΟΡ Δ Ὀ]6 Ὶ πιὰ αοά. ἘΕῸΣ ουθὴ ΒΟΓΘΌΩ Ο ΘΓ γὸ 

6816 ἀ : Ὀθοδυβο Ογὶδὺ ἶν Βυβοτθαὰ 0. 8, ἰδαυϊηρ 8 8ῃ Οχδιρὶθ, (μαὺ γὸ 8βο} 
22 [Ὁ]]Ο ἷβ βίθρβ : Ἦμο αἰὰ ποῇ δβἷη, ποῖμου ΜὰΒ συ ο ἤουπὰ ἴῃ διΐ8 τηροῦν: 
28 ἯἘ[ο, ψ θη 6 ὙὯ8 του]]οᾶ,}0 σου Ἱ]οὰ ποὺ ἀραΐη; τ βθη 86 βυδοχοα, 1 μ6 μτοαίοηοὰ 
24 ποὺ; Ὀαύ οοταμηϊἐοα λύπιδες13 ὑο Βΐτῃ ὑμπαῦ Ἰυάροίμ στρ μύθουβὶγ: ὙΠῸ 8 οττῃ 561} 

ὈΔ7Θ ΟὟ βἰῃβ ἴῃ δὶβ οσῃ ὈΟΔῪ οη 36 ἐμ ἐγθθ, ἐμαὺ πο,15 Βοΐηρ ἀοδὰ ἴο βίῃβ, ββου]ά 1ϊνθ 
2ὅ υπηίο τἱρ  δουβηθθ8: ὈΥ ὙΏΟΒΘ βύγὶ ροβ᾽ 6 γϑ οτΘ μοδ]θὰ. ΕὟΌΣ γ6 ὝΘΓΣΘ 88 8866} δοϊ πῇ 

ΔΒίτΑΥ; 1 Ὀαὺ ΔΘ δ ΠΟῪ τοὐυγηθα ἀπίο {86 β'Βορμοσά δπᾶ ΒίβμοΡ οὗ γοῦγ βουΪβ. 

ὝοΙΟ 18. [ δεσπόταις ὑ μῶ ν Οοὰ. Η!η.---Μ.] : 
ΤΟΒΊΘΘΕΙΟΑ, ΤΒΒΗῚΥ ΒΕΓΤΆΒΗΕ. οἱκέτης τοῖ 80 ΠΩΣ δὸ δοῦλος. “[ἢ 4]}} ἴδδσ. Ὀ0 δυ δ) οοῖ ἰο γΟΌΓ τρολϑίδγ, 

[5 ἐνεαίε, οὐ ψιια.--Μ 
[β'σκολεόε-- 1792} Ἰσαῖ. χαχει. δ, στοοκοά, ρονοενο. ΤΏοϑο σ κολίοι δγὸ“φαὶσί οἱ ἐπίναρίαδέῖει, ἀντί δο 

“πογοῦί," δὸ ΟοΥμοχὰ.---Ἀ..ἢ 
[Ὁοά. δίη. ἐν παντ. φόβ. ὑπ.--Μ.] 

Ψόγβο 19. [6 Ἐογ {Ππῖ6 (8 ὅτβοθ, δο ἀϑστηδῃ ἴοσ χάρις, Ὀαὶ χάρες πούκαρταίία ἀἰυίπα Ὀυϊ- “ἴαμα. ΟΥ̓, ΟαἸ να, “ Τάξις ναί 
ποι ρταίΐα χμοὰ ἰαιιίε. ]ηϊοΠ ἐστί ἐπΐην πὐΐΐατι σταίίατε τοὶ ἰαμάετι οοποϊίαγὶ ποδές οογατα Ῥα), εἰ Ῥα- 
πανε εὐἰδίέμενιι 8 γμαπι ποείγίε ἀεἰϊοὶέε εἰπιὰξ ῥγοπιονεί : εοὰ σιειΐὶ ραίίεπέεν 7εγιϑι ἰπϑαγίαε, οοε ἰαμάε ἀΐρηφα 
ἐε26., εἰ οριιε 7ἀοεγέ δ εο αοοερέμηι."--Μ.}] 

[δ Οοπβοϊουβμοδδ, ποῖ οοπδβοίθμοθ. ΤῊΘ πιδὴ πον (μαὶ αοὰ [6 σορπίσδης οὔ μὲδ βυδοσίης, δῃὰ δοῖδ γαῖ μοῦ 
σ 1 τοδρόςξ ἴο Θοά πη ἰο πη. Θογιηδῃ : Αἥσίξεεπ, ποὶ Οσεισίφεεη, ἴῃ ΤΌΣΟΙ ἀσποῖΐηρ ΠΟΡΤΙΣΔΗΓΘ 
ἴῃ 1Π6 Β0Ώ8δ6 οὗ ζοίεϊ κηοπίηρ, πο Ἰαϊΐοτ, οοηβείοποο. Ἐθηδοῦ 189 016 γογδο, “" ΒῸΓ {185 ἰ8 στο, 17, σὮ 
δοοουπῖ οἵἩἉ Θοάΐἷε οορη!ζδποο, ΔΩΥ͂ ὁπ6 ὁπάπγοθ ἐγ α] αι. (λ ύ πα ες), συ δογίπρ τοῦ μῦ}}γ.--Μ.} 

Ψοσο 20. [ ποῖον- “ΟΟΣΙΏΔῺ “6 ΠΡ οἰη,᾽ ΟΥ ΠΡ  8., "ναὶ Κἰμὰ οἵ, --Ἀλι. 
ὁ (οἀἁ. Βίπ. κολαξόμενοι ὑπομένετε. ΟοτΥλη, κΒυ ον ραϊίοπεν." ὙὍῈῸ ματι ϊορί αὶ οοπείγασίίου οἵ 

τηο Οτοοῖς 5, ὁ ἔμ6 ὙΠ Ο16, ρΓοΐογαὉ]9 ἐο ΕΠ μἢ ἢ υογϑίοη. “ ΕῸΡ Ἡῖδὶ πη οἵ ΕἸΟΣΥ (18 Νὴ 1 ἀοίΐῃᾳ 
σγοης (δἰπηίῃ κα), ἀπά νοΐης Ὀυδοῖοα, γ9 ὁπάυσο ἐΐ ρα θη} ὕαὶ {7 ᾿ν9}} ἀοίπρ, διηὰ διδογίης (ΤῸ Σ 11), 79 
ϑηάυγο (0) Ῥατ] Εν, {Πἰ5 ἰα στο." --.Μ.]} 

Π χάρις, δ αὔογο, “σπίτι Οοἀ." ΤῈ ἰᾶθα 6 γθ, δπὰ ἐπ υ. 19, βϑοπια ἕο Ὁ ἐμαὶ σοὶ οοπάποί 16 ἐμ6 ουϊάθῃςθ 
οἔ τϑοοὶνϑά, δὲ ποῦο ὑὕυξ ἃ οἰ] οἵὁἩἉ ρτδοοὸ που]Ἱὰ ἴπυ δοῖ.---Μ.} 

Ψογδο 21. [8 Οοἀά. Β΄η. τοδῦβ ἀπέθανεν (ἀϊοά) Σ ἔπαθεν (ϑυδογοά) --ἡμῶν ὑμῖν 6 (0 τορος εν πὰ ὉΥ [80 
ἐτορίεδί ΠΌΤ ΟΣ οὗ Μ5Β. Αποῖμον τος, ἡμῶν ἡμῖν, δοοογάΐϊῃᾳς ἴο 8γγ. Οορῖ. Ἐρῆγ. Αὔς.-. πὰ 
81}}} ἀποίδον, ὑμῶν ὑμῖν, Εἰσονίς, ΑἸ ογὰ; οἱ (πβ 1απέ ἰΒ υδδοὰ 8 ϑσιαϑα τογβίοι, ἩΒΙο Του άεγα 
“φυΠὔογοα [ῸΓ γου, ᾿θανίηρ γου, οἷς." --Μ.] 

. ἐ ὑπογραμμόςιι ΟΟργ-Πθμά,πτα ραϊίογη, ἴο τσ 6 ΟΣ μαΐπὲ "γ.---Μ1. 
Ὅοσεθ 22, [δ ἐποίησεν, ἴΠ6 δοτίδῖ 85 ἀἰε(πχυϊσμοὰ ἔχτοτι ἴδ Ιπιρογίοοϊ, ἐ ποι εἰ, Βα8 ἴῃ: ζΌΤῸϑ οὗἉ “ ὭΘΥΘΣ ἐῃ 8 δὶ πρὶθ 

ἐπϑΐδῃςθ.᾽" ΑἸΙοτὰ.---δῖ.} 
[Οοά. Βίη. ηὗ ρ64θη.--Μ.] ᾿ 

ογθ9 23, [ΤΉ Θογιηδη τοϊδί 5 [Π9 Ὀγοίογδοο νασε οἰ ρίδὶ ἕοτιη.--Μ. 
[1911 Ἑοπάοσς ἔμ: “ὙΓ8Ὸ Ὀοΐπρ γον θὰ, του ]οὰ ποῖ αροίη, βυϊοτίπρ, ἰῃγοοϊοηϑᾶ ΠΕ ΒΕ Ὶ ᾿ 

,᾿ ΠΡ παρεδίδον, οἰζμον, “ ἀο] νοτοὰ (ἔϊε ΘΠΘΙ 68) ὉΡ ἴο (ἴπ6 ΒΑΙΠ 6), δὸ ΑἸέογά, οὗ, “" ἀθ ἱνοτοὰ {Π|8 ςδιϑ0) 
ὮΡ ἴο (180 Βαϊ Γ᾽»); ἰπ ΘΙΕΒΟΡ οδδο, δ ΑἸοσγὰ δυρχοδίθ, βϑσμδρα ποὶ πεϊμοαξ ταΐδσγσῃοο ἴο “ ἘδίμοΣ, ἴον. 
αἰνὸ ἐῆοτι: (0. ἐΠ0} ΚΠΟῪ ποΐ ὙΠ. (Π6Υ ἀο."--ΝΜ΄. 

[οὐ 815. "ἐλοιδόρει.--Μ.] 
Ὕογ59 24. [8 “Ὑ7ο ΗΪΙη8617 ΡΟΓΘ ΟἿΣ δίῃ ἰὼ ΗΠδ οὐσῃὶ ὈΟΔγ οἱ [86 το... Μ.} 
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[Ξ Το ἕοζοο οὗ ἀνήνεγκεν (6 ἐμαὶ “Ἧο ἰοοῖκ ουν εἴη ἴο ἐπ ἐγοο, δὰ οἴοζγοα ἔμ ότα π }Ρ οἱ ἴἰ.᾽ ΑἸίογά. ΟΥὮΧ γιι- 
τίηρα ἰῃ Ἠαυΐδον: 
Ῥγέμιο ἀΐσεγε οοἶεδέ ἘείγιΣ, Ο᾽νίεένα 
το, Κα ὍΠΕΡ Τέσοστν ποβτο με τι ΚΝ 

, φμῦσμε ἀείποερε ρεοοαίίε ομ είς οβεγεδαπδιῦ. ϑρὰ ἴμ, σμαῖα ἀγα ἢ ἢ 

ἀϊοὰ, Το αοτιηδη γοπάοσα, “ ἐμδὲ, πανίηρ ἀϊοὰ ἴο δίῃ ({. 6.) ΟἿΣ ΟὟ), γγὸ δῃσου]ὰ 
πωπε, ἃ. 6. ογμοενι.---Μ.} 

[5 ἀπογενόμενοι-ὈὨδυης 

Ῥία ὑτὸ οεγδο ἔμφασις υνοοΣ ἀναφέρειν ἐχργίπεΐ 
»ογίαδ8ε 

,. Νοία ΨΕΒΒΕ εἴ ΟΥ̓ΥΕΒΒΕ. 
ποείγα, ἔπ σμαπέιρη, εἶα ἱρφί ἐγαπέ ἱπιροείία. ϑεσιιη. 

[ἐ ἐπ αδαγί. ἈΝ εερίοεϊ αα απτπαηζεε, ἐἰφιῥαρὴ »εοοαΐα ρῬγίπιο 
λον αἱῤ ΓεέγιΣξ, 1ἰρ- 

Ἐἶνο ἴο πο τἰῃϊθουβηοσδα οὗ ΗΠ πὰ ὈΥ͂ ὙΟΘ6 δἰ χί 9 78 ἃσγὸ μοδὶ δά"; δαὶ (μὲφ σΟΠδ ΣΟ Ο ἐδ αἴθ: 80]6 οα 
--Μ.} 

ἩΝΝ ἢ ἀμταστψει ἢ δὲ σοπάοτίης οἵ μώλ Ρο, 9 τἰρς τοπάοτίης οἵ μώλωπι- 
Οὐ τ ον υιμό αὶ ; ἐπὶ ΘΟΥΡΟΤε μώλωψ 

μώλωψ. “Ῥαγαάοσοκ αροείοἰίσιῃᾳ : υἱδίος ξΔαφιαξέ 
δεγυϊ Βίν. 12, 12.» Βϑῃκ6).---.] 

[Ὀοὰ. βίῃ. Φτῷ σωμ. Ἡ]δουΐ ἐ ν.--μ ὦ λω π. ποῦ αὐτοῦ.--Μ.} 
Υ το 26. ΠῚ ΤΥδποὶαῖο : " ΕῸΓ γ80 ΟΣ δίγαγίηρ (ἦτε πλανώμενο  ε) 1“|κ 8160ρ.""--Μ.Ρ] 

86 Θοστωδὴ γοηοσβ ἐπεστράφη τε ῬδΔΕΙΥΟΙΥ, “ γ80 δῖὸ Ὀσουρδμὶ κ᾿; δα [89 2 ΑοΥ. Ῥαδδ, ἐπεστρά- 
ἣν, ἰ5 οἴζοι οπηά ἰῃ ἃ Μ|4419 δθη86, οἵ, Μαῖξ, ἰχ. 22; χ. 18; Μασ υ. 80,---ὶἰγδῃδδῖο, ἐμογοίοσο, “ ὕαϊ γὸ 
γὸ τοϊυγηοὰ.".-Μ.} 

[Ουὰ, βίη. πλανώμενοι.--Μ.,}) 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Υεβ. 18. Θϑοσαθβῖίο ---Ὁτιϊ 86185ὸ ἴο ἴδ 
οσοοϊεθᾶ. ---οἰκέται 1088 ΠΔΥΒΕ δ ἃ ΙΔΟΓῸ ΘΟΙΏΡΤΟ- 
Βοπεῖνο ἰδδηι δοῦλοι. Ἐπίϊυβ ἱπ ΟἝΙΟΥ͂ ΒΙΓΘΥΎΤΑΙΥ 
δυξξοδίβ ἐπὶ (86 ΑΡΟΒΙ]6 τΏδυ μδυθ βοϊϑοϊθα {18 
ἀεδὶ χηδίϊου θασδῦδο μΒ9 ψ88 δ ἀσοββίηρ 99 18} 
ΘΟ γιδεῖδηβ, ἰοὸ τβοπὶ ὑμθ ἰθστὰ ὁ 8] δῦθ᾽ 88 Οὗ- 
Βοχίουϑ, 88 ἱποοιηρδί Ὁ] 6 τῖτ ἢ (ἢ 9 Ῥ60}]6 οὗ Θοὰ. 
ὑποτασσόμενοι.--- 9 τηοδὺ δἰ ρ1]9 οοπίγαοίϊοι 

ἐδ ἰο οοπποοὶ 89 Ῥαγιϊοῖρ]θ τι ὑμ6 ῥγοοθάϊηρ 
[πιρεγδιγοβ, Θβρϑοΐδ!Υ τὶ (μ6 τὸν Θεὸν φοβεῖσθε, 
ἰ9 πεῖοι (16 70] οι ἐν παντὶ φόβῳ ΒΘΟΙΩΒ 8180 
ἰο τοῖθσ. 10 16 ὑἰδ9 Αροβ(]θ᾽᾿ 5 ὙΔΥ ἰο ἱηύοσυ 9 
Μὴ8 βοῃίθποοβ δου ἰπῖβ ΤΏΒΠΏΘΡ: ἰδ 6 70] οτὶπρς 
ὩΣ βοτγίαἰουβ Ὀορὶπ ΠῚ} δἰ αν ῬΑσ οἱ Ρ᾽ 8] δ6ῃ- 
ἰδῆςθβ, οἷν. 1. 1. 7. 8.9. Θ Ἰϑαση ἔγοια ἰἱ, ἱδδὶ 
Βα δοπαίογβ 86 ἀυ 68 ἰο το Ὧ6 Ἔσχμοσίβ ἰη- 
οἰαἀοα ἱπ (86 υϊηοῖρδὶ ἀαίγ, ν. 12Ζ. Ηο ραγίϊου- 
ἰδυίσθ 90 οχβοσχίδιϊοῃ, νυ. 18, ΔΒ ἰοὸ [89 ἸΏ ΠΏΘΡ 
ιιοτ ἰδ ἤθδι οὔ αοὰ βου] Ὅο ονυϊἀδεποοά, ν. 17. 
ἴῃ 811] ἔθ8: .---ῬΣΙΙΔΑΙΙ, ΒΟΥ δνὸ οὗ Οοά, 

ΠῈΣ νυ. 17. ΟΥ ΟοἹ. 111. 22: ἘΡΒ. νἱ. δ; νὶϊὰ 
81}1, ὁπ ετο ΓΆΡ  Ὀσὺ ᾿ὑ 8180 ἱπυόῖνοϑ {86 ἀγοδὰ 
οὐ δὴ ΘΑΣΙΒῚΥ πιδϑίου. ΤΉΘΣΤΘ ΔΙΌ, 88 ΟΟΤΥΘ]1Ὲ8 
οὔβοσυοδ, αἰ οσοιΐ Κίη δ οὗἉ ἔθ: α(Ἁ ῖ98Σ οὗὨ ρυῃ- 
ἰδπδηῖ; ὃ, ἔδδσ οὐὁἁ (6 κχυὶϊϊὲ οὗ οὔοπάϊηρ αοά : 
ὃν ἴδ᾽ οὗ {80 οβοηιοο οὗἨ οχοϊ(πρ πιδϑίογβ ἰο δηϊ- 
ΤΟΔῚ δραὶηδὲ ὑπὸ ἔα ὲ ἃ. 

ἀγαθοῖς σοοὰ ἰπ ἐπιοτηδβεῖνοβ δηᾶ Κὶ πα ἐο οἰ γ8. 
«- ἐπιεικής Ἰπάϊοαδίοθ ἃ Ῥδυ 6}. ΟχΧὨΣ (ὁ οΥ̓͂ 
ἀγαθοςΞεὶπἀ ]οπὶ, γίοἸΐπρ, Κἰπὰ 1κο ἐπ9 ϑ'γτίδῃ 

οὐρίαῃ, 2 Κίηρβ ν. 18. 14. -- σκολιός ---ἰ 5}, 
186 ΘΟΒΙΓΑΥΥ οὗὁὨ (9 ἔτγὸ οἶον α08]1{168, ογοοϊεοαᾶ 
ἴῃ ὙΔΥΒ δηα ὑἐμοσοίοσο ἱπ μοατί, 8. οἱ. 4; ῬΧσου. 
χὶ, 20; χγιΐὶ. 20; ἱν. 24, δἰ ταῦ ]δὺ ἰῸ 8 Ρ͵θ66 οὗ 
ἐγοοϊκοὰ ποοὰ ὑπαὶ σαπηοὺ Ὀ6 Ὀοηΐ δηα 8 ποὶ δὲ 
ἴοὉ 186, ῬΡΟΙΎΘΥΒΘΟ, ΘΟ ΘὨξο.8, ΙΊΟΤΟΒΘ ἰπ ἀἰβροβὶ- 
ἰοῦ διὰ Ὀομαυΐουῦ. ““ΒΟΙΌΣΘ Β0 ἢ πηλδίοσβ ὑπὸ 
ἴ8]6 Ἰοηρίη 5 ἴον ἰΌΟΤΙΥ ἃ’ τιοδὲ δρὲ ἴο Ὀγθδὶς 
οαἱ: “Ὅυ!ϊ ΘΓ 5 δὲ 086 ρΡοϊπὶ δ τ μῖο Ο τ βίη 
Τὴ 8 δηὰ ῥσὶποῖρ] 08 ἈΡῬΘδ᾽ ἴῃ ὑπὸ βίσοῃ ζοβὺ ρο8- 
Δ᾽ 8]0 δοηίγαϑὺ τΪΓὮ ΙΏΘΓΟΙΥ Βυπιδὴ δηά πδίιΓα) 
οἢ65, Δηὰ δὲ τ βὶοῖ (π6 ροου τ οὗὨ ἰμ6 ΟὨγ]8- 
ἰδὲ σΔΠΠ, 85 ἃ ΡΟΎΤΡ ΟΥ̓ ΘΠ ἀΓΔΏΟΘ, ΒΒΟῪΒ 1.8 
ΤΏΔΤΥΘΙ]ΟῸΒ ΟἼΟΥ." ἯἮΙΘΒΙΉ ΟΣ. 

Υχμ. 19. ΕΟσΣ τμ16 5 ᾳτ809.---ΤῊο 8686 οὗ 
8656 πόογὰβ ἱβ ἀοἰθστωϊη θα ῬΔΥΟΥ ὉΥ {86 ζ0] οἱ πρ 
χάρις παρὰ Θεῷ, ῬΑΥΕΥ ὉΥ 1.16 δης 1 Π6818 ποῖον γὰρ 

ΤῊἷθ αποδίϊοη βυρχοδβίβ ἐμαί οὗἩἨ οἷν [ρογὰ, 
[ζο. νἱ. 82, «Ἐὸγ 17 γου Ἰονθ ἐμθῶι, τγ 0 ἢ ἸοΥΘ 
γὸοῦ, τιδί {πη δᾶγὸ γου)" ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστίς ἱπ Μαίί. ἰξ τοδὰβ τένα μισθὸν ἔχετε. ΤῊΘ 
ἰάεδ οἵ ἐβδηκβ, σουγαζαὰ δηὰ Ῥγαὶβθ 8.Ὸ ΒΘΓΘ 60Π- 

)οἰποά, ΗδφΓΘ 848 ὑβογο ἐμ Τοίδσθμοο ἰβ ἰο ἰδ} Κα, 
ῬΓαΐβο, ΟΣ ΒΟΒΟῸΣ δείογε αοά. Ὑου ᾶγθ πὸ 
Ῥγαΐῖϑο Ὀοίοσο Θοά, γοὺ οδῃμοί οΙ ΟΣ ἴῃ ὙΟῸΡ 
ἰγἰθυ]δίλοιβ (οἵ. Βόοτα. νυ. 8), 1ἢ γοῦ τοτμδίη βἰϑὰ- 
ἴαϑὶ ἴῃ χοῦ ]95 Ὀσουσαῦ οἢ ὉΥ γουγβοῖὶνοθ: ὃς 
1, βυβοσίηρ ὙΤΟΏΡΙΌΪΥ, γοὺ τοιηδίη βδἰθαζδαὶ, 
γοῦ »51}} βαῦο ΒΟΟΣ Ὀοΐοσο αοὰ δηἃ βϑοοῦγο Ηἰβ 
ΒΡΡΓΟΥΔΙ δηὰ ροοὰ ρ]οδϑυσο. ῬοἿ88 ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 

(89 ἨΘΌΣΘΥ ἽΠ Ν ΝΘ, τ-ξεὑρίσκειν χάριν ἔναντ- 

ίον ϑεοῦ, αδθῃ. Υἱ. 8; χΥΣΙΐ, 8: χχχ. 27: οὗὮ, 1,κο. 
ἱ, 80; 11. 82; Αοἱβ ὶϊ. 47. ΑΒ ἰο ὑδο Βοπδ86 ἱἐἰ ἰδ 
ἐποχοίογο:- χαρίεν, οἷ, 1 Τίμα. 1ἰ. 8; ν. 4. 6Ἃο]. 11}. 
20. Τδὸ ζο]]ονψίηρς, οχρ]δηδίίου οὗ ϑϑίοῖοσ 18 
ΒΟΙΒΟΣ ΟἾΘΔΥ ΠΟΡ δβυϊίοα ἰο {πΠ9 δοπίοχί. Ἅ“[{ 18 
ἔτδοο ἱπθοο, ουθπ ἴῃ ἐμ βίριῃς οὗ αοὰά, ἰο 6 
ΔΌΪ6 ἰο Βυ 9} ΓὉΓ αοα᾽ Β βαϊζθ.᾽" ἽἹΪ Ἠ6 ΣΘΔΠΒ: 
6γδ00 οδοοίβ δῃηᾶ ΒΏΟΥΒ 18 ῬΟΤΟΣ ἴῃ ἢ 8, ΟΥ 
ὑ8ὸ Ῥοτγοῦ διὰ Ὀ]θββίηρ οὗ στϑοθ 8.0 Θχἰ δἰ θὰ ἴῃ 
1}}18,᾽" παρὰ Θεῷ τοὐ δα θ8 ἰηϑὲ Β15 υἱόν. 

ΕοΣ οοπδοϊοῦδειδδ οὗ Οοἄ, οἱο.--- διὰ συνεί- 
δησιν Θεοῦ.----συνείδησις, ἰλ6 Βιαγὶπρ Οὗ Βδοτλθ Κπον- 
Ἰοάκο, ἤγοπι σύνοιδα, 1 δὰ δΘοπδβοΐουβ. Μίδηυ ἰδ κο 
Θεοῦ 88 (ἰεηΐξ. οὗ. οχ δοοουπί οὗ οὖν πον]οάκο 
οὗ αοά, οὗ Ηΐ8 κοοὰ ΜὙ111] δῃὰ ρ]θδβισγο; Ὀυΐ ἱἰΐ 
ΒΘΘΙΒ ΠΟΤ πϑδίυγαὶ ἰο ἰηίοσγτγοί: ““ὈΘοδΔΌΒ6 οὗ 
[16 σοπδβοϊ οΌΒη688 οὗ ἀοα, Ὀοοαυδο αοα ΚηονΒ Α]], 
Ὀροαῦδθ Ηΐ8 ΘΥΘ 8608 8}} δηὰ Ὀθοδιδο Ηἰβ δυτὴ 
ῬυΒΙΒΠ 68. 811 οὐἹ],᾽" οἷ. Ὁ]. 111. 28, [πῃ {18 689 
Φοδορ βυδογοὰ ἱπηοΟΘΏ ΏΥ; 6 ἱπουραὶ, “ΒΟῊΝ 
{θὲ σδ ἴ ἀο ἐδπὶδ στοδί ᾿]ἱοϊο ποθ δηὰ βἰῃ 
δραϊπδὶ αοα ἢ" αδῃ. χχχὶίχ. 9, δ βυδδογοὰ διὰ 
συνείδησιν Θεοῦ.---Το ἴαΚο6 συνείδησις ὮΘΥΘ ἴῃ (ἢ 
86186 ΟΥ̓ σοηδοΐθῃ06 ἰ8 Τογἱ άθῃ ὮΥ {86 δἀά[ιίοι ᾿ 
οὗ Θεοῦ, ΔΙἰπουκὰ ἰὐ οὗἴοη 88 ἐπὶ πιϑδηΐης, 9π0. 
Ὑἰ}}. 9; Αοὶδ χχὶϊὶ. 1; χχὶνυ. 16; Βα. ἰὶ. 16: ἰχ. 
1; χιϊὶ. δ; 1 Ὅογ. υἱῖ. 7. 10; χ. 2δὅ. 28: 2 Οον. 
ἱ. 172; ἵν. 2. 1 Τῖπι. ἱ. δ. 19; 111. 9; 2 Τῖπι. ἱ. 8; 
Τίι. ;. 16; Ηδοῦ. ἰχ. 14; χ. 22: 1 οί. ἰἰϊ. 16.--- 
Ἦ εἶδ8 οχρί αἱ; “ΤἘῈὴ0 σοῃβοϊουβποββ οὗ αοά, 88 
ἐπὶ οἵ Ηΐπὰ Ὑἢὸ 88 ογἀδϊηοα ἰμὶβ βυ δ] οίϊου, 
ΒΒου]ὰ ΘΥΟΣ ΔΟΘΟΙΏΡΘΏΥ δηα ῥγοτηρί 8 0 (86 ἀΐδ- 
οἸδΥ 9 οὗἉ ἰδῖ8 ἀυΐϊγ. Το ἰάθα συνείδησις ἰΒ Ἀ6ΥΘ 
ἰ0ο0 Ιῃ6ἢ} ὩΔΥΓΟΥΘα δηα ἰδίζο βυ )οοίνοὶν ᾿π- 
βἰοδά οὗ οὐ͵θοίί γο}γ.᾽᾽ 

ὑποφέρει δαυϊνα]οῃὶ ἰο ἐδ ζ0] οί ς ὑπομένειν--: 
ἰο ὁβάυχο τ Θομδβίβηου, 2 ΤΊ. 11, 11; 1 ΟοΥ. 
Σ. 18, ἰο ὍΘΔΡ Ὁ υὐάον δῇ]οίΐοηβ ἀπὰ [0 ΟΑΥΤῪ 
{8ὸπὶ ΟἸΘΟΡΓΌΪΙΥ Οπ ΟΠ Θ᾽ 5 βδου]ᾶοχβ. -- λύπαι, 
οΥ̓Θμἑδ οδυβίης τυ] ἰΐοστα στϊοῖ. 

γεβ. 20. ὕ͵ὈΘ: γ9 ὍΘ Ὀυδοϊὶοθᾶ ἔοΣ ΤΟΣ 
ζΔὉ118 --- Βυδοσ ὑδο ΘΒ ΕΥ. ---ὡμαρτάτοντες καὶ 
κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε.--- ΤῈ δη 0515 οὗ ἀδίκως 
πάσχειν----κολαφιζόμενοιξεεϊο Ὀδδὶ τὶ [89 δὲ (υὠΐσο 
“ῬῸΣ {80 681}, 17 88 τιδ] ϑἴδοίοσβ πὰ ρυπίβμϑᾶ, 
γου δυο  δϑι!οίΐοη8 ρῬδίϊθηι γ, [κολαφιζόμενοι; 



ΤῊΒ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

Βοηροὶ ΒΑγ8: ρώπηα δεγυοτιρη, δάσια διδίία.---Μ. οὗ Οπσὶδὶ, οὖ. 7ωο. χἱϊὶ. 1δ; Μαίὶ. χὶ. 29: χχ, 
ΤΌ νου] ἃ τηδῪ ῬΓδΪ80 ΒΌ6} οΘομ οὐ 88 σουχᾶρο δηὰ | 28 τὶϊὰ 1 Ῥεῖ. ΕΪ. 18; ἱν. 1. 18, 
ὈΓΔΥΘΤΥ, ᾿ῦ Μ111 ποὺ αἷνο γοὺ σἴοτυ ὈοίοΓΟ 6οα.--- 
τσοπᾷ: ᾿ΣΒο ϑοουγρίημα μοι ϑίδιαϊηρ γοῖ ρ6Σ- 
οἰδὶ πῃ δ 1} σουγχδθδ; ΤῸ (86 σΘοηῃίξΣαδί 15 Ὀθὶ ΘΟ Ὼ 
τηοτχὶ θα βυἴοσίηρ διὰ τηδυῖυν βυδοτίηρ. (.80}- 
τ8πη δηῃὰ Το οπἀοΥῇ γοδὰ ποῖον γὰρ, Ὀαί γὰρ 18 
ὙΔηϊηρ ἴῃ δὴν ΜΗΆ.). 

Ψεπ. 21. ΕΣ ονϑὰ Βοιθυμῖΐῖο ὙΟΣΘ γ9 
ΟΔ]198,----Π τ 6], ἰο 40 βοοά δῃὰ ἰο ὁπάυγο τὰ 
Ῥδείϑθῃησο, οἷ. 111. 9, ,ἃ9 ν σοδὰ, 1 ΤἸμοδδ. 111. 8: 
“75. Δ΄ο δρροϊπίϑα, βοὺ ἱμογϑαηίο,᾽" Αοἰβ χὶν. 22. 
ΤῊ ὅγε γϑϑβου οὗ 89 θη υγϑῆοθ οὗἩ Ὑσγοηρίῃ] 
ΒΟΟΣ 58 δΔηα ῬΟΥΒΟΥΘΤΔΠΟΘ ἰῇ ΜὙ0}1-ἀοἷπρ γ88 
{μ9 ἔδυουν οὔ Θοὰ; ἐπ βϑοοπᾶ ἰδ {1ὸ 68}1}}πρ οὗ 
Ομνἰβυΐδηβ δ 8 ἔυσχί μοῦ ἱπαάποθδιοδί (0 ὙΒΙΘἢ 5 
τηθηἰϊοποαὰ (86 ΘΧϑΡ]6 οὗ ΟἸἰγὶδὶί. 1.6 πορὰδ 
Β͵ΙΘ ὈΡΙΩΔΥΙΥ δἀἀγοεβοὰ ἰὸ δἴανοβ, Δ8 ΒΘΏρ6) οχ- 
»ἱαἴηδβ: μι18 Βο]οημθ ἰο γοῦν Ογβιΐδη οδ ] ΐπρ, 
ὙγὨοἢ ὅ8αὰ8 γοὺ ἴῃ [86 οοπαϊίίοη οὗ δαυθ; θαυὶ 
(ΠΟΥ ΠΙΔΥ ὍΘ ΔΡΡΙϊοὰ ἰο 4}} Ομισὶ δίΐαπα, 858 ἰδ ουΐ- 
ἀδπὶ ἤγοιῃ ἱμ9 δα ἀπδοα τηοἰΐγθ. 
Βϑοδῦδθ 8180ὸ ΟἾσίδε βυβοτοᾶ ἔοσ γου.--- 

καὶ Χριστὸς, ογοῖι ΟὨ τἰβί, 8 6 01} Τπποσοπὶ ΟΠ6, 
888 βυϊογοὰ, καὶ τοΐοσα ἰ0 ἀδίκως πάσχων [ΑἸζογὰ 
ΤΩΔΙΚ6Β καὶ ΔΡΡΙΥ ἰο ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν οὐ {86 στουπὰ 
ἐμαὶ (Π6 Ἰδδὶ το γΟΣΒ ΟΟΥΣΥ ὙΪΓῸ ἰμθεη (9 ἀγα- 
θοποιῶν, 88 ΘχρΙαἰηϑα Ὀ6]ΟΥ, Υ. 24.--- Μ.].--- ἐπα- 
θεν. ἩΗυδβε: “Ῥοίοσ 4068 ποὺ δ Υ Ὑ8δί Ονὶδὶ ἀἸὰ 
Ββυβον, εἷβ οὐ͵θοὶ δοίης ἰο ἱπιϊτηδίο ὑδαὺ ΟΠ σὶδὲ 
Θηαυγοα ΓῸΥ ὕ8 ΘΥ̓ΟΤΥ Κἰπὰ οὗ βυβογίηρ. ΗθΓοὶπ 
ὕμθ 16 ΔΙῸ ἰο ἱπιϊϊαίο Ηΐπι, Υἱζ.: ἱπ Ρδύξοη 

ἱηρ,᾽ ὙΒδίΟΥΟΥ ἰδ Ἰδίὰ ὉΡΟΩ υ8. ΑΒ5 ἰδ6 
αἰβοί]ο ἰδ ποὶ δῦουϑ δΪ8 σῃδϑίου, ΠΟΥ ὑδθ βοσυδηΐ 
δΔΌοΥο μἷβ Ἰογὰ, ἢΘ ΠιΔῪ πο γοΐιδο 0 θη 07Χ9 δ 08 
βυδονγίη δ. 

ὑπὲρ ὑμῶν (βΒοΒοὶς δορὰ ἘϊδομβοπάονΥ γοδὰ ὑπὲρ 
ἡμῶν) : ὑπὲρ ΤΙΔΥ͂ Ἰ.0Δ: ἴῃ ὙΟῸΡ δβἰοδά, ΟΡ ΥΌΣ 
χουν Ὀσποῆέ, οΥ Ροίι. Το ᾿δϑὲ ἷβ ῬσυοῦδὈ]6, ἱγ 
ΤοΙογθη060 Ὀ6 δα ποΐί ΟὨΪΥ ἰ0 γοΣΒ08 22 δηὰ 28, 
Ῥυΐ 8180 ἰο γϑσϑθ 24, οὗ. οἷν. 11]. 18, ψθγο (89 γἱὶ- 
σδυΐουδ Θμδυδοίο οὗ ὑμὸ ἀδδὶ οὗ 6808 18 Ἐππιΐ8- 
{διε  Ὀν δϑβοσίθα. ἩῚΏΘΥ ΤΟΙΔΔΥΪ 5 δἱ ἢ. 468 ἱπαί 
ὑπὲρ Βοταοίλτηοϑβ ὑθΌ 68 ΟἹ ΟΒΘΙΥ ὉΡΟῚ ἀντί, ὈΘΟΘΙ196 
(Π6 αρζοπί, ὁπ0 δοίΐπα ἴον ἰμ6 Ὀδποδὶ οὗ δῃοίδογ, 
ἴῃ τηοδὲ ἐπβίβῃοβ Ὀθοοϊηθδ Πἰβ βυδδιϊίαίο, οὗ. 6]. 
ἰϊ. 18: Βοπι, νυ. 7: χἷν. 1δ: Μαίϊ. χχ. 28: πο. 
ΧΥ. 18; χ, 1δὅ: νἱ. 8]. ΤἈ0 γοἀοῃιρέϊνο δπὰ ἰγρ- 
168] παίυγο οὗἩ ἰμὸ βυδογίηρε οὗ Ομ γὶβὶ δὺθ Β6ΓΘ 
ἰηςἰπηδίο Υ δοπηθοίθα, (οὶ Υ 80}γ 858 Κ8: “ῬΒδὶ 
8 ὁ ὑμαΐ τη ῖκο8 (86 Θχϑηιρ)6 οὗ ΘΟ γὶϑὶ ΟΌ]: ζαύονν 
ἰο 18, ὉΠ]|6Β8 ἰὺ ὍὈ6 [89 ἴδΔοῦ ἐμαὶ ὑπδὶ ἐγρὲθ8] βυϑδον- 
ἴῃς γγᾶ8 δ ὁ066 δη4 ὈΓΪΠΙΒΥΪΪΥ ἃ Βυ ουὶ προ ΤῸΣ 18, ΔῈ 
οἴονγίηρ οὗ ΟἸσῖδί ἀπὰ ἃ Ὀθηοϑᾶὶ, θη χρη τι (0 
βοῦν Ηἰπὶ ᾽---ΤῊ 8. Ῥαϑϑαβθ Ὄσρυθββοβ ἴῃ ῥγθζ- 
πϑηΐ δῆ συδρο [ἢ 6 ἀου]ε 466: 1. Υοιυ τὸ ΟὈΪ χοὰ 
ἰο ΟὈΘΥ͂ Ογὶβί, θθοδυβὸ Ηο βυδετοὰ [Ὁ γου. 2. 
Υοῦ Δ.0 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΙΙΠΥ ὁ66]164 ἴο ᾿ἱπποσοπὶ βυβονίην, 
{ποῦ γοὺ 6 συ }]688, Ὀθοδυδο 8180 ΟἈτἰβϑὲ, ἴῃ 
ΒΌΒΟΥΪΗ ΡΣ [ὉΣ γοι, βυδογοὰ ἱπποσοηΥ δπὰ τἱΐὰ 
τῇ ἰπιοηὶ ἰδὲ ἴῃ ἐπὶ8 τεβρϑοί γοῦ βιιου]ὰ ᾿πϊίδίθ 

τα. 
τοανίπᾳ γου---δῖθ}8.---ὑπολιμπάνω δποίμοῦ 

ἤοτπι οὗ ὑπολείπω. ΒΘΗΧ6] ΓΘ ΔΥΪΚ8, “ἐπ αδίί αὐ 
Ῥαίτγιωπι."---α ὑπογραμμός, 2 Μαοο. 11. 29, ἃ ρμαίίοΓη 
ἴο ὙΤΪΓ6 ΟΥ ΑΓΔ ὈΥ͂, ἃ ΘΟΡΥ-βοδα βυσἢ 88 ἃ τῦὶ- 
{ἰπρσ-ππδδίου ου]Ἱὰ ρὶνο ἰο Ϊ8 ρυρί]8β. Τμΐδ τὸ- 
αυΐτο8 8 βίοδαν μδπὰ δῃὰ ἀδί!γ ῥγδοίΐσθ. Ηθῃοθ, 
Ῥδίζοσυη, ΘΟΡΥ͂, ΘΧ ΘΙ }0]6. 10 18 οπδυδοίουὶβιϊο οὗὨ 
ὑμ18 ορίβι]θ, ὑμαὺ 1. 1Δγ8 χτϑδύ βίγϑββ ὁῃ 89 ρδίύθσῃ 

ἕνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν.---ἶ χνη, 8 ἴοοί- 
Ῥυϊπί, δ}8οὸ ὑμ6 ἢ66}8 οὗἨ Βοθβ. ἜἘδΠ6 βρῦγο οἵ ἃ 
ΘΟΡΥ θΔα Ῥ885868 ἰπίο ἰμαΐ οὗ ἃ σιιϊά6, τ ποϑβο ἴοοὺ- 
ῬΥΪδΐδ ἐσ υθ} 1018 ΔΙΟ ΠΩ 8 δίθορ, ΠΑΙΤΟῪ δηὰ ε}}Ρ- 
ῬΘΓῪ Ρδίμ᾽. τηυδβὶ 790]]ΟὟ ὈΡ βίθρ ὉΥ βίθρ. Το 
ἰοοὐρτὶπίβ οὗ Ηΐ8Β σϑδάϊηθβδ ἰ0 βυδῖοσ, οἵ ΗΪ8 ροη- 
{16π688 δῃ ἃ Βυτι γ ἀγο ρασὶ ΟΌ]ΔΥΪΥ δἰ]υὰοα ἴἰο. 
ἵνα ἀοροπάοπέ οἡ ἔπαθεν, πο ὁπ ἐκλήθητε. ΤῈ6 
᾿πηϊίδίλου πα 00] σης οὗἨ ΟὨγβὲ Θομβἰβὶδ 6θρ6- 
οἶ4}}γ ἴῃ ὑπ6 ἀΔΙῪ ἰδκίηρ ὉΡ ΟΥ̓ (Π 9 ΟΓΟΒΒ, [ωΧ6. 
ἷχ. 28. [Τ]πἰ|8 ῥαβϑβαβᾷθ 18 8180 ἱπυϊἐδίθα Ὀγ ῬοΪγ- 
ΘΆΓΡ, 6. 8: Χρωτὸς ᾿Ιησοῦς ἀνήνεγκεν ἡμῶν τὰς ἁμαρ- 
τίας τῷ ἰδίῳ σώματι ἐπι τὸ ξύλον, ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποί- 
ησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὑτοῦ - μιμηταὶ 
οὖν γενώμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ . . .. τοῦτον 
ἡμῖν τὸν ὑπογραμμὸν ἔθηκε δι' δαυτοῦ. 

Ἐοσίυ ]]1Δὴ ὧδ Ταίἑοπίία, ο. 8. “2ἴ.ο ἯΡΒο ἰ5 Οοὰ, 
βίοοροα ἰο 6 Ῥοτῃ ἴῃ ἰδ6 ψοτῦ οὗ ΗἰΒβ Μοίδοσ, 
δηὰ παϊϊοὰ ρμαϊθηίγ δηὰ σγοῦν ὕὑρ; δηὰ πὴ 6Ὰ 
τον ὑὉΡ, γγ͵88 ἠοΐ ἱτορδίϊθηὐ ἰο 6 Σοοοχζηϊσοὰ 88 
ἀαοα. Ἦο νϑ Ὀδρίϊσοα ὮΥ Βὶ8 βοσυδηὶ, διὰ γὸ- 
ῬΘΙ]]οἃ ὑμ6 ἰοιαρίοσ ΟὨΪΥ ὈΥ νογάβ. ἯΔοι ΗΘ Ρ6- 
820 8 ΤόΔΟΙ ΟΣ, Ησ ἀἰά ποί δίγίυα ἨΟΥ ογν, ποῦ ἀϊά 
ἀπν ομδ ἀεατ ΠΗ υοἷοσε τπ ἰδὲ δἰτεείδ. Ἠὰδ ἀἰϊὰ ποὲ 
ὄγεαζ (δε ὀτιιδεα γερά ΠΟΥ͂ φμεπεὶλ 1λ6 διιοζάιρ Ηα2. 
Ηο δβοογῃϑθὰ Ὧ0 τω 8} 8 ΟΘΟΙΏΡΘΔΗΥ; Ηδ δβδυηποὰ πὸ 
Ἰηὴ 8} Β ἰ80}]6. Ηθ Θορύοσδοα 10} Ρυδ]ἰοδηΒ δηὰ 
Βίῃποσβ. Ηο Ῥουγοὰ ουῷῦ νδΐίϑσ δῃὰ νδδιοὰ Ηϊς 
αἰδοῖ ]168᾽ ζοοὶ. Ηδ που]ὰ ποὶ ἰπἦυτο (86 βδιδιιδιιίδη 
Ὑἱ Πα χο τὶ ον ἀϊὰ πο γθοοῖτο Π πὶ, γ μ ὰ Ηΐδ ἀϊδοὶ- 
ῬΪ98 οὐἹ]Ἱοὰ ὅγο ἴσοιη Βϑδυύϑῃ ἰὸ δομβῦμοο ἰἐ, Ηθ 
ουγοά (86 υπρίβδοκίαϊ; Ηὸ πὶ ιάχον ἔγομι ἰμο8θ 
Ἧ110 γ]οιἰδα ἀρκζαϊμπβὶ Ηἶπι, Ηο δ ι)δὰ ἐδ ἰγδῖϊοσ ὁ0- 
δίδει Υ ἱπ ΗΒ ΘΟΙΏΡΘΩΥ δῃὰ ἀϊὰ ποί ὀχροθϑο διἷπ|. 
Αμὰ ψ θη Ηο 18 Ὀοίγαγοα δπὰ ἰδ Ὀσουχῃὶ ἰ0 ΘχΘ0Ὁ- 
οι, Ηο ἰδ ἐέκε α δῆδξερ ιρλίοὐ, ὀξίοτε λΐὰ δλδάγεγὲ ὦ 
ἀυπιὸ, απὰ α ἰαηιὸ ἰλαέ ἀοίἢ ποί ορεῖ ἐΐ πιο. Ἐθ 
ψ 80, ᾿ογὰ οὗ δα} ῖο ορίοηβ, ἀϊὰ ποί ΔΡΡΓΟΥΘ ἰδ0 
ΒΓ οὗ Ῥοίοσ ἀγάνῃ ἰῃ Η]δ ἀοΐοποο, Ηθ 18 ορὶΐ 
ὌΡΟΣ, βοουχροί, τοοκοὰ. β'υοἢ Ἰοηρ-βυδοτχίης 88 
8, 18 Δ ΘΧΔΙΏΡ]Ο ἰ0 8ἃ}} πιθῃ, Ὀυὲ 18 Τοπῃα ἴῃ (οὰ 

Δ]οῃ9."--Μ.] 
γεβ. 22ὥ. ὕηιο ἀϊᾶ Σο απ, οἱο.---ΤῊ!}16 ἀ6- 

βοχίρίΐοῃ οὗ {86 ἱπποοοηὶ δπὰ μαϊϊοιηί βυδοτίπα 
οὗ ὥθδυδβ ἰβ δ᾽ πηοβί ἃ ᾿ἰΐο 81] αποίδίΐοι ὕτοπι (86 
βορίυδρίπι υϑσγβίοι οὗ 18. Ἀ}11. 9, 89 νγογὰ ἁμαρτίαν 
8ΔΊ]0Ὼ9 δοίης Βυϊνπιλιὐθὰ ἴον ἀνομίαν. ΤῊ ρδββδζεβ 
16. 1. δ; 1111, 7, ΓΘ ΔΟΣΘ ἔγΘΟΙΥ ἐχοδιοὰ ἴῃ γ. 28. 
ΤῊΘ βοσυδῃηί οὗ αοα ἐβογὸ ἀοβι σηδίρα 18 ἐμ γ Ὁ ΧῸ 
ὭΟΠΘ οἶμον ἰμ8 (89 Μοββίδϑῃ. Ηΐβ ρογίθοί διῃ- 
ἸΘΒΒΏΘΕΒ ἰΒ ΘΥ̓́ΘΏ ΙΔΟΣΘ ΘΧΡΙΙΟΙΟΠἸΥ ϑηττηθὰ ἱπ ΗΘ. 
Υἱἱ, 26; 2 Οοσ. υ. 21. 

εὑρίσκω ποὺ ΔΌΒοΟΙυἰ6ΙΥ ᾿ἶκο εἶναε, θὰ: πὸ 01} 
οουἹὰ Ὅο ἀϊδοονγεγθὰ ἰῃ ΟΣ ὑσουθα ὕγοτα Ηἰβ πογίβ, 
8}} πα οίηρ δηά εἰδιὲπς ποι δια πάϊς, δπὰ γοί 
Ηδ ψδ8 οοπάοιημβαὰ. ὅθ ἩΓΊΠΟΣ Ρ. 70], οἵ. 88. 
1:1. 2, Βαιχοὶ ποίλοοϑ (86 δ. 688 οἵ {8185 ὀχβοτίδ- 
(ἴοῃ ἰο βανϑθθ, ὙΠῸ ψΟγ9 ργθδῦν 118016 ἰο ἰδ6 
ἑοταρίδίΐου οὗἉὨ ἀφοοὶνρ, Βα μά οτΐ ἢ ρ δα ταθηϑοῖπξ 
{μοῖρ ἔθ] ον - βίαν. 

γεκ. 28. ὟΒο Ὀσϑέπᾳ σον 19ἅ----τοεϊθηθᾶ 
ποῖ.---Ηο [Ὁ]8]1064 Ῥτον. χχ. 22; χχῖίν. 39: Ηθ 
ἀϊὰ, τδὲ θανϊὰ μδὰ ἄομπο, 2 ὅδ. χυὶ. 10, οἷο. 
ΤῺ9 βίσουρ δηὰ ὈΪῈΥ ποσὰβ, τ μοι 2 6βὺ8 δὰ 
Βοιηθίΐτη68 ἰ0 υ80, Μείξ. υἱΐ. δ: χυὶ. 8; χχὶϊ. 18; 
ΧΧΙΪ;. 18. 88; χὶΐ. 84, τογο ποὲ {86 υἱξογίηρβ οὗ 

ῬΘΥΒΟΙΔ] Βδίσοα, ποῖ γοίογίϑ οὗ ἱπ80}8 Βοορϑὰ ὕ}» 
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οῃ Βΐπι, Ὀυὺ ὨΘΟΟΒΘΑΤῪ ΟΥἀΘΏ 668 οὗὨ {86 ἐχαί ἴῃ 
οτάον ἰο οαβὶ ἃ βέϊηρ ἱπίο {π6ὸ ραγὺ οὗ Ηἰβ α- 
ΤΟΓΆΔΥΪΘΒ, δηα 17 ΡοΟΒ81}0]0 ἰο βαύθ ἔμ θτη. | 
Βαϊ δοϊϊνοτοᾶ--- Πρ ΘΟΌΒΙνΥ .---Τὴο βοοοπὰ 

Ῥατὶ οὗ 16 βοπύθῃοθ οοῃίϑὶ ἢΒ ἃ ΟἸτπαχ. Ηθ ΟΥ68 
δὐβίιδί πο, ἔγουι ἐπγοδίοπϊηρ, Ὑ8110 Ηο βὰν ἰπίο 
(9 ἱπροπᾶϊπρ ἡυάρταοηίθ. παραδίδου δὲ, ἨΘθΘ 
δομητϊ 64 ΗΐΒ σδ.80 ἰο αἀο, ποΐ ΒΟΎΘΥΘΥ ὉΥ ἴῃ- 
τοκῖης (16 γϑῆζοβϑησο οὗ αοἄ ὁ ΗΐδΒ Θη Ομ 68, θα 
ὉΥ ῬΓΑΥ Ωρ ἴον ὑμῖν ΘΟ ΘΟ ΒΙΟἢ πα ρασάοηῃ. [1 
[λ6γ Ρογειβιβα ἴῃ χοροὶ ]ῖηρ ἐμ 6 οὐσία 68 οὗ ζ 7806, 
Ης Ἰεῖξ πὶ ἴο ἐπα 7υδίιϊοο οὗὁἨἩ αοα. [π ἰμΐβ Β0ὴ 56 
Ηρ 8214: “1 βθοὸκ ποὺ τοΐηθ ΟὟ ΡἼΟΤΥ: ὑδθοῦο 18 
0πὸ (μδὺ βοϑχοι δὰ ἡπᾶροὶ." {6πΟο. Υἱἑ!, δ0.-- 
Φογοια δὴ δΡΟΚΘ αἰ ΡΓΘΗΟΥ ἱπ ὑπὸ Βρὶσὶν οὗ {μ9 
ΟΙὰ Τ᾿εβίδιηθηί: “ωοὲ τὴ 560 ΤῊΥ σοηροΔΏ00 ΡΟΝ 
λοι, ον υπίο ΤΏΘΘ ΠαΥΘ 1 Γϑυθδ] θα σὴν ΟΔ.56.᾽ 
ὅεγ. χὶ. 20. 

ἼἸο Ετὰ τπδὲ ἡπᾶροῖς τἰ ΒΒ ΘΟΌΒΙΥ, οὐ γ- 
ΥἶἾ86 ἰἰ8ῃ (ἢ 6 ΔΏΡΟΙ οὗ {π6 ᾿π]υΓοα ρϑτί, δπα ἐῃ0 
ὙἱΟ]6π6ο οὗ ὩΠΖΟΟ]Υ ΘΠΘΤΩΪ6Β νγου]ὰ τᾶ κο ἰΐ. 1 
'8 ὈΟΝ 8 στοδί δοπβοϊδίϊομ δηα δὴ ἰηνυϊδίϊοη ἴἰο 
δᾶ ῦθ σθῆσοδηοθ ἰο Ηΐπι, οἷ. Βοπι. χὶϊ. 19; 11. 6- 
11; 1 Ῥοι. εἰ. 9: 2 Τ|ι688. ;. 6. [1κ6. χΥ]]λ. 7. 8; 
ἶχ, δῦ. 1ΘΟΆΪΟΣΙ ΤΟΘΙΏΒΓΚΒ, ὑμαὺ ὑμ9 ΑΡοβί]0᾽8 1δῃ- 
ξύλο 88 σἰνὶηρ 0η6 {86 ᾿πρΥ βίο οἵ οοιϊηΐῃ 
ἷμ οομίδοὺ τὶ δὼ Θγ6- 10 Π688 οὗἨ ἐΠ6 ἀττοϑί, οὗ 
(δ6 ἰσῖα], οὐ 80 σουρσῇ 111 ἰτοαϊπιθηὺ πα οὐϑῃ οὗ 
δ9 στυο ἄχίου οὗ πὸ οχ, [Ὁ Ι γί μ88 (86 [0]- 
Ἰοσίης: ““ Θυΐ εἰδὲ αὐ ἐχρείεπάαπι οὐπαϊοίαπι ἱπάμἶ- 
3επὶ, ποη )μαϊοϊὲδ οὔὲοϊωηι 1260 οοποοάμπί, δε φμοάαπι 
ποΐο 7ἀοεγε υοἰμηξ διῖρη, οατηϊἤσεπι.---Μ.}. 

γὲεμ. 24, ὕἼἘηο Ἐξ δ0 17 ὍΟΣΘ ΟὟ βὶπδ [ἢ 
ἯΙΪα οσσὶ ὈΟΑ͂Υ οἱ ἴΠ6 ἴΣ69.---ΤΠ}}8 ὙΟΓΒ6 ἰ8 
οοπηθοὶοα ὙΣῚ} ὑπὲρ ὑμῶν οὗ τ. 21, δηὰ ἀοῆπο ἰΐ 
ἸΔΟΤῸ ΘΙ ΙΘΌΪΔΥΪΥ; 1ὑ 8180 Ὀσΐπμβ ὑδ6 δη ο818 
ἰο τ. 22 ἰο ἃ οἰϊπιαᾶχ. Νοὺ οπἸὺ μδὰ Ηδ [0 8], ΟΣ 
ἀἰά ποὲ δῖ Ηἰπι86]7, Ὀπὺ ΗΘ ὈΟΣΘ ΟἿΚΧ 518, οἰ0.--- 
ἀνήνεγκεν. Τὴ)9 οΟχοζοϑδὶβ 18 ἀοἰοστηϊπ θα Ὀγ 18. 11}}. 
Διο οΥἹ ἀθη  τγἂβ Ὀθέοσο (89 Αροβί]θ᾽᾿ 8 ταϊῃα, 

ἴῃ ἰδὲ μαρίοσ οὐ [89 ποσὰβ 3 .Ν 2), 

φέρειν. Τὴ ΤΧΧ, τοπᾶθν: τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς 
ἰάθημεν; ἷῃ γ. 12, καὶ αὑτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνῆνεγ- 
κεν; ἴη νυν. 10, “ΘΠ ΗΒ 801}} 5}}81} ΤΩ Κὸ 85 
οἴοσΐηρ [ὉΣ βἰη.᾽) Α1] ὀχοροί:68] δἰἱθιαρίὶβ ἰο ὁχ- 
Ῥίαἰῃ δι ἴδ ἰάφα οὗ βδυθβιϊἑαϊΐοη δηὰ (89 
δγβίθι οὗ βδουῖ ῆοθ ΟἸΟΒΟΙΥ οοπηθοίοα τὶν ἱΐ, ΡΟ 
8 χοί ΒΒ. ἔα 116. 
ΕΥΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, ““ἰ0 ΟΔΥΥΥ ΟἿ Θ᾽ Β Βὲπ,᾽) ΟΥ, ““ἴο ὍΘΑΥ 
Οη6 8 ἰπίαυϊν,᾽᾽ ΔΥῸ Θαυϊγα]οηὺ ἰ0 “ΘΟ Σ (80 
Ῥυμδτηοθηὶ ἀπὰ κυ] οὗὁἨἁ ΟΠ6᾽8 δἷη,᾽᾽ Τόν. χχ. 17. 
19; χχῖν. 16; Ε:οκ. χχἱ!. 88, 5ὸ “ἐἰ0 ΘΔΥΤΥ͂ 880- 
(6 γ᾽ 8. βίη," ἀοποίθβ “"ἴο βου {πῃ 6 Ῥυπίβδτηθηὶ 
δηὰ συ] οὗ Δηοῖ ΒοΥ,᾽᾽ ΟἹ ““ἴο Βυ 5.  ὙἹΟΔΥΪΟΙΒΙΥ,᾽" 
1,ον. 111. 19. 17; Ναπιῦ. χὶν. 88; 1ἃ,δτὰ. νυ. 7; Εζοῖς. 
ΣΥΝ, 10. 206. Οδῃ ἐμὶ8 Ὀ6 ἄοπο ἴῃ ΔΏΥ ΟἿΟΣ ΜΑΥ͂ 
ἰδδῃ Ὦγ 1.6 ἱτπιρυΐδίλοι οὗ [6 συ δηὰ βἷη οὗ 
οἴμογβ, 88 τγ8 [8:6 6886 ἴπ {ῃ9 Β'π δα ρυ]]-οον- 
Ἰ,5; οἶδα 18 αυἱύθ ΔΥΡΙΓΓΑΥΥ ἴῃ ῬοΙδιϑίϊπρ ἴἰὸ 
ὀχοϊυᾶδο ἐδὸ ἰὰδα οὗ Βδογίδοο ἤσγομι [8. 111]., Ὁ συ. 
10 Αραδ Τοΐδγβ ἰοὸ Ὁ. σοι ἃ ον θη ροϊπί οὗἁ 
ΥΙΘῊ δι ἃ βορδτδαίίΐοῃ οὗ [86 ἀοοίσί πο οὗὨ βυδβιϊ- 
ἰπἰοη ἤγομ ἐμο 1468 οὗ Βδου ὅσο 18 Β' ΠΙΡΙῪ ἱπιροθ- 
510]6, οἵ, Φηο. ἱ. 29; [μογ. χτὶ. 2]. 22.---Τὴο ἡυχία- 
Ῥοβιἐΐοι οὗ ἡμῶν ἀπά αὐτός ὈοΐΪὰ ΒΟΙῸ 85 ἴῃ 18. 
ἸΠ, 15 ποὶ ἐπεὶ σιϊδοαπί, Ὀπὶ εἶνθϑ Ῥσοσαΐπθησα ἴο 
ἴδε Ἰάοδ οὗ κυ δι αἰῖοι. ΟαἸνίπ βαγβ: ΑΒ ὑπ ον 
ἴδε ἴὰνν 10 δἰ πῆ Ρ, ἴῃ ογᾶὰον ὑ0 ὈΘΟΟΤΩΘ ὕγϑο ΤΓΌΙΩ 

ἈΒ ἴπ ἰμ9 ΟἹα ἸΤοδίδπιοπί, ἐμ 6. 

δὶ, Οἴὔογοα ἃ Β6ο}1ῆο6 ἴῃ δἷ8 βίοδα, βο ΟἸσὶβὲ ἰοοὸῖκ 
ὍΡΟΣ ΗΪπιβο ἢ (0 οὔγῸ 16 Ἧγὸ Βᾶγο τηθχϊ θα 
ὈΥ͂ ΟΣ 5108 πὶ ΟΥΘΥ ἰο οχρίδίο ἰὑὺ Ὀοίοτο αοἀα.᾽" 
Οδ]ον. “ΤῊ ογοβϑ οὗ ΟἸγὶϑί τῶϑ {86 ἸΟΡΥ αἸΐατ 
ἰο 816, θη Ηθ τγ͵β δθουΐ ἰο ΟΥΘΣ Ηἰπι861Ὁ, 
Ηὸ δβοοπαρα Ἰαάθῃ Ὑἱ ΟἿΣ β'Π8."" 

ἀναφέρειν ἐπὶ τὸ ξύλον----ἰο ΘΔΥΤῪ ὉΡ ἴο {86 ἰγ66 οὗ 
1Π6 ΟΥΟΒΒ δῃηὰ ἰδ ἐὸ ΘΑΥΥΥ͂ ΔΎΎΔΥ δηα Ὀ]οὺ ουΐ, 
αἵ. 948. ἰϊ. 21; Ηθ. ἰχ. 28. ΤῸ οχργθβδίοῃ 
ἐ{χ060᾽ [ὉΓ ““ΟΥΟΒΒ᾽ 18 ὈῪ ΠΟ ΤΘ8ἢΒ ὉΒΑΘΒΙρηοά, 
Ῥυὶ Βοϊδοϊοα δ ἴῃ Αοίβ υ. 80: χ. 89, νυνὶ ἢ τοΐου.- 
Θη06 ἰο Ὠουΐ. χχὶ, 28, οἵ. 64]. 1ἰ}. 18, οτα ἰὺ 18 
Β8]α οὗἁ δῖπι ἐπδὶ 8 δηροὰ ὁῃ). 8 ἰγθθ, "6 18 δο- 
ουγβοᾶ οὗ 6οά.᾽ 

τὰς ἁμαρτίας ποὶ Βὶ-ΟἸΟΥΪΏΡΒ ΟΥ ΟἾἾΟΤΙ ΡΒ ΤῸΓ 
ΟἿὟΓ 51}8, ἃ ΥΌΠΟΟΥΪΗρ ὙΠΐσΒ 18. ᾿πδα τη 581 }6 ΟἹ 
νδιωσηδίϊοαὶ στοῦ, Ὀυΐ (6 μκ}]}ὺ δῃα Ῥυπῖ8} - 
τηθῃῦ ΟΥ̓ ΟΌΥ 81η8:;---ἰ680 ΗΘ ἴοοῖκκ Ρου Ηϊἰτηβο] ἢ 
δὰ οχρίδίθα ἴθι, οἵ. Ο0]. ἱϊ. 14; 68], 11}. 18; 
2 ΟονΣ. νυ. 21]. ᾿ 
1 ἘΠῚ6 ον ὈΟΩ͂Υ, οὗ. ΕΡὮ. 1:. 16. ΤΒ Θχρτθ8- 

βίοι 18 ΤᾺ ἔγοϊῃ δ ριΔν 1π σΟπ ΘΟ Ϊ (86 
ἴδοί ὑπδὶ Ομ τῖθὲ ὈΟΥΘ 6 ῬπαηΙβσαοπὶ οὗ βἷῃ 8150 
πη ΗΪβ ΒΟΙΥῪ βου], ρχουϊὰοα 'γὸ βίαγί ἔγοτῃ ὑπὸ 1468 
οὗ ββουϊῆσο δῃ βϑβιτοθ ἐμδὺ Ῥοίοσ "γ88 σοι ραυΐπρ 
ἀπ Ῥοάγ οΥ̓͂ Ογίϑὲ τὶϊὰ [86 Ὀοαγ οὗ ὑμ6 β]δὶῃ 
νἱοη. Οθνμδγὰ βαυ8: ““ΤῊ6 ὈΟΑῪ ἷΒ τηιθῃἰϊοποα 
π ῬΑΡ ΪΘΌΪΔΥ, Ὀοοὰσ86 1Ἢ τγ8ὁ8 υἱϑ ὉΪγ βυδροπαθα 
ἔγοτα (86 ΟΥΌΒΒ, δηὰ ὈθοδυΒο ΗΪ8 ὈΟαῚΥ Βυ οΥηρ8 
ὝΟΓΘ ΙῈΟΤῸ ἱπιηθαϊδίον ῬΘΥΟΘΡ 010 ὈΥ ἐμὸ 
ΒΘ:5685.᾽ ΤὙΟΪ88 (ΥὙ͵058 ἴ0 δηα 8 Υοίρυθηοθ [0 {86 
πογὰβ οὗἩ ἐδθ ἐπβιϊίυϊίου οὗ ὑ86 Τωοτὰ ΒΒ βαρρο:--- 
Ὀυΐ ὑμ18 Βθθ15 ἰ0ὼ Ὀ6 γΥδίμον ἔατ- οίσμθα. Ηον 
{15 οαυΥ γίηρ ΟΥ̓ (6 ῬΌΠΙΒταθηῖ οὗ ΙΔ} 8 51}--- 
ὙΠΟ Κ008 ϑ. ὈΘγΟΠα ἃ ΘΟ Ραββί ομδίϊηρσ οηίου- 
ἱπρ ᾿Ἰηΐο ὑπθ 766] 1ρ8 οὗὨἨ ΟἿΥ ΒΙΏΖ] ΤΪΒΘΓῪ ---- 8 
ῬΟΒΒῚ 016 πηυϑὲ ΟΥΘΣ ΤΟΙ δἷπ ἃ ΟΠΑΘΥΓ] ΠΥ ϑίροσυ, 
ο5 ὙΒΙΟΘΒ ἐμ Ῥοίσίμθ δὰ Φομδηηθδπ ἀοοίγ 9 οὗἁ 
Ομ γὶδὺ 85 δ γθ8] ἂπὰ οτ πὶ Ηθδὰ οὗ τωϑηκίπα, 
ΒΗῃο δ ΟἿΪΥ ἃ ζ060]6 Ἰἰρῃι, : 

ΤΒαὶ Βανΐημ ἀϊθᾶ ἴο Β' 5, νγϑ βῃ ου]ᾶ ᾿ἰνθ 
ἴο ἴ86 τἰρμῖθουβιηθδα οὗ Εἤτ.--- δον. ““Ἐ9- 
ὯΟΣ σοι ἷπο8 ἰλ9 ὑτο Ὀομθδίδ οὗὐἠ ἰμ6 ἀραὶ οὗ 
ΟἸσβὶ, 18ὲ, ὉΥ 1Ὁ ΟἿΣ β'ῃ8 810 οχρίδίϑα, δηὰ 24, 
ἴῃ υἱσίυο οὗ ἰὐ βἷῃ ἰ5 Κὶ]]οὰ πῃ υθ. Ἧἶο δα, ἐμαὶ 
{89 σοχηδἰπδίζοι αἶγοβ Ῥγοπλΐ θη 66 0 Β0]} 688 88 
ἐμ θῃὰ δῃὰ αδἷτὰ οὗ {86 δίοποιηθηί. 

ἀπογίνομαι---ἀποθνήσκω, οἵ. Άοπι. τὶ. 2. Βοηροὶ 
ΤΟΙΆΔΥΚΘ: γενέσθαι τινὸς ΤΑΘΆΠΙΒ 0 ὈΘΟΟΙῸΘ ΒΟΙΆΘ- 
Βοάγ’ 8 βαγο, ἀπό ἀοποίθβ σϑίουδὶ. 1. Ὀοὰγ οἔὗἍ 
ΟΥἶϑὲ γα 8 γουηουθα, ἰδ κοι ΔΎΤΔΥ ἴγοιῃ ἰδαὶ ἰγθ0, 
ὋΡ ἰο 16 ἢ Ηθ μὰ οδγτϊθὰ ΟἿΣ δἷηβ; ὑμ8 τ 
Βιουϊα γοϊμόνγο ΟΌΥΒΟΙΥΟΒ ἔγοπι δὲ, ὈΘΟΌΣΩΘ γθθ 
ἔγοιῃ 1.) Τπΐρ Θχρ]δηδίϊου 18 τΟσΘ δουΐθ ἐπα ῃ 
δ 8] Δοίοσυ. 180 πθοραίἑνο, ἀγίηρ απο βἰη,τηθδὺ 
ἔο δῃᾶ ἰῃ βδηὰ τὶν (80 ρΡοϑιινθ. 6 σομθ0- 
λοι οὗ ΒΟ] 085 δηὰ τοηουδίΐϊοῃ υὐΐμ 16 ἀραία 
οὗ 79 68ὺ8 18 ποὶ ἱπαϊοδαίοα μϑγο, Ὀὰ: ἸΔῪ Ὀ6 δβὺ}- 
Ῥ᾿ἰοὰ Ὅν γϑοοϊ]οοίϊης ἰμδὺ ἐμ 0 αἰΐθ οὗ [86 ΗΟΪΥ 
αδποβὶ δπὰ (86 ῬΟΥΤΟΡ οὗ δὶ} ἢ ΤΟΥ δοαῦϊγοα ὈΥ 
180 ἀραὶ οὗὁἨ 2685808β. ΤΆΘΥΘΌΥ ἐμ ΥἹἱίδ] βίγοηρία 
οὗ βίῃ ἰβ Ὀσόκο δηά ὑμὸ ἀοβίσο οὗ σἱ ιὐθουβηθ88 
Ῥἰαη οα ἐπ ἐμο Βου].---ζὴν τῇ ὃ Ξεξίο ᾿ἶγο ἴῃ 
186 βογνΐὶσο οὗ Υἱοῦ ΒΠ 688, ἱῃ ΚοΘΡΙΩς; [86 σοτη- 
τοδηιηθπίβ οὗὁἨ Θοα διὰ Ομ γὶβὶ ἱπδίοδα οὗ ἰδ9 
ΤΟΥΊΟΟΣ ΒΟΥΥΪΘ6 οὗ δἷη. Βοῶροὶ: ““1ἸΒ6 ΝΒΟ]6 οὗ 
Υἱ Ὠ ΘΟΌΒΗΘΒΒ 8 026, δ᾽ π τη 8η10]4.᾽ 
ΒΥ ΨὮΟΕΘ δ. 09 γὃ68θ:9 ..66]6ἅ.---Μώλωψ, 

ὃ πουπηὰ Ιἰκὸ {πὶ ἰηδ᾽ο θα ὁπ Βανοβ ὈὉῪ βοουγρίῃᾳ, 
ἃ διχὶρα ΟΣ Σϑίδον (8:9 7708] 1οζι ὮΥ 8 βισὶρο. Τμπο᾽ 
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Βἰηρυϊαν ἰ8Β ὑδοᾶ ΟΥΘ 88 ἴῃ ἴδ. 1111. ὑἐμὸ βδοσϑὰ 
Ὀοὰγ οὗ “6818 τγδδ 80 ἰογίιυσοα {μπαὶ ἱ γγᾶ8, 88 1 
ἍΟΓΘ, ΟἿΪΥ ΟὯ0 ΟΠ ΟΣ 5.Ὑ]0Ρ6.---οὗ τῷ μώλωπι 
αὑτοῦ. (1, ΒΟΒτδπη απ Οἱ ΘΒΌδ6}) Ομἱὺ αὐτοῦ; 
ΤΙΒΟΒΟΠ ΟΥ̓ χοίδιηβ ἰΐ 88 {π6 πότ αἰ ῆουϊύ γϑδά- 
ἱὴρ᾽ ἴῃ μ18 1Ἰαϑὺ ἀξ ο). Μογθ ϑιωρμδίϊο [δὴ (ἢ 
Ῥοϊδίϊνθ ὮΥ 1ἰβϑ; ΒΌΡΡΙΥ τούτου ὈΘίοΓΘ ἰι.---Ἰάθητε. 
ΤΠη6 δροβί]θ Ῥ85808 ἔτγοιῃ {10 'γβί Ῥϑσξοι ἴο ἐπ6 
δΒοοοπά, χοϑυσηΐηρ 818 αἰγοοὶ δά ἀγοβϑ ἰο Ομ τ δι δ 
ΒΙδυθβ. 8500 8180 αὖ νυ. 9ὅ: ἐδ τ ΒοΪθ ϑοοίζοιῃ ἔγομα 
γ. 18-2δ 18 Δα ἀγοββοὰ ἴο ἔοῖη. μώλωψ διὰ ἰᾶσθαι 
δυμχοθὺ ῃ 9 ΒΟΟΟΠΟΒΣΥ ἱμουρῃί: Υοὰ Βᾶνθ 10 6ῃ- 
ἀυγθ πὸ Κὶ πὰ οὗ βυονυΐη δ δπα πουπᾶβ, Ὀυΐ Οισ δὶ, 
ΥΟῸΣ Τμοχὰ, ἐπάυγοα ἰἤθχ 8160; γΟῸΣ Μαϑβίοσ οχ- 
δοίβ ποὺ 076 ἔγοτπι γοῦ π8ὴ Ηθ [88 ὈΟΓΩ6 Ηΐτ- 
Βοῖ ἢ, Ηθ ὈΘ6ΔΓΒ 8}] 1π ΥΟῸΣ βίθδα ἴῃ Ὅσοσ ἰο 580 
χοῦ; ΒΟΥ ΙζὍΟΒ ἸΔΟΓΘ ΟὐρὮὐ γοῦ, ὙΠῸ 816 βἰπέαιϊ, 
αὐ τοῦ] ἀμ ραυϊθηί ἰο ομάυγο βυβοσγὶηρ ---Βαὶ 
ΠΟῪ 888}} ψὸ βοῖὶυϑ {Π9 ῬΧΟΡϑί1081] δπὰ δροβίο]!- 
68] Ρασγϑδάοχ, ἐπδὺ ΟΣ βυ Β βίσὶρο 18 ον 68] ηρ 
Ἡδεαϊϊης 8 ΒοΓΘ ὈΣΪΩΔΥΙΥ ποΐ ἰο ὈΘ6 υπάἀογβίοοα 88 
8 δίῃ Σ᾽ Β θη ἦγ σοβϑίογθίϊοι ἰο ἰδ6 παρε οὗ αοά, 
6180 ὑπ6 ρσγοοθῦϊης ϑχμβοσγίδιίϊομ σου]ὰ ποὺ μαῦθ 
ὈΔ6ΘΠ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ, δυὺ 88 ἀοδίχηδίϊηςς ἰδ 0 ΘΔ] ηρς 
ΟΥ̓ {86 εἰΐηρβ οὗ οομβοίθῃμορ, σδυβοὰ ὉΥ βίῃ; δε 
(818. ἰγογοβ οὗ σουγ80 ὑπ0 Ἀυἱμοὶρ!ο ὑμδί οπίΐγο 
ΒοΔΙἱηρ 18 σοπἀογοα Ῥοβ81016. “31:5, σοτχητϊ ἰθἃ 
διζαϊηδβί ΟἿΣ δοηβοΐίθῃοθ, πυχί ἰδ 808} δῃὰ ἴθδυθ 
ΒΟΔΥΒ ὙἘ1ΟῚ ΟΥΘΡ δ ἃ Δ 0} ΟΡΘῺ δ ,ΤοΒΕ, βίϊηρ (86 
σοηϑοίθῃσο δπᾶὰ δυγὶ (δ δβου].᾽ Βιθι ΠΒΟἴθυ. --- 
ΤΉοΒ6 του 8 οὗ γοὺΣ 808] γγοσὸ Β6810 ὙΠ 6 ὮΥ͂ 
ἔαὶϊ! ἢ} 'π ὑμ6 δἰἱοπΐηρ ἀοϑίὰ οἵ 9681:8 γοὺ τοοοϊνϑα 
Τογαίνοηθαβ. Ησο βυδογοὰ {10 δβιρίιοσβ 0 ἀγὰν 
Ἰοπς ΤΌΓΥΓΟΥΒ ὁη. ΗΙΒ Ὀδοῖς, Ρ8. οχχῖχ. 8, ἰο νουπὰ 
ΗΙΪ8 μοδα διὰ ἴδοο, Ηἰβ βδηὰβ δηὰ ἔδοί, δηὰ ἰο 
Ῥίοσοθ Ηἰβ μρασχί ἰδμδί ἱπ οὺρ βίθδ, 85 ὑἰμὸ ΗἩροὰ 
ἴου μι ΤῃΘΙΩΌΟΥΒ, ΗΘ τη ιιῦ σδῖκο δἰοποιθπηί.᾽"- 

“ἼΠἼου αἰδῇ Βα ᾽ Υ δι ρο δῃἃ Μϑὰ], 
᾿ Ττοδϊπθηῦ ζ[}}} οὗ α 9 δηὰ ραίῃ, 

Τηδῦ ΤΥ ρῥἷαρτθ ἕπου τορι οδὶ [668], 
Απὰ ΣῪ Ῥδδοθ ἔόσουοσς χοίῃ.᾽" 

[ἀοτγηδη Ἡγιηη,.--- 

Ῥὰ πδϑοὶ 1δϑϑϑη πάθη ΒΟ δσει, 
Ὀίς ἢ οὐ γα 6 ΥἱοΠ ἔθ Σιὶ, 

ὕπι σὰ Π6 116 τηομο ΡΊα ρθη, 
ὕπι Σὰ βοΐκοῃ χηϊοἢ ἢ ΒΕ. |---Ἀ1.] 

Ταῦ]ον:-- ἢ ᾿δᾶ ἰο ἀἷθ ἐμαί το ταὶ 11τ9: 
ΗΘ ναβ διδιοίθα μὲ νὸ πυϊμεύ σοοῖσο; Ηδ νγὰ8 
τουηαοα δαὶ 6 τπυϊσὺ Ὀ6 μοα]οᾶ: Ηθ διρὰ ΗΪ8 
Ὀ]οοά ἐμαὶ νγο ταϊχὺ Ὀ6 οἰοδηβοα : 89 Ὀ]οοά οὗ {86 
Ῥμγϑίοίδη τ βιοὰ δηᾷὰ σηϑδὰθ {6 μαι θη δ σϑ- 
ταθᾶγ.᾽ 

γεε. 2δὅ. ΕἘΌΣ γ7γ9 νγοχθ βίσαυἑηςμ 11}|κ6 δ 66. 
-- Τὴ Αροβίὶο δ 48 ον δπὰ ἔἴγοτη τμδὶ δίδίθ (μΘ Ὺ 
68:26 ἰο ἐμ18 ΘΘ] Ως. ΕῸΤ γ8 ΨΟΣΘ βίσαγίης ᾿ἰκθ 
ΒΘΟΡ. ΔΑ ΒΈΘΘΡ ἰΒ ἃ δία ρ] 4 δηϊπι8}: δὸ 18 {86 815- 
ΘΤ, ΓΟΡΘΙ Πρ Βαϊ γαίΐου δῃά δἰγανίηρς ἴῃ ἢ 6 ὙΔΥΒ 
οὗ ΘοΥτυρίοη. ὅθορ, 88 Αὐ᾽ϑδίοί δ ΟΌΒΟΣΥΘΒ, ἃΓ6 
Β δ] οὐ ἐο 88 ἸΠΔΏΥ ἀἰβοα 808 88 8 η. ὥστ  ΒΏ66Ρ, 
βΒορδγαίϑα ἔσοπι [6 βῃορβοσχὰ δηὰ {86 δοοῖ, Ιδὸκ 
1οοα διὰ οὔγο, ἃγο Ἔχροδβϑά ἰό ΏΔΩΥ ἀλη ΚΟΥ, ΤΑΥ͂ 
ὈΘΟΟΙῚΘ 8 ΡῬΓΘΥ͂ ἰο (86 ΜΟ]7 ΟΥ [8}1 ἱπίο Βοῖὴθ ΔΌΥΒΒ. 
ΤΠῸ οχρυθββίοη ἴβ ἰδίαι ἔσγομι 18. 111}., διὰ ἐμὸ 
ἜὭρατο 18 οὗἨἩ ἔγοαᾳιθηὶ ΟσΟΌΓΣΣΘΠΟΘ ἴῃ ἰμ6 ΟἹ Τ65- 
ἰδιηθηὶ, ΝΠ. χχυϊ!. 17; 1 ΕΚίηρδβ χχὶΐὶ. 17; 8. 
οχίχ. 176; σοῖς. χχχὶν. ὅ. 11, δαπὰ ἰπ (6 Νοῦν, 
καἶ χυ. 4, οἰα.; ὅπο. χ. 1 οἱο.; Μαίί. ἰχ. 86. 
10 τοδν Βᾶνὸ Ὀ6ΘῺ Ῥατίϊου ΑΥ]ν ΔΡΡσγορσίδίθ ἰο ἐμ 0 
6886 οὗ Β]αγ68 οὔ (με ἀἰδροσβίου Ὑ80 οὔθ ομδηροᾶ 
Ἰηδδίουβ δηῃὰ (μον 0]800 οὗ ἀοιῃΐοῖ]θ. ϑίσαγιης 

ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΡΕΤΕΚ. 

δια 5 οδΒ ΔΥῸ ΟΥ̓ ΘΟΒΪοὶ πο, “ΤῈ6 ἔρυτο, 
οὗ βίγαῃ Β:6οῃ 810 468 ἰ0 ΟΥΙκΙΠ8] υπῖου τ αοὐ 
δηα ΣΟΡΥΟδϑηΐδ βίγαυὶηρ 88 δ᾽ οπδέϊοῃ ὅρου Οοὰ 
ἷῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘ οὗ Βὶπη.᾽ ὅπο. χ. 12, Υοδίηχος, 

Βαπϊ γ9 ἂχ ποῦν Ὀσουρῆϊ Ὀδοῖς (ἔτοι (δ 
ὙΠ ΔΘΓΠ 688 οὗ 581}, ΘΓΤῸΣ δῃπα ἀθρδί) ἴο ἴδ6 '860Ρ- 
Βοτδες:ᾶἃ Βί5ΠΟΡ οὗ γοῦσ βου1επ..--- ἐπεστράφητε, 
γ9 δαᾶνὸ Ὅθθπ οοηγοτίοα δηὰ Βᾶγο βυδογοὰ γοῦγ- 
ΒΘ61Υ768 (0 Ὀ6 οσοηγοχίθα. ΒΥ ἔδιί γοὺ ἢδγο ἰδἱὰ 
μοϊ]ὰ οὗἁὨ ὑμὸ δίοπθιηθῃύ τηϑὰθ [ὉΓ 8}} δὰ ᾿δτὰ σὸ- 
ἐὰγπ θα ἔγοι γΟῸ} ὙΘΒἀοΥπρθ. ΟΒ τ βὺ 15 (86 ὅτ - 
ΒΒΟΡΒ χα, {π6 ἰσιθ, ἰΠ6 σοοά ΞΒοΡΒοσα, σοι ϊβοὰ 
ΔΙΣΟΘαΥ ἷἰπ ἰμ6 ΟἹὰ Ἰοδίδπιοηί, 18. χ]. 1]; Εσεκ. 
χχχῖν, 28. χχχυὶϊϊ, 24. Ῥβ. χχὶϊὶ, 1: οἷ 700. Σ. 
11; ΗδφδΌ. χὶϊ!. 20; 1 Ρεί. νυν. 4, ΗΗθ δυϑῃ εἶγοβ 
Ηὶδ8 Ἰ1ἴο ἴοΥ {89 βῆθεθρ, ὅπο. ΣΧ. 12. ὙΤῈᾺ6 Αροδβί]θ 
ἰᾺΓΠ5 ἰο ὑπαὺ 8146 οὗὨ ἰμ6 Ῥαϑβίοσ δὶ χοϊδίϊος οὗ ΟἸγἰδί 
ὙΓΠ1ΟῺ ΧὨ δἰ ἰ8 Ηΐτὰ 848 {πὸ ΒΙΊΒΠΟΡ διὰ Ουδχάϊδα 
οὗ δου ]8.---ἐπίσκοπος 1β ϑοᾶ οὗἩ οὐ ἴῃ ἐδ ΧΧ, 
ΨΟΡΒΙΟΠ οὗ 900 χχ. 20; (80 ῬὮΏΓΔΒΘ 18 ΠΟΉΘΥΟΣ 
ἸΏΟΥΘ ῬΓΟΌΒΔΌΙΪΥ ἰἱδκθῃ ἤσοτη Εσοκ. χυχὶίν. 1]. 12, 
ὝΠἜΘΥΟ Μ0Ὸ ΣΟδα : ““ ΕΌΥ ἰδ Βαϊ (ἢ ἐμ9 1ογὰ (οὰ, 
ΒομΒο]ὰ 1, δυδη 1, ψ{11 Ὀοΐἢ ΒΟΔΙΟὮ ΤΩΥ̓ ΒΕ6ΘΡ λπὰ 
Βθ6ῖκς ἱβοὰ ουὖὐ (ἐπισκέψομαι) ΑΒ ἃ ΒΒορβετὰ 
βϑϑκοίῃ ουἱὐ μἷβ Βοος ἴπ (86 ἄἀδν ἐμδὶ ἢθ 18 διῃοῃξ 
ἷ8 Β 66} ἐλαέ ατὸ Βοδίίοσϑᾶ, 8ὸ νν1}} 1 βσεὶς ουὐ ΠΥ 
ΒΊΘΘΡ, δὰ ν1}} ἀοῖ νοῦ μοί ουὐἱ οὗἁ 4}1 ΡΪδοῦδ 
ΜΈ ΘΤΟ ὑπ ον Βανο ὍΘ6ῃ Βοαίίογαα 1 {δα ΟἸΟΌΑΥ͂ δδὰ 
ἀδυὶς ἀαγ.᾽ Ηο 18 ΟΥ̓ σ ΘΔΥΘΙῺ] οὗὨ {86.568 ᾽ γϑί οι 
οὗ Ηΐ8 βΒῆϑορ δῃὰ βϑϑῖβ ἰο ῥχοίθοὺ ἔμοπὶ ἔγοπι ἀθ- 
βίσυοίίοῃ. Ηθ 18 ἐπὸ Κ'μΒορδογὰ δηὰ Ουδχάϊδη οὗ 
Β0018.---ψυχῶν ποὲ τι πουῦ βροοΐαὶ Β᾽ χη βοδπο8 88 
ἢν χοϊδίϑβ ἴο β]δυϑθ, δηἃ βοσυδηῖδ ὙΠῸ ΔΙῸ 80 Οἴἴδῃ 
ἰγχοαίθα, 88 1 ὑπο γ δὰ πὸ ἱχωσηοτίδὶ βου], δὰ ἯδῸ 
ἼΔΒΥ ἰμογθίοτθ 80 ΤΩ 06} {Π|0 ΙΏΟΥΘ ΥΘΔΟΙΪΥ ἴοτροί 
(μαὺ (Π6 ΒδΥθ ἃ δοὺ] ὙΒ1ο ἢ ΠΟΥ͂ ΤὰΔῪ ἰ086, διὰ 
ἰδαὺ πὶ ἰλο δου] Ἰοδέ, 41} 6186 18 1οϑί. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1. ΤῈΟ Ὀϊνίμπο οτἱρὶπ οὗὁἩ ΟὨΥ ϑ δ Σ ἸΘῪ δἷρὸ 
ὍΘ ἀεοπιοπδίγαίοα Ὀγ ἰμὸ ἴδοὶ ἱμαὺ 11 ϑῃίεσβ ἰδίο 
δπα ΒΔΙ]ΟὟΒ ΘΥΘΥῪ Σοϊαίϊοι οἵ 116 δπα ἀοδοθηάδ ἰο 
{μ6 ποδί ἀερτδαρὰ οὗ τρωθῇ διὰ ἰο ἐμ Ἰονγοϑὶ 00}- 
ἀἰυομβ οὗ βοοϊοίγ. 

2. Το σΟΥΥ οἵ (μοὸ Ογἰδιΐδη γοσδίϊοιυ ἰδ ρεσῦ- 
ἸΙΑΥῚΥ ταδηὶοϑίθα ὈΥ͂ ὁπάυτδηοο οὗ τσοηρ δὰ ἴη- 
ἀοζαυ χ4 016 τ 911-ἀοΐπρ ὑπᾶοσ ἰἰ. ᾿ 

8. ῬΙαίο δπιϊοἱραὶρα ἐμο 1468] οὗ καοὶι ἃ τ αύ- 
ΘΟ. 8 τᾶ ἴπ {Π9 70]]ον τς Ραδβαρο οὗ Ηἷδ βοοοηὰ 
ὈοΟΙς οα ἰδ6 δίδίο: ““Ἡϊδουΐ ἀοὶηρ ΔΠΥ ὙΤΟβ, 
86 ταυβί ΠδΥ6 μ6 ατοδίοϑί Δρρθάσγαποθ οὗ υπτὶ κμί- 
ΘοιΒη688 ἴῃ ΟΥ̓ΟΣ [0 6 ὑποτοῦρὮ]Υ Δρρτογυθὰ ἴα 
Υἰ κὨ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, Β'π69 ΘΥ̓ΘΠ ΒΔ ΠΟΣ δπαὰ 18 Θ0η38- 
αυθποθδ οαππηοῦ ΣΠΟΥ͂Θ πἶπι, απ ΑἸ Βουρὰ 4}} 118 
1176-Ἰοὰς οοπβίοσοά πηγὶ μίθουβ, Ἀ6 ἰ8 γοί τἰ ιέ- 
δουβ. 786 τἱρβίθουβ, ἐμὺ8 ταϊπϑὰ νν}}} Ὀς Ὀουπὰ, 
βοοιγρο, ἰοτέυγοά, πάρα ἐπ ὈΟΪᾺ ογ68 δπὰ 
βπΑΙγ, Βανΐηρς οπάἀυγοα ΘΥΟΣΥ ἀνμάρομον ΕΥ̓], δ 
ψἢ}} θ6 Βυῃρ.᾽ ΡΙ]δἴο᾽Β ἸΔ66] δῃὰ σοποορίίου δβά 
(πεῖν βίγοηχοϑὺ 0] Β]τλθηῦ δὰ σϑϑι"Υ ἰῃ ΟἾΓΙδ- 
δ γ. 

4. Τηο οχμογίδιίου ἐμδὲ νγὸ βίου ]ὰ ΘΟΡΥ͂ ἴῃ ΟὉΓ- 
Βοῖνοδ, (6 ραϊίοσῃ τ ΐοῖ ΟἸσὶβὲ μ88 Ἰοῖ 8 πῃ ΗΠ 
1:8 δῃὰ ἀοδία 8 ϑποϊοβοὰ ζοχυναγὰβ δηὰ Ὀβοκσαγάβ, 
γοΥ. 2] δηὰ νυ. 24, ὮὉῚ {86 σϑοοϊ]θοίζοι ἐμαὶ Ης πδϑ 
σγιιοϊδοα ἔογυ υ8β. ΤῊΐβ 'ἴ8 (86 ἔτ ροι!ης πιο! γ9 
τ Πῖ ἢ δὲ ομ66 ΘΩΔΌΪΘΒ 08 (0 ᾿πιϊίδίο Ομσὶδί ϑαὰ (0 
ἀο ἐῤ ΘΠ ΘΟΥ ΠΥ. 
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ὅ. Τα νυἱοδυίουβ βδουὶδοῖαὶ ἀθαὶὰ οὗὐ “6808, 
δαδοὰ οἡ [4. 1:1ϊ., ἰδ ογο δ γτηοα τὶς 80 ταῦ ἢ 
οἴθδιπ 688 ἰδὲ ΘΥΘῺ ταὶ Δ] 8ἰ16 ΔΑΥΘΥΒΑΓ] 68 ΔΙΘ 
ὉΠῚ0]6 ἰο χοδίδί ἰΐ, οὔ. Το ϑο ποθ, Ζηϑέ. Ὁ. 
407. 6 οἁ, Ηο γγόο ΔΊῸ οδ]οὰ ὮΥ ἰ)6 νουηὰβ 
οἵ 7689, ἰδ ἃ ΤΥ ΒΙΘΥΥ ὙΒΙΟΙ ΣΘΘ80ὴ οδηποὶ [Ὁ}}} 
βοῖτο, δπὰ ἰὸ ὙὙὮΙΟΒ γγχοὸ πᾶνο (0 βΒυδηὶί ὈΥ ζαῖν ἢ 
ἷπ (08 Οἷοδὺ ἰοδιπ ον οὗ ΗΟΪΥ σι. ““Φ26808, 
ἯΠῸ ὉΥ Ηΐ8 Ὀ]οοά μδ8 οδοϊθα ΟΌΓ ΤΘΟΟΠΟΙἸἰδί!οπ, 
δ Ηϊπη561 (λ6 Ῥμγαϊοῖδη 0 ᾿.68}5 ΟΌΥ 8008. ὃ 
Βτοῆ Ὦτ. ΒΔῸΣ 1δβ οοπβίγαϊποᾶὰ ἰὸ δάτηϊῦ {μαὺ (89 
ἰάοο οὗ δυνϑι[ἰπἰΐοη σδπποί Ὀ6 ἀθηΐοα 'π βυοῖι Ρ88- 
διξεδ οὗ (6 Νονν Τοβίδιιθηί 88 Βοπι. ἷν. 256; 64]. 
'. 4; οι. υἱϊ!. 8; 1 ΟΟΥ. χυ. 8; 2 Οοσ. υ. 19, ἰμδὶ 
86 ῥγοροβίϊου ὑπέρ ἀοποίθβ μοί {Π6 ἰάθα οὗ 5Ὁ- 
δἰἰϊαι οη δὰ τ μαὺ ἰ8.κ68 ΡΪΔο06 ὉΣ 6 Ὀθποῦὺ οὗ 
1885: (δα! ὑπ 6080 ἐνγχο Ῥοϊηίΐδ ἃΓΘ Ῥαδϑοὶπρ 88 Ο90 
ἱπίο [06 οἶα Σ, 80 88 ἰο ἱπίϑυροποίσαίθ 680}} ΟἸ ΒΟΥ, 
δ (δὲ {89 ᾿ἰδιίος 18 ἀοοϊ ἀοαἷγ ρσγοάδοιϊηδηῦ; ἰδὲ 
δοοογϊηρ ἰο 89 Αροβίϊθ᾽ 5 ἀοοίσῖηθ ἰδ} }ι8109 οὗ 
Θοὰ μαὰ ἐο Ὀδ6 βαϊϊδῆϑα Γ΄ δὴ δοίυ 8] δίἰοποιηθῃὶ 
ἴον (Π6 Ρυπίββτιηοῃηι οὗ δἷπ ; ἐμδὺ υἱονίηρ ἐμ ἀθϑί ἢ 
οἵ δεδὺβ ἔγοπι {6 βἰδπά-ροϊηίϊ οὗ Ὀ᾽νίμο ᾿υδι166, 18 
ΟΒΙΥ (86 Οὐὐοῦ δἰάθ οὗ ὑπὸ ουθηΐ δῃηὰ 1.8 ΣΟΥ 
)πάϊοῖα! δδροοί, Ὀυὶ ὑμδὺ ἐπ ἱῃηιοβί στουπὰ οὗὨ ὑμ9 
Τὴν ποὶγοιηδὰθ ἱπδιϊιυϊίοι ἰβ {89 χγϑοὺ οὗ αοα, 
Βοιι. 1ἰϊ. 24, 2 ΟοΥ. νυ. 19, δπὰ ἃ ροϊπὺ βο τυ 6 ἢ 
ΠΟΤ Οχίθηβὶυο ἐμὴ ἰὴ 6 ΟΥΒΟΥ 88 ἰ0 ΘΟΠδίγ ἢ 8 
ἰο τοχατὰ ΟὨἿΥῪ 88 δὴ οηδηδίίϊοῃ οὗ Ὀἱνη6 σγασέ 
Ὑ δίοτον Ὀίνῖηο 7ἐδέξοα ΤΥ οἰδίπι οὗ (Π 6 ἀοδίῃ οὗ 
δοῦυδ; (δαί 1 Ὑ Ἰεταῦς (παῖ αοἂ νου]ά ποὶί «]- 
Ιονν βιθῆ ἰο ὈὉΘ Ρυπίβηθα ἴῃ 8 6 1} ΟὟ ΡΟ σβοηβ, Ὀυΐ 
ἴα ἰδεῖν βυθαιλίαί6. 8.60 Βδυγ, ζελγδεστὶθ ἀεε 4. 
Ρανΐωε ». δ41. Τ᾽ 18 18. οοτ δι Ὁ ἃ οπαοσίαϊ ἰ68- 
{ΠΟ ῊΥ ὕγοσα ὑδο 1108 οὗ δὰ ὉΠΌΘΙΙΘΥΟΣ. 

δ. Τα ταράϊοΐϊμο 8858 Ὀ6θπ Ῥγορᾶτγοα ὈΥ Ηΐβδ 
πουπᾶὰδ, ἐπ ὈΔΊδδτ 8885 Ὀ66η οἰοατοα ὑπο ἐπ 
Ῥγοδδ οὗ ἐμ 6ΥΟ088.---ΤΏ6 Ὀ]οοὰ οὗ 96δι8 8. (8 9 
τοδὶ ργοοΐουϑ ὈδΊβαπι 11} τ 16 6808 8 5}}608 
δυὰ ποδὶβ ΟΟΥ πουπάβ, 88 (80 ποοά ϑ'διμδυϊδλη 
Ῥουγοὰ οἷ] δηὰ τῖηθ ἴῃ 86 τγουμαβ οὗ ἐμθ Ὀ]66ὰ- 
πᾷ δηὰ μ8]}-ἀϑδὰ τωϑῃ ἰὸ ἰϑϑβθὴ ὑμὶν βιιαῦί δπὰ 
ἰο δοαὶ ἐβοπι. ἘΤμοτο ἰβ υἱἱ8] δι σϑη κί ἢ ἴῃ 818 οΟΥἾτα- 
800 Ο] ΠΟΙΘΌΥ Μ70 Δτὸ ζ0}1γ Βοδ]ϑα." βιοίπῃοΐοσ, 
ἔδαηφ. Οἰαωδεπερστυπά, ἡ. 484. 

1. Οὕδογυο ἰδ ἱπροτίδηί αἱδ ϊποιϊοι ὈούνγθΘ 
ἐδ διοποπιοπί 88 (ἢ οὈ͵)οἰϊνο δοὶ οὗ Θ οὐ ἴῃ ΟὨχἰδί 
δ τἱγίιο οὗ π ιἰοῖ Βαϊ αὐ οη ἢ 88 Ὀθθ δοαυϊγοα ΓὉΣ 
δηά ἱπ οὔδσοα (ὁ βίῃθυβ, δὰ ἐδ βυ δ)]οοίλνο δὃὉ- 
Ῥγοργίδιΐοῃ οὐὨ βαϊνδίΐοι ὈΥ Π)68}}8 οὗὨ δου ΓΒ: 0Ώ. 
Τμο πογάμ οὐ Ῥαϑιι) : “"ὙΥ8 8γ0 8504, γθ0 ΔΘ 88Π6- 
εἰδοὰ, γὸ δγὸ ὑυδιδοὰ ἴπ (η9 παπὶὸ οὗ ἰ86 Ἰοτὰ 
δεδιβ δὰ Ὀγ (1ὸ ϑρίτὶϊ οὗὁἨὨ ον αοά,᾽ 1 Οον. νἱ. 
11, ΔΡΡΙΥ ΟὨΪΥ ἴἰο ἐ ιο86 γῆο Βανο δουσιΐ ΟἸ τί βι 
Ἷ Ῥϑῃϊίθηοο πὰ ἔδ᾽ ἢ δηὰ Ἰαἰὰ Βοϊ]ὰ οὗ Ηΐδ8 πιουὶίδ. 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Ηον ΔΥῪ (8 τλπ6}}-ἰδιηοηϊοὰ αἰ ΠΟ] 1168 γο- 
Ἰδιΐης ἰο ἀοπιαπίϊοβ Ὀ6 τοπιοάϊοα ἢ 1, ΒΥ ἰδὸ το- 
ἴατῃ οὗ ἐπ ἔδδσ οὗ αοἀ ἱπίο {86 Βουδθ8 δῃηὰ μϑασίβ 
οὔθ; 2. ΒΥ πιβδίεσβ δ ἃ βοσυϑηΐβ θοῦ ὉΡΟῚ 
86 ἰπιϊδιΐοι οὗἩ ΟἸ" τ 8ι.-- -Τ ο βθογοί οὗ ραγιβκίης 
ἴΏΟΡΘ 8η4 τρογὸ οὔ 86 ζγδοο οὗἩ Οοἀ.--- 80 ΟἿ γ8- 
εἴδη 68}}, 1. Το ἃ βἰδίο οὗ χγδδϑ, ἰῃ ογάϑυ ἰὸ ὈΘ 
διὰ Ἰΐγο ἵπ ἰξ; 2. ἴο βυῇον. ἱπποοθδί Υ δὰ ρὰ- 
εηιγ; 3. Τὸ Ῥϑύβούθοσο ἴῃ Ὑ70]1.ἀοίΐηρ. -- 189 
Ομνίδιλα 8 Θοηβοϊδίΐοη πὶ ἱπηοσθηΐ βυϊδοεγίπρ.--- 
Βἰκϊοουδπο885 οὗ 1179 τουδὶ 0 ἔγοιη σἰῃίθουδ- 

᾿ 

Ὧ085 ὈΥ͂ ζΔ.0}.---ΤῊ9 Βυβοσ 58 οὗ ΟἸτὶδὺὶ 707 π8 
δια δείοτο Ὁ8.---ΤῊ 9 ῬΟΥΟΣ οὗὁἨ ΟἸγἶδὶ᾽ Β ΟΧΘΙΩρΡΙΘ6. 
--Ἴ ο ετοδῦ οδηρο ἰπ σΟὨ ΘΓ: ΟΏ.--- δ ἃ ΒΓ 
ΒΏΘΘΡ, 8110 ὁχοϊυὰἀοα ἔγοσα (80 ὁΔ]]Π[πρ οὗ αοἂ πῃ 
ΟὨγὶβί, 

ΒΤΑΒΚΕ:--ασα ογάβίηδ, ἐμαί ὁπ βῃουϊὰ γχυὶο 
8Πα ΔΠΟΙΠΟΣ ΒΟΙΎΘ.--- Βα Τηδβίουβ 8Υ0 7ὉΓ {δ ἰσῖ δὶ 
8Π ἃ ΡΟΥΒΔΡΒ 8180 Ὁ. ὑπ 6 ὁ ϑ  ᾿δοπιθηὶ οὗἩ βοσυδηίϑ. 
--Μαδβίουβ ὅσ οἴθῃ ἀδθονυϊθα 85 Ὑἰτηβὶοαὶ 0. ἀθ- 
βἰ προ ῬΤΟΡΥΙοΥ δηὰ τἱρῆί ἰῃ ἐμέπρβ βρὶ για] δπὰ 
ὑθῖηροσαὶ. ϑοσυδηίβ, Ὀθ δβ δπιϑὰ δῃὰ ἀ0 ποὶ 8]8}- 
ἀοΣ γοῦγ βοῦν πιδδϑίοσβ, Ὀὰὶ Ἰθαση ἰοὸ 6 νῖδο διὰ 
ἰο ἀο 8]} ἰΐῃρβ τὶ ρῃὺ δὐΐου (86 ν]}} οὐὗὁἩ αοὰ δρὰ 
ὑδ  ῖγ ταϊπὰ --- ΜΘ Τηβαίθυβ ἸΏΔΥ ἀ64] 111 σῖΒ 
{πο ῖν Ῥϑορὶθ, "αὶ 17 {πΠ0 ὁπάυγο Ὑσοὴς Ὀδίλο!, 
αἰϊοπα ἰο μοὶσ ΒΟΥΥΪ66 ἰπ {πὸ ἴθαγ οὗ αοὰ, ὈΓΑΥ 
ΑΙ ΟΠΟΥ ἴον ὑπο ῖν τηδδίογβ, ἰμΠ0} δῦὸ 606 8 ρ6ο- 
ΡΪο δῃὰ ἀοὰἀ νὶ}} Ὀὸ ἱποὶσ οΙρδσ δπὰ σονϑγα, 
θη. χχχὶ. 12.---Αβ 1 8 (9 βδδιιο οὗ βοσυϑδῃίβ ἰῸ 
86 Ρυπῃίβῃοα ἴον 111-ἀοἰπρ, 80 1 ἰ8 {ποὶν νου 8010 
ΒΟΒΟῺ δηὰ ρου Ὀθΐοσο ἀοα δπὰ τηδῃ ἱ {μι 6 
ὁπάιγθ ὙΓΟΏΣ ἱπποσθμ δηὰ ραἰθηῦγ, ὁ}. ἰγ. 
18. 10.---ΟἈΥ δι] ἃγΘ ποὶ 64]164 ἴο νοϊιρίᾳοιυ- 
Ὧ688 δᾶ ἕο ἀδγβ θὰ ἰο {86 ΟγΟ88, οἷι. 11. 21. -- 
Ἧ 9 ββοι]αὰ οὔθῃ Ἰοοὶς δί οὐ γβθῖγϑδ ἰῃ ἐμ6 βυον- 
ἴῃ 8 οὗἩ Ογῖδὶ, 85 17 (ΠΟΥ ΨΟΥΘ 8 ΠΑΙΓΓΡΟΣ, ἐμαὶ ᾿ψ9 
ΤΟΥ Ὀ6 ρ]ογὶβοά ἰαΐο ὑπὸ βαὴθ ἱπηαρο, Η6Ὁ. χὶΐϊ. 
8.--ΟἸγῖδὲ 8 ον αἰ δπὰ Ῥαίίογη, οἷν Μοαΐδῖοσ 
δὰ Ηοδα, ουγ ΞΒορμογὰ δηθὰ Τρηι. ὙΒδί ἰβ οὐν 
ἀυϊγῖ Το Ὀο]ῖοΥθ δπηὰ ἰο ΟΌΘΥ͂ (10110. 71} Ψη0. τἱξέ. 
12.-- ὃ τόογὰβ, {π6 τ γ8 δηα {86 ὙΟΥΚΒ οὗ Ο γίβι 
ΔΓΘ, 88 ἰὐύ ψ6ΓΟ, ᾿ἰνίηρ Ἰο ΘΥΒ δπὰ οοίρυὶϊπίβ [ῸΣ 
ὉΒ ἰ0 ΘΟΌΥ δηὰ 0]1ονν, ΗθὉ. χὶΐ. θ0.---Π γοὰ παγθ 
ἃ ιβὲ οδυϑο δηὰ γοὶ ἃσὸ ὀρρχβββοα, 6 8|}}} δπὰ 
ῬΟΥΒΟΥΟΣΟ, αοα Μ1]} πηαϊπίδ! ἢ γοῦν οδΌ080, ΡΒ. χοῖγ. 
1ὅ.--ΑὙΑΥ τὶν 00] 8 βδοσι ὅσοβ ἴῸὸ ἰμ6 ᾿ἰνὶης 
ΟΡ {809 ἀοραάϊ! 126 ὁπ6 βδουΐϊῆοο οὗ οὖν Ηἰμῃ- 
Ῥτγὶοδὺ 7οβδὰβ Ομ σῖβὲ οἢ {μ6 ΟΥΟΒ8 18 βυδιοϊοηῦ [ὉΓ 
1ὴ9 τΤϑοοποϊ]αιΐοι οὗ (806 τ ο]6 που], ΗθὉ. ἰχ. 
12. 20; χ, 11. 12.--- Το οχα]δίΐοη ἀπ ρίουυ οὗ 
ΟὨΣ βίη ὈΪ]οββόῖῃ ζΌτ ἢ ἔγοσα {8:6 ΟΥΟΒΒ.---ϑ 1 ἢ ̓ν 88 
ΒρΟΥΪΠοοα δπα β]αΐῃ Ὁγ ΟὨτῖϑί ἐμδὺ 10 δου] 8180 
Ὀ60 ἀοδὰ ἴῃ )Ὡ8β.ὡ ἯΒοτΟ ἰΐ ᾿ἶνοδ, (μη νἱρίπθ οὗἩ {9 
ἀοδίῃ οἵ Ομ τὶδί 18 88 γοὶ υῃζοὶί, Βοτω. Υἱ. θ.---ϑίη 
8 ἰκὸ ἃ πιᾶσο: ὙἘ080 δπίουβ 0 βϑιη6 σδῃποί 
ΘΆΒΙῪ δπὰ ἷ8 ὙΔΥ ουί.--- Ὑ Π080 ΤΟΙ ΔΙΏΒ ἰῃ ἰδ 
ὙΠΠΔΘΓΊΙΘΒ8 οαὐ οὗ Ομ χϑὶ (εχέγα) τηπβὺ αὐ 1αϑί 18] 
ἱπίο {Π6 ΔΌΥΒΒ οὗ ἢ6]] δηὰ οἰθΥ Δ }}} ἀοδρδῖν, Αοίϑ 
ἷν. 12: Ῥᾳ. οχὶχ. 176. 
Αὐσύβτινε :---- Ἴ3Π τησιϑί ηοὺ σθ8860 ἰ0 ΒΟΡΘ 70 ἡ 

86 πιοκοᾶ, Ὀιυΐ γα ῬΥΔΥ ΖῸΣ ἱπϑι (ἢ 6 ΤΟ ΧῸ 
ΑΙ Ομ γ, ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ Ὀθόοῖηθ σοοά, ὈθσδῦδΒ6 
(0 Ππυμὺοι ΟΥ̓ δαϊηἰ8 848 δἱ 81} ὑΐπιθβ Ὀθϑῆ 1ἢ- 
ογοδδοὰ ὈΥ (6 πυροῦ οὗ ἰῃ6 υπροῦϊγ. ΤΉ ο86 
ἍἜΟ ΔΙῸ ροεὶδβ ἰ0-ΟἯΥ, ΤΩΔΥ Ὀ6 ΒΏΘΟΡ ἰο0-ΤΠ ΟΥΓΤΟΎ, 
[8086 ὙΠΟ ἃγῸ 608 ἰο-ἀΑΥ, ἰ0-ΔΟΥΤΟῪ ΙΩΔΥ͂ ὈῸ 
ὙΠοδί.᾽ 

ΚΑΡῈΣ -:--- ὙΠ αὐ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἱπ ΘΟΠΥΟΓΒΙΟΙ ἢ 1. 
Τηδί νγὸ βιιοι]ὰ Ὀθ δα]θά Ὀγ (π0 πουηὰβ οὗ 688. 
2, Ἰμαὶ τὸ βῃου]ὰ αἀϊ6 ἰο βἷὶπ δῃὰ 1ἴνὸ ἰοὸ υἱρεὶ- 
ΘΟΌΒΠ 688. 

[[ΚΚΕΙΟΗΤΟΝ :---ὟὙἾ  κΒ. 18. 1ἰ 18 6 ἐπίηρ οὗ πθ0}} 60Π- 
οοτηπιθπὶ, ὑμ6 τἰρχεὶ ογάοτίῃς οὗἨ ἔδυ} }}105; ΤῸΓ 4]} 
Οἶδοσ βοοϊοίλοϑ, οὐνἱ] δηὰ γϑὶ σίου 8’ τη δθ ὉΡ οὗ 
(8686ὲ. ὙΊ]δροδ δπὰ οἱἰὴο8 δῃ ἃ ΘΠ ΌΓΟΝ 98 πὰ οομι- 
ἹΠΟΆ ΓΘ] Π8 δὰ Κἰηρήομβ, ΔΘ Ὀυὺ ἃ οΟ]]οοἰλοι 
οὗ ἴδια] ῖο8: δηα ἐμ ΓΟΌΥΘ Β110}} 88 {.0860 ΔΙΘ, [01 
186 τοοδὲ ρασί, βισἢ τοῦδ (Π 6 Ὑ010 Βοοϊοίΐθ8 ὑγθ- 
ἀοτΐπδηῖν Ὀ6. Οπθ Ῥδγίϊουϊδυ ἤοιδο 8 Ὀαΐ ἃ 
ΨΟΙῪ 5128}} Ῥαχὶ οὗ ἃ Κίῃράομ, γοί (16 Ὑ᾿ΟΙΚΘάμ 988 



δο ΤἸΠΕ ΕΙΒΒΊ ἘΡΙΒΤῚΙΒ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

δια ἸογΠ 688 οὗὨ ὑἐμαὺ Βουβο, "6 ἱέ Ὀπὶ {86 τλοδηθδὶ 
ἴῃ 10, 88 οὐ βούυϑῃΐβ 056 ΟΣ ἴΟΤΟ; δῃὰ ἱμβου μὰ ἰΐ 
δϑοπὶ Ὀαί 8 5Ππ18}} ἰδΐπρ, γοῖ σοθᾶ ἴῃ ἰο ΔΚ ἃ 
(μδί μοδΡ οὗ βίη (δαί ῥσουοκϑϑ ἱμὸ ψτδί οὗ αοὰ 
δηὰ ἀγα 05 ΡῈΌ]16 ΟΔ]δτ γ.--ϑ'ϑσυδπίβ. 1. 
Τμεῖν ἀυΐγ (09 δα 66); 2. 16 οχίθπί (ἰ0 (89 ἔτο- 
ΜΙ); 8. 18 ὑγϊποῖρ]θ (ΤῸ Θοπβοΐθποο ἰοναγὰ 
αοὰ).----Τ]}16 680,19 ΤΔΥ̓ ΝῪ πἰρἢ δια γοί μδύθ 18 
6Υ6 ἀονσιι ΠΡΟῚ ΒΟΙΩΘ ΘΔΤΤΊΟΣ ΟὉ ΘΑΙΙ; ΘΥΘΏ 80 ἃ 
ΤΏΒΏ ΤΩΘΥ͂ ὈΘ δίαπάϊηρ ὁπ (Π6 Θασίἢ δῃηαὰ οὶ ΒΟΙῚΘ 
Ἰον Ρασί οὔ ἰΐ, δὰ γοῖ βαυα μὶβ ογθ ὍΡΟΣ ἈΘΔΥΘΩ 
δὰ 6 σοπίοιρ]δίϊηρς ἰ. Τμαΐ ποθ ΘΟ. Ἰηδῃ 
δδπποὺ δἱ 8]} β60 ἱπ δῃ οί Σ,, 18 ἐ}} 9 ΤΟΥῪ ἐδπίηρ ὑπαὶ 
5 τηοϑὲ σομΒἰ ἀθυδ 6 ἰῃ ὑμὶν δοίϊοι, πδπιοὶυ, (86 
»τγίποῖρίε τ θποΘ ὑΠῸῪ ον δηᾶ ἐδο ἐπα ἴὸ πΒΙΘᾺ 
{86γ ἰομα, ΤΙ ἷδ 18 (Π 6 ΤΌΤτη δηἀ 11 οὗ δοίη, ὑπαὶ 
ὈΥ ὙῈΘὮ (ΠΟΥ ΔΓΘ ΘΑΥὮΪ]Υ ΟΥἩ ΒΟΔΥΘΏΪγ. ἩΠδίδο- 
ΟΥΟΣ ὯΘ {86 πιδίίοΥ οὗ ἰμθτι, {μ6 βρ τὶ] τηϊπ ἃ μδ 
ἰδδὺ δ᾽ οἴ γτην παρά, οὗ Ὀυτγηΐηρ Ὁ886 το 815 ὑπίο 
κο]ὰ, δδσίμ]ν δια ρ] ογταθηίβ πο ᾿ΘΑΥΘΗΪΥ.---. 21]. 
ΤῈ6 Ῥαγίϊοσυϊαν {πίηρϑ ἐμδὶ ΟἿΣ β 88 ΒΘ ἈΘΥΘ 
βαϊὰ ἰο Ὀ6 ο8]]6ἃ ἰο, ἃγ9 2) εγίησ, 48 (Ποἷν Ἰοί, δὰ 
»Ῥαϊϊοποε, 88 {πον ἀυίγ, ουοὰ Ὁπά6Γ ἐμδ6 τηοβί υἢ- 
υβὲέ ἀπά υπἀοδβογυϑθαὰ βυβονὶηρ8.--- Ηθ ἐπί 81:8 
Ηρ, βῃοοίβ ὑπὸ ΒΙΡΒΟΥ ἴοὸὺ7ν ἰΐ, (βου  ἢ6 βμοοί 
πο 80 δἷρἢι 88 "6 δἷπιβ. Τμῖβ 15 αὶ ΒΟ Σ 6η- 
ὩΟὈ]65 ἐμ6 βρὶτι οὗ ἃ Ομ γι βίΐδη, 86 Ῥγορουπάϊηρ 
οὗἨ (18. οὐν εἶσι ρΡαΐίοσῃ, [9 ὀσδιηρῖο οὗ Ψ96808 
Οδσῖβι.---Υῦ. 24. Το ὁγο οἵ ἃ κοὐ] γ τηδῃ ἷ8 ποὺ χοα 
0} [9 [8]86 ΒρΡΑΥ ΚΙ ρ οὐ (86 τ ΟΣ] ̓ Β ῬΟΤΩΡ, ἈΟΠΟΤΓΡ 
8δη4 τυρα] ἢ. [0 18 ἀοδᾶ ἰοὸ ἔποπι, Ὀοΐπρ αὐἱΐθ ἀδ2- 
2164. τ 8 στοδίοσ θοδυίγ. ΤῈ ΩΥΆΔΒ Ο0ΚΒ ὅΠ6 
ἷπ {86 τηογηΐπρ, τ ΒΘΩ 1 18 βοὲ τ ἰδο86 Ἰαυϊὰ 
Ῥθδ1]9, ἰῃ9 ἀτορβ οὗ ἀον ἐμδὲ βῃϊηθ ὕροι ἰΐ; Ὀαΐ 
1 γοῦ οδ8 Ἰοοὶς Ὀπξ ἃ 11{|16 τ 1160 ΟἹ ἐμ ὈΟΟῪ οὗἁ 
86 διπ, δηὰ ἰμθὴ Ἰοοῖ ἀονγῃ δραΐη, [06 Υ6 18 88 
ἦι γοΣῸ ἀοδα; 1 18 ποὶ ἐμαὶ δι πὶ βεϊ πίη οα ἐπ 9 
Θαγί ἰμπαί ἰὲ ἱπουρμέ 80 ΧΑΥῪ ὈΘίΌΓΤΟ: δὰ 885 {89 
Ογὁ0 18 ὈΪπαἀοα δηά ἀϊ68 ἰο ἱΐ, Βο τλίΐπ 8 ἔδθνν 
Βοῦυσβ ἐπαὶ σαγοίγ ααϊίθ γαρΐβηθβ δηὰ ἀΐθβ (βοῇ, 
--Εαἰ ἸΟΟΙΒ βο βἰϑαάΐδδι  οἡ 1.8 βυ ϑυϊης 88- 
ὙἱἹΟΌΥ, ὑμαί, 868. ὑΒ6Ὺ ΒΩΥ (7π|εἰϊεοίις πὲ μα φυοὰ 
ἐπίεἰ ἐσί(), ἴλ τηδῖζ 65 (9 δοιὰ] 11|ω6 Η πὶ, 858: 1] θ8 
ΔΩ ΘΟΒΙΌΤΙΩΒ ἰΐ ἰο Ηΐ8 ἀθδίῃ, 85 6 ΑΡροβίϊο 
ΒΡΟΔΚα. ἸΤδμαὶ ν μοι Ῥαρίδίθ ἐΔΟΌΪ]ΟΥΔΙΥ͂ ΘΑΥ οὗ 
ΒΟΠΙΘ οὗ ὑπο ὶν βαὶπίϑ, ὑπαὶ ἐμὸν τοοοὶνϑὰ {86 ἐπη- 
Ῥτγοδδίου οὗ η9 πουηαβ οὗ ΟἸτἶδὶ ἴῃ ὑπο ῖὶν ὈΟάΥ, 
δ ἔγὰθ ἴῃ ἃ βρἰσὶ81 βῆ δο οὗ (μ0 Βοὰ] ΟΥ̓ ΟΥΟΓῪ 
οη6 {(Παὶ 16 ἱπαθρᾷ ἃ βαὶπὶ δπα 8 Ὁ Ίουον; ἰΐ (Δ }|κ08 
{8} ΥΘΣῪ Ῥγϊηί οὗὨἩ Η]8 ἀϑδί Ὀγ Ῥομοϊάϊηρ Ηἰΐπὶ δηθὰ 
ἀἴεε ἰο δἷπ, διὰ ἰμ θὴ ἱδ|κο8 {πὶ οὗ ΗΠ] γἱβὶπρ δρδΐῃ, 
δηὰ ἐΐνεϑ 10 τὶρλίεουδηδδε; 68 ἰΐ ΔΡἢ 1168 1ἰ ἰο γμδέΐῳ, 
80 ἰὸ πιογέῳ, ἀγαπνίηρ υἱστίθϑ ἤγοιῃ ἰὐ. ὙΠῈΒ βαὶά 
οΏ6, ““ΟἸγὶδὺ δἰπιϑά δὲ {πΐ8 ἰῃ 4}} (8οβοὸ βυδουίη σε 
(μαὶ σὴ 80 πυσἢ Ἰοτὸ Ηδθ πϑηΐ ἰμγουρ; δηὰ 
ἈΠΕ Τ αἰδαρροὶπ Ηΐπὶ δηὰ ποὲ βοσυο Ηἰβ 6 7".-- 

[ὁπ ἰδ9 ἀυίΐ68 οΥ̓͂ ΟΝ] βἐῖδη βοσυδηΐβ 860 ΒΡ. 
ἘΠΤΒΕΥΜΟΟΙ᾽ Β “' ΒΘΥΙΠΟΗΒοῊ ΓοΪἰΐνο ἀυ168.᾽"---Μ.] 

[90Β7ῚΝ:--ἼἌ ΕΒ. 18. “1ΤῈ6 1ανν οὗ πάϊι 6 ΠΟΤΕ 
ὯΟ ΒΌΟΝ ἐμπὶης; 88 δΙΔΥΘΥΥ, ΤΟΥ ὈΥ πδίυτο 4}} τοθῃ 
ΔΙῸ ἴγθο δῃὰ θα88]; Ὀυὶ ὉΥ ὑδὸ οἷν Ἱ] Ια 8, δα Ὁ 
{π0 Ῥχδοίϊος οὗ Ὡδίΐοῃβ, 1ὺ ναϑ δ δ δηθὰ, δπὰ 
8.}}} οοπεΐηθ8 διθοηςβ ἰμδο80 ΠμῸ ΚΗΟΝ ποὺ ἐῃ6 
Ο8Ρ6}1: δῃὰ (ἢ τπόχθ ἰβ {19 Βῃδιηθ δηὰ ἐδ ἩΣ(γυ, 
ἰς 18 ἰο Ὀ6 ἔοππα ἰπ Βοῖθ Ῥΐδδοϑ ποτ Ο τὶ δι δη- 
ΤΥ ἰθδ Ῥτοΐοθβοαά. 7:6 το] κίοη οὗὁ Ομ γδί, στ Ἐθὴ 
0 ταδί τηϑδᾶάθ 118 Ῥσοβγοβθ ἴθ {86 που]ὰ, Ἰοξ (ἢ 6 
οἷν] Ἰανγθ οὗἨἁ ΠΑΙΙΟΉΒ, 1 ἃ στοαὺ ἸΠΘΘΒΌΓΘ, 88 1ἰ 
ἐουμπὰ ὑμθπι, Ἰοωΐ ὈΥ αἰΐογίπρ ΟΥ Ῥ ΡΘδ ης ἐμοσα, ἐὶ 

Βου ἃ Ὀτῖπα σοηΐιδίοη δηὰ ἀϊδίασθδποο ἰδίο Βη- 
ΤΩΔᾺ δβοοίοίγ; Ὀαΐ, 88 ὈΥῪ 1.5 ΟὟ σΚΘΏΙΌΒ δηὰ ἰδ" 
ἄδποΥ, ἰΐ 16θ848 τὴδῃ ζΘΏΓΠΥ Ὀδοῖς ἰο ὑπὸ Ῥγχϑοθρίδ 
οὗ πδίυσο δὰ οαυϊίγ, ἰο Κἰπάποδθ διῃμβὰ (0 ἸΏΘΤΟΥ, 
ἐὺ νυ δὰ οῃπὰ ὮΥ ἀορίθοβ, ἴῃ σηοδί οἱ] θὰ ἢ8- 
(10}8, ἰο ἰμδὺ ϑχοθδαῖγο ἀϊδίδηοσο δὰ αἰ ογε ποθ 
Βοίπθοῃ σηδϑίοσβ δηα βΊαυθδ, ἩἙΙΟΘῺ οὐγοᾶ 18 οτὶ- 
κἴα ἰο ουΐγαρο δηὰ νδσ, ἰοὸ τἱοιθησα δῃὰ οαἸδπι- 
ἐγ; 80 δαί ἱπ Ογιβιαα Θουπίγῖθα ἐπ6 ΒΕΥΥΪΟΘ 
ὙΠΟ 8 ΡΟΣ οχιηθα 18 ὉΒ0Δ|}γ, 88 ἴΐ οὐφῶί ἰο 
6, γοϊαπίδσυν δηὰ ὈΥ δργθοιθθηί. Βαυΐ σαὶ (89 
τ ογ5 οὗ {80 Νὸνν Τ᾽ οβίδιωθην πδΥο βδὶ ἃ σοῃοοΓη- 
ἴῃ 314 Ύῦ68, Π0145 ἰσὰθ οοποοχῃΐμρ Εἰτϑὰ βοσυδηίδ 
δηἀ 4]} ἰοβο ὙΔΟ δ. δι ρογοα ἱπ οἴ μοῦ ἀθῃοιῃ- 
Ἰῃδί! ἢ πο Υ ἃ τηδϑίον, ὑπαὶ ΠΟΥ ἀἰβοδασρο ἐμεῦ 
οὔοο τοοάοβίϊυ, αἰ ΟΠ ΕΥ. δηθὰ Ἡ 1] ΡΙΥ, δοὰ δοί 
τὶ ΤΑ] 7] η6 88 δπαὰ ἰηἰοαΥ τ ἴπ ΘΥΘΟΓΥ. (δος 
(δδὺ 18 οοτηταϊίθα ἰο {μ6πι."---Μ.] 

[ΜΑΟΚΝΙΘΗῚ :--- [ἢ ὑμ18 τοῦδ ἐπ 6 ΑΡοδίϊβ 66- 
{Δ Ό]18}λ 68 ΟΠ6 οὗἨὨ {86 τηοϑὲ πΟὉ]9 δῃὰ ἱπιροτγίδαι 
ῬΣΪΠΟΙΡΙ6Β οὗὨ ΤΩ ΓΔ} Υ, ὨΘΙΏΊΘΙΥ, ὑμδι οὐ» ΟὈἸΪ8- 
[οι ἰο σοϊδίλνο ἀυίλοβ ἀοθα ποὺ ἀδρϑῃά, οἰεμοῦ οὰ 
(1.6 σμασγϑδοίου οὗ ἐμ 6 Ῥϑυβοῖθ ἰοὸ Ὑ οῖὰ ἐμ 60 8ΓῸ ἴο 
6 ῬΘΥΪΟΣΙΩΘα, ΟΥ̓ ΟἹ ὑπο ῖγ ῬΟΥΪΟΣΊΩΔΏΟΘ οὗ ἰδὲ 
ἀυϊο8 τ ΒΙΘῊ ἰμΠ 6 Υ οὐνο ἴο δ, Ὀπΐ οἡ {16 ΠΑ] ὑ6ΥΔὉΪῸ 
ΤοΙδίζοηβ οὗ ἐβίπηρβ οδϑίδὈ]15οα Ὀγ Θοἀ."--Μ.] 

[ΒΡ: ΗΟΒΝΕ:---Ἑ. 21. “Ουγ γα γγ88 “οι ἢ 
ἃ ΒΑΟΥΪΠ0Θ ΖῸΣ δίῃ, δηὰ 8150 δ δχϑιη}]ο οὗ μοὶ 
116.᾽ (Οο]]θοὺ ΖῸΣ δοοοιὰ ϑυπάδῃυ δήϊον Εδϑίοσ.) 
Βν Ηἰβ βδοσίδοο Ηθ ργοουζοὰ τ.18 στϑδθ ἰὸ 00]10Ν 
Η]8 δχϑίηρ]ο, το οὐ μου τνδο που] αν Ὀ668 
ῬΤΟΡοδοὰ ἰὸ τ8 ἰῃ γναὶπ; ὉΥ Ηΐβ Ὄχδιὰ}]θ ἔξ 
Βονγοα ὯΒ ΒΟΥ ἰ0 Τυ8Κ6 8 εἰμ τι86 οὗἉ (μδὶ ρτδθε, 
ὙΠ10}, ὉΠ]6 85 πὸ ἀο, ἰὺ 15 σίνοῃ ἰῃ γταῖη. 800 ἰΒδὶ 
1 ΒΘ πο γοβαγὰβ Ηΐτὰ 88 85 Ὄσϑιη}]ο, δηὰ ποὶ 
88 ἃ Βοάθοχοοσ, νν}}} 6 Ἰοβί, Ὀδοδδο ἢ Ἄϑημοί 
ἴο!]ον Ηἰπι; 9 το ἐδ κοβ Ἠϊ [ῸΓ α ἘΠ άθοπιεῦ, 
διὰ ποί ῸΓ 8} ΟΧΔΙΏΡΪ6, ἘΥ}1}} Ὧδ6 ἰοδί, Ὀδοδαδο 86 
ἄοοβ ποί ζό!]ον Ηΐπι, β'ποο σοἀθιηρίϊοηῃ γ)δδ ἷἰῃ 
ΟΥ̓ΘΥ ἰο ΠΟ] π688; δηὰ δ᾽ πουρὴ ἐλ θῸ πιορϑὶ οεῖ- 
ἰδΐῃ ἐμαὶ ψίϊποῦί Ογδί πῸ ἸΏ 68 αἰΐδίη υπίο 
Βο]ΐπο88, γοί 1 ἰβ πὸ 1988 οοτίαίη ἰΠπαὶ ““ πἰϊμουΐ 
ΒοΙ 688 πὸ τηϑῃ Β}}8}} 860 ἐμο οτὰ.᾽ ΗΘ ον ἰδ 
ΠΥ δηὰ οδοοίυδ}ν τοἀθοιμϑᾶὰ, δηὰ ἢ85 οὐϊάθῃσθ 
ἰο Δββυγχθ ἶσα οὗ 1ἰ, ὍΠΟ ὈΘΑΥΒ βιδιηρθαὰ ὁ ἷδ 
8011 ἐμ 9 ἰτηδρὸ διὰ βυ ρουβοσί ρέξοι οὗὨ 18 Βαυίουσ." 
--ν. 

Γ[ΌΕΑΝ ΒΤΑΝΗΟΡΕ :---᾿ἦ νυ. 24. 26. ““Α οοῃδίἀεγα- 
ἐἶοιι οὗἨ ἱὰρ ρῬύγροΒΟ 70. Ῥ ΒΪΘΝ ΟἿΌΣ ΒΔΥΪΟΌΣ δυΐ- 
ἔοσοᾶ βου]ὰ Ὀ6 ἃ τοδίϊου οὗ γζγϑδί οομβοϊδίϊοι ἰο 
8, ὙΠΘῚ γῸ ταραϊίδίθ Ὅροι Ηἰδ βυβοσίηρδ, δηὰ 
οϑῦδο Ὧ8 (0 Τυΐη 919 ἰθδγβ οὗ ἴον υὐϊ ἰμοδο οἵ 
ετἰοεῖ. ΤῈ6 Ἰαιίοῦ τὸ βμουϊὰ Ὀ0 1Ώ568 8110 ποὶ ἰο 
ῬΆΥ ἰο (Π6 θχοτγιιοϊαδιϊπρ, δροηΐοβ οὗ οὔνρ Ῥοϊονοά 
Μαβίον ; (86 ἔΌΣΙΩΟΣ γχα Βμοι ἃ 6 πηι δηκῆι δᾶ 
ΟΥΘΙ ἴο ΟΣΒΟΙΪνΘΒ ποί ἰοὸ σὶνο ἴο {[Π6 ὮΔΡΡΥ͂ εἴοοίβ 
οὗἨἩ (6 ΣΑΪΒΟΥΥ ὙΠΟ ΗἨδ 80 φγδοϊουθιυ οοπᾶθ- 
βοθῃάοα ἰο ὑπάοσμβο ΤῸ. υ8. Βαΐ, ἴο τρδκθ ὑοῖ ἃ 
εδοοίμ), 16ὲ 8, ἰη Πδιηοὰ τί Σ 68] δπὰ ρταιπὰθ 
δῃὰ Ἰογο υπζοϊ πιο, Θ᾽ ἀΟΔΥΟῸΣ ἴῸὉΓ ΟὟΥ Οὐ ΡδΓ- 
ΟΙἸΘΌΪΔΥ, δηα τηοδί ἀθυοῦῖν Ὀ6Ω ΤῸ (86 ταῦ, 85 
86 Ὀοδὶ οὗ ΟΣ ΘΑ ἐθϑοῖνοβ υ8, ἐδαὶ ἐπ6 ἱππι:- 
ΣΩΘΥΔΌΪΘ Ὀοημοδίβ οὗἁ ἐδ18 ργϑοΐοιιβ Ὀϊοοά- οὐ ἶδρ 
ΤΌΔΥ δγο {πο ὶν 7.}}1 εχίθηϊ δῃὰ ἔγθο οοῦσβο; [βδὶ 
“ὁ 8η4 {860 Ὑ5019 ΟΒΌΓΤΟΙΝ οὗἁὨ ΟἸσὶβί ΠΙΑῪ Τθ- 
οαἶγο σϑσαἰββίοι οἵ δἰ" δηὰ 4}} {πὸ οὐμοῦ δ] εαϑοὴ 
εἴοοὶδ οὗὨ ΗΒ Ῥαβδίου ; ἐμαὶ Ηθ, γιὸ “δ! πιϑὲθ 
8. 811, γογίοοὶ δηὰ βυδιοϊθηὶ δδοσίβοο, οὐϊδίζου 
διὰ Ββαἰ βίβδοιίζου ἴον 89 δὶ πβ οὗ (89 πη ιοἱο νον] ," 
σουὰ οαυδο Ηΐ8 ἯΔῪ (0 ὈΘ ΚΠΟΥΤΣ,, ἀπά δι ΗΪ8 



ΟΗΑΡΤῈΒ ΠΙ|Ι. 1-. δὶ 

Υἱς ΒΟΔΙῚΝ ἰο ὑμ6 γοὶ ἀδικ δηἃ Ὁ] 1 υπρ [ ΘΎΘΙῪ ΙΏΔῚ ΤΑΥ͂ Ὀ0 οδοοίι!δ] ἰοὸ {80 βαυΐῃρς οὗ 
πδέοπδ; διὰ ὑπαὶ 41}, γβὸ ἀο δΙγοδὰυν πον ἰἱ, } ΘΥΘΙΎ δὴ Εγοι 80, ὈΪοδδοὰ Ψθβθαδβ, “ὉΥ ἐμῖῃ9 
Ἰ|ΔῪ ἯΔΙΚ νου οὗ (μοἱ} Κπον]οᾶρβο δηὰ οὗ [86  ΔΡΌΩΥ δηὰ Ὀ]ΟΟΟΥῪ θπθαί, ὈΥ̓ (ΠΥ ΟΥΟΒ8 δῃὰ μδδ- 
ρὲ νοοδέλου βοσονεῖ ἢ (ΠΟῪ Δ.Ὸ 08110Δ. Απά | βίοῃ, ζοοὰ Τοχὰ, ἀο]ῖγον υ8."--Μ.] 
0! ιλδὶ ἐὰο ἀθδίῃῃ: ἰδδίοα ὉΥ ον Ἐθάθθιον ἴο ἢ 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΠῚ. 1-1. 

ΑΧΑΙΤΕΙΒ :---ΕΧ οί δι οὴδ δ ἀγοδδοᾶ ἴο τηδυτίοὰ ῬθοΡ]9, δπ οἰπΐης ἀπέΐοα αὐὔδοίίηρ ἐμοῖς τητῖτια] γοϊδίίοηδ, ἵζοῦι ἃ Ομτί δε 
Ῥοϊηΐ οὗ νἱῶν. 

" 1 Κονίδβο, γ6 τϊνοβ,Ϊ δε ἴῃ ΒῈ ] Θοἴϊοη ὑο γοΟὰΣ οὐτῃ ΠυΒΌΔη48; ὑδμαὺ, 15 ΔΩΥ ΟΌΘΥ ποΐ 
86 πογα, 5 ΠΟΥ 4180 ΤΑΥ͂ πὶ μουὺ ὑπ6 ποτὰ ὁ 6 ποὴ ὈΥ͂ ὑμ6 οοηγοσβδίίϊοη οὗ {Π6 ὙΠΥΘΒ ; 

9,3 ἮὮ116 ὑμον Ῥ6.0]4 δ γοῦσ οἰιαβύθ δοπνουβδίίοη οσομρίϑα αὶ ἴδασ. ὙΒΟΒΟΪ δἀοσηϊηρ, 
Ἰεῖ 16 ποῦ Ὀ6 ἐδαὺ οαὐπνατὰ αὐογπίπο οὗ ρῥ]αϊ πο ὑπθ Βαϊν," δπὰ οὗ πϑδτῖηρ οἵ ρο]ά,2 οὗ 

4 οἵ ρυϊίϊηρ οπ οὗ ΔΡῬΆτο]; Βαὺ [δέ ἐξ δὲ ὑπ ΙΔ ἄθη τὰδη οὗ ὑμ6 Βοδσγί, ἴπ ὑμβαῦ ὙΒΙΟῺ 
'β ἡοῦ σοΟΥΤΠΡ 16,10 ἐυόη δ6 ογπαπιοπέ οὗ ἃ τρθὸκ δηᾶ αὐἱοὺ βρ]τῖῦ,}} τ ΒΙΟΝ 18 ἴῃ {ῃ6 

δ εκἰρμὺ οὗ ἀοἂ οὗ ρτϑαὺ ὑγίοθΚ ΕῸΣ δον {118 ἸΏΔΉΏΘΣ πὶ {86 οἱ] ἐἀπι612 (86 ΒΟΪΥ͂ 
ΠΟΠΊΘη 8180, ὙΠῸ ἰγυβίοα 15 ἰὴ αοἄ, δΔἀογπρα ὑμοιηβοῖνοβ, Ὀοΐπρ ἴῃ Βα δ] θούΐοι ἀπίο ἐμ 6 ν 

δ οὔ ΒΌΒΡαηαβ: Εγθἢ 16 88 βδγδῃ ορογοὰ ΑΡσδδδτη, ΟἹ] ἱηρ' Εἴτα Ἰοσα : πΒΟΒ6 ἀδαρ Ὠύθση 
Ἴ γὼ γθ,.6 88 Ἰοῃρ' 855 γὸ 40 γ8]], Δῃὰ ἃγο ἠοὺ δἴγαϊ ἃ τὶ  ΔΩΥ διμδσοιηθηῦ. 151,}Κ ΎΤΙΒ6, 

γ8 ΒΌΒΌΔΙα8, ἀν76}} τι ἐλόηι δοοοταϊΐπρ ἰο Κποσίοᾶρθ, οἰ σἱηρ ΒΟΠΟῸΣ πηΐο {86 τΣΐο, 
88 ἀπο ὑμ6 ὝΘΆΚΘΙ γ6886], δα 88 Ὀθίηρ ΠΘΙΤΒ ὑοροίμον οὗ [89 ρτδοθ οὗ 116; ὑπδύ γοῸΓΣ 
ῬΓΔΥΘΙΒ Ὀ6 ποῦ Βἰπάογοά. 

ἴαοτθο 1. Π Οοά,, Α. Β. δηά Βίπαϊξ. οπιὶὶ αἱ. ὁμοέως (ῸΘ5 ὉΘΟΙ͂Σ ἴο ὁἢ. ἱ]. 18 --Μ] 
καὶ εἴ, ογοη 17; [80 ἔΌΣΟΘ οὗ καὶ εἴ ἰδ, “γαῦ ἐπ0 νοσεῖ ο886, οΥϑῃ 1 γόοΌ Γ ΒΌΒΌΘΔΙΒ ΑΓ ῬΟΒΙ το] ἀἰδοῦο- 

ἀϊουῖ ἰο [16 τογὰ, γοῸ ἀπ 16 0164Γ..--Μ.] 
[2 ΚΕΡῚ ΤὐΉσογ ται, ΔΏΟΙΒΟΓ τος ἰα κορδηθήσωνται. Ἐοο. Οοά. 8η.--ΟἹὐ ἵνα πνίϊἢ ἃ Βαΐξ. πάϊς. 590 

πος, δὲ οἄ. ᾿. 258, δὰ οἵ. ον. χχὶὶ. 14: ἰσβηβὶαῖο “ Ἐπδὲ ΠΟΥ 5881} Ὀ6 ψτου."-ΝΜ. 
[ἄνον λόγον, νἰίδοιϊ ποτά. Ὑγδηδίδίο ἐὴ9 ὙΠ01]0 τόσο: “1 Κονΐαθ, νίνοθ, Ὀ6 ἴῃ δυ υἱοοϊίοι ἔἐο γοῦν οὐ 

Βυδθδη δα, ξμδὶ σνθῃ 7 ΒΥ ΟΌΘΥ ποῖ ἴΠ0 τογὰ, 86 Ὺ 6}}811] "6 ποΣ τἱίπουϊ πογὰ ὈΥ τηθϑησ οὗ ἐδ 6 οο- 
γοτϊπαίίου οὗ ἐΠ6 νίνοβ."-π. 

απο [άποπτεύσαντες.Βανίης Ὀ6Π61ἃ, ΤΉ ΘᾺ ἘΠΟΥ Ῥοαῦια ΜΙ 
6 ΤΏ ἀογιηδη ΓΘΏΔΟΙΒ “ γΟΌΣ σοηγογδαίίου ομδϑίο ἰῃ ἴθ γ."--Μ.} 

ὕογο δ, [1 ὦ ν-ποῦ Ὑβόσω, ἵ. 6.) νοι δἀοτῃτιθιΐ.--Μ.] 
8ἐμπλοκῆς τριχῶ ν«-ὈΓαϊάϊης οὗἁὨ πδίν, οἵ. 1 Τῆι. 1]. θ..--.Μ.]} 
ὃ περιθέσεω ς-»“»υἰἰηρ τουπᾶ (6 ποϑᾶ, [Π|0 Αστὰ, [19 Δ Κ]16 ΟΥ ἴδ δηροτ). ἸὙταπβΙδίθ [ὮΘ ὙΘΓδΟ: “Ὑοῦ 

βάἀογηπιθοῖ 16 11 Ὀ6 ποῖ ἔδο οαϊπασὰ οὗὨ Ὀγαίάϊηρ οὗ μαῖν, πὰ ρυἱείης τουηὰ ΠΟ] 6 οΥ̓Βαπ ΙΕ ΉΪΣ, ΟΣ οὗ νυῖῦ- 
της ου οἵ ἀγοδδοβ."-Μ. 

γανοί. Πὸ ὃν τῷ ἀφθά ρτῳφικίη [86 ἸΠΟΟΥΤΈΡΙΕ]9 ογπαπιδηξ οἵ.---Μ.} 
χοῦ πρᾳφέος καὶ ἡσνχίον πνεύματο ς-«ἴῃ0 πχοοῖς δὰ αὐἱοΐ δΒρίγὶξ, τ ο ἢ, οἷο... Μ.} 

Τετρεδ. [13 πογὰ καὶ» ἸΌΣΙΩΘΓΙΥ 8160.---Δῖ.] 
ἑλπίζονσαι (Ραεγί. οὗ Ιπιροτγίδοϊ, δοσογάϊης ἰο ὙΥΓΠοΤ, ΘῈ δά., Ρ. ϑ0δ)γα.{ὸ Ποροὰ.---Μ.] 

ὕετθο 6. [9 ΝῸ ΠΘΟΘΘΒΙΕΥ ΓῸΓ “ ονθη""; [0 Θγοοῖς 68 ΒΙΡΙΥ ὦ ς.--Μ.] 
ἣ ς ἀγενήθητε τέκν αν«οἵ ὙἩὨΟΩϊ γ8 δᾶνο ὈΘΟΟΙῺΘ Οὐ Ἰ ὕγοῃ.--Μ.} 

δαγαθοποιοῦσαι Βἰδίοδ (Π9 σοπάϊ 0 οὐ ὙΔΙΟΝ ἔμ Ὺ δυο ὈδοΟπθ βασα μ᾽ 5 ΟὨΠ]Ἰ ἄσοῊ ; τοηᾶοτ, ἐΟΤΟΙΌΓΟ, 
“10, 1ηριοθα οὗὨ “ ὧδ Ἰοὴρ 63.--Μ:] 

[ΠΠ καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησινα“Φῃηὰ αΥΙό ποὶ αἰταίὰ οὗ ΔῺΥ δυδᾶθῃ ἴδασ. πτόησι νι: 
[5 Ὲ (ὍΝ μὲ Ἔ ΝΝΝ ΒΟΙΘ ΟΧΊΟΓΠΔΙ οΟΔὯ60 οὗὨ ἴΘΙΤΟΙ. 8560 αὐάϊ(ίομδὶ ΟὈδοσυβίίοηβ υηᾶοσ " Εχοχϑίίοαὶ δμὰ 

ῖ . -Ἰι. 
γαπο , ΓΠ8 ΤῊΪ6 νοῖδὸ ποϑὰβ ϑῃξτο τϑοδδέηρ; [9 ΒΕ. Υ. ἰ6 ἱπτοϊνοᾶ. 76 ἰγαποϊδῖθ, οἸΟϑΘὶ ΤΟ] ονγίης 86 οτἰ αἰ παὶ : 

“Ὑγ9 Βα, ἴῃ 1|Κὸ ΣΩΆΣΠΠΟΣΙ, (γοΐοτα ἰο πάντας τιμήσατε, οἷ. 1]. 17) ἀτϑ} } ης, δοοοτάϊηρς ἴο Κηον». 
προ νυ ἢ Π9 θείπηθ, 86 τ [09 ὙΓΘΟΙΚΟΣ Ὑοδ890], αἰνίηρ ΒΟΠΟῺΣ 86 ἴο ἐμοθθ ὍΠῸ δΓὸ δδο 10] ὁ -ἰῃν 
ΒΟΥ οὗ [0 στοῦ οὗ 1170, ἰπ ογοῦ ἐμδί ὙΟΠῚ ΤΑΥ͂Θ θ ποῖ 1 πΠυγρᾶ, 80. ΑἸΪογά. ἘΤπὸ (οά. Κ΄. 
Τοδὰβ σνυνομιλοῦντες, “ ΠΟΣΡΘΏΥς ἢ, ΤΡ σννοικοῦντες, δη δΌΡΡ195 ποεκίλης, 1τηΔη- 
1] ὰ Ὀοχο χάρετος.--Μ.} 

ΘΙΟΠΟΟ [18 ῬΤΟΌΔΌΪΝ ἰο Ὀ6 οπῃᾷ ἴῃ ἰδ οἷν» 
ἘΞ ΕΤΙΣ ΚΑΘ ΠΕ ΠΒΕΤΕ ΞΕ δυϊηθίβῃοο ἐμαὶ ἱπ ἐδὸ ΟμύτοΒο8. ἐο τμίοα. ΒΘ 

Υεμ. 1, Τιϊεθυνίδο, υνίνϑα, Ὀ6 ἴῃ δ 760- υτοῖθ 018 ΕΡῚ5Β.16 ΘΙΘ ΟὨ]Ὺ ἔθυν Ὀο ἑονὶηρ τι885- 
ἔοι ἴο χοῦς οὐ ὨΠΒΡΘΠΔΕ.--- 6 ΑΡΟΒ1]6 | (678, ΟΣ Ποπθ {μα μδα β'δυσθβ. Ἐδβίϊι 8668 ἰῃ (ϊσ 
ΔΟΥ͂Γ ΡΩ58808 ΟἹ ἰ0 σοὶ ἀυΐγ, ᾿ἰπίοπαϊπρ ἰο | οἰχουμηβίδησο δὴ δ ἀἱ (1081 Γοϑβοι ὑπὸ {μπὲ8 ΕΡὶδ8- 
ἸΏΔ ΚΟ ὁμοίως ΘΟΏΥΘΥ͂ {80 1ά68 ἐμαὶ 6 ΟὈΘάΪΘΏΟ6 οΥ̓͂  ]6 νγ88 δα ἀγοβϑοὰ ἰοὸ {80 «7ειρα οὗἨ ὑπὸ αἀδροχϑίοιν, 
ἩΪνεΒ ἰ0 ἔποῖν Βυῦθδαἀβ ἴα 85 βδογσϑὰ δὴ οὈ]ῖρσα-  διποηβ ὙΠ Ομ ὙὙΘΥΘ ΩΘΔΗΥ͂ Β]δυοδ, Ὀϊπὺ ἔθ᾽ τυ δϑίουθ. 
ἐἶοα δῷ ἰμδΐ οὗ βοσυδῃΐδ ἰὸ ὑπο ῖν Ἰωδβίθσβ. ἮΙ δὶ ] ---αἱ γυναῖκες, Δἀάγοθβ ἃ5 ἰῃ οἷν. ἰ). 18; 111. 7; 
ΏΔΥ 6 {89 γχοδϑοι οὗὨ 118 ποῦ ποίξοϊπρ {86 ἀυΐ68 ΡΒ. γ. 22. 2ῦ.---ὑποτασσόμεναν, Ῥαγ οὶ Ρ]ο, 88 οἷν 
οἵ Ὀοϊϊονίηρ τιαδύοτϑ ἰο ἰποΐν βοσυϑηὶβθ, ἰοὸ πρὶοὶι ἰΐ. 18, χονοσπθά ὉΥ {π6 Ῥσὶμοῖρ]ο, οἷ. 1ϊ. 17, 
Ῥαιὶ, ΤῈ ΊΈΡΝ: Υἱ. 9; Ο0]. 111}, 25, Βδ5 ϑρθοΐδὶ σγοῖ- ἰ “δδν αοα,᾽ οἱο., οἵ. 60]. 111. 18; αφθῃ. 11}. 16. 
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Το γοῦσ οὐσὰὰ ΒύδΡαΣ ἄπ.--Οὐ 1 ΟοΥ. χὶν. 
8δ; γνἱὶ. 2; ἘΡΒ. γν. 21. 26, 28. 88. ἴδιος 18 ποὶ 
Π|Που ΘρΡΒδδῖ5. 1 δάνοσί ἰο δὴ δηϊιῃθϑὶβ: ἷἰ 
ἶδ ἰο τοπιϊπὰ ἰμ0 νγίγοϑ, 88 Οδ νη σε βΒ ΠΥ ΟΌΘΟΓΥΘΕ, 
οὗΥ̓́Ϊμ6 ἀυΐγ οὗ ομαβίλίυ, δὰ ψᾶγὰ ἰδοιη οὗὨ 8]] 
ΒυΒΡΊ οἵου ΟὈΘα ΘΠ 66 ἰὼ βίσδηρο ἵθθῆ. Βο]ουίηρ 
ὙΠΥΘ8 πιδΊγῖθὰ ἰ0 ἈΠΌ 6] Σουρ ΟΥ Ῥαδη ΒυθΌδ 8 
ταὶ αί, οσοπ δρασὺ ἤγομι {86 {πο Ῥχγονδὶθηὶ ἀθ- 
ΤΟΥ Δ] ἰζαιϊοη οὗἩ ἰ89 σοπ͵π ρα] οβίδίθ, Ὀ9 ἰοτηρ θὰ 
ἴο 5660} ο1086 ἱπίοΓσΟΌΣΒ6 τ ἢ ΘΗ] ρὨ θη πιθη, 
δίτοηρ ἴῃ ζδιιἢ, δπὰ ἰο Ὀ6 ᾿ἰοὰ ὉΥ ἐμθιι; 5068 8 
ΘΟΌΓΒΘ ταΐμῦ ΘΑΒΙΪῪ βῆ κο {89 σοηβάθῃοθ οὗ ἰἢ9 
ΘΟΠ 58] τοϊδίΐοπ; ἤθποθ ἐμ Αροβί]θ᾽ β ἀϑ]ἱοδίθ 
οϑυϊδοη. Τη0 Αροβί]οθ ἰδῖκοβ 1ὑὺ 0. στδηίοαὰ ἰδμαὶ 
πθ9 ργϑδίθυ παθον οὗὨ Βυβθδμὰδ οὐἁἨ Ὀο]ἱονὶηρ 
ὙΓΥΘΒ ΔΙΘ 8190 ὈΘ]ἸΟΥΘΥΒ ἰῃ ἐπα ΡΟ] ΟΙΥ ργθδομοὰ 
γογά; Ὀαύ οΥϑῃ ἰΥ (καὶ εἶ) 1816 ΒΒου]ὰ ποΐ Ὀ6 (86 
0886, (80 ΥΥΐΥ 98 πλυϑὲ ΡΟΥΒΘΥΘΓΟ ἴῃ 80}{-δδοχὶ ποίη, 
801 {-ἀϑηγίηρ οὐοάϊοποο, δηὰ ἰμ8 βϑοῖς ἰοὸ νἱῇ 
(μοὶ Βυβθδπάδ, ποί ὈΥ Δ] κῖηρ δα ἀγραΐηρ, αὶ 
Ὀγ (86 ρουοῦίαὶ Ῥσχοδοίηρ οὗ ἃ αυΐοῖ σοηνοῦβα- 
ἰοη.---ἄνευ λόγου, πὶϊουϊξ οροθὰ Ῥγοδομίης δὰ 
Ῥθου]δτ ἀγίδ οὗὨ βρϑϑαὶ οἡ ἐμ ρμδγί οὔ {μθ υγῖυϑϑ. 
-Οὐιὰ τῆς ἀναστροφῆς, ΌΥ͂ ΤΑΘΔῈΒ οὗὨ ἰμοὶν ὈΘΗΔΥΪΟΌΣ 
διὰ οὐθάϊθποθ; ἰπἷβ 'ἴ8 ἐμοὶ Ῥγϊμοῖραὶ ἰδδὶς.--- 
κερδηϑήσωνται, οἷ. 1 Οον. ἰχ. 19-22 ; νἱὶ. 17. Τὸ 
καϊπ 0 ΟἸ γὶϑέ, (00 8:6 ΘοΒρ6], 70. {86 κἰπράοτα 
οὗἨ ποδύθῃ, Ὁ} ἐβοιηδοϊνοδ::εσώζειν. Οαϊον χο- 
ἸΔΔΥΪΚ5 (Παὶ (Π9 ΟΧΡΓοδδίου δ] υ θα ἰο ἐμ στεδί 
γδ]ι9 οὗ {8.9 δοὺ], δηὰ ἰοὸ ὑπὸ ΒΟΥ ἸΟΥ ἐπ ἐμοὶν 
οομγθγβίοθ, 7189 ρτοδίοβί καὶπ ἰβ ἐμαὶ οὗ {δ 
οοπνογίθα ὑμποπιμβοῖνοβ, ΡᾺΪ], 111. 8. [1οϊρμίοη 
ΟΌΒΟΡΥ͂ΘΒ: “Α δ0}}} οοῃνογίοα 18 ζαϊποα ἰὸ 1.86], 
βϑϊηθα ἰο {86 Ῥαβίου, οὐ ἔγίϑη Ἁ, Οὐ". τῦῖζο, οὐ Ἀ08- 
Ὀᾶπὰ ΨἘΠ0 βοπρὲ ἱξ, δῃὰ ραϊποὰ ἰο 76δ8ιι8 ΟἸτίδι: 
δαάρα ἰο Ηΐδβ ὑγΘαβΌΓΣΥ, γῖο ἱμουμιὶ ποί ΗΪδ8 οσσῃ 
Ῥγϑοΐουβ Ὀ]οοά 00 ἀθᾶγ ἴο 1ΔῪ ουἱ ἔον (8 χαίη."" 
--α.]--ατοιίυβ οἱΐθδ ἐμ Ἰαπριιαρθ οὗ {89 Βϑαίμ θῃ 
ογδίου ἱδδηΐαβ, π ΐο βμονα ΠΟῪ Ῥυἐιηἱἷνο 
"Ομ ν βίϊδῃ ῖνοβ [0] ον θὰ {π686 οχβοσίβιίομβ. Ηθ 
'ϑχοϊδίπιϑ: “ἯΠπαι τῖνοβ ἤδνο ἰμι986 Ομ εἰϑιΐδ 8 ! 

Υεκβ. 2. ΣΈ ΘΩ ΠΥ ὈΘΒοΙ]ᾶ γοῦσ σοηνθυ- 
Βδῖίου, οἰδδῖθ 1π ἔθδι.---ἐποπτεύσαντες, οἵ. οἷ. 
ἰϊ. 12, δὴ ἱπδίρηι βονίπρ ἤγομι ο1ο8δα ορβοσυαίίοι. 
-- τὴν ἐν φόβῳ ἁγνήν..----ΤῊι 6. ΔΙ]υϑίοι 18 ῬτΟΌΔΌΙΥ 
(τ τ σϑύογοποο ἴο οἢ.. ἰδ. 17) ἴο 89 ἔθαν οἵ αοά, 
ποί ἰο {86 ἔδδὺ οὗ {9 Βυβοδῃά, 85 ἱπ ἘρΆΒ. νυ. 88. 
-- ἁγνήν ποἰπΞεομαδϑίθ ἱμ ἐΐ γοβίσϊοίθὰ βϑηβο, θαὶ 
Ῥοοϑαδθ οὗ 18 ὁ1080 οοπμποϑοίίΐοη τὶ φόβῳ δπὰ 
ὝΠ0} λ6 βοαπ01, ἀθποίοβ ομδδίθ ἰῃ δ νι ὶάον 86}86, 
Ξξρυγθ, μον, οἵ. 788. 111. 17.--οϑο δον, ποῖ ον 
ΜΠ Το ΐδυθησθ (0 σομλι ρα] 8.46] γ δθὰ ΟΠ 688 
ΟΥ̓͂ ἐπ Ὀοάγ. 

γεβ. 8. ουῦσ αἀοτπσηοθεξ οἱ ἐξ ποῖ Ὅ6 τ89 
'Ουϊννασᾶ (Δἀογπτθη}) οὗ Ὁσαϊᾶΐπα ὑπὸ μαὶτ, 
δηὰἃ ρυϊζείηρ τουπηᾶ κοϊᾶθδιη οχηδιμθειῖδ, ΟΣ 
οὗ ρυϊπρ οἱ οἵ ἄσϑαβϑἥ. --- ΤῊΪ8 γοσϑο ἰδ 
(ΟἸΟΒΟΙΥ οοππροοιθα τί ἐμ Τοτερσοίηρ. Ταὶβ ΒΟΙΥ 
(ΘΟΟΥΘΓΒΑ ΟῚ ἴπ {86 ἤθαν οὗ σοἂ 18 ἀοβονγ δοὰ ταδὶ 
πορδί νου: “ἢ σοηίγδδί τὶτὰ [86 Ἰη 8:8 πιϑϑὰ ὈΥ 
ΟΡ] Υ-πιϊπά θα τομὴ ἰο διίδοι (μοὶν ΠυΒΌΔη 5, 
ἐμὸ Αροβί]ο βρϑοϊῆθα [}}6 πιθϑῃβ ὙΒΟΥΘΌΥ ἃ Οἰτίδ- 
ἀἴ8π τ θ ΠΥ ΠΟΡΘ ἰο ννῖ οσθὴ 8 Τοδβίβιϊης μὰ85- 
'Ὀδηὰ."---φν ἔστω 86. ὁ κόσμος, οἵ. 1 Τίτα. ἱϊ. 9..-- 
86 ἀϑμἑιλνοθ δῖ ἰμο860 Οὗ ΏΘΔΓΟΣ ἀοδηϊίοι, δηὰ 
᾿ἀθβοσῖθο (86 δοί οὗἩὨ δἀογπίηρ, ποί (δ οὈ͵οσίδ οὗ 
Δἀογηπιθηὶ.---ἐμπλόκή, (Π6 αὐ Ποῖα] Ὀταϊαΐης οἵ 
δαῖν; ἔθυδ]θ δηλ ἰ8 ἱποχ διδεῖ] ἴθ ὑμ6 ἰἢ- 
γοηΐ οι οὗ πον βίγ᾽οβ δηὰ ἔβη ΐοηθ, ΟἝΙΟΥ οἱΐοϑ 
8, Ῥαββαρβὸ ἴγοση Φθσοπιθ᾽ β Εγρίβι}9 ἰο Ῥοιροίσἑθ, 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΊ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΡΕΤΈΒ. 

ἰπ Ὑὶομ Βὸ δάνοσίβ ἰὸ ἐπὶ8 δυ ̓  θεοὶ, δηὰ αποίοο 
Ογρυῖδπ᾿ Β ΒΌΔΥΡ σϑθῶβυγο οὗ ὙΓΟΣΏΘῺ ΟΠ (8 ΒΟΟΓΟ. 
Τῆς νἱονθ, σὴ ΘΥ̓ΘῺ ἐπ ΙΔΟΣΘ ΒΘΙΙΟΙΊΒ ᾿οϑί θοῦ 
πο] οοποογπΐης Βα} γῆ 68, ἤανθ ὈΘ6Π οοἰἸοοιοὰ 
ὉΥ Βδιίιοῖ χουν ἤγοιῃ Ρ]δίο, βόοροο]θ8 δηὰ Ῥὶυίδγοι, 
---αἢ ἐνδύσεως ἱματίων.---Ῥοίογ, οΥἁ σουγδα, δάγοσι 
ΒΙΤΆΡΙΥ ἰο ὑ86 οοδέξέπεδε οὗ ἄγοβ8θβ. [Βΐ ἀο685 ποὶ 
ἐνδύσεως ΑἸ] ἀθ γαίμοῦ ἰο ρυϊιίηρ ἔμθπὶ ὁἢ ἴῃ δὴ 
ὈΠΟΘοοταΐϊης δὰ ἱπάδοοπέ Τδμοῦ ἢ ΑἸΓΟΓ β8γ8 
(δαὶ “τὶς ΐῃ 1} 11 πλ}{8 οὗἁἨἁ ὉΤΟΡΥΙΘΙΥ δηα ἀθοοσγυπι, 
(86 δοζτεσηοι υ8ᾶ 0.6 18 (Π6 τυ]ο.᾽ Τγυθ, Ὀυΐ ὙΠΟΓῈ 
Δ͵Ὸ ἰπο86 Ἰϊπιϊ 8 ΑΥΘ ἐδπ6ν ΟὈδοσυθϑα ἴῃ {86 “ἢ1]}} 
ἀγϑδβ᾽ οὗἩ {μ6 Ὀοβὶ βοοϊοίν οὗἨ οἰΐπ ον Πϑιρίβρδοτγο" 
[5. “7.11 ἄγϑββ᾽ ποὺ ἃ Το ΪΒΠΟΙΔΘΙ, 8η4 οὐρλὶ ποὺ ΟΣ 
Ομ σι βεΐδῃ τα δίγοηΒ ἴ0 86 ὑμοῖν ἰπῆυθηοο ἴῃ δδγ- 
ἵπρ [011 ἀγϑββ τηδάθ τῇοσο ἀγεε 3---Μ.} δον :-- 
ἐρίου ΤΟΥ 8 ποὶ ΒΥ δηἃ ΘΥΟΣΥ δαογημθηί, 
Ὀυΐ ἃ τιοάοβὺ διὰ βϑο Υ δἀογηΐηρ οὗ (δ 6 ὈΟάγ, 
ΘΟΒΙΟΣΤΛΔΌΪΥ ἰο ὑποὶν ΒΟΥ ΘΓ] βίδί 0}, 18 Δ᾽] οντοὰ," 
οὗ. 1 Οον. χὶϊὶ. 28. 

γεβ. 4. Βαϊ Ἰοὶ τ θὸ ἴ89 ἰδ ἅθει δὴ οὗ ἔ86 
Ἀϑετῖ---χ]06.---κρυπτὸς ἄνθρωπος ΞΞΞ: ἔσω ἄνθρωπος, 
Βοιῃ. Υἱἱ. 22; 2 Οοσ. ἰν. 16; Ερᾷὰ. 111. 16, Τμ 
ἰάθη τὴδῃ ἰΒ ποὶ, 88 οι σοσ μο] 8, Ξξξξ καρδία, Ὀυὶ 
μδὺ Ὑῖοὰ (.6 Θρ᾿ τὺ οὗ αοα ἔΌΣΙ8 διὰ ἀθύο]ορα 
ἴῃ {0 βοοτοὶ νου δθορ οὗἨ ὑπὸ ποαγί, ἡδιμου, (μ9 
ΠΟΥ ὙΔΥ οὗὨ (δ᾽ πεῖς, 166] πρ δη8 τ Πρ, (86 ΩΝ 
δρὶ τἰΐυ8) 11ἴθ, (19 ΠΟῪ πδίυσο, (86 ἱπτιηοδὲ Κογηοὶ 
οὗ τΩ8 8 γοϊϊρίοη, ἴῃ 88 ἴΔ. 88 6 888 νη Βα 
Βοιμοι ἷηρ βονίης ἔγομι ἐμ6 116 οὗὁἨ 76808. [1 
οἶον τογάβ (8 ποῦ τῆ8ῃ ἰδΒ ἰο ΟἸγἰβίλδη, [80 
τοροπογαίθα, ἀδ γ- τοποννθαὰ τδη, δἀοσιϑὰ πιὰ 
.16 θοδυΐν οὗ Βο 688 Ὑ ῖ(ἢ ἷΒ (μϑασὶ) δϑοιϊοῃ8 
οθῃἰγϑα ἴῃ 6οα.---Μ.].---ἧν τῷ ἀρέρτο, Οομπίγεϑί- 
οἂ νὰ [Πο8ὸ ῥοῦ β8016, του} ] 688 ἰγ1 868, Υ. δ. 
Α πουΐορ δα)θοίνο 18 υϑο ἴὉΣ δὴ δὐδίγδοί ποὺὰ 
(ν. ΤΠ πον, Ρ. 200). 628: --- δύμοσγίέαδ, ἐποοτγυρ- 

εἶο. πραύρε-- 321) τῖϊὰ, κομι16, τιϑεὶκ, Μαίε. χχί. 
ὅ; 1 Οοτ. χὶϊ!. 4, οἱο.; ΕρὩ. ἧἷν. 2; Οο]. 111. 12; 
Μιΐὶ. χὶ. 29: 548. 1. 20; ἰἰϊ. 181 σον. ἱν. 21 ; 6]. 
νἱ. 1; 2 Τίμι. 1. 24. ΤΏ σοπίγασυ οἵ δβεὶ{-π|]Ε}, 
Ῥυϊᾶάθ, Ῥσγϑδιιτηρίΐοη, οὈδιϊΔΟΥ, Βαυάάῃμ688, δΔηΚῈΓ 
δηἀ 6ηγγ.---ἡσυχίου, ΘΔ], ἰγχαπαυΐ!, τι μουῦ Ρ85- 
βἰοπδίθ θχοϊἰθιηθηί, Βϑηροὶ:---πιαπεμοίμδ, σαὶ πολ 
ἐωγδαί, ἰγαπφωξίίωε, σεὶ μγδαϑ αἰΐογωπι ρίαονίε 7εὔῖ.-- 
πνεύματος γοϊαῖοΒ ποὶ (0 {Π6 ΗΟΙΪΥ͂ ϑρίγὶϊ, θαΐ ἰ 
186 Βρί εἰ αι) 116, ἰπιβοὰ ἱπέο Ὀο ἰθυοσβ ὉΥ͂ (86 
Βοῖγ 6Βοεί.---ὃ ἐστεν τλδῪ 06 δΘοππθοοίθα οἰέμος Υἱἢὶ 
πνεύματος ΟΥ̓ ἩΐΪΠ ἀφθάρτῳ. Βεπσεῖ οομπποοίδ 1ἱ 
πὰ ἐδο Ἰδίίοσ, δ Ὀοϑίης ἰδ9 ῥυϊποὶρδὶ δυθ]βεί, 
Ὀὰΐ “180 πηοοῖὶς δπὰ αὐλοὶ βρί τιν᾽" 506 118 ἰο ὃὉ9 {8 

τηδίη ἰδίπρ ἀοεἰταα.---Μ.].---πολυτελῆς τες πολύτιμος 
οἂ. ἱ. 19.---ἰς οἵ. ΜΙ. χὶν. 8; 1 Τὰ. ἰΐ, 9; ῬΙῸ. 1. 
18.---Μ.].---ενώπιωον τοῦ Θεοῦ, ““εοταπε [)εο, φαὶ ὑι- 
ἰεγπα, ποη ἐχίεγπα, δρεοίαί, εἰἰὶ ρίαξετα συταπί ρὲ." 
Βοηροὶ. 
κῃ. ὅδ. ΕῸΣ δἷϊοι τ τοι (ΟΣΠΙΘΙΥ͂ 

815ο ἴ86 ΒΟΙ͂Υ υτσοῦλθι, ν8ο Βοροᾶ ἰῃ Θοά, 
δᾶοτῃθἃ ᾿μοση δον 68, εἰο.---οὕτω Το ΓΒ (0 πβδὶ 
παπιρά αἰ ρτθοθάθθ. Τμὸ Ῥτοοῦ οἵ ἰΐ [189 πιεεῖ 
διὰ αὐυἱοὶ 8ρ᾽γῖ!.---Μ.] 5 (οἷν οροάἑθῃο6.---ἀγιαι 
γυναῖκες, κα ἱ. 10; Αοίδ ἐδ. 21; Ερὶι. 1], δ; 2 
Ῥαί. ἱ. 21; ἰᾷοβθ νόμοι οὗὨ ὈΪΘββοθα ΙρΘΙΏΟΓΥ δαὶ 
δἰπαὶοὰ ουἱὐ ἴῃ (λ6 ἰβίοτγ οὗ βαϊ γδίίοι ; (μοὶ βρεῖς 
ΒΟΠΔΙΪ ἐγ ̓6 ἀοδποὰ ὈΥ ἐμοῖς Βορο 'ἰπ Θοὰ. [{θοὲ 
8. 81} ἴῃ 8]}} ἴῃ 8 τ8π᾿ 8 μοδεί, ἰὲ μ88 τοπουποοὶ 
{86 ἰάοἱ “γδηΐγ᾽ διὰ οχρο)]δϑὰ ραββίοπδίε Ἵσοίϊο- 
ταθηὶ, οὗ, 1 Τῖτα. γ. δ. Τοτία ]Σαη :---"ς ΒΕ οἱοιιοὰ 
σι (δ αἰ οὗὁἨ ποποϑίυ, (89 Ὀγθδυδ οὗ δοϊϊδον 
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δὰ (86 ΡΌΓΡΙΟ οὗ οἰδειν : ἐμὰ δἀοτστποᾶ, αοὰ 
Μ1Π 06 γοὺσ ἰγϊοπὰ.᾽ Βοηροὶ:---ὐέγα δαποίϊίας, 
ὅ98 ὅν Ἰδεμπε: εδι ὧος ερίϊλείοη ματα διιδ)εοί .᾽ 

ΚΕκ. θ. 4.5 ϑδσβ ἃ ορογϑᾶ ΔΌσβ δι, ο8]}- 
ἰῃᾳ εἷπι Τιοχᾶ.---ἘΠὶ5 οὐνοάΐοησθ 8 1Ἰυδίταϊοα 
ὉΥ (86 ὀχϑῖηρ]ο οὗ βαγδαῖ, σι ποτ {6 ΒΔΌΌΪΒ 8180 
ὝΟΙΘ τοὶ ἰο Ββοὲ ὋΡ 88 8 ρδίίθοσῃ. 86 βμονβὰα 
Βοῦ οδοάϊΐοηοσο ὅγβί ἴῃ Ἰοδυῖηρς τἱἋ ΒΟΥ Βυβθδπα 
.λ6 Ἰλπὰ οὗἩἨΒΘΥ πϑίὐνὶγ ἱπ γοϊ ποθ ΡΟΝ ἐδ6 ὑτο- 
τΐδο8 οὗ αἀοα, ΒΕΟΟΠΑΪΥ ἰπ τοσδάϊηρςς ΑὈΥΔΒ δ 88 
Βεῦ Κοσὰ δηὰ δ] ] ηρ πἷπτι 80, ὅθ. χυϊὶϊ. 12, ποί- 
ὙΠ δ Δ αἾηρ ὑἰμ0Ὺ ΤΟΥ Ὀοΐὰ ἀοδοοηἀοα ἔγοτῃ ἃ 
ΘΟΙΏΠΙΟῺ ΘΑΥΠΪΥ͂ Ῥατοηΐί, θη. χχ. 12..--ἧπήκουεν 
ἀοποίο8 ἐπ σοπίϊπυδηοο οὗἨ Β6Ρ οὐραΐοησο, τ ΠΙοἢ 
28 τοι θα ὈῪ ΑὈΌΥΘΙ ΔΙ ἱῃ ἷΒ ἰυγ ΟὈογὶηρ 
Ββογ, Θθῃ. χνΐ. 2: χχὶ. 12.---Οσ σοι σοι υῖκβ {Πδὶ 
ψ οἢ ἰμ6 σοΓΓαυρίΐοι Οὗ ΤΟΣ 818 δὰ Ὀδοοιμο 56η6- 
Τὶ δ οιηθ, Μ͵νῸΒ ΜΟΓΘ 68]104 τοδί 8868 [οὗ 
δΟΌΓΣΒΘ πῃ ἃ χοοά 56η86.---Ἀῖ. 
Οὐ σου γὸ ανὸ Ὅθοοσθ ΟὨἑ] ἄσϑὩ .----ὖς 

ἐγενήθητε τέκνα. 18 18 ὁπ6 οὗ (86 ΑΡοΒι16᾽8 ἔτο- 
αιοπὶ Δ|10810}8 ἴο Β818}}; οὗ. οἷ. 11.1.2. “00 Κ 
ὍΡΟΩ (86 τοοῖς ΨΏΘΏ6Θ6 γ0 ἃΓ6 Βοτῃ (ΑὈΣΔΒΔΙ) 
δῃὰ ἰο (86 Π0]6 οὗ μ6 τἱΐ (ΟΥ ψν6}}} ΆΘΩΘΘ γ8 ΔΤ 
αἰςχεά (βδγδ})." ϑβαγδὴὴ 18 Ποῦ τηϑη!]οηθα 88 
(Ἀ6 τί τοῖμοῦ οὗ (89 ῬΘΟ}]6 οὗὨ 18Γ86].---Ἴἰ 18 ποί 
ἐστὲ Ὀὰὶ ἐγενήθητε, Ὀθοαυδα (Π6 ΟΧΡΙΣΘβδίο ὁ 6}}}}- 
ἄγοι οὗ βδυδῆ" [88 ποὶ ΟὨΪΥ 8 ΟΔΣΏΔ] Ὀυΐ 8180 ἃ 
δρὶ εἰ τ] ἱτηροτί. δέοι ΟΣ ΔΥΖι 68 ἤγοιῃ {(μὲ5 Ρ88- 
δῶρο ἰδαὶ (6 ΑΡοΒί]9 νγδὲ δ ἀγοδϑίης ΘΟ 6Π|1]0 
ΟΒειβιϊδηβ 88 9 νψου]Ἱὰ πασάϊγ μᾶγνο βαϊὰ ἰοὸ 96 ν- 
65868, “79 πᾶνθ ὈΘΟΟΙΏΘ βΑΥΔΒ᾽ Β ΟὨ ]γ ἢ ̓" τ ϊ1}- 
ουξ δἀάϊπρ Βοπηθ βυ οἢ. Ἔχ] δηδίϊοη 88 818; ““ΟὙΥου 
ΒΔΥ͂Θ ΠΟΥ ὈΘΟΟΙῺῊΘ ὅ8. ΓΔ ἢ 8 ΘΒ ]άγοη ἑπάεεα ΟΤ ΒΠΟΓ 
8 δρίγι μα ππαπηον ;᾿ Ὁσΐ [86 Ορροβὶίθ δοῃοϊυβί οι 
ΒΘΘΙΩΒ ΠΟΤ ἴῃ ο͵δο6. Ἀϊὰ οἿΓ ΤΟΣ ταδῖκο βυ0}} 8 
48] 1 δοαίϊου τ θ Ηδ βαὶϊὰ ἰο Ζδοοῖ οι, (δ 6 δ ον ἰ8ἢ 
ὉΝ]1οΔη-ἰπ-οὨϊοῦ, “Ηδ 4180 8 ἃ 80ὴ οὗ ΑὮγδ- 
τὰ ἢ Τ1ῸΚο χὶσ. θ. Ὁ]1ὰ Ης ἀο 1 ἴῃ ἐμ 6886 

οὗ πὸ ἱπᾶττη ψόοσηδῃ οὗἩ σβοτ Ηθ βαϊὰ ἰμδὲ 8ὴ6 
ΜῈ5 ἃ ἀδυρθίοῦ οὗ ΑὈΥΘΒδηῖ [Κ6. χὶΪ!, 16: 750. 
Υ11. 89. ἔνι Φόδῃ (Π6 Βαρεδὲ ἀοδίτογοα (π6 ἀ6- 
Ἰυδίου ἐπὶ Ὠ 086 δὸ Α τ δ Β Ομ ]άγθ ὙΠῸ ΓΘ 
ἀεδοοπάςρα ἤτοι εἶπ δῖον (0 68}, Μαϊὶ. 1ἰϊ. 9. 
Βεϊϊονίης, ονγο5865 ποῦἹὰ ἤδΥθ πὸ αἰ ΠΟ] ἴῃ 
υπάδεγβίδπαϊης δὶ 85 τηοϑδηὶ, ἩΜῚ119 ἰο ΟἸ τ8- 
{πὲ 6116 ψόσθα ἰΐ πουϊὰ ΒΑΓΪΥ αν ὈΘΘῃ 
ΒαΌΔΙ]Υ 1π|6}}}010]0 δηα δρΡ] 68 016θ. Ὑ οἶδα σο- 
ἸΔΆΓ ΚΘ, “Τὸ 6 08110ἀ {π6 ἀδυρηίοῖβ οὗ ὅδ σὴ 88 
ὯῸ ῬΑ Ιου] αἰδίϊποίζοη σοπέδγυτοα ρου Οἰ6η1116 
ποιηθη, Ὀμυὺ ἰο δ6 ἀοδίρσηδίοα 88 86 οἰ] άτοη οὗ 
ἐμοὶ} τοποσγδίοα δησοϑίσοββ δὰ (παὶ ἴῃ 186 πἰ σῆμ οβὶ 
8έΕ890 (ἐ. ἐ., οὗἁ Βα] ΥΪῪ οὗ ἀἱδροβὶιϊ ἢ), νγ88 ὑ8 9 
Ἰοδιίοβε ῥγαΐβο θεβίονγθα ὑρὸπ Φοῖγοββοβ.᾽" ΤᾺΪ8 
τϑθειμίοη ἰ8 οοὐτοθοταίβα ὮΥ (89 αυοίδιϊ ση ἔγοτῃ 

1{γὸ ἄο κοοᾶ δηᾶἃ ᾶ΄το οὶ εἰγαϊἃ οὗ δὴν 
βιδᾶδθῃ ἔϑασ.---ἀγαϑοποιοῦσαι, ποῖ ἐπ ἰλαί - - - - 
ΟΣ δέεαιδε - - - -,οῦ ἡ - - - -, Βαϊ: σα ἐλοδε τολο 
“τ τον εν Θοστηδῇ.--- 1.1. Ὑου ονἰάθποθ γοὺγ 
ΣΟ] δι οπδὶρ ἰο βασδὰ Ὁ ἀοἱπρ ρσοοᾶ. Οτοίϊι8 Γ6- 
0811 {πο διηΐβὉ]6 τϑοθρίϊοι ποῖ Βαυδὴ δοοοσά θα 
ἴο (86 βίγδηζον ζυρϑὶβ δηᾶὰ (86 σοδαϊῃθββ πὶ 
ὙἘΪΘἢ 586 οθογοᾶ ΑὈγϑἤ δι οἱ ὑπαὶ οοοαβίοῃ, αἀ6ῃ. 
ΧΥΙΙ. 6; δῃηά 1η δοππϑούΐοῃ ψἱ}Ὰ {86 δοαιοἱ ΤΟΟΥΒ 
ἴο ἄρῃ. χχ. Βυὶ (6 ΒΘΏ56 ἰδ ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ΤΟΓ6 κ6- 
ΠΟΓΔ] δηὰ (Π6 ΓΟΪΌΓΘΠΟΘ 18 ΓΑΊΠΟΥ ἰο Σ68] ἴῃ Ὑγ6}]- 
ἀοίῃρ;, 5 ἰῃ οΚ. ἱϊ. 1δ. 20.---- μὴ φοβούμεναι τηϑ  ὉΘ 

τποίδιϊοη ἤγοπι Ῥτονυ. ἰἰὶ. 265: “οὗ μὴ φοβηϑῆσῃ 8 
πτόησεν ἐπελϑοῦσαν οὐδὲ ὁρμὰς ἀσεβῶν ἐπερχομένας. 

-πτόησις, ἰΟΤΥΟΣΥ οδυβοα ὉΥ βοτηθίἰηρ οχίο ΓΔ]. 
ΑΒ [8080 ὙΠῸ 8Γ6 80 1}}} οὗἉ ἐγυδὶ ἴῃ αοά, ὑμαὶ ὑπ 9 0 
8.6 ποὺ ἰθηοΥ]ὴΥ τηονοα ὈΥ ΔῺΥ ΟΥ]1] ΟΥ ὉΥ Ι.Θ 8668 
51 Π} 1} 8} 10 {Π 080 ϑδυδἢ δὰ ἰο Ρ888 (Βγουμῇ δἱ (μ8 
σουχί οὗ ῬΆΔΥΔΟΝ δα ΑὈἰχ 6] 6 .,, οί, Ηοῦ. χὶ 11]. 
ΤῈ Βοῃΐ6Π 66 ΘΟ δὲ ΠΒ 8180 Δ Θχογίδίϊοη (0 βίγῖνο 
ΤΔΟΤΘ 8Πα ΠΙΟΤῸ [ῸΣ (ἢ6 ΘουγδΑρθ δηἀ τηδη]}ν ΤΟτίΪ- 
ἴα οὗἨ [ΠΡ Δηοαβίγοββ, οἷ. οἱ. 11}, 14, [διὰ 
ΒΔΥ8Β ΟΠ πτόησιν: χφἪιοά ἄμπιὶ 7αοἰ 8, ποῦ ὁδί φιοα πιέ- 
ἐμαί χμϊάφμαπι πιαϊξ: υεἴμι, πὸ πιαγί(δ υἐδίτίδ α18- 
»ἰϊἰοοαίῖ5, δ πιέπει8 σογταιρίδ ἐποοαϊ εϊδ: ἀμ πὸ δεγυϊϊ ων 
υοῦ ἰταοίεπί, δὲ 7}αοἷεα αὐ οὐδοχμίωπι υο8 ρ»γεδεαίϊ͵ 
κί εοἷεί δέχ πιμ{ἰοδτὶδ υαπὶδ ραυοτίδιιδ 668ε οὗποχιιξ. 
ϑεα εἰ οἱ 7ογία παοίς ο8{}8 πιαγίίοα ἐπίφμΐοτοδ, δἰ ἰεπίϊο 
»οίϊιι3 ας ρῬαϊίίοπίῖα, σμαπι πιυζίἐ8 ετδὶδ δἰ αεί6 οοτγιῖι 
απίπιοδ ἰεπῖγε.᾽" οἵ. 1.Κ6. χχὶ. 9; χχῖν. 87.---Μ.] 

ΨΕΠπ. 7. ὅἷο Βυδρεδσαᾶπ, 1 11 1κ Θ᾽ ΣΩΒΏΤΙΘΣ, 
ἄνυσις δοοοτᾶϊηρς ἴο ἰξκπουνν]θᾶρο 8 
.Π 8 ἔθσ 6, 86 ΥΣῖδ 1.6 ΘΑΪΚΟΣ νθ9886]. 
- Ὁμοίως γΤοΐογβ ὉΔῸΚ ἴἰο οἷ, ἱϊ. 17 )ἂβ ἴῃ νυ. 1. 
Ὑ ο᾽58 ὙΤΣΟΏΚΙΥ τηδ ἰδ ηβ (Βα ἴπ6 Θχοσίδ οι ἰὸ 
ΟὨ βίη ΒυΒΌΔηα8. 18 ουἱϊ οὗὨ ΡΙδοθ ἴῃ (818 δοῃ- 
πδαίζου Ὀ6Ο68.189 ἰὲ ἀ068 οὶ σοΐποῖάθ τ ἐπ 6 Ροϊπὶ 
οὗ νἷονγ ἱπάϊοδίθα δὲ οἱ. ἰϊ. 11.ὄ 125, Βυὶ ψῈὩγ 
Ββου]ά 1ἰ ποί οοἰποΐαα, 17 16 ΑΡοβίϊο δά ἀγϑββθβ 'ἢ 
ἰγ (16 αἰ οτοιῦ σΟΠα 110η8 δηα οἶδ 8868 οὗ ΟΠ γ]8- 
ἀδῃΒ, δηὰ βονβ (ο 86 ἢ} ΒΟ ὑπ 0 0 Βῃου]ὰ τυδὶὶς 
ὙΟΥΙΒΙΥ διυοηρ ἴπ6 αἰ Θη (1168, ἸΘΠΟΌΤ 81} τη δηὰ 
ἴορασς αοαῦ [ὑ ψου]Ἱὰ γαῖ μονῦ δα ὈΘΘΏ 8 ζΎΔΥΟ 
οτηΐβϑίοη, δὰ μΒο ποὺ σοπλξηοὰ Πυβοδηαδ οὗὨ ἐλεὶν 
ἀυϊῖο5; 809 οχβογίαιίουῃ γγὋδ8 ἱπάθοαὰ Ῥϑου ΑΥΥ 
ποραρᾶ ἷπ οτος ἰο δνοΐα 8]1 τηϊδυπαθγβίϑηαίη 
δηα δΌμβο οὗ (8 οὈραΐθηοθ οὗἩ ὑγΟΠΊΘΏ.---Ηἰ8 τβί 
Ῥτθοορύ ἰοὸ Βα ΒΔ 45 ΓοΪαίθδ ἴο συνοικεῖν τεεῖο ἂν 6]} 
ἰοχοίδον, ἴο Βᾶνο ἱμ ΘΓΟΟΌΓΕΘ ἰἢ ΖΘΠΘΓΆ] δα {μι 6ῃ, 
ὯΒ Βοιὸ οὗ ἰδ δηῃηοΐθηίβ υηδογείδηα 6 ποχγὰ, 
τὶ ραγίουϊαν ΤΟ ΘΟ ἰο Θοηἦι 4] ἰπίθγ ΟΊ ΓΒ. 
1ιὶ βμοιἹὰ ἰδῖο Ῥ]δοθ κατὰ γνῶσιν, δοοογάϊηρ ἰὸ 
ἘΚποΟν] θα κο---ἀογῖνοα ΤΓΟΙῺ ΤΟΔΒΟΝ δηὰ ΤἿΟΏ (ἢ 6 
Ο08Ρ6] ἴῃ τοβροοὶ οὗἩ {πο ἷγ ῬΘΟΌΪΔΥ τοδὶ θη 8 πὰ 
ψΔΠηι8.---ὡς ἀσϑενεστέρῳ σκεύει Βου]ὰ 6 7οἰποᾷ ἰο 
συνοικοῦντες; ΟἸΒΟΥ 186 συνοικεῖν ψου]ὰ ᾿ιδγα πο 
οὈ͵οοί, ἀπονέμοντες ψου]ὰ Βδγο ἔνγο ὡς.--- σκεῦος 18 
ψ οἷν δορὰ οὗὨ γ6886]8, οὐ 68 δηὰ ὑμλσΒ ἴῃ ρ6- 
ὨΘΓΔ], ουΐ. χχὶϊ. δ: .κ6. χνὶὶ. 91; 6 οὗἩ τη6ῃ 
Υὶ γοΐοσοησο ἰοὸ ἱποῖς ἀοροηάθῃηοο δὰ ἔσαν 
δηὰ ἐμοῖς ἀοβιϊ πίοι ΓῸΣ δοῖὴ 6 Ῥδυί σι αν ΡῸΓ- 
Ῥοβϑθ. 78 δὺΘ || γ68860}58 ἴῃ ὑπ6 Ῥοί(0Υ᾽ 8 Βαπά, 
Φεν, χυὶὶ. 6; 18. χχῖχ. 16; χῖν. 9: ᾿ἴχῖν. 8. Ηθ 
68} ὈΓΟΔΚ ΟΥ̓́ΡΤΈΒΟΓΙΥΟ, Ταὐθοῖ ΟΣ ῬΥΘΙῸΣ ποῖ ἰὸ 
ΒΟΒΟΟΣ, Φογ. χίχ. 11]; χχὶϊ, 28: χ]ν δ! 88: Ηοϑ. 
Υἱἱἱ. 6; Ῥβ. 1. 9; ον. 11. 27; οι. ἰχ. 21. 22: 
2 ΤΊ. ἰϊ. 206. ἴῃ Ῥαγι ον, 110 ὈΟαΥ ἰδ οΔ]]οἀ 
(86 ν88861] οοηίδίπιηρ (86 801}, 1 ΤΉ.688. ἷν. 4. ὅ. 
Ηδσγο σκεῦος ΔΡΡ᾿Ϊ68 64}8}}}7 ἰο υθραπὰ δηὰ υἱὴέβ 
85 8 οὐνἱαὰ δηὶ ἔγοιη {86 οσοηρασχδίϊγνθ ἀσϑενεστέρῳ; 
ἰι ἀοβί σηδίθβ Ὀοΐῃ 88 (6 πδηαϊποσκ οἵ σοᾶ, οΥ- 
ξδιϊζοα δπά ἀρβί χιρᾶ 70. Θδοὴ οἴβοὺῦ. Τὸ Βυβ- 
Ῥαπὰ ββουϊὰ Ὀ6 Ῥαγιϊου αΥῪ πιονοᾶ [0 ἃ Θομβ᾽ά6- 
τοῖο, Ἰουΐδς δηα οατοῦιὶ ἰγοδίτηοῃὶ οὗὁὨ ΒὶΒ ννῖίθ ὈΥ͂ 
(86 ἱβουριὶ :----- αοα Ηἰπ560} 885 ἐπ8 δρροϊπϊοα 
δηαὰ τηϑᾶδ ὑπ6 παίυγϑ οὗ ψουλδη.᾽"--ἀσϑενεστέρῳ. 
Οδ]ον :-- ΟΘἢ Δ .6 ΘΑ ἰπ Ῥἷηί οὗ ΒΟχ, (0 
οοπδβίϊιυϊίοη οὗ (ποὶς Ὀοάγ, ταἰπὰ δπᾶὰ ἰυάρηηθηΐ, 
ατί, δριἰυἀθ δὰ νίβάοι ἱπ ἐμ6 δοπάιισὶ οὗ δ[ἴ- 
ἔαϊγβ.᾽" [ἘΔΙΒοΡ ἃ βιυεορίηρ ἡυἀρτηθπὶ οὗ νγοπιδῃ, 
8ηα 88 ὈΠΖΘΠΟΓΟῸδΒ 88 ὑπίσυθΘ. Ῥομμδη ἴ8 ΡὮγΥ- 
8081} ΤΏ8}᾽ 8 ἰπίοτγϊον, πὶ } 158 ἀοιθίι} ἩΒΟΙΠΟΥ 
886 ἰβΒ 80 Πη6Πί8}}γ. ΤμΐΒ 15 ποί ἰὴ {16 τον Β 
ορίἰπίοῃ 6 αιοδίΐοι οὗ βυρουίοσι γ ΟΣ ἱπίοσιοσίυ, 



δά ΤῊΝ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΕΈΒ. 

Ὀυΐ ο.9 οὗὨ ἀἰγογβῖίγ. ΤΟΣ ΔΘ ταθπίδὶ απ} 1108 
ἐπ Ὑ ΙΟΒ οΙδπ ΘΧΟ6}8 τη8} δηα ΟἰΒΟΙΒ 'π τ ΒΙΟῈ 
86 6Χ660}]9 Β6Ρ. ΤΈΘΥ δβοοϑῖὰ ἰὸ 0 ὙΡῚ1 Ὀδϊδποϑὰ 
ἀηᾶος οαυδὶ δαἀνδηίδροβ δἰογάθα ἰο θοβ, Ηἱΐβ 
ΘΧΡοσΐθποθ ἴῃ ΒΟ6Π00]8 ΘΟ, ΒίγΔΙΏΒ Εἷπὶ ἰο δα πηϊὺ 
ἰδὲ Ἂρ ἰο ἐμ δι οἵ βἰχίθεοιη, αἰ σὶβ ἃγ ἀϑοϊ θα] ν 
ΣΙ αμίοΥ δα Ὀοίο Γ᾽ βιίιἀοηΐβ (ἤδη Ὀογδ. [1 (Π6Υ̓͂ 
ἀο ποΐ ῬγΟΤΟΒ85 δἰΐουῦ ἱμαὶ Ῥεσὶοά ἴῃ δὴ θαυ] τἃ- 
ἐϊο, ἰλ9 ἔδυ Ὀοϊοπδ ἰο υἱοῖουβ βοοὶδὶ ἢ 808 δπὰ 
ἴἪο ἰμὸ Βυρογῆοίαὶ δηὰ ἔδῃοὶ τ} ἰάθδϑ 88 (0 ἐμ 
τοδχίτηυτα δἰἑαὶ στηθηίβ οὗ ἔθη οβ, θαΐ ποὺ (ὁ (86 
παίι γα] ὁπάονιηοηί οὗὨ ὑπο ῖῦ ταϊπὰ, [0 ὀδτηθ ον ἢ 
ἔτοια ὑ89 Ογοδίοσ᾽ Β βαπὰ ροσίοοί δου ἐϊ8 κὶπά, 
ΟΥ̓ΟΥΥΎΘΥ δἀδρίοα ἰο ΠπιΔΠ᾿ 8 τιἰπὰ διὰ ἰδ ὕνὸ 
ΘαυΔ}}γ δα πο! Πγ ἀονοϊοροά, ποσκίπας ἰοχοίμο 
ἴῃ ὁπ6 αἀἰτροίλοῃ, ΒΌΡΡΙΥ 680} οὐ βου 8 ἀοἴθοὶβ δπὰ 
βίσοηρίμ θη, οδοῖὰλ οἰ μο ΓΒ ΡοοσΒ. ὕὐἰ(οα, ὑμὲὶΒ πᾶ- 
ἰυχαὶ αἰνουβὶ ιν Ὀ]Θμ 8 ̓ἢ ΒΔΥΠΊΟΠΥ͂. ΑἸ οχοϑ]]θηὶ 
ἀἰϊδβουδβείοῃ οὗὨ (.ι18 Βα Ὀ] δοὺ τιδγ Ὀ6 Το ἃ ἴῃ Α4010}λ6 
Μοποάβ “Δα ἢ πηι," Ῥατὶβ. 1860.---Μ.1 [υ- 
{μ6ν:-- ἼΟΙδῃ 18 ΘΔΚΟΡ ἰῃ ὈΟΟΥ, τότ ἰἰτιϊὰ 
δὰ 1688 ὁΘουτδθοῦΒ ὑμ8ὴ τΏ8Π, ἈΘΠΟΘ γΟῸΓΣ ἰγοδὺ- 
ταθηὺ οὗ μοῦ βῃου]ὰ ὃθ δοοοτάϊη ρον. Βαί 45΄πτὸ- 
ΣΔΔΠ ἢ Β ἬΘΔΚΏΘΒ5 18 χοἰ γθ, ταϑη 8180 Ῥοΐηρ 8 
τ ΔΚ, ἤγαὶ! γ6886], 6, τι] οὗἩ 18 οὐ Ῥ Θ8 Κ- 
πιο88, οὐ αΐ ὑμ6 τῆ σὸ σοδ ΣῪ ἰο ϑγταρδίλίσο Ἡλι ἢ 
(86 γΘΔΚΘΡ, τῷ γυναικείῳ σκεύει. ᾿ 

αἰνίπαε Ομ ΟΌΣ 88 ἴο ἴμοδ9 8 816 8180 
6] 1ονν -ἰὩ ποχίζοσα οὗ ἴΠ9 βΊδοθ οὗ Ἰὲθ, ἴῃ 
οτᾶοσς ᾿ἰδαὶ γΟΌΣ ΡΣΌΥΘΙΒ ὉὈΘ ποῖ δἰηᾶθοτοᾶ. 
---͵ἶμὸ βοοομὰ ρῥσχϑοορὶ 18: ἀπονέμοντες τιμῆν: ἰο 
δοοσοχὰ τὸ νόμιμον, Ὑμαὺ ἰβ ἀπ; τιμήν ψ 1} ΣΟΙΘΥ- 
ὁ166 ἰο οἢ. 11. 17. ΤᾺΘ Βοποὺγ ἀπο 0 μοι, Βο- 
ΒΟΌΡΔΌΪΟ ἰγοδισηθηῦ τ ΒΙΟΝ ἱπλρ0} 168 8180 Ο8.6 [ὉΓ 
μοῖρ ὈΟΟΣΙΥ 8 η[8.--- ΤῈ Τό8801 οὗ ἰλι18 οδβύθοσῃ : 
1Π6Υ 8180 8.6 ζ] ον -Βοῖτβ οὐ ὑπ9 ζσϑοῦ οὗ 116; 
ἐπὶβ 18 ἃ δἴψμθν σϑδβϑοι θη 86 ἔοστωοσ, ἤοπίηρ 
ἔγοια [16 πδίυσϑὶ σγοδίΐοι οὗἨ 6 βοχθβ.0 ΟΊ 8Π 
ὈΘΟΟΙΊΘΒ Τη8᾽8 6408] ἱπ Υἱχγίιο οὗ ἐμο καἰ οὗἨ {110 
ἔτϑοο οὗὨ 119 δεσοχὰ θα ἰο δῃὰ μοροα [ὉΓ ὈΥ Ὀοίδ. 
--- συγκληρονόμοις. ΟΥἱθΒΌΘοἢ. δα οἰ γ8» χοδὰ 
συγκληρονόμοι, τλλδου]ηο; ἐὑμ18 γοδαϊηρ ρἶνοθ {π6 
δΒΙΩΘ 86η86, Ὀυΐ (110 ΌΣΏΛΟΙ 18 ργθίθσα]ο, [Ὁ ἐμ 6 
816 ἀοοίϊηοα τα οὐμθσὲ ὈΘ᾽ἰθυοσβ ἰο ἱπμοσῖν {86 
κιηρσάοιι οὗ ἢθαυθη. καί ἀθποίθβ [6 Ῥαγίϊοὶ ραίἱοι, 
οἵ. οἷ. ἱ. 4.10. 18; Βοσι. γἱ ἐδ. 17; ΕΡΆ. 111. 6; ΗΘ. χὶ. 
9. Το Βγροίοβι8 ἐβ ἐμδί οί υβοδπᾶ δα νν 10 
ΔΥῸ ὈΘ᾽ΐΘΥΘΓΙΒ, ΟΥ 17 οἰ πὸΣ Ῥαγὶ Ὀ0 88 γοί ὕπῦ6- 
Ἰϊονίης, {0 ΤὰδῪ Ὀθοοτθ Ὀο]ϊονίῃν.--- χάριτος ζωῆς; 
χάρις Ξεχάρισμα, ἰλ9 χτϑοίουβ σἰζ οὗ 11ἴς, οὗ οἱθν- 
ἨΔ] 119 θορίπηΐηρ 6ΓΘ δη ἃ δοπδβυσηπηαίοα ΔΡΟΥΘ, 
οἱ. 64]. 1.1}. 28. Οὐδιοσβ οχρίδἷπ: ζγδοθ δου - 
πἰοαϊἑπρ ἴδ, οσ 116 κίνθη ουἱ οὗ ζΥ806, ἐ. 6., δον- 
ἴπρ ἔγοσω ἰ0.---εἰς τὸ μὴ ἐκκόπτεσθαι. (τὶ ΘΒΌΔ 6. ἀπά 

οἰμογ8 γοϑὰ ἐγκόπτεσθαι--- ἽΝ ἰο Βο ἱπίοτταρί- 

οἂ, Ἰατιθ4). ΤᾺ Ϊβ ὀχ ργθββίου 8 υβϑὰ οὗ ἰμ6 ῥσὰ- 
πἷπρ, συὐπα ἀοτγῃ δηὰ ἐθαγίηρ Ὁ οἵ ἰγθ68, 6 Π00 
ἴο ουἱ οὔ [ἰ0 ουὐ οὗ οὐοαδῖοπ.---Μ. ], ἴο ἰμάοσ, 
τοπᾶοσ ἰποῆθοίι]. Οὐτηπιοῦ δηὰ ρσγαὶθ ῬΓΔΥΘΥ, 
118 ΡΟΣ δπα οἴἶθοί δσὸ εἰπάοτϑα, 6 ΓῸ Β06}} 68- 
ἔθϑιῃ 18 τυδηςπρ, [ῸΣ ῬΥΔΥΘΥ, ἴῃ ΟΥΘΣ ἰο Ὧθ θ8:60- 
ἐυ.8]}, οχϑοίβ ἃ ΣΘΟΟΠΟ1]ο ἃ χτηΐϊηᾶ, Μαϊί. γ. 28; τἱ. 
14; 1 Τίμα. ἰϊ. 8; 1 5πο. 111. 21. [““Ομπι υἱῦ εἴ ὠχοὸν 
ποπ διιη δεῃξ σοποοτδδ, πέμδ Ῥοδδμηΐ οΤαζΐοης πυα- 
σαγὲ δὲ φογπι ΟΤαΐζΟπε8. δυπέ πιπιὲ ἐχαμαϊδὲῖο8.᾽" 
χγγτ8.---Μ.}]. ΒοοΒβ: “ΤΟΣ 18 ἢῸ ΤΟΟΙῚ ῸΓ ῬΥΆΥΟΣ 
(μαῦ ΠΥ ὍΘ Δηβνοσοὰ ὙΠΟΣΘ {ὑπ Βυβραπα ἀθ- 
Βρ͵8608 δῃὰ ἰγγϑητχ 208 εἷβ Μ]ΠῸ δηὰ ΒΘΓΟ 8 8 Γ- 
τίδρο 18 τιδυγοὰ ὈΥ ἀἱβοογα.᾽"" Αγοίζυδ: “ΗδΥΒᾺ 

ἰγοδίπηοπί 168545 ἰο ἰδ} δηὰ βίσί ἴθ, ποῖ πἰηάον 
(Π6 ῬΟΎΤΟΙ Δπὰ ΘΠ ΟΘΟΥ Οὗ ῬΓΆΥΟΥ.᾿" Μιί. χυϊὶὶ, 19; 
ΒΓ, χχυ. 1. ἩΠ]ορίη χοῦ: “16 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒη6885 οὗ 
Βαυΐϊης βπηθὰ ἀρεὶπϑ (ἢ 6 ΒΟΡΟ οὗ βαϊνδίΐοῃ [ΌΤΟΘΒ 
1.861} 88 δὴ οὈείχυοίϊοι Ὀδίνγθοη αοα δηἀ Ὠΐτη ΜῈ 
ῬΓΆΥΒ, δπὰ ἐμὰ ὈΔΣΒ 1110 ὙΔΥ ΟΥ ΡΥΔΥΘΙ.ἢ 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὴ σομἦυραὶ βίαίο 18 ποὺ ἃ Βυμηδη-}Υ]η9 
κτίσις, Ε||κὸ (9 βϑουϊασ τυ]θ, οΒ. 11. 18, Ὀαὺ ἰηδιΐ- 
ταϊοὰ ὃγ Θοὰ ΗϊτηΒο] 7, αοη. 1]. 18, 24; Μαϊὶ. χὶχ. 
δ; ἰξ ἰΒ. 84 τοϊδίϊοι. οὗ 116 δἀδρίϑα ουὐϑὰ ἰὸ {89 
ΤΟΥΔῚ ρῥυὶοδιμοοὰ, ἰο ἐμ ΒΟΙΪΥ͂ Ρ60}]6 οὗὨ οὐ 8 
Ῥοδβοββίοι, πὶ τ ΙΟὮ ΠΟΥ ΔΓΘ ἰὸ ΒΠΟΥ, ἔοσίλ (89 
ῬΥΔ1868 (Υἱσίυ 98) οὗ Ηΐτὰ 0 88 οδ]] θὰ ὰβ ουἱ 
οὗἨ ἀδυῖπ688 ἱπίο Ηἰβ τρδγυο]]οῦβ Ἰἰραὶ, ὁ}... 11. 9, 
Οἱ ἰδ οὐδὸς Ββαηὰᾶ, τ οὐρμί ποὺ ἰο ἄθηγ ἐδ8 θχ- 
ἰδίθποθ οὗ ἃ ρυγθ δο]Σ ὈΔΟΥ͂; 80 ΤὨΪΘΥΒΟΝ. 

2. ΑἸΙΒουρ ἐλ6 πϑοθββιγν οὗἩ (89 τῖΐο οθουης 
186 Βυβόδηα 18 τοοορπῖζοα ουἰδἰάθ οὗ ΟἸΤἸΒ  ΘὨ}γ, 
{μ6 θαυδ ἐγ οὗ μυβραπὰ δηὰ πὶΐοθ, ἰῃὰ υἱτγίυθ οὗ 
Ὀινὶμο δρροϊπίμιθαί δηἃ ργδο6, ΤΟΥ διίοροί ΠΟΥ 
ὈΠΚΉΟΜΗ; ἈΘΠῸΘ {μ|6Γ0 18 ΘΥΟΥΥ͂ ΤΏΘΓΟ (ἐ, 6., ουἱ- 
βἰάθ οὐ Ομγἰβίθῃ οι) ἃ στοδὶ ἀθρτδάδίίοῃ οὗ ἰ}9 
ἔϑιω]θ 80χ. ““ΟἘσἰβιϊδηϊγ,᾽) ΟΌΒοΡΥ 8 Κι οΐ κοῦ, 
“6 6ὁ4ι-αἰδίδπί ἔγοιῃ (9 σοὶ ἀσρτδάδίϊοη οἵ 
ὑπὸ δθιδ]θ βοχ, τ ΐοι ὑπὸ Μοδδιησηθάθῃβ δηὰ 
ἘΔΌΡΙ 5. ψου]ὰ αἸπιοβὲὶ ἀορτῖνο οὗ ἐπιπλοσίδ]γ, 8πα 
ἴγοια ἰδ βϑοῦϊασ οχϑϊἰδίϊοηῃ δηὰ ἀοὶβοδίϊου, 
τί οῦ, ΘΒρθοὶδ}]ν βῖποο ἐπ τἀ ἀ]6 8268, μ88 660 
ἀοΐδπαάρα 48 Ομ τὶ βἐΐδη ὈῪ {μο86 ψὸ σοπίουπαοά 
Θοτταδηΐϑαι τὶ ΟἸσ βιλα πὶ, τυ 8116 Ὁ βοουγοῦ (0 
Δ δηγί πίῃς Ὀυΐ ΒΔΡΡίΠΘΕΒ. 

8. Ῥοίοχ, ἀοβηΐηςς ῬΓΆΥΟΡ 88 ἰδθ σοπίσχο διὰ 
ΒυΡρογχὶ οὗ σοπ͵αραὶ 1176, ἰδ κο8 88 ἸΟῪ 8. σΟποοΡ- 
ἰἴοὰ οὗἩἨ ἰδ χηϑίχίτηοπὶδὶ σονυθηδηί 88 Ῥδ], 8]- 
ἐπβουρ ἐμ Ῥαϑιυ]ῖπο ἰάθα ἐπαΐ (89 τιλυτίδρο οὗ 
ΟἸ τ  βιΐδηβ 18 ἃ ἄχζυχο οὗ ἐπο σοϊδίϊου οὐ ΟἸσὶβί ἰῸ 
Ηΐβ Ομγοι ἀοο8 ποὺ οὐοὺν ἰπ Ῥοίοσ (οἵ. ἘΡΒ. 5). 

4, Ἶσιο ἰονο ἰῃ ἐδο σομήαραὶ βίδίθ ἀθροπαβ ὑΡ- 
0 διὰ ἰβ8 γοοἰϑὰ πῃ πιαίυ8] οβίθοια ; ἩἘ6ΓΘ (818 18 
υυδηϊηρ, ἴδ 6 σομ͵υ 8] βίδίθ 18 ΒΔ Κοη δὲ 1.8. ὙΕΙ͂ 
Τουπάαίίοη; Ὀαὶ ἰὺ 18 ποὺ ΟὨἹΥ Θδίθοπι οὗ {ῃ9 ῬΕΙ- 
808] αὐ] 198 δηὰ Θχοθ]θηοΐθ8 οὗἁ οἱ ἐμ} Ῥδί, 
Ὀὰυΐ 4180, δῃὰ ομϊοῦν, ἰμ0 Δρρσχοοϊδιϊοῃ δονίηξ 
ἔγοια ἰ89 (πουχὺ: ΤῊΥ ρμαγίπον, 1 ἐμ γβο]ΐ, 8 ἃ 
οἰ ]ὰ οὗἩἨ αοά, Ῥυτομαβοὰ πὶῖὰ ἐπ βαπὶα Ῥγθοὶουβ 
Ὀ]οοά οὗ Οσἱϑί, δπὰ οδ]]οᾶ, 111κ9 {π γ86]ζὕ, ἰο Ὀ8 δὰ 
ἱπμοχίϊοῦ οὗ ἐμ κΚίπρχάοπι οὗ ἈθδΥθῃ. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΈΘΥΘ τηυδὺ Ὀ6 Β0Π16 Βροοΐαὶ γϑαβϑοῦ ΜῈΥ ὙΥΘΒ 
8.6 τϑιηϊπαοα οὗ ἐποὶν ἀαϊΐ68 ὈοΐογΘ {μ6 Βυβοδηά8, 
δηὰ ομασχοὰ σῖῦ οὐοάϊθηο0 δ ἐμοῖσ ὑγίποῖραὶ 
δηὰ ζογοιποβὶ (85Κ.---ΟὨ  ἰβιϊδηῃ υγῖτοβ πϑϑὰ ποὶ δϑϊς, 
ἢ ΠΟΒΌΔΠΑΒ τασδὶ Μψ͵ὸ ΟὈΟΥἿ ὙΤμο ἀϊτοοίίοη 
18 Ὁπτηϊβίλ 8016: γοὺχ οὐ ΒυβΌθηα8; 60η86- 
ἀαΘΠΕΥ, 8180 Ὁη Θ᾽ ονίηρ, ΒΑυβα, δπὰ ταγπνδγὰ 
ΒΌΒΡΑΠΑΒ.----Ν  Ο]6 δτὶ}---ἰο Ὀ6 β]θας σπὶξα [80 
ταουΐῃ, δῃὰ ἰο ΒρϑδκΚ ἴῃ {μὸ 119. Αὐγαδίΐπο (6118 
οὗ Μοπίοα, ἷβ πιοῖ μον, ἐμαὶ 886 βρόῖθ οὗ Ομυῖβὲὶ 
ἰο μου υιϑραπά Ὀν ΒΟΥ Του ἶπο υἱγίι 68, διὰ ἰμδὲ, 
ΔΙΡΟΥ ΠΑΥΪΗΡ ὈΟΥΠΟ [15 Υἱοΐθησθο τὶ βουΐ 8 παὰ- 
ΔῸΣ ΟΣ δοΙΩρ] αἰπὺ, 886 καϊποα Εὲπι δὶ (86 οἷοβε οὗ 
αἱ 118 ἰο ΟἸτὶϑί, νι ουΐ ἀθρ]οτίης ἱπ [86 Ἀ60- 
Ἰίουον ψιδὲ 880 βαὰ βυδογοὰ αἱ πἷ8 δπαὰβ 88 δὴ 



ΟΗΑΡΤΈᾺΒ [Π|. 1--. ὅδ᾽ 

ὉΠΌΟ]ΙοΥον.---Ἴἷ]ΈΞ. 2. ΤΉΘΓΟ 18 οὔἴθη 8 γοὶ! ὈΘοσΘ 
1.6 6γ68 οὗ ἃ μβατὰ πυθθδηα; ἀουδί ποὶ ἐμαὶ ἐἱ 
Ἔδῃ ὉΘ ΓΘΙΙΟΥΘΩ, Ε0 ἐμαὶ ἢ ΤΩ ΔΥ δάτηϊγὶσὶν ἸΟῸΚ 
ὍΡΟΙ (6 ΙηγδίοσῪ οὗ 8 Ῥχγοίουπαϊγ- ιν] δι ἢ 
απ, δηὰ Ἡ1} τοὶ λοά Ποαχὲ ζ[41]}] ἀότγῃ δἱ {6 
[δεὶ οὗ 76808.---ΕὈὙΠΑΠΟΒ8 οὗ σΣ]0 αηἃ ἀγθββ 18 8 
Ὁδὰ Ῥσορθῃβὶ ιν, τυ οι 8 βοτηοίϊπηθ8 ἕουπμὰ ουθα 
π Οτἰϑδη ἶνοε.--- ΤΠ ρσουὰ ἀδυρμίουβ οὗ Εν 
ὨΔΥ 806 ἰΒοτηβοῖνεβ γοβοοίθα, 85 πῃ 8. ΤΕΪΤΤΟΥ, ἴῃ 
᾿δαῖδὰ ἰἰ1.--- - Ὑδὺ 18 89 ἈΘΑΎΘΏΪΥ ὈΓΙ Δ] ΔΥΤΆΥ οὗ 
(6 Ὀ6] ον ἀδυρπίοτβ οὗ βδσδὴἴ-- ΒΟΤΘ ΠΟῸΡΘ 
ἴῃ αοἄ 5 ΠΥΤΩΙΪΥ αἰ Βῃ6α, πο ΟΥ̓] 68 ἰΟΣΥΪΙ͂Υ 
8.---Ἰἰὐ 18 (89 σταδίοβί οδ]διοὶίγ οὗ υοἀαοά 119 (0 
860 ὈΥΔΥΘΡ ἰπάογοα δηᾶ γόοτὰ σίνοι ἰο Αβιποάθυδ 
{π6 ἀ6 711 τδίν 018] ΟΥ αἀἰβύυγθο" οὗἨ τηδγυυὶϑα 
ἴε.---Μ.].--οὌἬ ον ἀο Βυβθαπὰ δηὰ ψἿἷθ ψαἱκ ἴπ 

86 Ἰρδὶ οὗ Ὀὲνίηο ἰσυίὰ 1ἴ---Τὶ 18 (86 στοαιοβὶ Γ0}}} 
{{ Βυβθδπαδ δοὺ ἐμ ρδγέ οὗ ὑγσϑηίδ ἰο ὑμοὶν τ ΊΥ6Β. 

5ὅΤΑΞΒΚΕ :---ΑἸ βου ρἢ νεῖνοβ βου ὰ τηδίη]ν 68 Ρ 
ἀοἂ ἐμδὲ μὸν τῆδΥ Βπη 60]] δπαὰ ἀο κοοὰ, γοὶ 
οὐκὶ {ΠῸῪ ἰ0 ἤθαι ἐμοὶ ΒυβΌδηα 5 8180, ὑπαὶ 18, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰο ρίνο ὑμβοτὰ πὸ δδῦδθ [ὉΓ δυιϑρίοίοη δηὰ 

. ΟΔΙΟΌΒΥ ΟΥ̓ ὈΣΒΘΟΙΗΪΥ͂ ΒΡΟΘΟΣ, ὈΘΗΙΔΥΪΟΌΣ ΟΥ ΟΥΚΒ, 
Ῥχον. Υἱῖ. 10, Ὀὰαὲὶ {πΠ6} βμου]ὰ 4180 τοδῖο ἰΐ (μον 
εἰυαν ἰο ΡΙ6689 ἱμοτη.---ΗΟ]Κ υοσηθῃ, ᾿πδαθῃοοά ὈΥ͂ 
(86 Ηοὶγ ϑρίτιϊ, ν1}} οὔδβοσνο {86 ῬΧΟΡΟΣ πιράϊυϊα 
ἴῃ ἄγρββ, οἵ. Εδὶ. 11. 16: ἄθῃ. χχίν. 22: Βουι. χὶϊ. 
2.--ΑΥ̓ γοῦ δαιοηϊβῃθὰ 0 860 ῬθυΒοῺΒ οογογοα 
ὙΠ φ0]4 δηαὰ Ῥϑδυΐβ, τὶ ᾿θτν6 18 δα δἰ αν 
Υδη 1698 Ἐοδὺ αϑδυγοᾶ (πδὲ ἃ Ὀ6]ουπρ Βοα], 
Τεβρὶμἀοπί ἴῃ Υυἱστέιιθϑ, 18 ΤᾺΣ ΙΏΟΤΘ ρἱογΐίουβ δηᾶ 
Ρἰοδδαηὺ ἐἰο αοἂ δηὰ Ηἰΐβ δηροΐθ, 8. χ]ν. 14. 
18.--- Το χαοβί σοθρϑοίβ Ὁ]9 ἄσγοβδ' [8 ἐΐ ἰο Ὀ6 ἐμ18} 
Υου κυ, ᾿ξ ἀοθβ ποὲ βυϊὲ τηθ, ἰἰ 18 οἷά, δη ἃ τηδῖκοθ 
80 δ!ογσ. ἯὯ61}, ἐμαὶ ἀθροπὰβ ὕὑροῦ σβοῖ γοὰ 
πδηΐ ἰ0 Ρ]6886: Οοα---ἰῦῇ 8ο, 1ὑ δοιὰ Ὀθ ρ]ο- 
τίουβ, Ὀαὶ ἐπινασᾶ; ΟΥ {86 ἀ6Υ]1, {86 ὑσῖποο οὗ (18 
ποι ]ὰ ̓ ---ἰθὴ τοὺ πορᾶὰ ποὶ ΘαγΘ [ὉΓΣ Ῥοίθσ ΟΥ 
Ομγὶδὶ, ἀγϑ8 δ. γοῦν ΟὟπ 7Αϑΐοῃ, Ῥγον. υἱὶ. 
10.---Αααἰμὸ ΟἹὰ δπὰ (πὸ Ννν Τ᾿ οδίδπιοπίβ Βα νθ ΟὨῪ 
0π6 Μοβε δ}, ὁ1η6 ΓΔ 11}, 056 ΒΟΡΘ6 δῃᾷὰ ὁὴπ6 ομα νυ Υ, 
80 (ΠΟΥ δΔΥΘ ΟὨΪΥ͂ 056 ἱπτνατὰ Βου]- ΟΥ̓ παπηθηΐ, 
Αεἰβ χυ, 11; 18. Ἰχὶ. 10.---ὐῖνοϑ ΤΔΥ ἸΌ6ΒΒ6 ἢ ΟΣ 
ἸΏΘΟΓΘΑ56 {ἢ 8 ΟΔΓ68Β οὗἨ ἐποῖγ Βυθραπαβ, σου. χχχὶ. 
12.---ἸΓ ἃ Βυβθαπὰ δηὰ τῖΐζο ἂο ποὶ Ἰ᾿ὲνο δὐΐοσ 
Οοά᾽ 5 ογάΐϊπϑδῃοο, ὑπο ὶγ ῬΥΔΥΟΥΒ δηὰ ΟΣΒΕΐΪρ ΔΓΘ 
ὨΐΟΥ νηΐ δη 1088, 1 Τίτω. 1ἱ. 8. 

[ΚΜΈΙΟΘΗΤΟΝ :-- ἼἴἱΪΕΕ. 1. “16 δοΙμμηοι βρυΐηρ οὗὅ 
81} τιαΐ 8] ἀῖ68 ὁ Ὀοΐδ β'468 18 Βυρροβοά ἰο ὈΘ 
ἰοσε: ἰμαὶ Ῥϑου]ῖδτ οοπ΄αρα) ον ἐμαὶ τη 8}. 68 1Π 61 
086, 0111 ᾿ἰπῦι86 δΒυ ἢ δνυγθοίῃ 688 ἱπίο {86 δι μουν 
οὗ (860 πυβθαπα δηὰ οὐνοάΐθῃοθ οὗ ἰὴ πῦῖΐο, 88 
ὙΠ} τα Ἶκο ἐμοὶ Ἰἶνοδ Βαστη 008, κὸ ὑπ 6 βουπὰ 
οὗ ἃ μνοϊ]-ἰὰποὰ ἱπδισγυπιοπῖ ; τ ΠΟΓΘΔΒ τὶιϊμουὶ 
ἐπὶ, βαυΐϊπρ δῖ 8 ὈΠΙΎΘΙΒΑΙ ἰηΐογοϑί ἱπ 8]} 
ἰδεῖν δϑαῖγβ, (8 6 Υ σδῃποῖ Θβοδρ9 Ττχϑαιθηί δοπίοβίβ 
δηά ἀϊδοοτὰδ, τ ΒΙ6ἢ 18 ἃ βου ῃ!ὰ ΙΏΟΓΘ ὑπρΙοδδδηΐ 
ἐπ δὴ οὐδὲ ἡδτυίηρ οὗ υπϊυπδα δἰσίηρβ ἰο 8π δχϑοί 
εατ."--Μ.1. ᾿ 
πὰρ ς ΞΎΒΙΘΒ: -- Οαδία αὐ υἵγωηι πιαίτοπα 

Ῥαγεηάο ἐπιρεγαί. πὸ βυθχηϊββίγο το συ}]68 Ὁ 
οὈράϊρη69.---Μ.] 

ὅλυ:--Ψ ΛΠ, 2, ΟΒαβίο δοηνογβαιΐοη ἱπιρ]}}68 
“ἀμδάρηοο, ἐμ ὈΪ ΒΗ ηρΒ οὗἨὨ χϑβογνο, ὑπ6 ἰγοιηὰ- 
Ἰοὺ τοι σίπρ ΟΥ̓ το οβίνυ, ἐμ βοιβδίϊοῃ {μὲ δοπι68 
ἴτοπι {π6 υπίομπ ΟὗὨἨ ἱπποοθῆσθ δηὰ ἄδηροσ, 89 
Ρτυάθηοα ΜΒ ἢ. ΚΘΘΡΒ [87 ἔγοτῃ {86 1ἡπιϊ(8 οὗ ροσ- 
το ἰβαΐοῃ, ὑπ 9 ᾿πβυϊποίϊνο υὙἱ βίο θ τ᾽ αἰ οι ἀἰβοοσῃΒ 
ἀλη χοῦ δου οὔ, {(πΠ6 οδαϊ οι το ΠΟΥ͂ΘΡ 8110008 

186 ΘΗΘΙΩΥ͂ 0 ΔΡΌΓΟΒΟΝ ΠΟΡΡ ΘΟΕ ΟΥΘ ἰὸ Τὸ- 
σο! οἰ Γο.᾽--Μ. 
ΓΈΙΟΗΤΟΝ :-- ΠΑ 2εα».--. Ἐδδτῖης ἴδ6 1οδδί 

δίϑ: οὗἨ ομδϑυϊιγ, ΟΥἠ ὑ0 9 ὙΘΡΥ͂ Ἰοδδί ἌΡΡΘΆΣΘΙΘΘ 
ΟΥ̓ ΔῺΥ ὑπῖπς ποὶ βυϊιΐπρ Ὑἱϊ 1, [1ὸ ἰβ ἀο]οαίο, 
Εἰ ΓΟ Β Κ1860, αἴγαοϊά οὗ {86 Ἰοδϑὲ δ'ν, ΟΥ ϑῃδᾶον 
οὗ Δ8ΩΥ ἐμὴν ἰμδὺ δαίῃ θαὺΐ ἃ γοβοι απ 66 οὗ 
το ρίηρ ἰἰ, ἴῃ σαυτΐδρθ, ΟΥἨ ΒΡΘΘΟΝ, ΟΥ̓ ΔΡΡΔΑΓΙΟΙ, 
8 [Ο]]Ο 8 πὶ {86 δὰ δηά 4{} γογ808."--Μ. 

ῬΙΠΤΑΒΟΗ:---Ὲ. 8. Οὐη7μσ. Ῥγοόρ. ο. 20. 
((ΑῺΏ ογπαπιόπί, 88 Οταίοβ βαϊὰ, 18 ἐμαὶ το 
αὐογδ. ΤῺΘ ῬΓΟΡΟΥΙ ΟΥδΙηθηΐ ΟΥὗἩἨ ἃ ὙΟΙΏΔῊ 18 
μδΐ τ μοι ὈΘΟΟΙ68 ΟΡ Ὀοδί. ΤᾺ] 8 ποΙ 6 Γ᾽ 
οϊὰ, ΠΟΥ ῬΘ8.]8, Ποὺ βοδυϊοί, θὰΐ ἰμοθθ ὑμπὶπρβ 
ψ 1ΟὮ Δ.Θ δὴ ουἱἀοπὺ Ῥτοοῦ οὗ σΥΑΥΪΥ, ΓΟΡΌΪΑΥΙΥ 
δῃὰ χηοἀοδίγ.᾽ Τὸ ν]ῖἴο ΟΥ̓ῬΒοοσΐομ, 8 ΘΟ] γαίθα 
Αἰ ϑαΐϑη ζΘΏΘΓΔΙ, Τϑοοὶνίηρς 8 υἱδβὶΐ ΤΓΌΤΩ 8 ἸΔΑΥ͂ 
ὙΠῸ 88 Θ᾽ ορϑ ΠΟΥ δαογηθὰ τἱὰ ρο]α δηα ον 618, 
δα ΒΟΥ μαὶν τιν Ῥ68118, ἰ00Κ οσσδβίοῃ (0 068]] 
189 αἰϊοηίΐοι οὗ ΒοΡ χιιοϑὲ ἰο {μ9 οἱθρῶποθ διὰ 
οοβυ]μθθϑ οὐὁἨ ΒΘΡ ἀγοββ; ““ΜΥ οὐπϑδιροῃί,᾽ βαϊὰ 
86 τ ῖΐο ΟΥ̓ ῬΒοοΐοι, “18 ΤῊ Βυβθαπὰ, ΠΟῪ [ῸΓ 
(86 ὑποηίοί γ ᾺΡ βΚΟΠΘΓΆΙ οὗ ἰ80 Αἰδοηίδῃβ.᾽" 
ῬΙΌΤΑΒΟΗ ἱπ Μὴ. (Ῥ΄οο.---τᾶτο 6 ᾿εριιδ.:--- 
“ ΒΟΒΑΥΪΟΌΡ δηα ποὶ ρο]4 ͵ἰβ {π6 οΥπαχηοπί οὗ ἃ 
ὙΟΉ8η. ΤῸ οουγίοβδηβ, 8.686 ἐμῖηρΒ, 6 }07015 ἀπὰ 
ΟΡΩϑιποιίβ, ΓΘ δἀνδηίδροουῦβ ἰο ἰποὶν οδἰοΐῃρ; 
ΤΔΟΓΘ Βα ΠΑ ΓΟΥΒ; Ὀυΐ ΤΣ 8 ΤΟΙΏΘη ὙΠῸ ΒΗ 68 ἰὸ 
ΘὨ͵ΟΥ ἐπ6 ἔδυοῦ ΟΥἨ 016 τη8π4, σοοᾶ ὈΘμΔΥΪΟῸ 18 
μ6 ῬΓΟΡΟΣ οΥπιδι δὶ, δ πού ἀγοΒθο8. ἀπὰγοῦ 
ΒΒου]ὰ ἤαγυο 89 Ὀ] ΒΒ ὌΡΟΠ γοὺ οουπύθηδηοθ, 
τὶ ἢ 15 {μ6 δἶχιι οὗ τυοάἀοβίυ, ἱπείοδα οὗ ραϊηί; 
8 ἃ ψοΣί πὰ ΒΟ σι οἰ Υ, ᾿πβιοθδα οὗ κο]ὰ δῃὰ ὁζὰ- 
6γ4148.᾽ ᾿ 
6 Β60}89 οὗἩ δηϊϊαυ:λέγ οα (18 Β δ) οὐ τ 88 ὙΘΥῪ 

Βίσουβ. ΟἾἼΕΜΕΝΒ ΑἸΕΧ. Ῥαάασ. Ἰ,ΔΌ. 8, οαΡ. 4, 
ΒΆγ8: “ΤῺΘ ποθὴ (μὲ ὙΘΑΆΣ ρο]ά, υ͵]δι. {μοὶγν 
Βαῖν, ραΐηὶ ὑμὶν ἔδοοθ, βαῦθ ποὺ ἐμ9 ἱπιδρο οὗ 
αοάἄ ἴῃ {ἰδ ἱπτνατζὰ χηϑῃ, Ὀυὺ ἱπ Ἰίοα οὗὨ ἴ, 8 [0Γ- 
πἰοαϊηρ δπὰ δἀυ]έοτοῦβ βου]. Τμ6 “4Ἱροεδίοϊοαϊ 
Οοπϑίμΐοπδ, ΤΑ. 1, ον». 8, 8, ἕο ὈΪά που θῃ ἴο 
ΨΟΔΣ οχαυΐδβὶἐθ χασιηθηίβ δια ἰο ἀοοοΐγθ, ΟΣ χο]ὰ 
τίη ρσ8 Ὅροι ἐμοὶσ δηρουβ, Ὀθοδαδβ6 8}1 {8.686 ὑμὶη ρ8 
ΔΙῸ ΒΒ οὗ Ὑποχϑάοῃ. ΨΦΑΜΒΙΊΙΘΗῦΒ ἰῃ Κα 
Ῥνίλαφ., 11. 1, ο6Ρ. 81, Ρ. 16δ, τπιδἰ πἰδὶηβ “ἐμαὶ 
ὯῸ ἔγθθ ΨΟΏΘ ποτ μοϊὰ, θὰ ὙΒΟΥΘΒ ΟἸ]Υ."-- 
Απ ἱπαυΐγυ ἱπίο ἰὴθ ΒΟΌΓΣΟΘΒ ἤγοϊη ὑΒΙΟ ἢ 14]80 
ΒαΙσ, ΠΟῪ 80 ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ ΤΟΥ ὉΥ ὝΟΙΏΘΩ, 8 ῬΓῸ- 
ουχοα, τϊρχμξ ροΒβὶ ὈῚΥ 80 0118}. (ΐ8 νἱοῖοιιβ δῃὰ υπ- 
οἰ γἐβιΐδη ΔΒ) οη.---Μ, 

[ΜΕΙΘΗΤΟΧ:---)ὖῦν. 8. 4. “ἼΠ6 Β00] 116 πὶ ἔγοσα 
αοα δαί Ἰοβὲ ἐΐβ ἐσὰϑ ψοσὶδ δὰ Ὀοδυΐν, δπα 
{ποχοίοτο Ὁ ὈαΒΘΙΥ ἀοϑοθπαθ ἰο ἐπ 686 τηθδπ ἐμ] 68, 
ἰο ΒΟΣΥ͂Θ 8πἃ ἄγϑββ ὑπὸ Ὀοᾶγ, δηᾶ ἰ8Κὸ β!δγο γἹ δ 
ἰϊ οΥὁὨ 118 Ὁπποσίδγ Ὀοστονοα οσπδιηθπίβ, 8116 ἰΐ 
Β68 ἰοδὺ δπὰ ξογροίίθῃ αοα, δπὰ 866 κΚ8β ποί δέ 
Ηΐπι, Κποννβ ποί ἐμδὲ Ἠθ δῖομο 18 (μ9 Ὀοδυΐν δᾶ 
Ὁγπϑιωθαὺ οὗ (86 δου], 76γ. 1]. 82, ἀπὰ Ηϊ8 ὥρὶ τίς 
δπὰ {π6 ρτδοο οὗ ἰΐ, 1.18 το δἰ{ἶτϑ, μεσ ρασίϊου- 
ἸΑΥΪΥ βρθοϊδοᾶὰ ἴῃ οὴθ δχοϑ]οπὶ ζτϑοθ; δπά ἰὺ 
Βοϊάβ ἔσθ πῃ {μ6 τοβί."-Μ.] 

Γ[ΡΗΣῚΡ ΒΈΝΕΥ: --- "Βοβῖᾶοβ {μ18᾽ (βθοτοὶ 
ῬΓΆΥ6Γ.) “80 ἀπὰ 818 τΪΕῸ ΘΟΠΒΙΔΏΠΥ Ργαγϑὰ τ0- 
δοίμοΣ τηοσπΐηρ δπὰ ουοπίηρ, πὰ πόνον, 1 {86 
ΨΟΥΘ ἰοχοίμοῦ δὺ Βοη8 ΟΣ ΔΌΓΣΟΘα, 88 1ὺ ᾿πίοσ- 

τηϊ ἰοὰ, ἀπ, ἴσχοιῃ δἷβ οὐ οχρουΐθηοθ οὗ [89 
Ὀοποδὶ οὗἩὨ 818 ῥγδοίΐοο, μὸ σου]ὰ [ΔΚ6 41} Ορροῦ- 
ἐαπί λο8 ἰο Τϑοοχμηπιοπᾷ ἰἴἰ ἴο ἰμοδ6 ἴῃ ὑμαΐ το] 10}, 

88 Θοπαποϊπς ΥΘΣΥ ΤΟ} ἰο (86 οομοσύ οὗ ᾿ΐ, δῃὰ 



δθ ΤῊΕ ΕΙΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΕΈΒ. 

ἐμοὶ ΣΈ σδπο9 ἱπ ἐμαὶ ὙΒΙΟΝ ἢ6 σπψοῦἹὰ οἴη 
ΒΥ ἷἰ8Β ὑπὸ στοαὶ ἀυΐγ οὗ γοϊκθ- ἔθ] ον 8, δπὰ {}ιαὶ 
ἦα “ἰο ἀο 48]} (07 οδῃ ἰο 6 ]0 ομθ διῃοίμον ἰο 
Ββοαυθῃ. Ηο πουϊὰ βαὺ ἰδαὺ (ἷπ ἀυΐίν οὗ Βυ8- 
Ὀδηὰβ δηὰ τῖγοϑ ρυαυὶπρ ἰοχοίθ ον 18 ἱπεϊτηδ θα ἴῃ 
ἐμαὶ οὗἩ ἰδ Αροεί]θ, 1 Ῥοὶ. :ἰΐ. 7, θυΘ (ΠΟῪ 8ΓΘ 
οχπμοσίοα ἰο ᾿ὲγθ 88 μοῖσγβ οὐ 86 στδοο οὗ ἴδ, πὶ 
ἐμαὶν ῬΥΔΥΘΣΒ (ΟΒρθοΐ δ! ἐμ ὶν ὈΣΘΥΘΥΒ ἰορβοί 6.) 
Ὀ6 ποὶ Βἱπάογοα; ὑμαὺ ποίη, ἸΩΔῪ 6 ἀοῃθ ἴο 
Βίηδον (ῃθτα 3 οπὶ Ῥσχαγίηρ ἰορσοίῖμοῦ, ΠΟΥ ἰο Εἰ πα ΟΓ 
ἐμοῖι ἐπὶ ἰδ, ΠΟΥ ἴο0 ΒΡ01] {Π6 ΒΌ66688Β οὗ ὑπ ῚΣ ῬΓΑΥ- 
6.β. Ταῖβ βδησίῖβδοβ ἰ.λ6 χοϊαίου, δὰ ζοίομοϑ ἱπ 
8. ὉΪοβδίη ΟἹ ἱΐ, Πι8 Κ68 (9 δοπιζοσίβ οὗἁ 1ΐ ἸΏ ΟΥῸ 
βυοοὶ, δὰ {μ 6 ΟΔΙΟΒ δΔη ἃ ΟΥ̓ΟΒΒ68 οὗ 1ὑ ΙΏΟΥΘ ΘΔΒΥ, 
διὰ ἰδ 8 ΘΧΟ6]]θηΐ 68:8 οΟὗὨ Ῥυθβοσυπρ δπὰ ἰπ- 
σσϑδβίηρ ἴογθ πη (Π6 τοϊαϊΐοη. ΜϑΗΥ ἰο Ἡ ΒΟ ἢ9 
μδὰ τϑοοσηπῃηθμἀοᾶ (Π6 Ῥτϑοίϊοο οὗὁὨ ἐμΐ8 ἀπ ΠδΥΘ 
Ὀ]οΒββοα αοἄ ζοΣ εἷπι, δηὰ 01 ἷβ δάυϊοθ ΘΟ ΘΟ ΤῈ- 
ἱηρς ἰἰ, -π Αοοουηὲ ο7 ἰλε 7416 απα δαί Ὁ τ. 
Ῥλμρ σεητν, ὃν ἀὰ ϑοπ, Ῥ. ὅδ, ᾿οπάὰ,, 1712, 
αυοίοὰ ὈΓ ΒΕΟΥΝ.--Μ.] 

[ΘΔΤΑΚΕΒ (ᾳυοίοα ὉΓΥ ΒΒΕΟῊΝ) :---ἰς Ποῖ δαοῇ 
ἸΑΔΥΥΪοα ῬΘΥΒΟῺΒ 88 οὐ διδ} Ὀ]οθβοᾶ ἴῃ {818 
πὰ (Ὁγ δοὶν Ὀοΐπρ θαυ} γοϊεοὰ ἴῃ ὑπο Ὀδδὶ 
8686) “ἸΟΔΙῚ ἩΠδὲ οδ.86 ΠΟΥ͂ ὮΔΥΘ (0 Ὀ6 ἐμ Δῃ}- 
ἔὰ1 ἰο αοά, αἰἴμὸσς 0 οἱμοῦρ. 11οὐ (0 8718 δηὰ 
ἀἰϊφοοτὰ ἰμδὺ ὑμ0γ 800 Ὀοίνγοθα ΟΥΒΘΥ τῃθ δπα 
ὙΤΟΙΆΘΗ χη ΐδιηδίομοα, δηαὰ [6 ΟΥΟΒΒ δηὰ ουγχΒοά 
οϑττίαζο οὗὨ ἔμοπι, οἰἴμὸν ἰονασὰ οἰμοσ, ἰοχοίμοΣ 
στ (6 τι 0] ἃ ΒΕΠΟΥΔΙΘοΒ δηά ρΥΘΥΟΙ8 τα Ϊ5- 
οΒἱοῖβ δῃὰ ἱποοπυθηΐθηοθθ ὑμδὲ θηϑυθ ΟΥ̓ ΒΑΓ 
ἐπογθαροπ, ὈΘ ἃ ΙΔ68η8 ἰ0 Ῥαΐ {ποῖα ἱπ τηϊηὰ οὗ 
(οὐ Β ξγοδὶ ἸΘΓΟΥ δα ροοάποθα ἰονγασα {μι 6πι, 
δῃι ἰο τη8 6 {μϑῖη το γὸ ὑμδη κι} ἰο Ηΐπὶ 10 ἐ}16 
Βδῖη6. Απὰ βἷποθ ὑΠ6 0 πᾶνθ γϑοοῖνϑα οἵ ο Σ Οὐ ΒΟΣ 
ἔγοιῃ αοά, ᾿ἰοὲ ἐμϑπι ἐΒβοσοὶη Βῃονν ἐμ ὶν ἐμαὶ ]-᾿ 
Ὥ685 (0 Θοα ὉΥ οπάρανουτίηρ ἰο ὈΥΐηρ οἰἴ 6 
ΟΠ ΠΘΑΡΟΡ υηΐίο αοά, Ὁ οΙρίπα οἰΐμοσ οὐ ον 
οτνασὰ ἰπ ἰμὸ μοοὰ νῶγ8 οὗ αοά. 0 οἰὐμο ̓  
πίῶι οἶμοὸσ δ ἀππδ ἀϊὰ τῖϊ ἢ ΒΟΡ 80} 5ὅ'διι0]: 88 

80:0 δὰ Ηἷπὶ ΟΥ̓͂ ἀοἀ, 50 5.:6 Ὀοϑίονγοὰ Ηἶτα οη Θοὰ 
δρδίῃ: ΤΟΙΣ ΘΔΟΒ ΟΥΒΟΣ δρδὶπ ἰο Θοὰ, δηὰ 
δου ἰο σοίασῃ ἔμθαι Ὀθίίον ὑμδῃ ἐπ 07 τοοοϊτο 
ἴμοπ. 6 Ὀοίον ΓΠΟΥ͂ 888}} πιδῖο θδὸ} οΟὐδβοσ, 
δηὰ {6 ΘΔΓΟΡ (ΠΟῪ 888}} Ὀχΐπρ 686} ΟΥΒΘΡ (ὁ 
αοά, (9 πιοτθ Βοοά, ἐπβγουρἢ Οοα᾽ 8 σοοάπῃθ88, 
88}8}} {Π607 ἢᾶγο οἰΐμοσ οὗ οἶβοσ. 76 ΙΟΓΘ τηλη 
8Ππ4 116 ῥσοδὺ ἴῃ ἐμ6 ἔδδὺ οὗ αοά, {8.9 ΤΏοχο δοπι- 
[οὐ  ὈΪ πὰ οοπίθη θα] 8}8}1 {μὸν 1ἶνο ἑοχζοίμοσ, 
86 ὈοίίοΥ 8}}8}1} 10 Ὀ6 ἴον ἐβόα ὈοὶἈ.᾽" Ἐτομ “4 
Οοοὰ Ῥὕε Ζηάεεα," Ὑπὸ βϑηθ δίδου 8.88 δἷβο 
ΒΟΣΙΠΟῺΒ Θηἰ 164, “4 Οαοοά Ἰὕε, ΘΟοάδε Οὐ", 
“Μαγγίασεα Ῥτγανεν᾽", πὰ “ἥαγτίασε 7 υίίοε᾽, 
ΜΈΪΟΪ ΔΙῸ Ὑ6]1] ποσί ΘΟΠΒΌΪ ἢ (.--- ΕΟΕΡΥΟΘΕ 
ϑεγπιοπδ ἰο γουπ Ἡοπιόη, ἴῃ 2 γοΐβ., ᾿ωοπάοῃ, 
1794 τσ) ΔΤΘ 850 ΥΘΓΣΥ͂ γ8]08}]9.---Μ.] 

ΒΡ. ΦΚΒΕΜῪ ΤΑΥΓΟΕ: --- (δαντίασε Κἰπρὴ: 
““Μαστίδαρο νγὰβ8 ογάδίποά ὮΥ αοά, ἱπβιι υἱοὰ 1ἢ 
Ῥαγδάϊΐβο; (86 Το] οΥ ΟὗἩἨ ἃ Ὡδίυταὶ Ὠθοθδδὶυ, δηὰ 
{89 σϑὶ Ὀ]οδδίῃρ ἔγοτι ἰδ Ψοτὰ, Μαγσίδψο ἰβ 8 
8000] δῃᾷα ΘΧΟΙοΙΒ6 οὗ Υυἱσίαθ. Ηδγθ ͵ἰδ ἐϊ6 Ῥχο- 
ῬΟΣ ΒΟΘὴ6 οὗἁ ῬἱοΥ δῃὰ μαἰΐθῃοσ, οὗ ὑΐ9 ἀπὶγ οἵ 
Ῥϑτοηίβ δηὰ ἐπ ΟΠΔΥΪΥ οὗ γοϊδίλνθα; Π6ΓΘ Κ᾽ ηἀ- 
Ὧ6088 ἰθ βργοδὰ δυγοδα, δῃὰ ἴογο :8 ποΐθὰ δπὰ 
τηϑ9 ΓΤ, 88 8 σθῃίσθ. Μδυσίαρο 18 {Π:9 ΠΌΓΣΒΟΣΥ 
οὗ μβοδυθη, 8118 ὉΡ (0.6 ΠΌΤΩΡΟΙΒ ΟΥὁὨ ἐδο οἱοοί, δπἀ 
δίδ ἴῃ ἐὺ ἐμ ἸδθουτΒ οὗ Ἰονθ δπὰ ἐδ ἀ611686168 
οΥ̓͂ ἐγ πἀβηΐρ, {πὸ Ὀ]οββίηρ οὗὁὨ δβοσίοιυ διά ἰδθ᾽᾿ 
υπίου οὗὨἨ Βαηᾶβ δηὰ ᾿θασίϑβι Μαγχίαρο ἰβ [89 
τοῖμοῦ οὗ (9 πουῦ]ᾶ, δηὰ Ῥσχγόβοσυϑῦ ΚἰηράοΙ,8, 
δια 8116 οἰἰῖ68, δπὰ ΘἈΌΤΟΝ ΘΑ, δπα Ποδγυαῖ (8617, 
{κ {μ6 υδο] 66, τοωλττίαρο Ὀὰ1148 8 Βοῦθθ, 
8 ἃ σαί οτβ δ γθοί 6885 ἔχοιμ ΘΥΟΥῪ θονον, δπὰ 
ἸΔΌΟΌΣΒ, δηὰ ππὶίθϑ ἰπίο βοοϊϑίλοβ δηὰ γϑρΌ]Ϊ 8, 
δηὰ ΒβοηἋβ ουαὐ 6ο0]οπἶθ5, δὰ οοὰα ἐμ9 νοσ]ὰ σι 
ἀοἸ οδοῖοβ, δὰ οὔογπ ὑἱποὶνρ Εἰηρ, δὰ κθθΡ8 ΟΥ- 
ὍΟΥ, δῃὰ ὌΧ γΟἾ ΒΟ 5 ἸΩΔΗΥ͂ Υἱσί 698, δηἃ Ῥγοιηοίοδ 
ἴπ6 ἱπίογχοβί οὗὁὨ τωϑδηκὶπα, δηὰ 8 ἐμδὶ οἱἰδίο οἵ ροοὰ 
ἐδ ᾳ8 ἰο νοῦ αἀοά διὰ ἀοβὶκηθα ἐπθ ῥγοδϑοὶ 
οοπϑίἑιαἰΐοη οὗἩ {89 ποσ]ὰ."---Μ.] 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ 1Π]|.. 8-17. 

ΑΝΑΣΤΕΙΒ :---ἘΧΒογίδιοΩΒ οὐ (τ δείαμθ πὰ ΚΘΏΘΓΣΑΙ, ἱττοδρϑοῖίνο οὐ ἐμοῖν οἶγ}} δικὰ ἀοτηοδέὶο τοϊδίίοηθ, ἔο ροάγ ὈΒΔΥΟΟΣ 
Ὀοίογο 8 ὉΏρΟΟΪΥ δηὰ μοβ!]θ προσ] . 

8 ΕἸΏΔΙΠ]Υ, δὲ γοὶ 411 Οὗ οη6 τηϊηἀ, ΠΥ ΩΡ ΘΟΙΠΡΔΒΒΙΟἢ ΟὯ6 ΟΥὗὨ ΔΠΟΙΒΘΓ;" ἸΟΥΘ 88 Ὀγοίὶ- 
9 σϑη," δδ Ρ1{{Ὁ],4 δε οσουγτίοουβ:δ Νοῦ τϑράοσϊηρ 61} ἔοσ δν]], οὐ τὶ] ηρ : 5 Ὀαὺ δομίγατ- 
186 Ὀ]ΟΒβ:η σ᾽; Κπονὶπρ' ὑμαῦ γ6 ΔΘ ὑπογθαηῦο 08]]6ἃ, {πὲ γὸ Βῃου)ὰ ᾿πῃοσιῦ 8 Ὁ] 688- 

10 ἴῃηρ. Ἐον Βα ἐμαῦ ν1}}}0 ]ον 11ἴ8, δῃὰ 866 σοοά ἄδυϑ, Ἰοὺ Ηἷπὶ τοΐγαϊη Ηἷβ ἴοηρτια ἔο μι 
11 6ν]}, δηὰ ἰδ 1108 ὑμαὺ {86} Βρϑδκ πὸ ρ}]6:}} 1,οὐ Εἷπὶ ΘΒΟΠΘῊ 601],}3 ἀπ ἀο ροοᾶ; ἰοὺ 
12 Ὠΐπὶ Β66Ις ρθδ06, δὰ δῆβυθ 1.8 ΕοΥἶ {86 ΟΥ68 οὗ 6 Τιοτά αγὸ ον δ ὑπ6 τ ὐδουβ, 

δΔη ἃ ΒΒ ΘΆΤΒ αγὸ Οροπ ἀηΐο (ΒΘ ΙΣ ῬΓΆΥΘΙΒ : δ Ὀὰ {πΠ6 ἴλοο οὗ {π6 1,οτὰ ἐξ δραϊηβῦ "ἢ ἐμ 6 πὶ 
18 μαὺ ἀο 6τὶ]. Απὰ γῶο ἐξ μ6 ὑμδὺ 111} βάστα γου, 1 γα θ6 ἔΟΠ]ΟΎΤΘΥΒ 5 οΥἨ ὑπαὺ τ 16}} 18 
14 ρσροοὰ ῦ Βαυῦ δηὰ 1} γα Βυ ον [ὉΓ συἱρὐΘΟ ΒΗ 688᾽ Βαΐζθ, ἈΔΡΡΥ Ὁ αγὸ γε: δηὰ ὃ ποΐ 
15 αἰτγαϊὰ οὗἉ ὑμοὶν ἕϑστου, ἢ ποι μον 5 θ6 ἰγουθ]6α; Βαὺ 5 Βαποι ν ὑπ6 Τιογτὰ Οοα 5 ἴῃ ὙΟῸΓ 

Βοαγίβ: δηὰ δὲ ΓΔΑ Ὺ δ᾽ ΑΥΒ (0 σῖνα Δ ΔΏΒΎΘΙ 5 (0 ΘΥ̓ΟΣῪ ἸηΔ ὑμαῦ Δβἰκοι δ γοὰ ἃ Γθᾶ» 
10 βοὴ οὐ 5 Π6 ἢορ6 ἐπδῦ 18 ἴῃ γοῦ, τ] ΤΩΘΔΚΉ 688 δπὰ θαυ: Ηδυΐηρ 8 ροοὰ σομβοίθμοθ; 

{μαῦ, ὙΒΘΟΓΘΔΒ᾽ ὑΠ6Υ Βροαῖς 601} οὗ γοῦ,3 88 οἵ 6011 ἀσθῦβ, {ΠΟῪ ΤΩΔῪ 06 δϑβιδιηθᾶὰ ἰδδὲ 
11 ΤἈἸΒΘΙῪ δοοῦθθ γοῦν ροοά δοηγογβαίίοη ἴῃ Ομ τδί.9 ΒὸῸτ {ΐ ὑ Βοίίον, 15 ἐῃ6 γῇ] οὗὨ Θοά 

ὈῈ 80, ὑμαὺ γ9 βυβον [Ὁ ν}} ἀοϊῃρ; (88 [ὉΣ 6011] ἀοϊηρἣ 



᾿ΘΟΗΑΡΤΕΒ ΠῚ. 8-17. 57 
Ἡμηημραοβσιαναρυκα,, 

ὕαῖθο 8. [1 ΤῈ ἰ6 Ὀοΐξος ἴο σοξδίῃ ἴῃ ἘΠ ΡῚ δ. (δ δὐ οοξέγαὶ οοπδίγαοξοι οὗἩ ἐδιο οτ αίτιδὶ, δα παι δείπρ, ἰῃ Ιἰα]λοα. ἰπϑέοαὰ οἵ δε ψε.--Μ. 

φιλάδελφοι- ε ἴμο Ὀγοίδσοη.--Μ.] 
! συμπαθεὶῖ ἀβρείῥια ἃ ἐλμκιος ἴῃ μτί οὗ δηᾶ ͵0γ.-Μ.} 

ὁ οὔσπε λαγχ ᾿ς ι, ἀΐοΣΆ ΠΥ οὗ “ δίσουρ ὑον6}8,᾽ ἐ. ἐ.,) οὗ κτοδῖ ὀουγαρο; σοστηρδβδβίοῃδέσ, “"ππέβογίοοτες ἐγρα 

[᾿ ταπεινοφρόν ες--Ππ]}]6: τα] σά. Τμο Τεχίμ δα. Ἰὰ6 φιλόφρονες ἴῦ ταπεινόφρονες; Ὀπὲέ 
Θγίοδρθοι, ΤΙδοδβοπάογί, Α. Β. Ο., δῃὰ τη Υ͂ οἴμος Οοδὰ. τορὰ ἐπ ἰαζτον, παῖς ἢ ΤΌΣτΩδ ἃ ῬΓΟΡΟΣ ἰγδηδ θη 
ἴο ἴΠ6 ποχὶ γϑσϑθ. Τ1|10 Θὐσιηδῃ γοδὰδ 109 ΤΟΣΊΠΟΣ, ὙΔΪΟΘὮ κίνοα 8180 ἃ ζοοὰ δοῆβο. Οιἰϊῖο ἃ ὨΌΣΩΡΟΣ οἵ 
Ουάδὰ. ανο Ὀοὶϊῃ. ΤὉ8πο Οοά. Βἰπδαις. βοβταπενό 

:ἰ ΝΟΙ πιαΐειπι Ὁτὸ τηαῖο ἐπ 7αοἷές ἐμπ)μενγίοξί, πο 
τοὐναντίον δὲ τα ΠΔῪ ΤΑΙΠΘΣ ΟἹ 16 ΟΟΠΊΓΒΓΥ ; ὃ ἐ Γοπάσχο [86 σου ἐγαδὲ σοοσο οσαρμδίίο ἴδῃ ἁ λλ ά.--Μ. 

λῶν: “" 
ονες.--Μ|.} 
ἐσένα τὸ τκαϊδαίοίο πὶ υεγδίς οσπέξηἰοεῖε.᾽" Ἱὐγτὰ.--Μ. 

[εὐλογοῦντες “Ὁ ὁδείηρ, 1ῃ6 ΟΥ]1} ἀοος δηὰ χϑίϊογ.--- Μ.} 
[8 εἰδότες ἰδ σ Δηίΐης ἴῃ Α. Β. Ο. Κὶ., δὰ τη ῺΥ οἴμος Οὐαά.--Τὶ [8 6180 οἱ θἃ ἐπ Οοά. Κ᾽ η.---Ἰ δομβτηδηῃ, 

ΤΙροποπάογί δά ΑἸΤογὰ σαὐοθοῖ 10. Οπιετπρ' εἰ δότες, Το ΟΣ : “ ΒΟΟΔΈΒ6 ἴ0 118 ϑῃὰ (πδιηοῖγ, ἵνα εὖ, 
λογίαν κληρονομήσητε) γ6 ἬΟΘΤΟ 0Δ|108,--Μ.]} 

[9 ἘῬΆΡΕΙΒΕ ἢ ΕΘΏΘΓΣΑΙ, ποῖ 8 θρϑοϊῆσ οπϑ; ομηέῖ, ἐμπογϑίογο, 'ῃ9 ᾿πάθβηΐΐο δτίϊοϊθ. “Ομέ οοἷεδίς γερπῶνι αἱἷέ- 
Ἀεγεαΐίατε ἀεὺ 

ἐσέ δρίγίμιαΐειι α 
Υαε610. κι δν" γα θ ὙΠῸ ἀ6 6 ΧῸ8 : 

ἐπὶ δυπὶ δεπεαϊοϊί ας πἰϊί, δεπεαίζοίίομἶς, ποπ δοίτπι ραξεῖυε οι εἰΐατη αοἰΐοε, δεηό- 
Ἴ6ρ Κεῖ “λάενα τεοίρίεμ ες σὲ υἱεΐεείηι αἰτές ἐα οσαγτίαϊε δεπεαίοομπέες." ΘοΣΒοσὰ.---Ἀ4.} 

͵ἰ8 δι ΐστιοτι.---"». 
όλον--ἤγοπὰ, ἀοοοὶξ. ΑἸΊογά αν βίγϑαδ Οἡ 80 ἴογοθ οἵ ἔθ Αογίδὶβ 88 γοΐοστίπεα ἰο αἰπχὶθ ΟΟΟσΔΔΙΟΏΒ, ΟΣ 

ἐαα μὲ τοῖν Πιριέϊοαηι." ΟἸἴοεθα 

Ῥοέίοῦ, ρ γδδΡθ, (0 ἐμο ψ͵}0]9 116 σοηδίἀογοά 88. ὁὴ9 [δεῖ.---Μ.} 
Ῥοχπο ΤΊ. [ν : κ " νάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ-«ἰοὶ Ηἰπὶ ΓΙ ΔΎΝΑΥ ἔγοτα Ἰργὰ δη4 80 δγοίϊὰ ἰ(.---Μ.] 

εῳωξάτω-ρυτγαθο; “ ἐηρμέγαΐξ Ῥάασενη με γεῆι αιπε 46 Ῥεγεεχμαίεν 
πεν έμεατγίι:, ἐῶ ὈΥ ΑἸ οσὰ.--Μ.} 

ὝεΣ8012, ΠῚ ὅ τ ποθ οῦδῦβ0.--Μ.] 
ἐ πὶιξευροι (ἀἰϊτοοῖθαά ΠΡΟΏ); 50 ἀσσιηδῃ, ἵδη Ἐδ8 δὰ ΑἸ γὰ.--Μ. 
δέησινπαργδυοτ, δἰ Πρ] ατ.---Δ.} 

ἢ αὶ πὶ μαῦροι (ἰ τ 1Δ[ἢ).--Μ.] 
Υατδο 18. ΜΕΥ ον 

γαιφο 14. Πρ ἀλλ᾽ εἰ καϊατναῖ Ν' σγθη, οὗ ν. 1.--Μ. 
ὮὋ μακάριοι, Ὠοΐ ὨΒΡΡΥ, μυἱ Ὀ]οΕ8οὰ.---Μ. 
τ φοβηθῆτε 

ΔΠῚ γου. “ 
ὅ0ι Ὄνος, χχυΐ!. 66, ὕα τεασέηνενι 

Βοοοῃὰ μ ἘΞ πῇογ.--Μ. 
γα 16. [35 ὃ ἐπ τα μου, οἵ, ὁ 

Α. Β. Ο., Οοά, Βίπαϊ., 

περ ὶπα  ΟΏΘΟΣΩΙ 

ἰειεξ φρο ΜΉ πεαΐογηι, σε ἴεα ταϊαΐε 65ξ ΟΟΥ̓ 
δοηογμηε Ολνίεμε 

ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε-οϊ γ8 ὉΘ ΘΙ 0]008 οὗἁ (οὐ ΖΘΑΙ]ΟῸΒ ἴογ) ἐμαὶ τ ἢ ἰδ βοοά 

6 β ονπεῦο ποῖ τογγί θα ὈΥ͂ ΟΣ ὙΠ ἘΠΟΙΤ ΤΟΓΤΟΥ, ΥἱΖ.: [Π6 ἸΟΣΤΟΥΡ τ ἩΒΙΟΝ ΠΟΥ πτοπ]ὰ ἕαΐπ 
»αοίάμαι εἰ 7ογιιίαϊπε Ἀἱεπιηε, ΤΥ. χαυὶ. 
Ῥγοπιεγμῖέ ἐὶ ἘἘοαπρεῖέο Ν᾿ ἧς ἐδέ ΟΟΥ̓ φι: ποδίξ 

Ῥεῖ οὐγίμπε αο »γοίπαε ἐπ οπεπίδιια αὐνεγ δὲς εἰ ρεγίοσιϊές ἰγταπχμίζηι." ΘοσΒδυα -- 

. Ἡ. 28: Ἠσῦ. 11. υρατθμι 
ιήδηη, ΤΊδοβασνίοτί δηὰ ΑἸέοσὰ τοοῦ χριστὸν ἴ0Σ Θεὸν.--Μι.} 

ὅτοιμοι ἀεοὶ πρὸὺ ξιοΓΟΒΟΥ ΔΊΎΓΔΥΣ ἴοτ.---Μ.] 
εκ. Ἐταμποϊδῖο ἐμθ ὙΓΠ0]60 ὙΘΥΒΘ : “ ΝΆΥ Ταῦ βδης ἶν ΟὨγίϑὲ [9 Ἰοτὰ ἴῃ γοὺ Ἠοαγίδ, ὃδ6- 

ἐπα ΓΟΘΩΥ ΔΙΎΔΥΒ ΤΟΥ ΔῊ ΔΗΒΎΘΓΙ ἰὼ ΘΥΘΙῪ ἸΏ8Δ ἐπαῖ ΔΒ ΚΘ οὗ γοῦ ἃ Τοάβοῃ ΟΟΠΟΘΥΩΩ (Ὧ6 ΠΟΡΟ ἐπ γοῦ, 
μαῖ ὙΠ τ ΘΟ ΚΏ684 δπὰ ἴοδτ."--.} 

γαδυ]δ. [ἢ ἐν ᾧ“-ἰη [86 τηρῖίογ ἰῃ πδ οὗ, οἵ. ΟὨ. 1ἱ, 12.---Μ.} 
Α. 6. Κ., Βιπαὶῖ. δηὰ οἰποσ τοδὰ καταλαλοῦσιν; Τβοποηάοτ δηὰ ΑἸδοσά, τ τ Β. δὰ οὗἕΟΣ ταΐῃο 
ΜΒ. καταλαλεῖσθε πίϊῃ 186 οπιϊποίοι οὗ ὑμῶν ὡς κακοποιῶν.--Μ. 

[Ὁ Αἀοριξωρ [86 ΤΌΓΏΙΟΙ τοδά ρα, ἐγδηδῖαίθ (Πη9 ΨῈΟΪΘ ΥῸΓ80 : “ Ἠδυΐηρ 8 σοοὰ οο 
διἰοληδί γοῦ 88 6711 ἀοογ 8, ̓ΠΟΥ ΨῺΟ δΒδηοσ γόους σοοὰ οοπγοσδδίίοῃ ἐπ ΟἸὨσ δὲ ΤΩΔΥ ὅπ τ ΪΟΏ Ἐ.ΟΥ ΕΒ 

0 δυδαπ)οᾶ."--Μ.] 

9806, ἔπδὲ ἢ ἴπ πηδέξζοῦ 

όετθο 11. [Ὁ Ττδπβὶδῖο, τε ἢ ρτοαῖοῦ σΟΠΙΌΤΙΔΙ Υ ἴο [πο οτ ρίπαιὶ, ΗΚὸ τη 6 αοστοδῃ : “ ΒῸΥ [ξ [8 Ὀοξέον ἴ0 Βυ δοΣ τ ἀοίης 
ψ6}}, ὦ [00 11 οὗὐὁ ἀοὰ ΒΒου]ὰ νὴ}}} δξ δο, ἴβαῃ ἴοῦγ ἀοίΐπα 111." Α.ἕ Β.0.ὄ Κ. 1, ομδὰ οἶμος Οοὐά., νί ἢ 
ἘΠΡΟΒοπάοσί πὰ Αἰέξοτα, τοδὰ θέλοι ἴοσς θέλες, ἴηὴ Ηθο. δὰ ΟἴΠ6Γ8.---Μ.} 

ἘΧΕΑΟΣΤΥΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

[05 ΤῊΒ ΗΟ, ΒΕΟΤΙΟΝ.7--- 9 ΑΡοβίϊο μ88- 
ἰρῃ8 (0 σοπαϊαἂο ἰπ6 ἘΡ᾿5:16, Ὀπὺ ποὶ τὶίμουῦί ἰΔγ- 
ἱπρ ον Ῥγοδορὶδ ἴῸΥ ἰμ6 σοπάποὶ οὗἉἩ ΟἸἈ γἰβεϊδη8 
ἴῃ ΖοΏΘΓΑΙ---ἰτγοβροοίζνο οὗὨ ὑμεῖς βοοὶδὶ ροβί(ο 
--ἰὰ (μοὶ ἀθ 8} 158 τ 8 ὉΠ ΟΩΪΥ πουν]ὰ; δ6 
συθαίδη ἰδία {Π 680 ΖΟΠΟΓᾺΙ ὀχμουίδιϊομϑ ὈΥ ᾿παὶ- 
οδιϊηρ ἐπα 766 1158 {Π6Υ οὐχσδύ 0 ΘἸΟΥ 8} Ὀθίοτο- 
Βδηῃά ἐμ οπὸ ἰοτγαγὰ {π6 οἴ. 

Γχβ. 8. ΕἾ ΏΘΙΠΙΥ͂, 811 Ὀθίηρ; οὗ Ομ 6 τη, 
δυτηραιϊῃϊ πίη, Ἰονέη ἴ[8.6 ὈσϑδΣθ, οοσ- 
Ῥδβαϊομαῖθ, οουσίθοτιβ ἐπεϑα ΤΑ ν δὲ τέλος, 
δήύγου Ὁ 8] Ασοουδβαίΐνο, ἰηἰχοάμποοβ ὑπὸ {πἰτὰ ταδί 
αἰτϊβίομ, δηα σοποϊυβίοι οὗἩὨ ὑπὸ Ερί8ι16.---[Οβου- 
ἸΠΘἢΠ5 δΌΡΡἢΪ65 ἐμθ 0] οὶ ΘΟ πΘοίΐο : τί 
χρὴ ἰδιολογεῖσϑαι: ἁπλῶς πᾶσι φημί. τοῦτο γὰρ 
τέλος καὶ πρὸς τοῦτο πᾶσιν ὁ σκόπος ἀφορᾷ τῆς σωτη- 
ρίας, καί τοῦτο νόμος πᾶσιν ἀγάπης.---Μ. 1---ὁμόφρων 
πξεόμόνοος ἔγοτη φρήν, οὗὨ ὁπ6 τοϊπά, δρσγϑοίῃς ἴῃ 
ΤΑΆΠΙΟΥ ΟΥ̓ ἐδ 1 τ Κίτιρ, 80 88 ἰ0 ῬΌΓΤΒΙΙΘ 0Π96 6πἀ, δηα 
ἴο Ππιδ κα σὨοΐ66 οὗὁἩ Οὴ6 ὙΔΥ, οὖ. 2 ΟὐΥ. χὶϊ. 11; 
ῬΆΪ 11,2. 

[Βοθοτὶ Π1Δ]]:-- σου] πὸ ἱπάθ]ρο {86 ΒοΟΡ6 
ἰδδὶ συοῖν ὦ δἰδίθ οὗὨ ἐμίηαβ ({. Φ., ΟἤΘμ 688 οὗἁ 
Ἰἷη4) νγὰβ ᾿Ἰ ΚΟ βοοῦ ἰὸ δϑίδ δ (8617, γγθὸ 
δου] μ4811 (μ9 ἄδιντη οὗὨ 8 Ὀσὶκηίον ἀν, δμὰ σου- 
διάον 1ξ δ 8 ὭΘΘΣΟΡ ΔΡΡΡΣΌΒΟΙΝ ἰο (86. υἰετηαὲθ ἐσί- 

ὌΠΡΒ οὗὁἨὨ ἰδ ΟΒυγοῖ ὑμδὴ ἐπ 6 8η}818 οὗ ἔΐτηθ 
Ββεανο γοὶ στοσοσἀβα, ἴῃ {δ δοσοιιρ} }8δηηθηΐ οὗ 
ΟἿγΣ [ΟΡ 8 ὈΤΔΥΟΥ, ὑπδὺ 4}} Η18 ῬΘΟΡ]Θ ΙΩΔῪ ὍΘ 
006, πιὸ πουἹὰ ὈομοϊΪὰ 4 ἀοτμοηδίγαύζοη οὗ ἐδ 6 
Ὀἰϊνίπειγ οὗ Η]8 σοϊβδίου, νιῖςι (89 τηοδὶ ἱτηρίουβ 
οουἹὰ ποὺ γοδὶβὶ, δὰ Ὀομοϊὰ ἰῃ ἰδ6 Ομυτοῖ 8, 
ῬΘΔΟΘΙῺ] μαυϑη ἱπν  πρ ἔμότα 0 σοῖσο ἔσο ἐδ9 
ἰοϑαῖηβ δηὰ Ῥευ1]5 οὗ (818 υπαυΐϊοὺ οσρδπῃ, ἰο 8 
ΒΔΟΓΟα ΘΠ ΟΪΟΒΌΓΘ, 8 Βοαιοδβίογοα δροί, τ ἱοῖ {6 
ΒΙΟΤΊΩΒ 8δη4 ἰθιηροβίϑ οὗ ἰ16 του] ΓΘ ποΐ Ἀ6Σ- 
ταϊἐθα ἰο ἱπναὰο."--Μ. 

συμπαϑεῖς, (6 αἰδροβείλοιι τ 16. ὁπ ίο6 ΓΒ ἱπίο 8}- 
Οἰμ Σ᾽ Β ψοδὶ ΟΥ ΜΘ, ᾽0γ8 ὙἱῈ (π6 ἰογίηρ, δπὰ 
ὝΘΟΡΒ ὙΠ 86 ποορίηρ, Βοπι. χὶϊ. 1δ; 1 Οογ. 
χὶ!, 26; ΗΦὉ. ΧΙ. 8. ΑἸτΑΥΒ ἰο 866 ἴῃ ἰδ βυΐ- 
ἴον πρδ οὗ οἴμογΒ ΟὨΪΥῪ ἃ ᾿υἀϊ6 141 οὐ ρῬΡεαδρορίοδὶ 
οἸομηθηῦ, 18 ΘΟΠΙΤΆΣΥ ἰο ἰδ0 τηϊηα οὗ ΟὨγὶδβί. 
[Ογἰβϑιΐδῃ ΒυτηρδίὮΥ τοΐαϊοβ 8180 1.8 Βοοδοῖδαυ- 
600} ΒΔ ΠΟ» οὗ ΒΌτηδΔη πδίυγο, ὑμδὶ ᾿ηΔὴ ἃ] τ Υ8. 
5668 ἴῃ {86 Βυ Ἴ 58 οὗἨ Οἰ ΘΓ Β βοιμοί εἰς μοί 8]-- 
ἰοχοί μον αἰ βρ]θαβίηρ.--- Μ.} 

φιλάδελφοι, οἷ. οἰ. ἱ. 22; ἰν. 8; τ. 9; Βόοχη. ΧΙ]. 
10.-- εὔσπλαγχνος, Ὅταγο, οουγαρβθοῦδ, ὑπ 6} 8150 
ὑθηοχ- οαγίοα, σοϊηραδβίοπαίϊθ, 88 οῦθῚ. Τΐβ 
υδ} 1, 6 ἐμδὺ νοι ΓΟ] οτγϑ, ἢ88 δ᾽σοδαν ἃ 
ὈΘΑΤΙΏΣ ΟἹ ΟΣ σοπάιιοί ἰῃ τοϊαίϊοη ἰο ὑπὸ ψοχ]ὰ. 
--οφιλόφρων, κὶπὰ 'π ἱπουρὺ δηὰ ἀρο6α, ὈΘπθγο]οπὶ, 
ἰο ΘΥΟΥΎ ΒΟΥ. 

[1μοἱ χίοι : --α ΤῊ 8. οουχίθουδηοθ8 ὙΔ16 8 ἰδο 



δ8 ΤΗῈ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ΑΡοβίϊο ὑϑϑοϊησηθὰδ ἰβ ποῖ βαϊββοὰ υἱ τ τπδί 
ἔοοδΒ πὸ ἄθορος ἐμὴ ὙΟΣΒ ΟΥ βοδίισοθ. Τιηδὺ ἰδ 
Βοχηοίἑτ98 8 6 ὌΡΡΟΣ ραχτηθηί οὗ Τη8]166, Βα] υὐΐης 
ἷπὶ δου ἴῃ [8 ΤΟΥ Ὑ ΒΟΙῚ ΠΟΥ ΔΙΘ ὉΠἅΘΥ- 
ταϊπίης 8}1 ἐπθ ἀδυ, δηὰ βοιηθίσαθα, ὑπο ἢ ΤΔΟΤΘ 
ἱπηοοθηΐ, ἰὺ ἸΔΔΥ ὍΘ ἰχου Ὀ] ΒΟΙῚΘ ΙΏΘΓΘΙΥ ὉΥ ἰδ 6 
γαὶῃ δὐοοίδίλου δπὰ οχοϑδδ οὗ ἰὑ; δπὰ ουϑὴ (18 
Ὀοσδοπιοδ ποί ἃ 860 28}, τηποἷ 1085 8 ΟΠ γἰβίϊαῃ:; 
8 ΟΥ̓ΟΓ-δίυαγῖηρ᾽ ΟΥ δοίης οὗὨ (μἷ8 18. ἃ ἰοκϑῃ οὗ 
ΟΡ πο588, δπα 8 ὈΘΙΟῪ ἃ 50]1ἃ τοϊπα. ΝΡ ἴδ 1 
ἰμδ. ζΖΓΔΥΟΥ δὰ ὙΪΒΟΣ ΜΔΥ οὗ οχίοθσηδὶ, Ρ]Δπ 8] Ὁ19 
ἀορογίμμοῃί, τ ΒΙΘὮ ΚΠ ΔΏΒΟΓΒ (8 ποσὰ, Τδδὶ 
δ {80 ουὐἱον Βα], ἰηἀοοά, Ὀαύ {86 ἰδίπρ ἐ{β0 ] 7 8 ἃ 
Τϑα 168] βυϑοίμ 688 ἰὼ ἐπι6 ὑθῦρο» οὗὨ 1} πυϊηά, (δαὶ 
ΒΡΓΟδάβ ἰἰβ6] ἢ ἰηΐο 8 Ἰωδῃη Β ὙΟΣὰΒ δηά δοίϊοσιβ; 
δηὰ {μ15 ποὺ ἸηΘΥΟΪΥ παίαγαὶ (8 ζθη016, Κἰπὰ αἷ5- 
Ῥοδί(ΐοι, νι βῖσἢ 18, ἱπάορθα, ἃ πδίῃσαὶ δάνδηίαρο 
γ ΕΙΘῚ ΒΟ μ8 76), Ὀαὺ Βρὶ τὶ ὰ4), ἔγοσῃ ἃ ΠΟῪ π- 
ἰᾳχο ἀοβοθηῃ θα ἔγοσῃ Ἀθδύθη, δπ 80 ἰῃ ἐΐ8 οτἷρ- 
πα] παίυσγϑ ἰΐ ΓᾺΓ 6Χ06}18 {10 οἰμιο ΥΒ, ΒῸΡΡ 1198 ἰΐ 
ΘΓΟ ἰὑ ἰ8 ποί, δῃηὰ ἀοίὶβ ποὺ ΟἿΪΥ ἰθογοδδο ἰὑ 
ὙοΣο ἰὑ ἴδ8, Ὀυὺ οἹογαίοθ ἰύὺ δῦουθ 1.86]7, ΓΘΏ ΘΕ 
ἐϊ, δῃὰ βοίβ ἃ ἴῦοσϑ δχϑοϑ]οηὺ βίδιορ ΡΟ 10. 8660 
Ὡοὲθ ἴῃ Αρρᾶδσ. Οεϊί,, εδονο “ΜΟῚ 

γεξκβ. 9. Νοϊ σου ᾶοσίμ ον ἔοσ ου]ἱ, οσ 
τα ρ ἴοσ χα, ὩΔΥ, σταῖμοσ οἱ ἴμ0 ὁ0Π- 
ὮΣΑΣΥ, Ὀϊ]Θπαίηρ, Ὀθοδῦδθ γὸθ 'σπονν ἱμεὶ ἴο 
τι15 θη γ9 νγϑσθ οδ]Ἱ]Ἱϑά.--- Τὸ Αροϑί]θ, Ὁ 
γΟΟΙΣ ΘΠ ἀϊηρς ΔΌΒΟΪ ΘΙ ἔγοϊῃ ΘΥΘΤΎ Κἰπα οὗὨ γθ- 
γΘηᾷ6, δὰ (Π6 Ἰογο οὗὁὨ ΟἿΣ Θποιρὶθ8, 701] {80 
ΟΧΡΓΘΒΒ ἀθοϊδγδίΐοιβ οὗ ἱμ0 δαυϊουν; ὑμ18 18 α͵80 
οὐϊάθηι ἤγοτῃ ἰ9 γοδβϑο οἱ τ βὶοδ 6 στοῦ πα ὑδ9 
οχμογίαίίοη, Μαίς. ν. 89, οἱο.; ζζκο. γνἱ. 27, οἱο.; 
οἵ. Βοπι. χὶϊ. 17; 1 Το88. γ. 1δ; 1 Ῥοί. 1]. 28; 
1Κο. νἱ. 28.---εὐλογεῖν, ἰ(μὸ ἀΐγοσί δοπίγαδβί οὗὅὨ ὑϑῃ- 
ἀογίηρ, ΘΥ1} [ῸὉΡ ΟΥ]] δῃα ΓΑΙ] ὴρ [ῸΣ Ταὶς. Τὸ 
1685, ἰο ἀοβῖζο ροοᾶ, δηὰ ἰὸ βῃον ἰΐ ἐπ ποτὰ δηὰ 
ἀοοά, ουϑῃ 88 ἐιο Ὀϊοβδίηρς οἵ ἀοα 18 ἃ γϑα) ἐγ. 
ΤῊ6 νογὰ ἰ ρ 1168, δοοογάϊηρ ἰο Οδ]ου, ΘΥΘΥῪ κὶπὰ 
ΟΥ̓ ἐθιροΓΪ δηθὰ οἰθσηδὶ Ὀοποδίβ, ὀρθοὶ! {6 
Ἰαϊίοσ. [8.999 ποίθ ἱπ ΑΡρασ. Ουῖί., δθουϑ.---Μ.] 
--Ο|ἰΉὶς τοῦτο, νἷἱκ.: ἰο Ὀ]οπδίπρ, ἀο ποὺ ἰοΐπῃ ἰο ἕνα, 
οὗ. οἰ. 11. 12, [0π ἐδθ οἶμον παπᾶ, 866 ποὶθ ἴῃ 
ΑΡΡαδἷσζ. Οσεῖϊξ., δῇονυϑ.---Μ.7---ἰκλήθητε, 8.8 αἰδοῖ» ]θ8 
οὗ 936δὺ8, δΔῃηὰ οἰ] ἄγοη οὗ ΘΟοα, γοὰ ἃγὸ ἀρειϊποα 
ἰο 06 [86 Ἰέσῃί δηὰ {Π0 βα]ΐ οὗ ἐ9 που]ά, δὰ ἰὸ 
οχογῖ ἃ Ὀοηοδοοηί ἱμἤθθηοθ οἱ ἱἰ, Μαίί. γ. 18. 14. 

Τμδὶ γὸ δϑου]ᾶἃ ἱπμοσὶϊ Ὀ]θβαὶπβ.---Τ 0 
ἰά68 πρ] θὰ ἴῃ ἐμο80 τοσὰβ ἰβ: 88 γ6 ΒΟΥ͂,, Β0Ὸ γ0 
88.8}} ΥΟΔΡ, 85 γ9 ὙΟΥΚ, 80 8}8}} ὈῸ {Π6 Τϑδοι- 
ῬΘΏΒΘ, Μαίί. υἱῖ, 2; νυ. 7; χ, 82; {κὸ. νἱ. 88. 
[8366 ποίθ ἐπ Αρρᾶσ. Οτΐϊ., δῦουϑβ.--Μ.]7---κληρο- 
γομήσητε ΥΤΟΙΟΤΒ, ΒΟΎΤΟΥΟΡ, (0 {89 ἔγϑο ζγδοθ ἰῃ ἐπα 
αἰδισὶ θα οη ΟΥ̓ ἐπ6 γϑοοιρϑηδο, ὑμδὺ ἐξ 8. ἃ σο- 
ψδζὰ οὗ ρτϑοθ, ἱβθῃ ἰο {μ6 {1110 οὗ {μ0 ϑομβὶρ, 
δηα οοπδίδηΐ ροββεββίου, Μαίί. χχυ. 84. Ομτγ- 
βοβίοιι :--- ΕἾσΘ 18 ποῦ οχ ϊηρυϊϑοῦ πὶ ἢγο, 
δυὺ τὶ παίο ; ̓ἰἸκουγδο σός δηὰ μαίτοα, ποὶ 
ψὶ!ἢ τοί]! ἰΐοη, θα τι σοη ]θπθθδβ, υτα }γ 
δηἃ Κ᾽παπο88."" ---ΟΟΥ̓μαγά:--- 6 ΒΟ] ουοτβ, ἱ ὑπο Ὺ 
ΒΤ οὐοηαοά, Βῃουϊὰ γϑοο]]ϑοὺ ἐμαὶ αοἃ 85 ποὶ 
οοὐογοα ὑπ θη Ἡἱ ΗΘ συγβο, δἰ ἐπουρὶν {Π 6 ἀο- 
ΒΘΕΥΘ ἰὖ ᾿1ϑὺ 88 τη0}} 88 Οὐ ογδ, Ὀυὺ Π85 Ὀ]οθβοά 
ἐποὰ τὶν 411 ὨΘΑΥΘΏΪΥ Ὀ]οββίηρ."" --- Ἥ Ο110Γ :-ς 
ὙΟΟΡ Ἰοί ἰ8 Ὀθύον ἐμδπ ἐμαὶ οὗ [86 πηροῦ]γ. 
αοάἄ 88 64116α γοι ἰο {86 ἱπῃογίίδησο οὗ Βθδυθῃ, 
ἐμαῦ γοὺ ταὶρί Ὀ6 ὑπὸ ομἰ]άγοη οὗ αοά, δὴ ἃ )οἱπὶ 
Βοῖτϑ τὶ ΟἸγὶδὶ, απ Ὀθοοῖηθ ὑμιὸ ΒΏΔΤΟΥΒ οὗἁὨ {86 
Γλινίπο δίατο. Οἱ (89 οἶμον Βαπᾶ, ἰ89 ὑῃ σοῦ] 
4ΥΘ γτο᾽θοίοα ἔγοπι 886 Ῥγθϑθῆοο οὗ 604, διὰ οχ- 

ουάοὰ ἔγοια {πὲ ἈΘΔΥΘΕΪΥ ἱπμαυ δσισθ.᾽ [ΓΟ σὶδ- 
ἐΐδη σούθηρθ ἰΒβ ἰο ἔοταῖνο δὰ ἔοσ χοῦ ἱήυχθαδ, διὰ 
ἰο ὈΌΣΥ ὑπο πῃ ΙΟΥΘ. 

ΤΠ6 Βδῃ δ] ἰγοθ μογίσηοδ, ἨἩΒ6Ώ ΣΙ ΘΏ, 
Τηθ ἀχὸ ἐδαῖ Ἰαἰὰ ἐξ Ἰονν. 

1,οἱ εἷπα ἐμαὶ Ὠοροδ ἴο ὃθ ζογκῖτ 
Ἑοχκχίνθ δηὰ μῖθϑα ἰδ 706. 

ΟἿ Ῥχονυ. χχυ. 22; Βοπι. χὶϊ. 20.--- Μ.] 
γε. 10. ΕΣ δὃΘ νγδο ἄθεϊσϑι ἴο ἴον 1ἰΐθ 

--ἰαὶ [097 Βρϑεαὶς πὸ ρβυ19.--- Τὸ ὀχβογίδ- 
ἰΐοῃ ἐο υτθ ]θ σοημάυοσὶ, δηὰ ἰὴ Ἰογϑ οὗὅὨἨ δηῃθιΐοβ 
ἷ8δ ΠΟῪ δΒυδείδηϊ αἰοαὰ ὈΥ οἰΐδίζομα ἔγοιῃ ἐδ6 Ο]ὰ 
Τοβίδιηθηί. Τ|ι686 οι θοαγ ἰδ6 ἐσοΐ ὑμπδὲ δυοῖὶ 
οοπάποὶ ΔΑΒΌΓΟΒ 8 οὗὨ ὑπ ῥσοιθοίζοῃ, [89 στϑοΐοιιβ 
τοματὰ δηὰ Ὀ] βίης οὗ ἀοα. ΤῈθ Αροβίὶο αῃοίο8, 
γι ποι ΔΩΥ ἸηδίοΥ 18] Ομ δηρο, ἴσοσῃη Ῥβδ]τὴ χυσὶν. 
Υ. 18 ἰο ν. 18, (μ6 βοοοῃὰ Ῥούβοῦ!: Ὀοὶῃρ οπδηροὰ 
ἰπίο 89 ὑκἱτὰ ἴῃ τοσβοβ 18-16. ΟἿΪΥῪ νυ. 18 γψδγίοϑ 
ΒΟΙΩΦΉΎΒΔΙ ἔγόμα ἰδ ΧΧ., ὙΒῖΘΒ Τοϑαβ : ὁ θέλων 
ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν, ὙΓ811Θ ΒΟΥΘ ΜΘ ΒΑΥΘ: ὁ 
θέλων ζωήν ἀγαπᾷν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας. ΒΘ 6] ΒΆΥΒ, 
“Ἅ ἐμαὶ [ῃ9 Αγροβίϊο δὰ ποῖ βα]ὶ, βαγίῃᾳ: ἯΠῸ 
Τ6 8} δηὰ ἰγο}Υ Ἰουο8 110, ο 8 80 ἱβογου δ) 
ἰῃ φασηοδὶ δθουΐ ἐμ ῖ8 Ἰογο ἐμαὶ ἢ9 ἔ18]5 116 ἀ6- 

10 Βθϑ8 Ὀοίΐοῦ, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἰοὸ Ραΐ ἃ 60πι- 
Τη8 ΕΥΟΥ ζυήύν, 88 ἱπ (9 ΧΧ, «.Ἴοβο ἀρείχεϊα 
ἰο ᾿νθ, δὰ ἰο Ἰοῦθ δῃὰ 860 χοοὰ ἀΔγ8β.) Τ8ὸο 8]- 
ἰογϑίξου Δ Ὺ δνὸ ὈΘΟΘῺ τηδὰθ τ ΐ Τοίθγθηοθ ἰὸ 
(080 βαγίηρθ οὔ ΟΒγὶδὺ ψἷο} δαάυοσί ἰὸ δ ζ2]98 
Ἰογο οὗ ᾿ἰἴο, Μαίί. χ. 89: χυὶ. 28; Μαρὶ Υἱῖ!. 86; 

1κο. χυὶΐ. 88; ὅτο. χίϊ, 28.---:δεῖν--- ΓΝ, οἵ 
οχροῦίθῃοο δπὰ θο)ουπιοηί.---παύειν---ἰο Δ Κὸ δ 
θπα οὗ, ἰο Δ|1γ, ἰο βίορ, ἰπάον, κϑοὸρ Ὀδοὶ ἔγοπι 
8 ἰδΐπα. “6 ΟΧΡΡΘΒΒΙΟΣ ῬΓΘ-ΒΌΡΡΟΒα65 [6 Ὡδί- 
ὉΓ8] ὈΒΥΌΪ 658 οὗ {86 ἱοηραθ πὰ ἐΐβ π|ι]ὰ, πδὶ- 
ΓΑΙ ἱΡῸ]Β6 ἰο 60]].᾽ Ἡ:ϑδίηρον. [““Ο ΔΙ ν]ἢ :--- 
“Ῥγίημωηι ποίαί, σι ἴέπσια υἱΐα οαυεπᾶα εἰμὲ, 
πεηῖρα η6 σοπίωπιοϊοδὶ αο ρείιαπίες δίνιμδ: ἀειμαδ 
"8 γαμάσμίεηὶ αα ἀμρίοεΣ. Ἡΐδηις αὐ 7ζαεία ἀεεοεη ας 
"6 ἰαεάαπιιιϑ, υοἷ πα ομὲ ἐηζεγαπιιδ ἀατιπαπα."--- 
Μ, [-χείλη αὑτοῦ. (1 ΔΟΒτμα πῃ δηὰ Τὶβομβοπάοτῖ 
οὔ αὑτοῦ).---τοῦ μὴ λαλῆσαι ἰΒ ρφογοττιοὰ ὈΥ͂ ἀπό. 
ΠΟΥ, Ρ. 278.---δόλος ἀθῃμοῖθδ δοίϊηρ ἰλ9 ἀδοοῖνεν 

ον Ἀγροοτίίο; ΓΘ 1.9, οἵ, 568. 1. 26. Ῥενϊὰ, ἴπ 
{18 γογ80, ΤΘΙΟΥΒ ὈΓΙΠΙΔΥΪῪ ὑὸ ἐθιηρογαὶ 16 δηὰ 
ΘΧΡΟΥ ΘΏΟΘ, 80 ἀο068 Ροίρον. 

γελᾷ. 11. Τιϑοῖ ἶσα ΌΤΙ αΥν8Ὺ ἔσο ον -- 
δᾶ ρύσχαυσ ἐἰ.----ἐκκλένειν Ξκεεὶο Ὀδηα οἱ ΟΣ ἔγοσιῃ, 
ἰὐΓ ΔΎΘΔΥ ἔγοιῃ, βθυη, δυοϊὰ, ἀθοϊίπο, Βομ. 11]. 
12: χνὶ, 17; 18. 1. 16. 17; Βοσα. χὶϊ. 9.----ζητεῖν Ξξξ 
διώκειν ΘἸΒΟΎὮΘΓΟ, 1 ΤΏο88. νυ. 1δ:; Βοι. χὶϊ. 18. 
[866 ποθ ἱπ Αρρασ. Ουὶὶ.-- -Μ.] 

γεβ. 12. Βϑθοδῖδο ἴ86 ουϑοῦ οὗ ἴ86 Τωοσᾶ 
ΕΣΘ ὌΡΟΣ ἔξ στἱβ ὨϊΘΟΏΒ, οἱο.---Τ 6 τοϑ80Ὲ ἰδ 
ΠΟΥ͂ ρσίνθῃ ὙΠῪ ἰμο86 το δοὺ ὉὈρου ἐμ ργοσοάϊησ 
Θχ βοσίδ ϊοῃ ΤΏΔΥῪ ΟΠΘΥΪΘΕ (86 ΒΟΡΘ οὗἉ ̓ ϊἴ δοὰ ροοὰ 
ἄδγϑ, ἀπὰ ἐμ σομίσζασυ ἰ8 βἰδιϑὰ.---ὀφθαλμοί διὰ 
πρόσωπον ΔΥῸ ὮΘΥΘ ἰπ δη 1 6518, (ἢ 6 οὔο ἀδποίϊης 
{86 στεοΐουβ τοραγάϊηᾳ οὗὁἩ σοά, ἐμ οἱδον ΗΪ5 Ἰοοῖκ 

ἷῃ ΒΗ ΖΟΥ.---κύριος Ξ-Ξ ΓΤ πο ΟἸγῖδὲ Ῥυΐ (89 

Εαίμον, οἵ. 748. ν. 4.---ἐπί ποὶ τες διζαϊηβί, 88 1. Βδ8 
ποὺ ἐμπὶβ πιοδηΐηρ. Ὁπάογβίδπα: δγὸ ἀϊγθοίθα. 
“9 δγ ὑγοὩύ ἰο Ἰοοὶς τὶ ἃ ΒΟΥΘΡΘ 676 08 ἰδ086 
ὙΠ} τ Ὸπὶ ΜΔ ΓΘ ΒΙΗΡΥΥ.᾽, Βοῃροὶ:---ΑὨΓῸ 
οχοΐίθ8 ὑ86 ΘΓ υτηϑὴ σου 6 Π8866, 008 Ὀγῖρα- 
ΘΠ {86 6γ65.᾽ οὗ, 2 βΔ:η. χχὶϊ. 28; [ογ. ΧτΣ;, 10 
Χχ, ὅ; Ῥβ. ἸχυἹἹ. 8. 

τοδηακ.᾽» 
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Γεβ. 135. Δηᾶἃ Ὑπὸ ἐδ Ὧο6 ὑμεῖ---ἰἦ γοὸ Ὀ6 
ΘΙΔΌΪΟΟΣ οὗ ᾿Βαδὶ νοῦ ἰα κοοᾶ 2---[Π ἴθ 9 Π 090 
ἀσγετῃ ἴσοι 86 στδοίουβ Τοχδτὰ οὗ αοὰ αϊτοοϊοα 
ὅροῦ ἰδ τἰχείθουδ. τίς κακώσων, γῆ Ὑ1}} 6 αδὲδ 
ἰο βασῃ γοῦ, το πὶ} θ6 βυβοχοα ἰο ᾿π͵υγο γου 
αἵ, [5.]. 9; Βοπι. Υἱὶ!. 88. ΤΟ β61η860 ἰβ ποῖ: 
Νοδοὰγ ν1}} βδυϑ ΔὴΥ ταοϊπὰ (0 ἤδστη γου. Ῥοίοσ, 
δὲ ἰοδδὶ, κηονν ὑπ 6 τ οῦ]Ἱὰ αἱ ΟΓΘΓΥ ἀπαὰ ᾿ἷ58 Μ85- 
(ον δὰ ἰογοϊο]ὰ αἱ ΟΥΟΠΕΪΥ, οἱι. 11. 12. 1δ, 18: 11], 
9. Μεὶι. χ. 24: Μ)κ. χ. 44; ὅπο. χἱὶϊἹ. 16. Τ6 
ῬΑδδΑΘ ΒΌΡΡΪἾΪ68Θ ἐμογ ίογθ ΠῸ ὩΘῊῪ ΤΟΘΒΟΣ ΓῸΥ 

Ὀΐδηο88 δηὰ πρ πτθ αμε ΘΕῈ τὸν ςι τοῦ ἀγαϑοῦ. 
[ϊλέμπιαα, Τιβομπβοπάοσῆ [δὰ ΑἸέογὰ τίἰϊὰ Α. Β. 

. δὰ οἰ6γ8.---Μ.}, ΧΥ ζηλωταί; ἰδὲ 5. 1ἰῃ9 
ποῖ ἀμῆου]ί τοδάΐηρ, ΕἸΤΟΒ τ 1190) [ζηλωταὶ 18 
δοίξες δυδίιδἰποὰ δηὰ υἱοὶ] ὰβ ἃ θοϊο Σ᾽ Β6 669 ἐμιδῃ 
μιμηταὶ, Ἡ ΙΟΙ Ἰαίον τοδϊηρς ΑἸέοσὰ ΒΌΡΡοΟΒοΒ ἰὸ 
μιδῦο Θ0)0 ἰῃ ΣΟ 8 920. 11.---Μ.1. μιμηταὶ 18 
Οἰδο τ ΘΓΘ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΪθαὰ ἰο ῬΘΓΒΟΏΒ, ΠΟΓΘ ἰΐ 15 δΡ- 
Ρἰϊοὰ ἰο 9 δυδίσδοί τὸ ἀγαϑόν, Ὀθοδιιδο ἐλ6 σοοά 
88 ρογϑοηϊβοὰ ἱπ ΟἸ χίδί 15 ἰὴ 9 Ῥοϊηὺ οὗ Σοΐθϑγθσιοθ, 
εἴ ΤΙς, ᾿1..14; 8 5:ο. 11. 

γεβ. 14, Βαϊ ἢ ονϑῶ γὸ βιϑδοι--Ὀ6 ποῖ 
ἰοπὶδοᾶἃ νυ ἢ ἘΠΟΙΣ ἸΘΙΤΟΙ ΟΣ ὍΘ ἸτοιὈ]6ᾶ, 
--Βοὶ διδοῦσα αοα βμου]ὰ ποὺ ργονυϑηΐ γοῦν δυΐ- 
ἰετϊηζ, 85 ἰηἀοοὰ βοπιο οὗ γοὰ βαῦο ὈΘΟῚ ΔΙΣΟΘαν 
Υἱδιθἃ πτὶϊ βυδογίηρ, οἰ. ἱν. 12. 17. 10; τ᾿ 9.10, 
79 879 Βουθυ  Β61088 Ὀ]οδϑοά 11 γο ΒΥ οα δοσουηί 
οὗ τἰρϊθουδηοδδ, 88 ΟἸγίδέ βαυϑ, Μαίί. νυ. 10.-- 
ἐ τὰ ἰλδ6 Ορίδεϊγνο ἀδθμοὺθα δμδϑδοίέθα ῬΟΒΒΙ 11 γ, 
πιίβου! ΔῺΥ γοίοσοποθ ἰὸ ἀοβδηϊίο ἐπθ. ΤΌΠΟΥ, 
Ῥ 8090. ΓΑυσῃδίϊπο: πισγένγαπι ζαεὶΐ πο Ῥωώπα εοἀ 
ἔδι:μα.---Μ.].---δικαιοσύνην; οἷ, 68. 11. 24, πο ΟὨΪΥ 
(56 οοπΐοθδίου οὗἩ 80 ἰσαΐϊι, Ὀὰὶ σἰροΐ δηὰ ΒΟΙῪ 
ἰδιπκίης δηὰ ᾿ἱυϊηρ, τ9}}-ἀοἷπς ἰπ ΖΘΠΘΓΑΙ, οἵ. Υ. 
11. 18. 17; 11, 20; Μαὶϊξ. ν. 20; νἱ. 88, ὙΠ ΟΣΟ ἰδ 
Ὧ0 ΣΟΆΔΟΩ [07 Βοος ΒΟΣΘ ἰδὸ Ῥδα]ϊηο ἰάθα οὗ 

, ιοε 86. ἐστὲ αἵ. οἰ. 1. 9; ἱν. 18: 
δοὺ τ.17. [Βοηᾳ6}: “,)ὸ λοῦσ φωδάεπι υἱίαπι δεαίατε 
νοδὼ αὐΐεγί, ὕππιο ροίίωδ αὐυρεί.᾽" ---Μ.].---τὸν δὲ 
φόβον αὑτῶν 586. οὗ οΥἱ]-ἀοογΒ, γ. 12. Τΐδ ἰβ ἃ οἱ- 
ἰδίου ἤγομι 18. Υἱλ, 12, 18. φόβον ΤΩΑΔΥ ὉΘ ἰδῖκοη 
ΒΟΙΪΥΘΙΥ ΟΥ̓ (119 ἰοΥΣῸΡ ὙΒῖοΒ (ΠΟΥ οδυδο, οἵ. ΦοὉ 
τι, 25; Ῥᾳ. χοὶ. δ, ΟΥ Ῥαβεΐυοὶυ οὗ {μ9 ζδδυ σῖίὰ 
ἘΠΙῸΝ (ΠΟΥ Δ’ὸ βοϊσθα, [π|16. υἱϊὶ. 12. 18, {89 
πογὰ δϑοῖοβ ἰ0 ΒΆΥ͂Θ ἃ Ῥαβδῖυθ Β0Ώ80, Β6ΓΘ δὴ δοϊΐγο 
006. Βο ποί δίγαϊά οὗ (10 ἱδσσοῦ το (ΠΟῪ ἰπ- 
δρῖτο, διὰ ἀο ποὲ βιιβοσ γοιγβοὶ ἰὸ Ὀ6 ἀϊδοοι- 
κεγίοὰ, [Βαϊ 860 ποίθ ἰπ ΑΡρϑσ. Οὑὶί. δῦθονυϑ.-- 
Μ.1]. ταραχθῆτε, ἃ οἰϊθλαχ, ἰο Ὀθδοταθ οοπηυδοά, 
ἀϊδοοποοτίοα, σου δ]οα. 

γεν», 1ὅ. ΝΑΥ, σαῖμοσς βϑῃ ιν Θοᾶ τδ6 
1ιοτᾶ ἰῃ γοῦςσ ϑασίβ.--- κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἀγιά- 

σατε τα» ἼΓἼ , ἴο δάοτο αοἂ 88 ἰδ ΒΟΥ Οπ6, 

ἰ0 δοκηον]οᾶρο Η18 ΒΟ] 1π688 ἴῃ ἐβουρμί, τοζὰ δηά 
ἀεεὰ, Μιι. νἱ. 9, Οδινίη:--  Πἶ ττθ σὰ σομγίποοᾶ 
ἴτοια [ἢ 6 ἀϑρὶῃ οὗ οὰν 808] {μαι ἐΐ:9 ῥσοιαϊβοὰ ἢ 6] 
οἵ Ξ(οἀ ᾽5 41}- δα οἰ ομΐ, νγο 888}} Ὀ6 τηοδὺ οϑοοίυ}} Υ 
διτοϑὶ σοί ηϑὶ 4}1 ἴθ δ." Οσοηπίοθδβίοι, Ὀοΐηρ (μ9 
ΟἸΕΣ βδῃςι δοδίζοη, τηυδὲ 6 πηϊοά ἰο ὑπ6. ᾿ΠΠΟΡ 
δδηοἰβολίίοι; Ποησα ἰδ6 ἀχδονίαιΐοη τ ἰο ἢ 70]- 
ἴον οἵ, Βοπι. χ.ἕ 10; Μαίί. χ. 82. [18 γὸ δἀορίοὰ 
Ἰὼ ἘΕΡΒΣ Οσὶι. ἐμ τοδΐῃς κύρων δὲ τὸν χριστὸν. 

Βοίῃβ τϑαάν αἰσσαυβ ΤΟΣ 8 8:5060:--- 
Βορθ ἰῃ γου.---ἔτοιμοι δὲ (1 δομτηδῆπ οταἑίβ ἀξ; 

. ἔβδῃ ἕτοιμοι που] ἀθβπο (Ἀ6 βαποιβοαιοα). Βαὶ 
᾿ἤογξεί ποι ἐπαὶ ἔγοοάοιῃ ἔγοτα [88 7δδγ οὗ πιδὴ ἀ068 

δορὶ ὁχοϊαἀο Ὀὺπὶ ἱποϊθθ ΧΟΘΡΟΒ ΔΙ ὈΪἰἰγ. Τδθ 

στ βάδη, δαυα Βίοϊ ον, 18 ποὺ Ὀοππὰ ἰοὸ δοοουπί 
ἴον 18 ζϑ ἢ 0 ΔΏΥ ΒΟΟΡ̓ῸΣ ΟΥ βυοὶ ᾿ἰκο (Μαίί. νἱ. 
7), Ὀυὺ ὑο ΘΥΟΥΥ͂ ΙΔ ΔΒΚΙΠρ' ΥΘΘΒΟΏΒ. οἵ, οἷ. ἴγ. 
δ; Βομι. χίυ. 12; Η965. χὶϊὶ. 17; Αοὶβ χχὶν. 14 οἱο.:; 
Χχνυὶ. 6 οἰο0.---ἀπολογία, ἃ ἀοζοῃοθ, ΔῺ ΔΡΟΙΟΚΑ͂Υ, πὸ 
Ιοαγηῃθα ἐμπθογῖθβ Ὀυὲ 4 Ὀτίοῦ δοοουπὶ οὗ ἐμθ Ῥοὸν- 
ΒΟ ἰῃ ΏΟΣΩ ἯΘ Ὀ6]16γ6, οὗ {8} ἐθαι ΠΟΣῚ Υ (ἢ ἩΒΊΟΝΙ, 
δηὰ ἰλ9 ΓΘΆΒΟῚΒ ὙΕΥ͂ 0 Ὀ6]1ογο, δηὰ οὗὁἨ {πὸ Βορ6 
πΒΟΣ ἐμ 6] 16 ασυδηΐδ υ8 ἰ0 ΟμοΥθἢ, Ο(Γ- 
Π6]1}.8:--- ΡΡΟΙΟΡ ἀϑιηδηὰβ 8 ΘΗΒΘΎΟΣ, ποί 8 ἀΐπ- 
Ῥαίϊαίίοι."--οἷο παντί ἰο ἀπολογίαν.---περὶ τῆς ἐν 
Ἵν ἐλπίδος. Ὗο δγο ΔΙΓΟΒαΥ Β06ῃ, 68}6018}}γ ᾿π 

9 ΟρΡοπΐρς οὗ ἰδο Ερΐβι16, οἷν. ἱ. 8; οἷ. ἱ. 18, ὑπαὶ 
ΒΟΡΘ, ἱπ ἐδ ΑΡροϑβϑι]θ᾽8β νἱονν, 18 {860 ΣΘΔ] σθῃϊγο οὗ 
180 Οἱ ἰδίϊδη 116. 10 18 {89 οπά οὗ σοροπογαίζοῃ, 
1μὸ δβδυπι-ἰοἰδὶ οὗ 8}1 {16 Ὁ] ββίῃ χ8 οὗ βαϊναίζοι, ἰδ 6 
ΚοΓΏοΪ οὗ ἐμ τοῖο οὗ βαϊγαϊΐου. Τὴ Ὀυἱπιἑνθ 
ΘΟ θυ δη5 ὙΘΥΘ οὔθ Ῥογβοου θα [07 (ποῦ ΒΟΡΘ 
ἰπ (86 δΒεϊνδίζου οὗ ἰμ9 ΜΙ|οδβὶ δ. ΕΥΟΥῪ ὈΟΙΣΘΥΘΡ 
βμουϊὰ Ὀθοοταθ ὑἱμογοῦυρὮν δδδυγϑα οὗ ἐ 6 γθββοὴδ 
ἴογ 815 ορθ. ΟἸγιβιϊδη ἔδὲιἢῆ δα (06 ΒΟΡΘ 
ουπά θα οῃ 1ΐ, τηυδὲ δέίδΐη βαοῖ υἱἱ8] βίσοη σίι ἴῃ 
ΟἿΥ ἱπσοοδὺ μϑδτὺ (ἐν ὑμῖν) 88 ἴο ὈΘ 8016 0 ὈΘΟΟΙΠΘ 
8. σουμίοσροΐθο ἴο {80 Ἰυδὺ δηά δα οὗ ἱμο που]ὰ. 
[Πα :--ο 1 Ῥεγδεοιίίοπε οροτίεί πο8 λαδέγεροπι: 
δὶ ταίϊζο Ὡρεὶ ἐχιρεξν,, ορογίεέ πο8 λαδεγε υεγδιμη.᾽ 
ΒΘΏ[Ο] :--ἰἰϑρες Ολγδεαποτυπι δέρε οοτιπιουΐξ αἴέοῦ 
αα »εγοοπίαπαάμηι.," ᾿αγτουΒ᾽ ΘΑΥΒ: “ρΤΘ 8 ἃ 
οδαίίου ὑοὸ ἐμ089 ΒΟ ἱπηδρίπο {μπδὲ ἰὲ 18 ΘΟ ΚὉ᾽ 
5 ἰο Ἰοδὰ ν|ῶῖιδέ ἱ5 σδ]]θὰ ἃ πιογαΐ ἰΐε, πιϊλουὶ ἃ 
βουπα Τουπαδίϊοη οὗ Ολγίδείαη ͵αϊλ; δῃὰ ΠΟσο 188 
ΒΡ6οἷδὶ] δαπηοιϊί οι ἰοὸ ὑμ86 ΟἸΘΓΑΎ, (0 0 8016 ἰο 
Βοῖγο ἀουδίβ δηὰ Τόπιοῦο αἱ ο. }108 ἩΓἘΠ6 ἸΩΔΥ͂ 
ῬΟΥΡΙΟΧ {πο ἷγ ῬΘΟΡΊ6, δὰ ἰο βίορ {86 τοῦ 8 οὗὨ 
χεϊμβαγονβ (ΤΙ. 1. 11) δῃηἃ ΤΌΠΟΣ 8 βδ 8.8 ΟΣ 
τϑαδο0Ή οὗ ὙΒΑΙΘΥΘΥ ἰΠ6Υ 60, ΟΥ ἐεαελ."--Μ.] 

γεβ. 16. Ὑ 1 ταϑοίσηηϑδα δᾶ ίθασ, αν κ 
ἃ Βοοᾶ οομπδοΐθηιοο.--[Τ}9 ΟΟΥΏ8 ἢ νοσβίοη, 
[ο]οπίηρ (9 γυ]κχαίο, Ὀθ απ τ. 16 τις διέ εοὐἐλ 
πιεεζηεδδ, εὐ χαρὰν μετὰ πραύτητος. (8 ΟΒ ΘΠ, 
Τἰδοβοηαον [δηὰἃ ΑἸέογά, 0] οί ς Α. Β. Ο. δπὰ 
ΤΩΔΏΥ ΟἾΒΘ,Β.---Μ.], ἱπδοσί ἀλλά Ὀοΐοσγο μετα); [89 
86.396 Ὀδὶηρ--- σου θα [0Γ 88 ΑἸξοχα οχρ δὶ β 
ΤΟΔΥ, Ὀαὺ ποὺ ΟΥ̓Κ Τοδαγ."--Μ.], οὗ. οἱ. 111. 4, 
ἔγοϑ ὕσοιαι βαρ ΒΕ 088, ΒΟΟΣ δηά Ὀλυθχτ 688 ἐπ [ἢ 9 
σΟΙΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ οὗ ἰχαϊ δηὰ 1} (86 ἀθδῖσο ἰ0 608- 
γἱῃ66.---φόβον ἴῃ ΤΘ οὗ αοά, νῆο86 οδῦβθ τΘ 
διουϊὰ ποι ῥτοῤαάοο. [ΑἸξογὰ ἀϑῆπο8 φόβου ““Ῥχτο- 
ῬΟΥ γαβρϑοί ΖῸΣ ϑῃ δῃαὰ ὨυτὉ]9 ΤΣΘΥΘΓΘΏΟΘΘ οὗ 
6οἀ."--Μ.1. Ταϊ μον :--ἰ ΠΤ θη τηυδὲ γ8 πο 8ῃ- 
ΒΟΥ ὙΠ Ῥγουἃ τοσὰβ δηὰ δϑίδὶθ γον οδδθ 1 
8 ἀοῆδποο δῃὰ τὴ γ]ο θη 66, 88 ἰἢ γοὺ που] θᾶ ν 
ὌΡ ἰχοο8, Ὀυαὶ Ὑὴϊῃ βθον ΤΟΔΥ δηὰ Βυτ ν 88 ἱΐ 
γ0 βἰοοά Ὀεοΐζοσο {μ6 ἡπἀρτηθηί-Βοδί οὐὗἨ ἀοά,---80 
βΒδου]ά δὲ (δου δἰδηὰ ἴῃ ἴθαν, δῃπὰ ποὶ ΣΟΙ οὐ ἰδ γ 
οὔτι δίσοηρίῃ, Ὀὰὺ οἢ ἐῃ6 ψοσὰ δηὰ Ῥχοιηΐδβο οὗ 
Ονϑὶ." Μαίί. χ, 19; 1 Ὅοσ. 1]. 8. --- συνείδησιν 
ἔχοντες ποὺ οοὔχαἀϊηαἰοα πὶ, ὈὺῸπῚ Βυ θοσ ἀϊπαίοα ἰοὸ 
ἕτοιμοι. ἨΑΥΪ6Β8 :--- ΟἿ] ᾿6 18 8016 ἰο ἀοΐοπά 
18 Ομ τἱβέϊδη ΒΟΡ6 Ὑῖτὰ 711} δβϑῦτσαηοο, 0 Π85 
Κορὶ ἴῃ ἃ χοοᾶ σομπβοΐθποθ, 88 ἱπ 8 ροοὰ γ6886], ἱΠ 9 
το ἢ6 ἢΔ8 Γοσοϊγοα.᾽ οἵ, οἷ. 1. 19. Α ργοοάὰ ὁοη- 
ψογβδίϊοη 18 ὑμ0 τηοϑί ὑθ] Πρ ΔΡΟΪΟΘΥῪ Ὀθίοτο 8]8}- 
ἄοτοσβ. [Ὁ δ]νίῃ :--- σμΐα ρατγιηι αμοίογι αἰ λαδεί 
δέγπιο αδεχιε υἱία, ἑάεο βαεὶ »γοϊεδδίοπὶ δοπαπι 60η- 
δοϊδηξίαπι ααἀ͵ωμησίί.---Μ. 
Τὶ [86 τραῖῖοσ ἢ νοῦ ΠΟΥ Βρϑαὶς 

αραϊηδὶ γοῦ 86 ουὶϊ-ἄοοσβ, ἸΟῪ το 518} - 
ἅοθσ γοῦσ ξοοᾶ οοπνθτδαῖξου ἐπ ΟἾἸσχίβῖ, ΔΘ Ὺ 
Ὅ6 δϑδαδῃϑᾶ.---ἶνα ἐν ᾧ.--Ἰοὺ τΟΓῸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 



64119ἀ ἰο Ὁ1655 ΤΟῺΣ Θποσΐθθ, Ὀὰὲ ἰο ὈΘΟΟΠΙΘ 8 
Ὁ᾽οδαδίης ἰο ἐπ θῖ ἴῃ ρΡαυϊέδης ἰμοσὰ ἰο ββδῖοο, δηὰ 
7 Ῥοβδὶ ὉΪ9, ἰο πὶ ἰμοπι. οἷ, οι. 1). 12. 19. ἐπηρε- 
ἄζειν, ἰὸ 'δὸ ατὰ σογάβ, δουβίνυο δῃηὰ δδυρμηγ 
ὀοπάυσοὶ ἴῃ ογάθν ἰο ἰΟΥΥ  Ὺ 88 80 ἰ0 ΘΟΘΣῸ9 ΒΗΥ͂ 
086. [Εἰ ἀφποῖθδ ρζυοαίοσ μβοδειἐν (δὴ καταλαλέω, 
6". ἰϊ, 12.--τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφῆν, 5806 
6Ἀ.11.12; 1. 16. Φοὶδ ἐν Χριστῷ ἰο ἀναστροφῆν ποὶ 
ἴο ἀγαϑὴν. Α οοῃνογβδίλου 16 ἰῃ σοτητου πίοι τὶν 
Ομ νἰδί, Ἰοοϊκίηρ ὕρ ἰο Ηΐπ, ἰπ Ηἰΐδ δίγου δ δηὰ 
πὶ Ηἷ8 μοὶρ. ΤΉΘΥ ΒΔ ΟΣ γΟῸΣ κοοὰ ΘΟΒΥΘΥ- 
βαϊου, ἑ. 6., γοῦ ὁ; δοοουπί οὗ γοῦν χοοὰ ΘΟΠΥΘΣ- 
βαϊϊοῃ, Τ}}8 18 ἴο καίγο Ῥυοσ θη 66 ἰο {86 Ζ01}7 
οὗ (δοῖὶνΣ ἀοίγδοίϊζοη, ΟΝ ΒΟΟΣΟΣΡ ΟΥ̓ δύο τουδί 
ὈΟΟΟΙΏΘ τηδηϊοδὺ 0 {ΠΘΙΏΒΘΙΥΘΕ. 

ψεβ. 17. Ἐοσ ἐῖ 6 ὈδτῖοΣ ἴο σΌΒΘΣ ἴοσς δοϊπκ 
ὟΤ6]], 1 τ[Π6 τνἢ}} οὗ αο ΒδΒουϊᾶ Υῦὲέ! 11 σο, 
88} ίοσ ἄοίΐῃᾳ 111].--- κρεῖττον γὰρ. ἴῃ πο ουδῃὶ 
Ὑ1 γοῦ οδοδρεο βυβοσίηρ. ῬΟΙΟΣ ΠΟΥ͂ τηροίδ, 88 
οΣμβασὰ οὔδεσυοδ, ἰμδ6 οὈ͵θαοίΐου : “1 δμῃου]ὰ ποὶ 
ἰδ κο 1ΐ δὸ μβασὰ, 101 Βδὰ σηοσϊίοὰ 1. Ηο 5879: 
16 ἴὰ ποῖ ὈοίίοΣ ἰ0 ΒΕ “Ὁ. 7Ὁ. ἀοἷῃρ Μ6]1 (Π8ῃ (ῸΓΣ 
ἀοΐπρ {11}--τικρεῖττον ἀδῃοίοα ἐμαὶ το 8 ἸΏΟΤΘ 
δανδηίδαθουβ, ἀθβοσυοδ ἰΒ6 ργοΐοσθῃοο; οὗ. οἷ. 1ΐ. 
10. ατοίϊε :--- ΤΠ 185 τ8δὺ βοογδίθβ βαϊὰ ἰὸ 
μΐἱθ πνιΐίο τϊιμουΐ Ὀοΐπρ ἱπείσυοίοα, 85 τὸ ΟΕ γὶδ- 
ἐ18 5 810, Γοδροοίίηρ ἰδ τἱρθὶ ΨΥ δηπὰ τί ον ἰΐ 
Ἰεδ6.᾽"---ε-ἰ θέλοι (Το ἐεζέεε τος. τοδβ θέλει: Ὀαί 
ΤΙθοδβομαοτν [(0] ον πα Α. Β. Ὁ. Κ. 1,. δπὰ οἰμογα. 
«-Μ.] Ῥγοίογβ (86 Ορίδιϊνϑ.), οὖ. οἷ. 111. 14, 17 διπὰ 
88 οἷϊθῃῃ 85 ἰΐ ΣΩΔΥ Ὀ0 Ηΐδ6 Μ}}}. οὐ. Μιΐ, χυὶϊϊ!. 
14, χχνΐ. 89. 42; 1 ΟΣ. ἰν. 19: 5648. ᾿γν. 16:1 
Ῥοίοσ ἱ. 6; ἰγν. 19.--[εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ δί 
ἡγεβῳ οοἰεπκίαίϊὶ ἀτυίπε, θέλημα ταοδηΐορ ἐμ τ} 
(5617, δηὰ θέλειν ὑμ6 ορογαίϊοῃ οὗ (ἢ ν'!}}}} (ἶΚ6 
86 δίγεαπι δίγϑαπιδ,---ἰ}} 0 ΤΙΎΘΥ στα, οἷο...) οἵ 788. 
111. 4, δ60 ΤΠ ΙΠΟΣ, Ῥ. 627.---Μ.].-- θέλημα, (μὲ8 Μ}}} 
8. πόσα ἤγοτι Ὑδὺ ΠΔΡΡΘῺΒ ἰο ;Ὧ5. [{1π| 86} :--- 
“(0 ὁκ ἰῃ ἴδ: δηὰ ἴουθ; ἰζ (8:0 ΟΓΟΒΒ ΘΟΙΏΘΑ, [Δ ΚΘ 
ἷε; 17 1ὲ ὁοίηδθ ποῖ, ἀ0 ποί βοοῖ ἱἰ."--Μ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤῊῦ δῦονθ Ὑδυῃΐηρδ δροϊπϑὶ 85617- ου 9 
δηὰ οχ)ιογίδιϊοβ ἰ0 ἸΟΥὁ ΟἿΥ ΘΠΘΙΏΐ68Β 8.6 Βοὶ Ρ0- 
ουἸαν ἰο Ομ τ δἰἰδηϊγ. ΤΉΟΥ Δ’Ὸ δχοδὰγ ἰρυπὰ 
ἷπ {μ9 ΟἹὰ Τ᾿ οβίδιιοεί, δηὰ ΟἿΣ δι ΘηἸ Υ ΒΙΤΟΡΙΥ 
ΘηΐοτοΘΒ ἰπθσὰ ὈΥ̓͂ ΒΩῪ Βῃ ἃ δίΓΟΙ ΒΟΥ τηοἰδνοδ. 816]- 
ξεν:--ἼΠο ἔγοαυθηὶ ΥΩ ΡΕ δραϊπδὶ 56]1-1ὸ- 
γΘΏρ9 ουπά ἴῃ (818 ἘΡΐδι16, βθϑῖῃ ὑο ἔδυ 4180 81 
ἱπαϊνιυδὶ οὐἱρὶη ἰπ {9 Ὑϑῃοῖηθηθθ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ἰὸ 
Ῥείοῦ δπὰ ἴῃ 18 ΒΟΙ͂Υ ἀγϑδά οὗ δοιϊοῃβ βίπαΐδὺ ἰὸ 
[δδί ἴῃ (80 οα86 οὗ ΜΑ]οΒυ8.᾽ 

2. Τὴο οχμογίδιϊομ ἰο ἔραν αοά, νι πο ἢ ΟΘΟΌΓΒ 
τοροδίθα!υ ἴῃ {18 ΕΡ 8116, 15 Θδαγδοίοσ βιϊο οὗ (8 6 
Ῥοίγϊπο ἀοοίτῖπο. ΤΆ 18 Θῃοσοίηρ οὗ ἔδδαν, δἸ μου 
ΤΏΟΤΘ ῬΘΟΌΪΪΑΣ ἰ0 ἰδ ΘΟΟΒΟΙΩΥ οὗὨ ὑπο κῃ» ἰμ8 ἰο 
(μὲ οὗἩ πὸ ΟοΒροϊ, 18 Θαυ Δ᾽ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ Ὁποῦ (μ6 
αἰθροηβδίϊοι οὗ (9 Νὸνν Τ᾽ οδίθιηθηί, πὰ ἴον ΟὨσἰ8- 
(ἰδη5 11} Ὀ6 ἔοππὰ 0 Δ.Ὸ ραβί ἰΐ. .Α8 ἐμ αἰἵ- 
ἔουΘ 206 οὗἁἨ ἔτορο8 (ἀϑστηδα, “δ ελτγίγοροη᾽)) ὯΔ8 8]- 
ὙΕΥΒ 8 Ῥγουϊ θη] β κηἰ βοαϊΐοι ον ἀἰδογοηί ἴῃ- 
αἸν]ἀυ) 1198 ἀπὰ ἀοστθοα οὗ ἀονο]ορπιεπὶ οὗ ἐδθ 
Ομ τιθυδη 1176, 80 10 18 8.9 ὁ8586 6 Γ6.᾽ ἮΝ οἶββ. 

8. ΤὴΘ ἸΏΔΠΠΟΡ ἰπ ἩΒΙΟΝ Ῥοίοσ γοΐοσα ἰὸ ὑμὸ 
ΒΌΡΟΥΪρΒ οὗἠ δὶ8 σΟὨ ΘΙΏΡΟΥΆΓΣΥ ΓΟ] -ὈΘΙΘΎΘΥΒ 
ΒΌΡΡΙΪ6Β 0.5 τε ῖ (8 δ᾽ πἰδ 88 (0 [89 ἀδίο οὗ 18 ἘΡίδι}ο. 

4, Τὸ ἀγα ἴγοτῃ νυ. 14 ἐμ ᾿πίδγθποο ἐμδί ἴῃ ἐδ6 
ορίηΐοι οὗ Ῥοίοσ ἰὺ ἰβ ροββί Ὁ]9 ἐο δοαυΐϊσο δὰ 

ΤΗΕῈ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ταοτῖ μοαυθῶ ὁπ δοοουπὶί οὗ Υἱρ ὐδσαβηρδδ, που]ὰ 
Ὀθ ἃ ργοδί χυϊδίδκο: πο, ΟἿΪῪ ἐδ δδϑῦγαβοο οἵ 
βαδϊνοϊϊοῃυ δῃὰ {80 ἀβᾷτοϑο οὗ βΊΟΣΥ ἀδροδὰ Ὡροὺ 
ΒΌΆΒοτίηρ, ἴοΣ ΟΠ γ͵δι᾽ 5 δ κὸ δπὰ βυδοσίωρ πιΐὶ Ηὶω 

ΗΟΜΊΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Βοδιηβ οὗ {80 ρΊΟΣΥ οὗ αοὰ ὙΒ1οὮ αἰΐπὸ ζοτία 
ἴγοια (80 ΟὨΔΡδοίοΣ οὗἁ Ὀδ] ον Γ8.---οὸ ὈΪΟδείην 
δἰιτυὰθ οὗὁὨ ΟἸμγβίδηβ ἴῃ 8 μοδιλϊθ του ]ὰ.---ΤῊ 
αὐ δπα Ὀ]εδδίηρς οὗ ἰμ6 ομου διεθὰ ογοβδ.-- 
ΑΥΘ πὸ Ῥοστοϊἰἰοὰ ἰο ἴογὸ ᾿ἰΐδ διὰ ἰο ἀδδεῖσε σοοὰ 
ἀ6γ8ῆ---ΟΥἨ ἔσὰθ δηὰ [8156 Ρ6806.---Ἐ 6 δαπιίης 
6γ60 οὗἨἩ ΟΘοἀ προῦ οΥἹ]- ἀοοχεα.--- 6 ΟἸτἰβιϊδπ 
τὰ πογχὰ; ΒΟΌΟΟΥ ἰδ δυσί ναὶ ὈΥ Ηἰτηθο Γ (ΟἘγγ- 
βοβίοϊω 85 τελίθῃ ἃ ΤΟΥ Κ ὁπ (818 σα Ὀ79οὶ).---Τ}ο 
δοοχοὶ οὗἨ οί Ὀ]οαϑοα ἱπ ΒΌ ΠΟΥ] (---ἃ ξοσὰ 608- 
δοΐθῃοθ, ἐδο δἰιἰο] ἃ δὰ Ῥτοίθοϊϊοι οὗ 6] 1 ἜΥΟΣΒ. 

ΒΤΑΒΚῊ ---- {8}. γ8611----Ὑ Βοῖδον ἐμοῦ δὴ οἵ 
ΒΌΘΒ ἃ τηΐηά, τ. 8. ΜΊοδ. νἱ. 8.--- ΑἸ] ἐδ ΤΆ ΒΟ 
οὗ 89 ὈΟΑΥ͂ ΔΥῸ ΤΟΔαῪ ὈΥ͂ ΕΥΤΙΡΔΊΙΥ ἰο 11 Ἰὕδ ἰδ6 
δυ ον ρ οὗ (9 ΒΒ ΕΓ ΤῸ ΘΙΩΌΟΓΆ.---ΟΔπδί ἰδοὺ 
γοαυϊίο οΥὙἱ] πῖῖ ποοὰ ἢ ἐπ γδοῖ᾽ : 1{{λ8ὸκ ε΄ 
8ΔὉ]0, μου δγί ἃ ο1]ὰ οὗ αοά, 17 ποὶ, ᾿ϊὲ 15 1416 δοι:- 
οοἱὶ, Μαίί. ν. 4ὅ.---ΤἸῊῈ0Υ9 15 Β0Ὸ τα οΣ Οὐ ἐδ Ὀοὰγ 
τ} τ ΐοἷν ΤΩΔΒ 18 ΊΏΟΥΘ ᾿ἰΚΟΙῪ δὰ ΤΟΣ τεθῇ 
ἰο δῖπ ἐμὴ ὙΐΠῈ (86 ἰοξυθ; Β6Β66 υο Ββουϊὰ 
σδΡΟΥ τοῆθοί ἘΡΟῚ δὲ γἯὸ Βροδκ δηὰ ΒοῊ τὸ 
ΒΡΟΔΚ, 968. 111. δ. 6; ῬγογΥ. χυΐ. 26; χυΐ;. 27; ϑϊν. 
Χχὶ!. 88.--- ΡοδΔο 15 ΣΆΣΟ β8:γ6, ἰδ {Π9 ἀἰσοῦί ρυχ- 
βαὶϊϊ οὗὁἨ τ οἢ ΦΎΘΥΥ ΟὨτὶ διΐδη οὐὔρδμέ ἴο Ὀ6 ἃ φαϊεῖ 
δυπίδηιδη, σου. χυ. 18: χχυ. 1δ: 2 Οοσ. σχἹἹ. 12. 
--Νοιδίηρ ἰθ ἸΌσο ἸΣΚΟΙΥ ἰ0 ΙΏΟΥΘ 18 ἰ0 Δ ΒΟΪΥ͂ 
ΘΟΕ δίῖοι ἰπδη ἐπ οοηδίδδέ ἀπὰ ἈΠ γοὶυ γεςο]- 
Ἰοσίλοι ἐμδὶ ἐπ ΟΥ̓ΘΒ δηὰ ΘΑ. οὗ αοἃ δῖὸ ευὲρ 
διουπὰ 08. 17 {18 οδπποὶ 8}} ἃ τοδη Ἡῖϊ ΒΟΪΥ 
ἀγοδὰ, Βο ἀοηΐοε Θοὰ ἱπ ἀδεὰ, ἱπουρῆ Βὸ οοδίεβϑ 
Ηΐτ ἱπ νοσάκ, θουὶί. νΥἱ. 18.---ΑἸ Βουχὰ ἄς κοῦ 
ἂο ποὲ ΟΥ̓ ὙΠῈ ἐμοὶν τυϑυΐῃ, μον ΟΥΥ ἰο θοὰ 
δ (μοὶρ Βοαγὶ, Ρα. χχυχίνυ. 16-18.: ΤΠῸὸ ποιὰ 
6 οὔταροά, βαίδῃηῃ ΒΟΥ ἷβ ἰδϑοίδ, ἱΐ γδΐῃϑ 68}6- 
ταὶδβ: βῃουϊὰ (δΐπ τιδαῖκο {90 δἱασταδά, ἰποα το 
Ἰοντοδὲ θοὰῦ ἩἨδδβί ἰδοὺ δοὶ ἃ Ἐδέμ τῖο ἰδ δὶ- 
ταὶϊσηγ, ἀπά ἃ Κίηρ Ὑ)ᾶὸ δ {86 Οὐπαπεσοι οὗ δῇ 
Ηἱἶΐα οπβοιοΐθδῖ 85.114}} Ἰηϑῃ, υἱ}]6 ἀπδὶ διὰ δδῆ68 ΔΒ 
(ΠΥ ὍΣ, ΟΥ Ἐ6]] 186 17 (86 6 80]6 ἰ0 Βυτί δ Βαὶτ 
οὗἩ ἰδγ μβαοδὰ ὑ}]088 Ηδ ροττηϊ 17 6 ἐμ γοίοτο 
οουγαζοοῦδβ' ἰμ6 ᾿οχὰ ὈῸ τὶ ἐπ 66; δοπιθ ἈΠΒΟΤ, 
Βχογαὰ οὗ {86 οτὰ δηὰ Οἱάθοπ, Ῥα. Ἰνὶ. 19.--- ΤῊ 
ὉΠρΟΟΪΥ 0 Ῥογβοουίοβ (89 δαὶ πίϑ ΣῸΠΕ δραὶπεὶ 
ἃ 811} οὗ ἴσον δηῃὰ Ὀγοδκα ἢἷβ Βοβά, 76γ. χχ. 1]. 
--ΤῊια βίγοηρίῃ δηὰ ἸΟΥ 658 οὗἁὨ ΤΆΪΠᾺ 1 ΠΟΔΥΥ 
Βα δου (8 Δ πα ῬΟΥΒΘΟΌΓΙΟΏΒ αἰ Ὁ. δ] ορείμ ο. ἔσόπι 
Βο  -τηδὰθ βἰοΐςαὶ ἱμϑθηβὶ ὉΠ ΠΥ ἀπὰ Βασα- οασίοα- 
Π688.---Ἐ8ὸ Ὠοατὶ 18 8 (ἰπιϊα (Πρ; δἱ {πΠ6 Ἰοβδὶ 
δι ἰσσὶηρ οὗ ἃ ὁσοββ- πα [80 {μ6 αοττιδῃ.--- Μ.} ἢ 
δοίη ἰο ἰΓΘΠ. 016 88 {86 Ἰοᾶνοβ οὔ ἰσθοβ. Βυὶΐ ἀο 
τὶ ρηί, δὰ ἤδασ ποῖ (86 ἀον, ΗΘ. χὶ. 27.--- 89 

οΥ̓βαιηθηὶ οὗ Ὁ γὶβί᾽ Β ἰσὰθ Ὁγίὰο 5 τίη, ῬΑ. ΧΙΡ. 
10; κα. χτῇὶϊ. 20.---ἁ᾿ πα ϊοϊουβ ῬΒγ δ οἶδη τοαῖκοδ 
ἔτεδὶ Δ] ΔΏ66 ΚῸΣ 8 46] τίουβ ρδιϊεπὺ--ο μοῦ 
ἐπ ΒΆΠΙ6 ΖῸΓ {8080 ΨῈΟ ΟΥΤ, 66]. τὶ. 1.--8:]εμοο 
18 Βοιηδίϊτηθθ Ὀοιΐου ἰμ8ὼ Βροδκίηρ, Μαίὶ. χχτῖ!. 
12. 14: 60]. ἱν. δ. 6; Ργτον. χχνυΐ. 4. δ.---Ν ΒΟΥ 
Βῃου]ἃ οδῸ8Β6 μἷΒ οτῃ δυβοσίηρα; Ὀαύ (Π066 ΨΒ1ῸΒ 
(οὐ ἰπιροβθδ ΘυοσῪ ὈΟάῪ Βμου ἃ Ὀ6ΔΥ τῖ1} ραί θποο, 
1,8πὶ. 11. 26. 28.---ΤῸ Βυ 8. ἱπηο  ΒΕ}γ ἰ8 ἐμο Βο- 
ποὺσ, Ὀυὲ ἴο ΒΟΡῸΥ [ὉΓ δἷῃ 8 ἐμ ββδπιο οὗ ΟἿ ΣῚΒ 
(6:8, Οἷι. ἐν. 1δ; Μαίς. νυ. 11. 
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118660:--ΟὈΣ  δεῖδπ θο πα ἴῃ 6Υ]] ἐἶπὶ 68.---Τ 0 
8]1-οοπαυογίηρ ΡΟΣ οὗ ἔδλι δηὰ ἴονο οὗ (80 
ΒΔΓΟΣΒ οὗ ΟἸσβί᾽ 5 Κἰ πράοι.--- Τὴ δχεὺ οὗὁἨ Ῥσχουϊ- 
ἀΐης βορὰ ἀΔΥ8 ῸΣ ΟἸ6᾽8 8Β60]7. 
ὅ1158:-- -αοοα ἀΔΥ8 Ὑϊπουΐ ΒΟΥΤΟῊῪ δαὰ ἰσὶρυ- 

Ἰδιϊοι ἔγοσῃ τὶ που! δγὸ ποὶ χζοοὰ [ὉΣ υ8, Ὀυΐ που]ὰ 
06 ἰδὸ φτοδὺοδὲ τηϊϑίοχίυμθ (0 Οὐσ' Βου]8. 
ΒΤΑΟΡῚ :---ὈΙΣΘΟΌΣΟΩ [0Σ ζοοά ἀἄδΔΥβ; 1. ον τὸ 

δου ἃ ̓ἰνὸ ΠΆΓΪΥ; 2. ΗΟῪ ψγὸ Βιιου]ὰ 1ἶνο ουὔὖ- 
πογῶϊγ; 8. ΗΟῪ γὸ ΒΒου]ᾶ γθ ὑρπταγαϊγ. 

Υ. ἐπμδάμνα .--.ἰ|ι. Ὑιδῖ ἴδ ζο] ]ονίηρς ΟὨ τι 
2, αι ΓΟΒΔΟῚΒ Βᾶγθ τὸ ἰ0 ἀο ἐὺ ΘΠΘΟΣΤΌΪΙΥ δηὰ 
το γῇ 
[{ΕΙΘΗΤῸΚ : ΥπΆ. 8.---Μ  ΒΑΥΪῈ β᾽' Β0 ΤΊΔῈΥ αἷ8- 

Ραϊο8 δρουί γοϊϊ σίου ἰπ ἐμ οἷν ἤΠοδάβ, δῃὰ πὸ 116 οὗ 
γε κοι ἴῃ ἐμοὶ Βϑαγίβ, 1411 ἰπίο ἃ οοποοῖϊ {πδὶ 
8]} 8 θαΐ Ἰυκρὶίπρ, δπὰ ἐμ θαβίοϑί ΨΔΥ δ, ἰο Ὀ6- 
Ἰῖεῦο οί ὲπρ ; δα [8.680 ρτοο ἩΪΓῈ ΒΗΥ͂ ΟΥ ΓΑΙΒΟΣ 
πὶ ποθ. ββοπιθϑέξτηθδ ἰΐ 18 ἽΤΟΙΩ ἃ ῬΧΟΐΔΏ6 ΒΌΡΘΥ- 
οἰ] Ἰου5 ἀϊβάδίη οὗὨ 8}} {1680 ἐμ σΒ, Δ ἀΤΉΔΕΥ ἔμ 670 
νο οἵ (μ66ο, οὗ 6141110᾽8 θ᾽ ΡΟΣ, ἐμαί, σΔγῸ Ζ0 ΟῚ Θ 
οὔ 8089 ἐπ 58 δπὰ ἱμαὺ δοοουπί 81} αὐοδίϊοῃβ ἴῃ 
τοὶ θη, 85 6 ἀἰά, αὶ τιδίίοσ οὗ ογὰδ δη ἃ ΠδσηθΆ. 
Απὰ Ὁ {818 81} ΣΟ] ἐχί 0.6 ΤΩΔῪ ἀρτοθ ἰοροϑίμοῦ; Ὀαΐ 
ἴξ ποῖθ ποὶ 8 πδίιι 8} υπίοη ὈΥ ἰμ6 δοϊγο ποδὶ οὗ 
186 δρὶτὶΐ, Ὀαὺ ἃ δοηπζαδίου ταίμον, ὈῪ ἰδ 6 ττδὴΐ οὗ 
ἴι; ποῖ ἃ Κα ἰησ ἐοροί μον, Ὀαὶ 8 ὕγοοξίηρς ἰοσοίθον, 
88 (010 οοπνῬοξδίθϑ 8}} θοάϊοθ ον οί σ ΟΖΘΏΘΟΙΙΒ 
ΒΘΟΥ͂ΟΣ, Θὲ ἰοἶκα, δίο 65 δη ἃ Ὑγδίου : 'θυΐ ποδὶ ΣΩ το 
ἔρεὶ ἃ βορασαϊΐϊοῃ οὗ αἰδοχοπί ἰπΐηχβ δὰ μα 
5166 (Π 080 ὑπαὶ ΔΙῸ οὗ ἐμ Β81ὴ9 πδίυγο.---ΒΟΎΘΓΘ 
οὔ ἐπο οχίσϑιηθδ ἐπδὲ οὔἵοι οαῦδο ἀἰνὶβίομβ, 1. Ορ- 
{τ} )}7 ο σπδίοχα ; 2. Αἰδοοίαιίοη οὗὁὨ που] γ.--- 9 
Β08168 ΟΥ̓ ον 8, 85 ΓΌΝΟΥ ΟΧΡΥΘΒΒΟΒ ἐΐ, ΔΥΘ 
πηκοὰ ἰοχοίο Γ; 88}8}} ποὲ (80 Τογὰ 5 {011 0018 ὃθ 
0890 ἰῃ ΗΠ ἢ ΤΉΘΥ υπΐΐο 0 πῃ ἀογηΐηθ (Π6 6809 
οὔἴδὸ Ομ ΌτοΙ, 8881} ποὺ (89 φοα]γ ἠοΐπ {μοὶν ὕῬσδγ- 
ΕΥΣ ἰ0 οοσπίοστη 'π6 ὑπο πὶ ̓--- ΒΥ 5 000 : ““Νοίμιης 
{π|}γ δοῦν 8 8 βρ' εἰ [018] τη ϑη 80 Ἰηπ 6}, 88 ἐμ ἀ68]- 
155 πὶ} δηοίθ ον τ 8} 8 βἰη.᾽" ---3ἴη Ὀχοῖζο 8}} ἴὸ 
Ῥίδοοδ, 280 ὕγσοιη αοὰ δῃηὰ οὴὸ ἔχοιη δῃοίδον. 
Ομ τ δι᾿ 8 ποσκ ἴπ (δ 9 νου] ἃ τν 88 ὠπίοη.--- 9 ἐχϊοπᾶ- 
τὴν οὗ ἐ!ᾳ ψοσ]ά, πθ Ὀοδὶ οὗὨ ἔλοτι, δγὸ Ὀαπὶ ἐϊοά 

οἰδῖηβ οὗ φ͵8668, Ὀυΐ {818 ἔγαδξοση δὶ ἰοόυο οὗ 
ἰδ Δη5 18 8 ΚοϊΪ ἀθῃ ομδίη, Ὀοΐἢ τλοχο ρσϑοίοιιβ, 

ΔΙκΪ ΠΌΣΟ Βίγοηβ δηὰ ]αβίϊηρ; ἐμ οἰΘΥΒ 8.6 
ἘΟΥ]688 ἀπὰ Ὀγὶιι16.---Ἐ 6 τοοὶβ οὗ Ὁ]δηΐβ 8.6 
αἱά ππάον στουπά, 80 ἐπα ἐμπϑτβοῖνθδ 8.6 ποί 66}, 
αὶ ὑμογ ΔΡροδὺ ἴῃ ὑπ οὶν ὈΓΆΠΟΒ68 δπὰ βονθγβ 
διὰ ἔγηϊδ, το ΔΥρὰΘ μοῦ 18 8 τοοῦ δῃὰ 1179 
10 ἰδθπι; (Π8 (6 σγδοθβ οὗ ἰλ6 β'ρἷγὶϊ, ρ᾽δηίϑα ἴῃ 
[86 δο], ἐδουρ {πθιηβοῖνθβ ἱηΥ81016, γοὺ ἀϊβοο- 
ΤῊΣ (βεῖν Ὀοίης δηά 116 ἴῃ ἐμθ ἰγδοῖ οὗ ὁ Ομ σχὶβ- 
ὯΔ᾽ 8 1178, ΗἷβΒ ΤΟΣὰΒ δηα δοίΐομβ, δῃα (86 ἔΎΔΙΩΘ 
οἵ δ19 οαγτίδρο,. . ΒΔΙ(} του κοί ὈΥ Ἰονο, 80 ἔμ θὴ 
ὙΒογο ἰἢΐβ χοοὲ 8, (1.686 τοοίϑ νὴῖ}} βρσγίῃρ ἔγοτ ἰἰ 
Διὰ ἀἴβοονον ἰδ, ὈΓΓ δῃα δουχίθαγ.---Η τ ΒΟπὶ 
[89 νὰ Ἰοαάδ πιοδὲ τὸ! Ηἷ8 σὶομοδὺ αἱ 8, βίοορβ 
Ἰονεδὶ, 85 ργδδοα ἄοτῃ τ ἐμο τοὶ χΐ οὗ (Ποῖα ; 
186 ἔτϑο ἰοτθ οὔ Θοὰ Βυμ]68 ἐλ μοαχὺ πιοϑὲ ἰὸ 
δ δῖοι ἰἰ 18 τηοσὺ ταδὶ εδίοά. - 

Υκβῃ, 9. Ο)9 τηδη᾽ 5 βὶῃ σδῃποὶ Ῥυοοῦγο ῬΣΙΥνὶ- 
ἰορο ἰο δῃοίθμον ἰο βίῃ ἱπ ἰμδὲ οὐ [89 ἈΚ κὶπα, 1 
ΔΏΟΙΒΟΓ Π88 ὈΧΟΚΘΩ ἐπ6 Ὀοπαβ οὗ δ]]οβίθδηοο ἰὸ 
αοὰὲ δηὰ οἰατίἐγ ἐο ἐμ66, γοὺ ἐμοῦ διὲ ποὺ (μ9 1688 
ἀεὰ Ὀγ (86 βαῶθ Ὀοῃάβ 8ι1}]. 

Υκεμ. 11. 70 πιδὺ Ρσειθ Ρ6866 δΔΙΠΟΠΩ Ἰπ6π δηᾶ 
οί ογθσίδκο 1{: Ὑ79 ΙΠΔῪ 1186 8}} σοοα χη 688 δῃὰ 
[4] ἐδοτὶ ; Ὀὰΐ Ῥυγχβαο ἰὰ ἌΡ 88 78. 88 (86 {ΒΥῸΠΘ 
οἱ ξτδοο; δοὺς 'ξέ Ὁ. Ῥσᾶγον δηὰ ἐπδὲ ν1}} οὐδοσ- 

ΣΟΙΏΔΙΩ ΘΧΟΪ ΒΊΟΥ 18 ον. 

6Ὶ 

δῖα ἰξ , (μδαὺ ψ{1]ὶ1 Ὅὸ δῦγχο ἰο πὰ ἴ( ἰπ αοὐ δ δηά, 
ἐὙἼἸ)37 80 ΒΕ} 6 ἢ ἐμ τσᾶνθδ οὗὨ ἰΠ 568 δπὰ {86 ἱπχου} 8 
οὗ {16 Ῥ60}]6.᾽ “17 Ηδ ρἷτο αυϊθίποβα, ΒΟ 88 
εἶντο ἰσου ]ὁ ἢ 
ΕΒ. 14. Τὸ ἴδ5 ἃ σομῆσιοϑθα οὐβογυδίϊου ὉΥ ἐδ9 

Θχρουΐθῃοο οὗ 84}1 δροβ, ἐμδὲ σμθ ἐμ6 ΟΒΌχΣΟΣΙ 
ΒουΣίβηθα σοοβὲ ἴῃ οαὐπνδγὰ ρόδο δπὰ ποδί, ἰἰ 
δραίοα τηοβί οὗὨἩ ἰΐβ ερἰ τι] Ἰαδίσο (ορίδι πια7ον, 
υἱτίμξδιυα ἘΠῚ ὙΓΠῚ6}) 18 1.8 σου 6 δπὰ ἰγὰθ 
Ὀοδαΐ : δηὰ τ μ6ὰ ἰΐ ϑϑεπηθα χτροϑύ σου ὉΪ6 ὈῪ 
ῬοΣβοου 008 δηα ΒΥ ΡΒ, 1 88 τηοϑὺ ἘΔΡΡΥ ἱπ 
ΒΙΠΟΟΥΙΥ δηα Ζζϑᾶὶ δηα Υἱζοὺῦ οὔτδοο. θη ἐὑμ9 
ΤΙΏΟΟΣ ΒΒ. 608 ὈΣΙΖμίοδί ἰοναγὰβ ἰμ6 ϑϑτίι, ἰὲ 15 
δ κ ΒΟΔΥΘΗ ΔΒ, ἀπ ὁἢ [6 ΘΟΠΙΧΔΥΥ ΤΏ ΘῈ ἰὲ 
ΒΡ ΘΔΓΙΒ ποί, 18 ποδιϑδὺ 86 Βη δηὰ οἱϑᾶν ἰΟΑ Σὰ Β 
μθδγοη."-Μ.] 
ΕΒ. 1δ. ΒΟΉΎΘΔΣΘ οὗ Δ οχίογῃηδὶ, βΌΡροΣ οἷα], 

δβδῃοι γίης οὗ ἀαοα, ΖῸΣ Ηο δίκα ἴΐ ποὶ 8ο; ΗΘ 
ΜΠ ἱπίοσργοι δὲ ἃ ῥχοΐδηϊηρ οὔ Ηἰΐπι δπὰ Ηἱβ 
ὮδΙηθ6. Β6 ποὶ ἀθοοϊγοά, Ηθ ἱβ ποὶ τιοοκοὰ : Ηρ 
Ἰοοῖκβ ἐβσου σῇ 8]] νἱβαζοδ 85 ἃ ΔΡΌΡΘΆΥΒΠΟΘΒ, 'ἴπ ΠΡΟΣ 
ἐμ Βοασί, Β0058 ΒΟῪ 1 οῃἰοσίδὶ 8 Ηΐπι, δὰ βἰδηὰδ 
δἰοοίοα ἰο Ηΐπι, ἢ 1ὲ 6 ρΡοβεοϑϑϑὰ τὶ ΣΘΥΘΣΘΏΟΘ 
δα ἸΟΥ͂ΘΙΟΟΓΘ ἐΠ8} οἰΐμον (ΠΥ ἰοησι!θ ΟΥ̓ ΘΔΥΥΪΘΩ ὁ 
ΟΔἢ ΘΧΡΙΘΒΒ; 8πα [ἢ ἰΐ Ὀ6 ποΐ 80, 8}} ἐπ βοϑιιϊηρ 
ὙΟΥΔΕΐΡ 18 Ὀυΐ ᾿ΠτΣΥ, διὰ (ἢ γ δρεδκίηρ οὔ Ηΐπι 
δ Ὀὰΐ ὈΔΌΙα, Ὀ6 ΤΏ αἰΒΟΘΟΌΣΒΘ ΟΥΘΣ 80 6Χ06]- 
ἰοπὺ; γοᾶ, {86 τηόγὸ ἔβουὺ δὶ βοοιμθὰ (0 βδῃο εν 
αοἂ 116 τ μοαχί 85 Ὡοὺ Ὀθθῃ οΐοῦ ἰπ {89 
δυδίηοδα, ἰοὺ 8881} ποὺ ΌὉΥ βιιοἢ βοσυΐσα πανὸ ἰδ0 
1688, Ὀπὺ [19 ΠΟΙΘ θδ διὰ σου Ὁ]9 ἱπ ἐπ6 ἀδΥ οὗ 
χοῦ 16, ὙὩΘῺ ἰΐ σοΙ 98 ὉΡΟῺ ἐδ66. 

[{{π8. 8. Το Τ0] ον ρ Ραββαρο ἔγοιῃ ῬΟΪΥ ΐυβ 
αὐοὐϊθὰ ὈΥ ΒΑΡ] 8, Οδε. ὕο]. 11. ». 160, θοδαιὶ- 
ΤᾺ]Υ 11Ἰυδίγαίοβ συμπαθεῖς : “«“Οοτίδίηγ, 1 Βϑοὶρὶο 
Ὅ88 ῬΘΟΌΪΙ ΑΥΪΥ διίοα ὈΥ παίυσθ ΤῸΣ δὴν ἐπίῃ, ἰὺ 
Ὑ88 [ὉΣ ἐδ 18, [παὐ ἢ 6 Βου]ὰ ἱπβρὶγθ δοηδάθησο ἱῃ 
{89 πηΐπ δ οὗ σβϑῃ, καὶ συμπαθεῖς ποιῆσαι τοὺς παρα- 
καλουμένους ; ἑ. ἐ., ΤΑλῖτο ὑο860 τ οσῃ Βο δ ἀτοϑδϑὰ 
δνο ὑπ 88:10 ζ66) 58." ---Μ.] 

[ΜἘἘ. 10. “4Α οοτίδί ἢ ῬΟΣΒΟῺ ὑγαύθ]] ες ἱστοῦ ἢ 
{86 οἰζγ, οοπεϊπυ σα ἰο 9411} οαΐ, Ῥζλο τιοαηίδ ἰδ οἰ χίν 
7 63 Ὑπὸ ἀδυρθίον οὗὁἨ δὶ Φοᾶα ποαχὰ εἷμα 
δὰ ἰοϊὰ Βοχ Τδίμου. Ηο βαϊ, (611 ἰδ 6 σηδῃ ἰ8. 
θη ΒΘ σατηο ἴῃ, (89 ΑΙ βαϊὰ, παι ἰ6. ἐπί 
ΟἸἰχὶν οὗ Ἰἰῖὸ που 86]]οἱ  Ηῤρ διηδνυοσγοᾶ, 18 1 
ποὲ τχὶζίοη, δὲ δη ἰδ μΒοὸ ἐμδὺ Ἰογοὶ 1ἱ0 δπὰ 
ἀοαίσοι ἰο 800 ζοοὰ ἄδγα, Ἰοὺ πἷπὶ σούσγδϊη κἷ8 
ἰοη σι ὕγομι οΥἹ] δῃἃ ἢἷβ 108 ἔγζοστι βροακίηρ χυϊ]οῖ 
118 ἐβ (6 ΟἸχὶτν οὗ 1176 δπὰ ἰ8β ἰουπὰ ἱπ ὑπὸ του 
οὗ πιδὴ.᾽ ΘΟυοίρα ὈΓγ Βοβοησηΐοσ ἔγοτη ἰλ9 δοοζ 
97 Τῆωδεατ, οἷν. 1.---Μ.] 
[Υξ. 1δ. ῬΟΡΕ :- 

Ησοῦϑ δβρχίηγρϑ δίθσηδὶ ἴῃ (ἢ ΠΌΤΟΔῊ Ὀγοδδὲ,- 
ΜδῺ ΠΟΥ͂ΟΣ ἰδ, Ὀπὲὶ ΔἸ γα ἴο Ὀθ, ὈΪοδῖ.---Μ. 

ΒΕΝΤΙΒΥ:---ἰ1ὺ 15 οογίϑι (ΠΟγῸ 'ἴβ ΠῸ ὮΟΡΘ, 
Ἱμβοῦὺ δβοῖὰθ δηἰθοράοης Ὀσ6]ϊοἴ, ἰπᾶὶ ὑπὸ (μη 
ΒοΡΘα [ῸΓ ΙΠΔΥ͂ ΟΟΙΩΘ ἰ0 Ῥᾶ8Β8:; δηά ἰδ δι ϑηρίῃ 
δηα βἰοἀγαβίῃ 688 οὗ ΟἿΣ ΒΟΡΘ '8 ΟΥ̓ΘΤ' Ῥσοροσίϊομϑᾶ 
ἰο [110 τη οδβΌγο οὗ ΟἿΣ ζαϊι ἀἰπεμοι 
[ἸΝΕΤ :-- οὟ ΔΓ6 ἀΘΌΪΟΥΒ Οὗ ΤΟΙ αἰ οαΒ ἰσα ἢ ἴο 

ΟΣ Ὀτοίτοη, 838 ΒΟΟῚ ΔΒ 6 ΟἾΓΒΟΙΪΥΘΒ. ὈΘΟΟΙΘ 
Ῥοββαββϑα οὗ ἰ{;᾽) “ὙἼ1ὥ7Ἷ1ο δὰ ἀθθίουβ ἰῃ {π6 δἰ τὶ οἰοβὲ 
Β80η86 οὗ {μ6 ἰσυύτη, [ἴὉΓ, ῬΧΟΡΟΥΪΥ δβροδακίηρ, ἐδθ 
ἰσαϊῃ 'β ποῖ (6 ΘΧΟΙ ΒΥ Θ ῬΧΟΡΟΤΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 026. 
ΕΟΥΥ ροοά, ὙΒΙΟΝ ΤῊΔΥ Ὀ6 σοτητηπηϊοδίοα Ὦγ ἰΐβ 
ῬΟΒΒΟΒΒΟΥ τὶ ποαὺ ἱπιρΟΥ ΟΣ Βἰηρ Εἰ τ.861, οδπποὶ 

1 (5 Ῥγοροβίἐοη 
Ὀ6 ποὺ ἔστι, ΤΟΣ ΑἸἑἐν 7818 ἐο {86 στουηά. ΗΟ 
ΤΌΘ ΙΏΟΣΤΘ Ἃἀ068 ἐμὶβ Πο]4 ρμοοὰ οὗ 8 Ὀ]οδδὶ πα 



δ: ΤῊΒ ΕΙΚΒΤ ἘΡΊΒΤΙΙΒ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΡ ΡΕΤΕΒ. 

ἩΓΒΙΘΝ 8 τ] 0119ἃ Ὀγ ἀϊνίϑίοα οὗ 8 δρτίηρ τ λοι  απὶο αοὰ 'ἱπ γοῦν μϑασίβ ἰδὲ Βοπουγ, τ οὶ ἰδ 
ὈΘοοσ08 ἸΠΟΣΘ δϑυπάδηί 85 ἰΐ ροῦσβ ουὖἱ 1ἰ8 νδ- [ ἄπο ππίο Ηΐπι, ἱπ ἰχιιδίϊηρς ἰο Ηΐβ Ῥχοιηΐδβοδ, δυὰ 
ἴογβ 1" ΤΘΡοβίης ὕ)}Ρ0ι Ηἰἴ5 ῥχγουύϊάδποο, ὈΥ͂ 8 δίθαϊαδβι οϑῦ- 

“789 ἰγπ!α ἰδ πο ἰο 06 βοαἰἱοσϑὰ δὲ ταπάου 1} ἥάθποθ δπὰ γὑϑ]ϊδποθ; δηὰ δἷποθ γ6 1π διωθηᾷς 
δοπίθιιρί  0]9 ἀυδὺ; ἰὑὺ ἐβ 8 Ῥοδυὶ ὑἐμδὲὶ τυπδὶ ποὺ 6 Βοδίμβϑθῃβ δῃηὰ ργοΐεδβοὰ ϑποσηΐεθθ οὗ {86 Θοβρεὶ, Ὀ6 
ἐχροδβοὰ ἰο ὃὉθ ἰγοἀθῃ ὑπᾶοσ ἔοοὺ ὈΥ (80 Ῥτοΐδῃθ. ᾿ ποὶ γο ἀδυπίοα πὶ} (οἷν ὀρ ροδβί ἴοσιβ πὰ ροῦβο- 
Τὸ Ῥγοϊοοί ἰΐ ΕΥ̓͂ 8π ἐχργεδδίυθ δίδεποε ἰ8Β βοταθίϊπιθδ [ ουζίοπΒ; Ὀυὺ ὈΘ ΤΟΔΟΥῪ, ὙΠ Π γ9 8.6 ἐβογθιιπίο ἀ] 
18:9 ΟἿΪΥ ὙΔΥ ὙΘ 68} ἰθδι Ὑ ΟἿ ΟὟ γοδρθοί [0 0816, ἰ0 τη 80 ῥχοϊοαδίοι οὗἨἩ {μδὲ ἰγὰο ἤδὶ ἢ δυὰ 
ἀϊ, ΟΣ 6οῃ61116{6 (δαὐ οὗἩ οἰμογβΒβ. Ηθ τὸ οδπῃοί | Το] κἴοη τυ ῖο ἢ γο πᾶνο σοοοϊνϑα: δῖ Ἰοἱ ποὶ ἐπ 
6 81]θυὺ σοθροοιϊίπρ ἰὑ, ὑπο οογίδὶπ οἰγοῦτα- ἰ Ὀ6 ἀ0η6 ἴῃ 8 ἱυτθυ]οηί θη ἃ βοα 1 00}8 ΤΩ ΔΏΠΘΓ, Ὀυὶ 
Βίδποοβ, 4068 ποὺ δ Π ΘΏΕΠΥ τεβροοὶ ἰ(. ΚΊ]ΘΠΟ6 | ἩΪΓ 8}} ΤΩ ΘΟ ΚΏ 988 οὗ βρὶσὶΐ 8δπἃ ούθγοδοο ἰο ἰδὲ 
ἦβ ΟὨ ΒΟ ΟΘΟ88ΙΟΏΒ (86 ΟἿΪΥ Βομιδρὸ ἰγαϊ οΧ- ᾿ Δ ΒΟΥ, ἩΒΘΥΘΌΥ γ0ὺ ΔΘ ο8]16ἃ ἰδογθαμίο.".-- 
Ῥοοίβ ἤγοιῃ 686. Τ,ἷβ 816 60 ποι πς ἴῃ δου. Μ. 
το Ὑ11} αἰ δδί πη] αὐΐοι ; 10 ἱΎΟΙγ6 8 ΠΟ ΘΟΠΐΥΔΠῸ6 ΟἨἩΒΥΒΟΥΗ͂ΤΟΝ :-- κε. 14. “«ΒΒουϊὰ [89 ΘΙαρΓοθαδ 
νεῖ (86 ὁπ πΐθ8 οὗ ἐσας : 10 588 Βὸο οἶμον οὐ͵ϑοὶ [ ἀοίοττοΐπο ἰο Ὀδηΐβἢ τμ6, 16ἐ ΠΒΟΡ Ὀδηΐδἢ το; “ΤῊΘ 
δδῃ ἰο Ῥχγοίϑοί ἰὑ ἔγοπι πϑοάϊθββ ουΐγαρθ. ΤὨΪδ8] θαυ ἰδ (89 1ογἀ 8 δηὰ ἰὴθ ζΌ]ηθπ5 ἐμογοοῦ" [ 
δ'16 66, ἰπ ἃ ΙΩΔΊΟΥΙΪ οὗὨ ἱπείβμοοδ, ἰθ ἃ Ἰδηρῦαρο; 8.16 Ὑ1}1 οδϑί σηϑ ἐπίο {6 6868, 1οὲ ΒΟΣ οδϑὶ τὴ8 ἰπίο 
διὰ ὙΒ6Ὼ ἰη {μ6 οοπαποὺ οὗ ἰἢ086 ὮΟ τηδἰηἰδῖη [ (ἢ 9 808: 1 Μ1ΠῚὶ ΓΤΟΙΏΘΙΩΌΟΣ Φοηδῃ. [7 δὴο κἱ] 
ἧΐ, ΟΥ̓ΟΥῪ κα ν 5 οοπδἰβίοηῦ υἱΐὰ ἰξ, (86 ἐγαΐ | ἰΒΥΟῪ τὴ ἱπίο 8 Ὀυχπΐηρς, δοῦν ΤὌΣΠδοΟσ, {89 ἰ᾿γοθ 
10868 ποίη ὉΥ Ὀοίηρ ΒυΡΡργοβθϑοὰ; ΟΣ ἰ0 δρϑδῖκ Ϊ σ᾿ ἀσοὴ ΟΓΘ ὑπ 070 ὈΘΙΌΣΘ 0, [Ὁ 886 ἘΠ Ὦτον 
ΙΏΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, ἰὺ ἰβ ποὺ ΒΌΡΡγοδδοὰ; 1 18 υὐυτάϊγ, Ϊ τὴ ἰο ἰδ τῦῖϊ]ὰ Ὀοδδίδ, 1 Ὑ 111 Γι θΌΟΣ ἐμαὶ Ὀαπϊεὶ 
ἐδβου σὰ δἰ ]θμ ν ροϊπἰοα οαἱ; 118 ἀἰσηϊν πὰ ἴτ- ἰ τγδδ ἱπ (89 ἀθπ οὗ Ἰοῆβ. [1Γ 886 ν71}} ΘΟ; ἀΘΠΙΏ ΤῸ 
Ῥοτίδῃποθ 8.60 ρίδοοα ἰπ σο]ϊοῦ; δηὰ {πὸ χοδϑρϑοῦ ! ἰο ὃ6 βἰοπϑὰ, 1 81}18}} Ὀ6 (μ6 δββοςοΐαίο οὗ βίθρδς, 
ΜΘ. οσοδαδίοποα (818 δ᾽] 6866, ἐἰ86}7 ἱτηρο868 5]- [ (10 ῥγοίο-τδυίγυ. [7 886 ὙΠ] ἔδΥθ ζὴ0 Ὀομολάοά, 
Ἰθπσθ οἱ (Π6 τὶ θ88685 οὗὨ 115 Θχ Εἰ (ϊοη." -Μ.}] [80 Βαρίϊδὶ [85 δυθτοϊ ἐοὰ ἐο (80 ββιθ Ῥυπὶδὶ- 

[ΒΡ. ΠΑΙΣῚ :--- ὙΠ ῬΤΟΡΟΣΥ ταρδηΐηρ οὗἁὨ ἰδ9 ] τιθηΐί. 1 8110 Ὑ}] (Δ Κ6 ΔΎΓΑΥ ΤΩ δι δίδῃοο, “πακοὰ 
Αγροβίϊθ᾽ 8 αἱγϑοίζοῃ δῃὰ 18 οοῃῃηθοίίοι, τὶ (9 | ὁ8126 1 ουὖὺ οὗ ΤΥ τηοί 6 Γ᾽ 8 σοτοῦ, δῃὰ παϊιϑὰ ἰδ] 
Ῥχοοοάϊης δάυοθ, ἸΏΔῪ Ὀ0 ἐμ Βἰδίϑα : αἷνθ Ὑ9 1 χείασῃ ἰο ἰ(.᾽" Κρ. αἀ Ονγίασωπι.---Μ.] 

ΟΗΑΡΤΕΒ Π|Ι. 158-22. 

ΑἸ ΔΙΤΕΙΒ:-- ΠΌΣΟΥ ὀχ οτγίδεοη ἴο τοδάϊηοδα οἵ βυ δοσίης ἴῃ οοποϊδοταῖίοι οἵα ἄθορος τηοῖΐνθ. ΟἾΪΥῪ {ἴπὴ8 ἄο νὸ ἰδ (Ὁ 

ΤΟΒΟΙΔ Ὁ] πα Ομσίοεῖ, προ δυδογοὰ [0Γ ΟἿἿΓ 5:5, πθοδο δυδογίηζα μδὰ ἜΥ̓ΟΣῪ ῬΒΟΓΘ, ΟΥΘΏ ἰπ ἴδ ποΣ]ὰ οἵ ἔδιο δοδᾶ, σα]. 

ΔΙ οἴοοίδ, δηὰ 1θὰ ἴο {80 τῃηοσὶ ὈΪοδδβοά [δ5τι6. 

18 Εοτ' ΟἸγὶβὺ 4180 μδὺ ση66 διιβεγοᾶ ἔῸΣ β' η8,2 ὑπ6 πδὺ ἴογ ἐμὸ πη͵πδβύ,} {μδὺ Β6 πιὶρδὶ 
19 ῬὈτίηρ υΒ ἰο ἀοά, Ὀοΐηρ Ραὺ ἰο ἀδαίὁ ἴῃ ὑμ6 Β66Ὰ, μαῦ χυϊοϊκοποα δ Ὀγ (86 Ξρίτι:5 Βγ 
20 νοὶ α͵8ὸ ἢ6 τϑηῦ δὰ Ῥσγβδομθά πηίο ὑπ 6 Βρὶ 8 ἴῃ ῥσίβοη; ἯΥ ΒΙΟΒ βοιῃθίϊπιθ" Ἠ6Θ 

ἀϊβοροάϊοπέ, τ ἤθη ὁπ66 [ἢ 9 ἰουρβυβοτγίηρ οὗ ἀοά παϊίθα ἴῃ {π6͵ ἀδγβ οὗ Νοδῆ, ψ}}}6 [δ 
21 τὶς 8 8 ὑσοραγίηρ,, Ἡδβοσγοίη ἴδ, ὑμαὺ 6, οἶς βου ]β σα βαυοὰ ὈΥ τίσ. ΤῈ 

ΗΚ ἄραγο "1 τ Ποσθαηίο ευοπ Ὀαρ(ϊβιῃ ἀοὐ ἢ 4180 ΠΟῪ παν τ8,12 (οὐ ἴπ6 ρας! ρ' ΑΥΤΑΥ οὗ ἐδ 
81} οὗ {π6 Η658},.}) Ῥαὺ (6 Δέϑτσοσ "' οὗ ἃ ροοᾷ δοπβοίθηοο ἑονατὰ (ἀοά,} ὈΥ 6 {ἢ}6 ΤοδαΓ- 

22. τϑούϊοῃ οὗ Φοβϑὺβ Ομ σίϑυ: ΒΟ ἰβ ρόῃθ ἰηΐο βθαυβϑῃ, ἃπὰ 18 οὰ {86 τἱραὺ μδηὰ οὗ αοά;" 
ΔΏΡ6]8Β δῃἀ δυῦμου 168 δη ἃ ΡΟΎΘΣΒ Ὀοὶῃρ; τιΔἀθ Βα 76οὐ πηίο Βῖμιἷ 

Ψοενο 18. {ἜΤ αν ΠΡΡΆΠΡΕ, ἀρεῖαδα, σιστο, Ῥοΐῖος ἐμδη ἤου; ἰδ ἰ8 ποῖ, ἃς ΑἸέοσγὰ ρνυΐ ἰξ, α σϑδδοῃ, νξ ἐδε τοϑδοι, ΤᾺΣ 
Οσμγίδιίδη δυδεγίης ἴοσ τῬ60]1-ἀοίπρ 15 Ὀ]ο6δοὰ.--Μ.Ρ} 

καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθεν, ἰγδῃηο]αίο: “ ΟἸτίδὲ δἴδὸ βυ δεγοὰ ἴοτ αἷτο ομοο."--.} 
δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκωνεαᾳ [δὲ ΡΟΓΒΟΙ 10Σ Ὁπ) δὲ ΡΟΓΒΟΙΒ...-Μ.} 

«θανατωθεὶς, ΑΟΓ. Ρπΐ το ἀραίὶ.---. 
δ ἡποτοεηδεῖει ΑΟΣ. Σηδὰ6 Αἰϊνο.--Μ. 
4 ὮΟΙῸ σαρκί δῃηὰ πνεύματι, ἃτο 'π (86 Ὀαΐϊίντο ὐποῦέ ΔῺΥ ργοροδι ἐἴοῃ : ἐδο σμδηξο οὔ ὑγοροείοην [8 

ἔλο ΒΠαΙ ἢ τογοίοη ἰβ ῬΡθοΌ ΠΟΣῚ ΠΏΏΔΡΡΥ, 85 οὐδουσίτις ἴἰ.6 δοῆδο; σαρκέ δῃὰ πναύματι, ἀχὸ ρυὶ ἰῃ 
δ Πθδὲ6 Ὁ ἦη0 Σοχυϊας μὲν ἀπὰ δὲ; ἐγαμδὶδῖο: “Ῥαξ ἴ0 ἀοδίι ἐπάθϑὰ ἰπ ἐμο δοδα, ναὶ πιδάθ αἰϊτο [ἢ 
{89 δβρίγἰ τ. Ὑπὸ Θοτιωδῃ πδϑ “" δἷϊος (89 366} δῃὰ " δἵἵοζγιδο βρίγιι."--τῷ Ὀείοτο πνεύματι ἐδ οι 
ἰοὰ ἱπ Α. Β. Ο. Κ. 1,. δὰ Οοά. Βίη.--Μ.] 

Ὕοχδο 10. [Ἰ ἐν ᾧ--ποῖ ὃν Ὀ0Ὺ 1Ν ὙΠΊΟΗ, 60 Θσγτηδῃ.--- "4. 
Ὕογθ9 20. δ ον τὺ ἰταποὶδῖο: “ὝΓΒΙΟΝ πογο αἀἰδουοάΐομξ οποθ (ποτὲ) πθη (δτ ε) ἰδο Ἰουφι συδοείης οἵ θοά, 

οἷς." --ΚΝ. 
κατασκευαζομένης κιβωτοῦ-ἴδο Δ γα Ὀοΐπα ὑτορασγοὰ.- -Μ.}. 

ζ εἰς ἣν ὀλίγαι ΜΒ Ὦ ἃ ον ΡΟΓθοΒ. 186 σοπεοίγιοίίος οὗ εἰς ἢ ν (6 Ῥχορτιαιῦ, [86 ἴοπε Ὀαίπε ελτοὰ 
ἐπ ἰἰ δος βανίηρ ϑηίογοα ἐπίο ἰῖ. Α. Β. βυδίαίπ ὁλέγο ε; 8ὸ ἀ068 Οοά. 8[1.--Ἀξ.} 

Ὕοχεο 21. ΠῚ, 18 ὃ καὶ μὰς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα. Ὑτομπεϊαῖο: “ ἩΓΒΙΟΝ (180 τα ῖ6), δ [8 δ [σΡ9 
ἀο εἶθ) οὐ "1π 1.0 δες γρο᾽ (αογπι. ῬΟΙΥα1.}}6 ΠΟῪ βαυΐης τ6 ΘΥΘΏ τ ΟΓ {5) Ὀαρέίατηῃ." ἡμᾶς, δος, 
,. ΚἪ. 1... ἰ. ὑμᾶς, Α.8. ὙΠ ΣΙΔῺΥ γοσαίοσθ. σώζει, ἐρενοσας, 9 δοίίοῃ ποῖ γοὶ οοἰηρὶοιοά.--Μ4.} 



ΟΗΑΡΤΈᾺΒ ΠΙ. 18-29. 

4«Β ἐπε 

“ 

[᾿ ἌΝοΣ μυξε ρ΄ ΦΊΤΔΥ (δ ραῖ.) ὑλ9 Δ10ἢ οὗ 1:9 3.68..." .--Μ.] 

δοῖον, ἐπ 
διὰ, ὉΥ τηϑαπδ οὗὔ.--Μ.]} 

Ψεο 22. [6 ΤΊδηδὶδῖο: “ ἼἸΒο ἰδ οὐ [9 τἱχῆϊ Ὠδηά οὗ 
7 «μὲ υἱέδε κίε Δ᾽ ἀερ, 

ΠΊ ὑ ποταγέντω ν»-“Ὀοΐῃς Βυθ]οοϊθά.--Μ.] 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γε. 18. Βϑοδαῦδβο ΟἸσίδὶ 8150 βυ δοσϑᾶ..--- 
ΤΙ, δεοογάϊηρς ἰ0 ΟἿΣ 688, ΔΩΥ͂ 0Ππ0 Οὐβὺ ἰο δνο 
θ66η δραγϑὰ ἐμὸ δὰΡ οὗ ϑυβογίπρ, ἰὑ γὰ8β ΟἸγὶδέ; 
δαὶ Η6 4180 βιξοσϑὰ ου δοσοιιηὶ οὗὨ 81}85 ἀπ [ὉΣ 
ἐμοῖν δἰοποιιθηί. 
Οπ09, εὖ, Βοιι. γτἱ. 10; ΗΦὉ. Υἱῖ, 27; ἰχ. 7.--Ἰὶ 

Τοααΐτο 5 ποὺ ἰ0 Ὀ6 Γοροϑδίθα δηῃὰ 885 οοῃῃραγϑὰ Ἡλι} 
εἰογηγ, Σὲ 18 8 βΒῃοσί βυ δογίηρ, Ὀοΐηρ ΘΟΙΙΡ ΡΣ ΘΒΒΘα΄ 
ἱπίο ἴῃ 5ρ86θ οὗ ΒΘΥ͂ΘΓΒ] γ08ΣΒ δηὰ ἀδγβ. [{ῥὈχο- 
ὈΔΌΪΥ γοϊδὶθβ ἴο ἐμ 9 ὀχ μογίδίϊοη ὙΒ1ΟὮ {011 ον (Βαὲ 
πὸ 880 δῃουϊὰ οὔ66 ὉΓ 81} ἀ16 υπίο βἰῃ, οἢ. ἷν. 1. 
(λολπιδῖπ σοδᾶὰβ: περὶ ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἀπέθανεν. ). 
-περὶ ἁμαρτιῶν, οχ. Δοσουπηὶ οὗ Βἴη8, οἷ, ΟἈ. 11, 24; 
Βοιω. νἱῖ. 8. Β΄'π ψοτθ [86 οΥἱ αὶ παίζῃς οδυ89 οὗ 
Ηἷα κυδοτγίηργβ δηὰ ὑἐποὶν ὈΙοιηρ οαἱ ΗΒ δἱπι. 
Α ᾿υπῖ ῬΘύδοῦ ἴοσχ (1α ἐμ0 βἰοδὰ οἵ) πῷ- 

ἐπιδὲ ῬΘυθΟ .---- δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων. ΑἸΓΒΟΌΡὮ 
ὑπέρ ΡῈΓ 86 ΤΩΔῪ ὃΘ γοπάογοα “707 6 ὈοποΩϊΐ οὗ," 
γε οΙΒ ἐμὸ οἱγουμηβίδπησο ὑπαὶ (86 οομπίοχί ὁΡ- 
ῬΟΒ65 056 ἱπποσοηῦ ῬΟΥΒΟΣ ἰ0 ΠΙΔΩΥ͂ ΚΌΪΠΥ ΡΘΥΒΟῺΒ 
δ ἰῃ6 ποχὰ προσάγειν ΟἸΘΑΥΪΥ ΟὝΡΥΙΘΒΒ ἴμ6 1ά68 
οἵ γἱοαγίουβ βι δοσίπρ; [ὉΣ προσάγειν τοϊαίο8 ἰο 
ΟἈγ δι 8 οδῖοο οὗ ΗἸ Ι-Ῥυϊοδί. Ῥοδ᾽οιηθηΐ ὈΥ βἷῃ 
ππάον (Β6 ΟἹὰ Τοδίαπιθηΐ Ὀασγϑα 411} ΔΡΡσΟΔΟΣ ἰὸ 
αοὰ; (86 Ῥχίοβί δὰ μ6 ρῥυϊνιορο ἰο ἀΥ̓́ΔῪ ΠΘᾺΡ 
ἰο θοὰ δΔηὰ ἰο πιράϊδὶθ 86 ῬΡ6Ο0Ρ]6᾽᾿ Β ΒΡΡΧΟΔΟΝ ἰο 
Βα, Ὑπΐδ ἷ5 τοπαἀογοὰ ἴῃ {ἰ6 ΠΧ ΧΟ ΌΥ προσάγειν. 
Ῥμε Ἤοϊδβ, οἵ. προσέρχεσθαι ἱἰὶ. 4.--- 9 ποχὰ 
ὁπαξ Θομδνιηβ ἰἷθ Υἱὸν, οὖ. ΗΟΌ. ἰχ. 27. 28..--- 
Τδοὸ τοροδίϑα γοΐδυοποο (0 {6 βυ δου ρ οὗ ΟΠ σἰβὶ 
δΟΥΒ ἴῃ ἐπ ορὶ πίοι οὗ ἀογμαγά, ὑπαὺ (6 ΑΡροβί]θ 
ὁδοὶ ἩΘΔΙΥῪ ἴο ΙΔ Κ6 τηθηΐϊζοι οὗ ΗΒ βυ ὙΠ ΡΒ, 
βοῆς ἢ6 68}}58 Ὠἰπιβοὶῦ 68. γ. 1,8. τὶΐποδβ οὗ (86 
εὐδενίη κα οὗ ΟἸ σἰ δι. 

Ῥαυϊ ἴο ἄθαι ἱπᾶοοᾶ πὰ ἴμ9 ἤθδβε, Ὀπὶ 
τοδᾶθ αἱδνϑ πῃ [16 Βρίτὶῦ.---Θανατωθείς 18 Ὀθδι 
οϊπεὰ ἰο προσάγειν. ΤῺΘ τοβίοσδίΐο οὗ τρθπ (0 
[π Ἰοδέ δοππππίοη τ} Οοὰ ἰδ σοπάϊοηθαὰ ὈΥ 
ἴπο βδουῖβοὶὶ ἀδδί οὗ Ομ τίδίὶ, Ὁγ Ηΐ8 τοβΌσθο- 
ἔσῃ δῃηὰ σογϑὶ ρον Γ.---ζωοποιεῖν ποῦτε: ἐγείρειν, 
εἴ, πο. τ. 21; Βοσὰ. υἱιϊ. 11; 1 ΟΟΣ. χυ. 22.--- 
σαρκί, πνεύματι; ἴἰμὸ ὑνγο Ὠδίϊγοβ ἀθποίθ {δ 6 ΒΡ ΒΕΤΘ 
ἰο ῖοὶ ὑπὸ ῥτοάϊοδίο τηυδῦ Ὀ6 δυΡροβοαᾶ ίο Ὀ0 
᾿τυϊοὰ, οὐ. ὙΠ ΪΠΟν, 2 41, 8. «. ἼμῸ δυῖνοβ 8.6 
οΥ] ἀ ΕΠ} ΡΔΓΑ]16] δπὰ τουδὶ Ὀ6 ἐδ Κοὴ ἴῃ {80 ΒδΙη0 
δ686. ΤῈὴ0 8686 οὗἩ ἰΠ6 ἤγβι 18 οἷἶθδὺ: Ηδ νβ 
Ρπὶ ἰο ἄξδδί}Ἐ 85 ἰο Ηἶβ ουϊναγαὰ, Βουβθουϑ πδίοσο. 
{{ιηϊ5 15 Ἔα δ ὉΠ: ῃοὰ, {ΐ 8 ἱτπῃ ροββὶ Ὁ]6 ἰοὸ ἱπίοσρτοι 
ἰδ δοοοῃ ἃ τι ΘΙ ΟΥ 88 [0]]}ονγα: Ηθ 88 τη869 δ|ΐῖτο 
Ὦγ (89 πρὶ τὶλ ἐμαὶ Βδὰ Ὀδθὴ αίνϑα ἰο Ηΐπὶ, ὈΥ {86 
δίχθον ἀϊνῖπο ρατί οὗ Ηἰβ παίῃσθ.  εἶβθ:---ΤῈ0 
ῬΔΡΔΙ]ο ἴβτη ἰπάϊσδίθα ὈΥ μέν δηᾶ δέ, ταί 6. σϑ- 
4 γο8 Π5 ἰ0 ΣΘΏΘΔΟΥ, “448 10 Ηΐ6 βρ᾽τὶ Ηὁ νγᾶβ 
πιλὰο Δ11γ70,᾽ (Δπἰπημαἰθα.). οαίμ Βοραὶγ δθθοίθα 
186 αρὶγὶ δπὰ βοὺ] οὐ ΟἸἾγὶβί, θα Ὀοίὰῃ αὐ ἐμ6 
πιοιηοης οὗ ΟΕ Υ 5.8 ἀγίηρ ΟχῸ ἴ0Γ 8 βδοχὺ {{π|6 
Ρυϊ ἰπίο ἃ βίδίθ οὗἨ Ὁποομβοϊουβιθδδ. Βαΐ Βαταν 
εὰ ΟἸτὶ δὲ σαττεπάογοὰ ΗΪ5 βρὶσῖς ἱπίο ὑπὸ Ββαπὰβ 
οὗ ἰ89 Βαίμον, θὰ ἰδὸ Ὀἱνίηο Ξρἱτίι 8116 δηὰ 
Ῥεποίταίεα Ηΐπι τ ἢ 8 πον Ὁ υἱπο 1116. ἘΕἸδοίϊιδ 
ΔΙΓΟΔΥ ΟΌΘΟΥΥΘΒ: “(86 Δη ἐπ ο818 ΟἸΘΟΣῚΥ ΒΏΟΥΒ 

ὥτημα, ἰπαῦϊτΥ (Υυ]ρκαῖο, 46  οἴίο, ΑἸίοσα) οὗ 8 βοοᾶ οοπδβοίομοθ δἵϊος αοὰ." 8.60 οΐθ 
πε αν εν ὶ ; ) 

Βαυίηρ οῦθ ἰπΐο Βθαγθη. Ὑ86 γυϊκαίθ δὰ δέος Θεοῦ 
-;.-Μ.} 

ἐμαΐὶ ΟἸτῖδὺ τγὰδ ρυὲ ἰο ἀοδὶδ 88 ἰο οῃ9 ρᾶσὶ οἵ Ηἰβ 
Ὠδίυγο, Ὀαΐ ΙἸηδαθ ΔἸῖγο δδ ἰο δηοίμοσ. [ὑ 18 8 
πιοάμδ ἰοφμοπαὲ (Δ ,Ίκοὴ ἔΎΟτ ΟΥ Δ᾽] υἀϊης ἰο (16 υη]- 
ΨΟΥΒΆ] ]οἱ οὗ ἐδο χοάϊγ, οὗ, 6. χὶν. 27; 1 18.688. 
1. 8. ΒοοΒ :---ΗἰΪ8 βοαΐ, Ὁ; 118 σγοϑὺ σϑίσγϑϑῃ- 
ἱπνσ, γγ88 ὁπάυοά τ} δηὰ ρμοποίσαιοα ὈΥ ΒΘΔΥΘΏΪΥ 
δίχοηρίι.᾽"" ΟΥΒΘΣΒ ἰδκο ἰδ τίϑν ἐμαὺ Η18 ἀδαὶὰ 
οηδαθὰ 1π νἱσίαα οὗ {86 ὙΘΔΚΙΘΒΒ ἱπμογϑηῦ ἴῃ ὑ}0 
Βοβι, Ηἰδ τοδηϊτιδίΐοη ἴῃ υἱσγίαθ οὗὐἨ (86 βίσϑηρι 
ῬΘΟΌΪΔΥ ἰοὸ {86 βρίνιι, οὗ. 2 Οον. χὶϊἹ. 4, Βυὶΐὶ 
ϑανατωϑείς ἀ068 ποὶ νγ6}} Βαϊ ἐπ 18 Ἰπἰογφρτοίδίζοι, 
ὙΈ16} 18 Βοιρονν δὲ ογοθὰ. [ΤῸ ΠΣ: “6 ΤῊΪ8 18 
{89 τηϑϑηΐηρ, ἰμαὶ Ογῖβί ὈῪ ΠῚΒ βυ θυ 5. τγ88 
ἰδίθη ἔγοτῃ ἰδο 1186 τοὶ 18 Βόθ ἢ δηὰἃ Ὀ]οοά, 8 8 
ΤΏΔ ΟἹ ΘΑΥΐ, ᾿ἰνίπα, δι κίηρ δηα βίδηαϊηρ ἴῃ 
ΒΕΒῊ δῃὰ Ὀ]οοὰ..  δηὰ Ηο 18 ΠΟῪ ρίδορὰ πὰ 
δηοίθμοῦ 116, δηὰ τηδδ αἰΐνο δοοοσάϊης ἰο ἐδπθ 
ΒΡῚΤΙῦ, Β85 Ῥϑβϑοα ἱπίο ἃ δρὶ τὶ }8] δηα βιιρογηδία- 
ΤΆ] Ἰ1ἴ6, τ 6 ἢ} ἱποϊυᾶδα ἰῃ 186} (86 8016 Ἰἰδ 
ἩΠοὰ ΟἸμγῖδὲ ον ἢ88 ἰῃ ΒΟ] δὰ Ὀοάγ, 8ο ἐμαὶ 
ΗΘ δδ8 ΠῸ ἸΟΏΚΟΥ 8 βΘΘΕΪΥ δυΐ 6 Βρ᾿ χἰία 4] Ὀοαγ.᾽ 
Ἡοδδη, ϑολγι δειρεῖϑα 2, 887, Βαγβ: “Ἰἰ 18. (}9 
ΒδΙὴ6 ὙΠῸ 168 δῃἃ (ῃ0 βδτὴθ ὙὮΟ 8 δρδὶῃ τηδὰθ 
αἸἰῖνο, ὈΟΐΒ {Ἰπ68 ἐπα τ Π0]6 Τη8η «6818, 1} ὈΟΑΥ͂ 
δα βΒοῦ]. Ηδθ οδδβοδ ἴἰο ᾿ἶνο ἴῃ ἐμαί ἐλαΐ, ἩΒ1ΟΣ 
8 ἰο Ηϊ6 ῬΟΥΒΟΠΔ] ΠΥ ἐμθ τηϑάϊυτῃ οὗ δοίΐοῃ, 8118 
ἁποῦ ἀδαίἢ ; πα Ηδ Ὀορὶπῃδ δραΐη ἰο ᾿ἶνο, ἴῃ ἐμαὶ 
Ἠδϑ τϑοοῖνϑβ Ὀδοὶς {818 ΒΆΣὴ6 [ὉΣ ἃ τηθαϊυχ οὗ Η18 
δοίξοῃ δρϑίη. Τὰ 110 ΒΊΟΝ ζ6}} ὑπ 6} ἀθδίὰ 
8 ἃ Βεβηῖν Ἰ1ἴθ, ὑἐπαὺ 18, συμ ἃ 1119 88. [88 ἐΐ8 
ἀοἰοττηϊπδίϊου ἰο {86 Ῥγοβοῃΐ δοπάϊ(ΐοη οὗ τὰ 8 }᾽8 
Βδίυτθ, ἰο [869 ΘΧΘΥΏΔ Υ οὗἨ ἰΐδ τηυπμδηθ 60Π- 
προίϊοη. Το 19 ὙΒΟΝ τγ88 σὴ ὈΔΟΙΚ 18 ἃ 53Ρὶ- 
τἰίμα] Ἰἰἴο, ἐμδὺ 18, Β σἢ ἃ 119 88 888 1.8 ἀοίοσχηϊ- 
Βδίίοι ἔγομι ἐμὸ ϑρ στὶς, ἱἢ οἷ ΘΟὨ δ᾽ δὲ8 ΟἿΣ ἰῃ- 
Ὧ6᾽' σοῃπηθοίΐοι τινὰ αοα."---Μ.1 [ΟΣ ἀβνγοσίῃ : 
ἐ8|. Ῥοίοσ ἐδ ρσιαγὰβ μ͵8 σϑδοσβ δραϊηβὺ (89 
ΒΟΤΟΒΥ οὗἨἩ ϑέποπ Μασιδ, ἀπὰ (1ὸ 2οσδίοϑθ, ὙἘῸ 
βδἰ 4 (μὲ Ο σίβί' 8 Πθδὰ τγὰβ δ ὑμδπίοτη ; δῃὰ δρδὶ δ. 
ἐμαί οὗἁἨ ἱμΠ0 Οεγέπίλίαηδ, ἀπὰ οὐμον ἴδ ̓ 86 ὑθϑοῖθγδ, 
086 ΟΥΤΟΥΕ ὙΟΓΘ Ῥσορδβδίοι ἱπ Αβἷδ, ἯῈΟ 8]- 
Ἰοχοὰ ἐμαὶ (86 Ολγίσέ 88 ΟΕΪΥ Δῃ ΑΘΟΣ ΟΣ ἘΠη8- 
πϑδίξου, ψΐσἢ ἀθβοοηἀοα οὐ {δ ἤἴχη ὕεδιδ, αἱ Η18 
Βαρίΐδια, Ὀυΐ ἀορασίϑα ἔγομι Ηΐη Ὀοΐοσο Η8 Ῥδδ- 
βῖοη."--Μ.] 
σε. 19. 1ῃ ΒΊΟΝ 8180 Εἴθ ϑιῖ ἀπ 
τοδομβοᾶ ππῖο ἴδ9 δρίσὶ δ ἰῃ ΡΣ 8ΟΣ.--- Ἐν 
ὟΝ οὐἹἀθη γ ἰο 6 οϊμηοαὰ τ πνεύματι, πούξεε 
διὰ πνεύματος, Ὀὰπὺ ΤΟΔΙῚῪ ἴῃ 1η6 οοπαϊίλοι οὗ 8 
Βρίτῖϊ Ββορδγδίοα ἴγοωι 89 Ὀοὰγ. Βοῃροῖ: -- 
“Ὁ γν͵βὲ ἀθδ)ὲ τ ῖτἢ ἰδ 6 Ἰἱνίηρ ἴῃ 186 Ὀοάγ, τὴ} 
{80 δρίὶσῖ(β ἴῃ {πὸ δρὶγὶι.᾽"--καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ.---καί 
Ξσ ύϑῃ ἰο {80 ΒΡΙΓΙΒ 1 Ῥσίϑου δ αἱὰ ῬΥΘΔΟΝ : Βὸ 
Ετοαὶ γγδ8 Ἠΐ8 ΘΟ ἀθβοθη βίο δπὰ Β06 ἴὯΣ τοδομοὰ 
(116 σΟὨΒΘαΌΘΙ668 οὗ ΗΪΒ γοϊυπίατυ, Υἱσαγοῦβ βυῖς- 
ἴοτῖπρθ. Αϑ Ρδὺ] 86 Αροβίϊθ, ΕΡΆἢ. ἱν. 9. 10, δά- 
γοσίβ ἰο ὑμ6 ἀσϑοθηΐ οὗἩ ΟἸσὶβί τὸ {86 Ἰονγγοϑὶ ρῬασὶβ 
οὗὨ ἰδ οαγί, ἀου ὲ}688 1ὰ 61080 Θομηδοίζοι Ὑἱνἢ 
ἐπ οχμοσίδίΐομ, οἷ. νυν. 2, δηὰ πίνῃ ἰλο ονἱαοηΐ 
ταοδπίηρ ὑμαΐ {8:9 ΟΧΔΙΩΡ]6 οὗ ΟἸγἱβὺ βῃουϊὰ τοῦθ 
ὈΘΙΘΥΟΙΒ ἰο ἀοδοομὰ ἰο {μῃ6 ποαϊκοδὶ δα τηοαὶ 
ΔΌΔΗΔοπΘα ῬΘΥΒΟΏΒ, ΟὗἩἨὨ ΏΟΒ6 ΒΒ] υϑίΐου ΠῸΠ6 6ῃ- 
ἰογίδἰ πο ΔΥ Βορό, 80 Βοσγθ (86 ἀοβοθηΐ οὗἩ ΘΟ σὲβί 
ἰο ἐὰο πρρτ]ὰ οὗ ἀοραγίθα δρίσὶἰ8 ὁοοῦΣΒ ἴῃ ΘΟ" 
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Ἀθδοίΐου τ 086 ῥτοοοάϊηῃρ; Οχ ογίδιϊοη8 [0 Ρ6ΓΣ- 
ΒΘΥΘΓΘΔΠΟΘ ἰῃ Ὁγ6}}- οἴη ρ ἀπά βυβογίηρ.---ἐν φυλακῇ 
ἨποἰΞεεΐῃ ἐπ σοϑ δ οὗ ἀθδίμ, ἴοσ (6 ογὰ ΔΙ ΔΥΒ 
ἀοποίοβ 8 ουδίοαγ, ἃ Ὀΐῖδοθ οὗ δοῃῆδηἠηροιηρηΐ, 8 
Ῥχίβου, βου. χχ. 7; Μαίϊ, νυ. 26; χὶν. ὃ; χυΐὶὶ. 
80; χχγ. 86; ΜΙ. γτἱ. 17. 27: 1,Κκ6. 11. 8; χὶϊ. δδ; 
χχὶ, 12; χχὶϊὶ. 19; ὅπο. 11}. 24; Αοἰδ ν. 19; τἱϊ[. 
8; 2 Οον. τἱ. δ; Ηδθῦ. χὶ. 86; σομβοαυ θη! 1ὑ Ὠ88 
ποὶ {π6 δρδβίσδοι βθῆβο οὗ Ὀθοΐϊῃρ Ὀουπά. Βαὺ ὑμὲβ 
Ῥυίϑοι σαυδί Ὀ6 ἴῃ [6 Υγ681Π|8 οὗ ἀδαίῃ, οἷ, 2 Ῥοί. 
1. 4: συάθ 6: Μαείϊ. γν. 2δ. 26.ὡὨ Τϊ5 ον ΠΥ 
ἔ0]]ονγ8 8180 ἔγομι ἰῃ6 δομπιραυίβου ὙΠ 1 Ῥοί. ἱγν. 
θ6. Τ}ιδὶ 1 15 ποῖ 8 ἴ2 879 σοπάϊ(ἑοη, Ὀαΐ ἃ ἸοσΔ} 1 Υ 
ἷπ Ηδβάοβ, ἴδ πιϑηΐξοβὲ ὈοῚἢ ἔγομλ πορευθείς, ἴο τὶ 0.6 
ἄο68 ποί ζο, ἑ. 6., (γᾶ 6] ἱπίο 8 σοπάϊ(ἰοῃ, δηα ἤσοπι 
86 Ῥᾶγδ}16] πορενϑεὶς εἷς οὐρανόν οὗ γ. 22. ΑΒ 
ΠΟΘΥΘΩ 8 ἃ ἀοβηϊίο ἸΟΟΔΙγ, 80 ἰ8 86 Ὠρίβογ- 
Ὑ 01] (Η8468].---Τ  ῬΟΥΤΟΣ οὗ (Π0 ἀθδίδ βπὰ 116 
οὗ ΟἸγίβὲ ορογαίθβ ἴῃ ὑνοὸ αἰγοοίϊοηδ, ἀν δὰ 
ἐο {6 ΤοδὶπιΒ οὗ ἀϑδί, δὰ Ὀρνδτὰ ἰο 86 δὶ σῃ- 
ΕΓ σοχζίομβ οὔ θαυ θῃ.---ἐκήρυξες. ΟΟΥΒαΓα ἐδιιθα 
ἦϊ ποὺ 80 0} οὗ νοῦ] 85 οἵ Τ68] Ῥγοδοβίης, 88 
ἴῃ ΗΘ. χὶὶ. 24, ποὺ ἰῃ ογάον ἰὸ ᾿ἰθογαῖο {ΠΤ ΟΥ 
ἰο αἶτο ὑβότα {πη ΤῸΓΣ γορϑηΐίδηοο, Ὀυΐ ἱπ ΟΥ̓ΘΥ ἴο 
δον ΗἾδ8 ρίογίουβ υἱοίοσυ ἰ0ὸ 180 βρὶτὶ 8 οὗἁὨ (6 
ἀδιηηθα. Βαυὶί (86 δὼ ἰοσμεηαὶὲ οὗ κηρύττειν, δπὰ 
οἢ. ν. 6, 168 ΒβΒουϊὰ ὃ6 οοῃποοιθὰ πὶ (Π6 
ΓΠΜΕΣ Ὁπάον ποίϊσθ, τα αὺθ δραϊπδὶ Πΐ8 Υἱόν. 
86 τοσὰ οσοῦσγβ Ἰοϊῃηθὰ π|ῖῖ τὸ εὐαγγέλιον ἴῃ 

Μαῖι. ἱν. 28: ἰχ, 8δ; ΜΚ. ;. 14; χυὶ. 1856. ὙΠΘΓΘ 
ἰν ἰ8 Τουσῃὰ 4]0η6, ἐὺ ἰΒ υπάογίοοα ἰμαὺ (80 οἰϊἱοῦ 
Ῥυγάοῃ οὗ Ηΐδ Ργοδοβίηρ τδ8: ΤῸ ἰὴ 18 ζ0]- 
8190, δπὰ (πὸ κἰπχάοπι οὗἨ αοἂ μὲ οοσὴθ πὶρῇ, 
Τοροδΐ δηὰ Ὀο]ΐονο (86 6ο08ρ6], ΜΙ. ἱ. 88. 16; 
Ἀαιὶ. 11, 1; ἵν. 17; ἰχ. 8δ6. 1ὺ τδϑθ ἰυδὺ ἰδὲ 
Κιμὰ οὗ ἰοβίήη Ὧ. ἩΒΙΘΝ ἯλΛ5. ἰο οοπδίλίαΐθ {86 
Βυπὶ ἂπὰ δβυϊδδίθποθ οὗὁἨ ΑροβίοἹ τοδὶ Ῥχγοδοβίῃς, 
Μαὶϊ. χ. 7; χχὶν. 14: ΜΕ. ἰἰϊ. 14: νἱ. 12; ΧΙ. 
10; [Κο. ἰχ. 2: Αοἱπ ἰχ. 20: χ, 42. 48: 1 Οογ. ἱ. 
28; ῬἈ]Π1, 1. 1δ: 2 Τα. ἱν. 2. [Ιὺ ἰβ ΠοΥοΣ υδοὰ 
οὗ ἡυαϊοΐαϊὶ Ῥγοδοβίηρ. [1 ἰδ, ἐβογοίοσθ, Ὁ ὯῸ 
ἸΔΘΔΏ8 850 πο δη 6 Δ ΟΧΡΓΟΒδΙΟΙ 88 ΒΘΩρβΟὶ Βὺ}- 
Ῥόβεβ, θαὺ οῃ9 Ἡ1Ο ἢ ̓ 88 ἃ ΥΟΡῪ ἀσδηϊίθ τηθδη- 
ἧπα; ἔυσιθον ᾿ἰχλί, ΤΩΟΥΘΟΥΟΡ, ἰδ δῃδὰ οἱ ἰΐ ὉΥ 
εὐηγγελίσθη οἵ εἰ. ἷν. θ.(ἁ Τη6 πϑαυΐγ 081 δ6Π86 
ἐδ: Φοβὺ8β Ῥγοοϊαϊτωθα ἰο ἴῃ ο86 βρὶσ 18 'π {π6 ῥτὶ- 
80η8 οὗ Ηδάοδ {Π6 ὈΡΕΙΒΗΊΒΚ, οὗ ἃ ΠΟῪ ΘΡΟΟΘὮ οὗ 
ἔταοθ, (ἢὴ9 Δρρϑάγδῃποο οὗ ἰμ9 κίπράοιμι οὗ Θοΐ, 
δηὰ γοροηΐδησα δηᾷ ζα 1} 88 (86 68:8 οὗὨ δηΐοΥ- 
ἧηρ ἰηἴο {πὸ 588116. 

γΕΒ. 20. Νονν ζ0]Π]ογ8 6 δυσίπος ἀοδηϊ θη. 
ΤΏΟΥ ΔΓΘ πιθῃ, ὙΠῸ ΟΠ66 ὝΘΥΘ ὈΠΌΟἰἑγΟΣΒ, ἰῃ {89 
ἰἶπιο οὗ Νοδ. ΤΒοὶν δανΐηρ γεροπίθα 08 βοοίης 
186 δοοὰ Ὀγοδὶκ ἱπ, οσ ἀυγίηρ (πο Ἰοπρ ᾿ἰπίοσυδὶ 
ὉΠῚ1] (Π6 οοπιΐπρς οὗ ΟΕ γτὶβί, ἰφ ἃ γστδϊυϊουβ δα 
ΒΓΌΙΓΆΣΥ σοηὐοοίαγο. ΤΟΙ͂Ρ ὉΠΒ6]ΔοΥΓ ὙδὋ8 Ῥχδο- 
ἐἶοαὶ, ὀχ εἰ ἱοὰ ὈΥ (μοΐν ἀϊβοροάϊθηοο, ΤῸΣ Βὸ Ῥ6- 
ΤΡ ἱπυδΥΪΔΌΪν ἰαΚ68 ἀπειθεῖν, οἷ. 6Β. ἰ1. 7. ΤΠΘΥ 
τὶ αἸου]οἀ ἐμ6 ρῥγεαϊοίίοι οὗἉἩ (86 δοηΐπηρ Βοοά, διὰ 
ἀοβρὶβοά {ῃς ὀχμογίδίοπ ἰο σοροηΐ. 
Ὁ ΈΏΘΩ ἴ89 Ἰοπρ-Βυϑδοχίηρ οὗ Θοᾶ τυαϊϊοᾶ 

π ἴ89 ἄδαγβ οὗ ΝΌΟΘΕ, 8116 ἴΠ6 ας νσϑϑ 
Ὀθίμθ, ρσϑρδχϑᾶ, ἢ ΒΊΟΝ ἃ ἔθ ῬΘσυβοι δ, 
ταῦ ἰα οἰἱρδϊ ΒοΌ ] 5, ΤΟσΘ δανθᾶ ὍΥ τνταῖοσ. 
-᾿Απεξεδέχετο (ΤῈ 6 ἤοχί, μοο. δὰ ἅπαξ ἐξεδέ- 
χετο, Ὀὰΐ οὔν Γοδαϊηρ 18 ἀοιί]6 58 σοσσγθοί.), (89 
οοάποββ οὗ αοἂ, ὀχ ἰ Ὀἱἰθα 848 μακροθυμία, ἴπ {μ6 
Ἰοὴς Ῥοβίροποιηοῃί οὗ Ῥυβηιοηὶ δηὰ Ἰυδρταρηΐ, 
δηὰ (Π9 νδιλιϊηρς; ΓῸΣ ΔΘ ἀπηθηΐ; ποτε σδπποί ὮΘ 
Βοραγδίοἃὰ υἱἰϊποαὶ υἱοόϊθηοθ ἔσγομι (86 00] ΟΣ 

ἐν ἡμέραις Νῶε. Τὶ ναὶϊιοὰ 120 γοδγϑ [0ὉΓ σοροηί- 
8500, α΄6ῃ. γΥἱ. 8.----βΣΞ΄'πο0 ΝΌΔῊ γγ88 ἃ ῬΤΈΒΟΒΟΙ οὗ 
τἰκἰθουδηθ88 ἴῃ ψοχὰ δπὰ ἀθοϑὰ ἰο δ Θοῃίοιρο- 
ΤΆΣΙοΒ, 2 Ῥοί, ἰϊ. ὅ, δπὰ βίποθ {86 αἱ ἢ σ}. Ὀυϊ]ἀ- 
ἱπᾷ οὗ ἷ8 δοίης 0.86, ΘΟΥ̓ΘΥΪΏ; 80 ἸΟῊς; ἃ δρδὲβ 
οὗ ἰἴτη6, ουρὺ ἰο δᾶγνο οχοϊίοα ὑπο ν᾽ ΒΟΥΪΟῸΒ Θ0Ὼ- 
δἰἀογαίλοι, {πο Ὁ ὉΠ 6]167 ΡΡΘΟΘΓΒ 80 τηπο8 (ἢ 

ἸΆΟΥΘ ΟΘΌ]ΡΔΌ]Θ. --- κιβωτός -ΞΞ ΓΔ . ἰδο σὲ}}- 

ΚΟ ὩΔΙῺΘ οὗ {86 ΔΙ, οὗ. Μαίὶ. χχῖὶν. 88; Χο. 
ΧΥΪ. 27; ΗθφΌ. χὶ. 7.---κατασκεναζομένης ἀοῃοίοϑ 
{86 ΑἸ δου] δηὰ Ἰοηρς ἀυγχαίΐομ οὗ ἰδ6 Ὀυϊ]άϊοσ 
ὙΠΟ γδδ ΣΟΥ δίῃ ἱπ ἰδ οῖτ δἰρμί.---ἰς ἦν 
ὁλέγαι, ἱπίο τοὶ ἃ ἔδν βου]β 6, πὰ οΧὸ κδυοί, 
λγουσῆ, δηθὰ ὈΥ τϑδπβ οὗ, [6 ψδίοσ. διώ κὺξ- 
εοδίβ Ὀοΐδ 14688 πῃ σΘομπθοίίου τι (86 δοπιρατὶ- 
805 ἩΪ1}} Ὀαρίζβτη ὙΠ ΟΝ Ζ0]]Οτ8. 

ΔΑ ἴθ Ῥϑύβοσιδ, μυὶ ἀοβί σπθ]υ, πρὶ ΟὨ]Υ θ6- 
6886, 85 δίοἰ ΟΣ ΤΘΙΏΘΔΥΚΒ, {818 ΠΒΥΤδίγο ΒΠΟΥΒ 
»ε͵ δὲ ἴδε γϑϊδίϊοι οὗἁἨ Ὀθ᾽ουοσβ δπὰ Ὁ ο  ονοτβ, 
θυῦ αἷδο Ὀθοδυδο {δὸ ἴδοι :.86}7 ΒΌΡΡΙΪο8 ἰδ6 
Βίχοηροβί τοοίΐνο ἴ9Σ ΟἾγ δι᾽ 8 ἀοβοθηὺ ἱπίο (88 
ΤΘΔ]12Β οὗἁ ἀθδί}ι, 88 8η δοὶ ἀϑσηδπά δα ὈΥ {86 στδθα 
οὗ ἀοά. Οπὶγν οἰρῆὺ βΒου]β ογο βαυϑὰ ἴῃ [86 ἀεὶ)- 
ὉΠ9---ἸὩΔῺΥ ἰμουδδηβ δὰ ἱμουπδιδβ, Ὑ8Ὸ πεγο 
ΥΟΙῪ αἶγοτδο 88 ἰ0 {μον ποσὶ οοπάϊέλοιι, μον  διθὰ; 
ΠΟΥ ΘΟΠΟΙ υδῖγο, ἐμ ογοίογχο, {86 ᾿πογοηοα ἐμαὶ ἰδὲ 
οὐθηί ἰοοὶς ΡΪδοῦ ἰπ ἰμθ πνοχ]ὰ οὗ βρίσιίδ, τ Βῖοὶ 
Ῥοίοθσ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ηϑῦ,, ποὶ ἔγοστῃ ἐπίογθῃδαβ δ6 
δὰ ἀγανη, δι} ἀουθε]ο88 ἐπ σομβϑαθοποο οἵ ἃ 
ΒΡΘοΐδ] χογνοϊδίζοη. ΑΒ ἰμὸ ἐΐωο οὗ Νοδὰ Μὴ 
οἰβονθογὸ Υἱονγοα 88 Δῃ ἐπιροχίδηὺ ἰγρΡ6 οἵ δδεῖ- 
υὐπιθβ, οἷ. 2 Ῥοί. ἐξ, δ; 11]. 6. 7; Μαίξ. χσχῖν. δ7, 
Θί6., 80 ΒΕΙΘ 8180 ἰΐ οὐρδὲ ἴο 6 ἰδίκθῃ ἴῃ ἃ ἰγγὶςδὶ 
ΒΘΏΒΘ, ὙὮ1196 {86 δοιΥἱὺ οὗἩ σοβαδ οὐρδὶ ποὶ ἰο Ὁθ 
σοπδίἀογθα δ8 Ὀοΐῃρ ᾿ἰστϊοα ἰο (6 φοπογϑίϊου οἵ 
Νοδι. ΒΥ {86 ὀχϑρῖο οὔ Νοδ᾿ 8 δια, Ῥεὶεσ 
ΜῈ ἰΔΌρὨ {πὸ ἀφα]ηρ οὗ Θοὰ πὶ 8}} πιθα, πλιὸ, 
ψὶουΐ ΔΩΥ ἴδ]: οὗἨ (Πμοῖτβ, αν ποῖ ΚΠΟΥ͂Β [86 
δδΙυ ον ἰπ ΟἸσὶϑὶ. Ταΐβ ἢ οὐ Ὁ γ δι 8 
ἀοθοοπί ἱπίο Ηδάθα Ὀϑϊοωμδ ἴο ἰ8ο89 συ ΐοὶι ΔΥῸ 
ΒΌΆΒΟΓΘα τοδὶ ἴγοσα {πὸ ἰγθαίχαθαΐ οὗὨ οοτιτηθηίδ- 
ἰογϑ. βοπιθ αἀϊδίοσίϑα ἰπ6 Ῥγοδομίηρ οἵἁ Ομ ιγίδὶ 
ἱπίο τηοάΐδί Ῥυθϑομίπρ Ὁ ΝΟ οσ ἐμ ΑΡροβίίδδ, 
οἴμοσβ ἰπίο Ῥγοδοβίηρς, τ δῖοι, δ᾽ βουρ ΒΑΥΪς 
ἰδκϑῃ Ὀ]806 ἱπιπιϑὰ βίο ἐπ (86 τ δὶπιδ οἵ ἀοαί, 
Μ88 γοῦ οοπδηθᾶ (ο (86 ροάγ οὨ]γ. δι εἶ σεῦ δ88 
δδυμπιογδιοα ἰμοὶν τα ρασίοδ; [ΒΟΥ ΟΔΓΓΙῪ (Δ 61 ο0η- 
βαϊδίϊοι τὶ πὶ ἐμποτηβοῖγεβ, δ ἃ σϑϑῖ, ὁπ6 δὰ 8], 
ΟΠ ἀορτηδέϊ681] ο ὈΔυσδβδιηθηί. ΟἿΣ σ᾽ δηδίϊου 
'β δι ρρογιοα ὈΥ͂ ἸηΔΗΥ͂ Ραββαβεθ, ἐ. 9.. Αοίβ 1]. 27. 
81; Ῥε. χνὶ. 10; Ερδ. ἐν. 8; Αοἰδ χὶϊὶ. 8ὅ-87: 1. 
24. 1Κο. χχὶϊ!, 46: ΜΚ. χυ. 87--39; ῬΆὨ1). 11. 0; 
{Κὸ. χτὶ. 19. Οἵἴἵ, Κοριηῖς, Ολγέρξς 2εεοεπί τὸ 
Ἠεὶ ; αἴἰάον, Τοείγίπε οὗ σλγέδι᾽ 8 “Αρρεαγίης ἀποδῷ 
ἐλε Τεαά; Φοτβοι πὶς, Ῥείγὶ αρ. ἀδ Ολτίειι σά δι- 

εγοβ ἀεδοοηδιὶ δεπίοπίία; Ἠογτορς, Πεαὶ- Επευοίορε- 
αἷδ, Ατίὶ, Παάεε; [δπὰ τ86 Εἰχουγεμα οα {δε }ε- 
δέόπδιδ αὐ Ϊ]πΐετοῦ δὲ 1:6 πὰ οὗὨ (5 βεοιίοη.--Μ.] 
ΠΕ ΉΠῚ τ βι. Ῥοὶοτ᾿ 8 ΕΡ᾽β.19 νεδϑ ργοῦ- 

ΔΌΪγ τυ τύρα ἴπ (μ6 Επδβί (566 νυ. 18). ΤΒοΓΘ [86 
Β6] οΥ̓ ᾿π ἐιοο ορροεῖΐίε ρτιποίρίοε, (ἀπ }15πι), 8 Θοσὰ 
δὰ Εν], γγδ8 νά οἷν ἀἰββοσηϊπαιθα Ὀγ (80 το κ10 8 
οὔ Ζογχοδβίοσ, δηὰ ὈΥ (86 Μαρὶ οἵ Ῥεγδβίδ (888 
ΡΒ. χῖν. 8-7). ὙΤΏΟΣΘ 8180 89 ΑΥκ χοδίεὰ δίδει 
186 νδΐίϑῦβ οὗ (86 ΕἸοοά. 

ΤῊ6 δαίμοσ οὗ (818 ΕΡίβεῖ6, νυσὶ ἐἰθῃ ἴῃ (86 Ἐεδὶ, 
ΤΩΔῪ παν μοαγὰ {μ6 οὈ)οοιΐοη ταϊβαὰ, οἱ (86 δ15- 
ΟΥΥ οὗ ἰμο ΕἸοοᾶ, αφαϊπδβέ ὑπ Ὀἱνίπα Βοπθυοΐθῃοθ 
διὰ (δο Ὁ ἰίγ οἵ ὑπο Θοἀϊπορά, δπὰ μ9 δρρϑδσβίο 
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06 δυσνοσὶηρ Βθο ΟὈ͵θοίϊΐομβ 88 ἐμοδθ, δπὰ ἰο Ὀ6 
Υἱβάϊοδίϊησ ἰμδὲ μἱδίογυ. Ηδθ ΒΗΟῊΒ ἐδ 6 ΒΑΣΊΠΟΣΥ 
οὗ Θοὐ δ ἀϊδροπβδίζομβ, Ρδιγ ΒΓ. 8] δὰ Ενδηροὶ- 
.8]. Ηρ ἰθδοῖθ8 υ8 ἰο ὈΕ6Βο]ὰ ἴῃ (Π6 ΑΥἸ ἃ ἴγ0θ 
οὔ (λὸ Οδυχοῖ, δηὰ ἱπ ἰμ9 Ἐ)οοὰ 8 ἰγρο οὗ Βαρ- 
(κ. Ηο ἰππ8 τοζυΐοβ (Π6 Μδηΐομδθδπ ὨΘΓΘΒΥ. 
Ης εδγ8 ἰμδὶ αοα νγῶϑ πιοσ οὶ}, ουϑῃ ἰο ἐἰμδὺὶ σθῃο- 
ταϊϊοη. Ηο δρϑδῖδ οὗ ἀοα᾽Β ἑοησ- ι)ενίησ, τοαῖΐ- 
 ζογ λεῖπε τολὲϊε ἰο ΑΥς 85 ρὑσορασίῃρς. Ηθ 
εἰδίϑαβ Ὀο] 4} γν 86 οδηεοίοη, ἰδὲ ζει, οπίν εἰρὴξ δοιιῖδ, 
γψοτο δαυϑὰ 1 ἰδ Ασὶς, πὰ σοπίχαδϑίβ ἰδ 6 δΘοπα (οι 
οὗ ἰμοδο ψῖο 6 Γὸ ἀγσνγηοα ἰῃ ἐμ ΕἸοοά πῖῖ [89 
δοπάϊιϊοι οὗ ἰΒο66 ΨῈῸ μῶνο ΠΟῪ ΟΘΓΒ οὗἉ δα] γαϊΐοη 
ἴῃ Βαριΐδηι. ΗΘ 5808 ἰδιδὶ ἐπ γοβὲ ἀϊθϑορογοὰ 1116 
(86 Αχῖκ γδϑ ὑχορασίῃβ. Ηδ 0866 (80 Αοτἱβὶ ὑθῆδθ 
(ἀπειϑήσασι). Ηρ ἀο68 ποέ Β6Υ, σ θη ἰδ9 ΑΥἸκ Βαὰ 
Ὀθθ; ργεραγεά, διὰ πο ἐπ Αὐἰς τδϑ φὐωέ, ἀῃὰ 
πο ἰπ6 ΕἸοοα σδτηθ, δηα ἰἰ γγδϑ ἴοο 1αΐο [0Σ μοι 
ἰο τοδοὶ ἱϊ, ὑΠ0Ὺ 8}} σοιηδίῃϑα ἱπιροηϊθηί. Ῥογ- 
ἵμρ6 δοΙὴὼ 6 ΟΣ Ῥοπϊϊοηὺ δὲ ἐΐο οἱουθηί ΠΟΌΓ, 
Ἰ|κε (86 ἐμλοῦ οὐ ἐδ 9 ογοδθ. ἘΎΘΣΥ ὁ56 Ὑ|11 Ὧθ 
πεῖν ἀθδ]ὺ ψῖἢ ὈΥ αοὰ. ὙΒΟΣΓΘ Δ.Θ αἀεφγέοα ο7 
Ῥιαὶ 88 ἰπΠ0Γ0 8ΔΓΘ οὗἉ γεισαγά (866 δίαί(. χ. 
1δ; κο. χὶὶ. 48). Οοἀ ἀοθδ ποὶ αὐθπολ [6 
διεοκίην ἴδχ (Μαῖϊ. χὶ!. 20). Απὰά 8ϊι. Ῥούοσ, Ὀγ 
δεγὶπρς (πδὶ ὑπο αἰά ποέ ΘΓ Θη ,ογπιογίψ, τ 8116 
ἴδ. ΑΥκ τδὲ ὑσορασίπρ, δ᾽ ηοϑὲ βϑθῖβ ἰ0 βυρροδὲ 
(6 ἱπίογοποοθ ἐμπδί ὑμον αὐ ἈΘΑΥΪζΘῺ ποῖσ, τ ὮΘῺ 
θη σγϑαίθν ἰὴ ΝΌΔΕ οδιαθ 1 Ηΐ8 Βυτϊηδ βρὶτὶν 
ἰπίο (6 ΔΌγ8865 οὗ 86 ἀθορ οὗ ἔδὸ ἸΟΟΣ που]ά, 
διὰ (δὶ δ ΒΔΡΡΥ͂ οδηρο 8 του ἰῃ ἐμ6 600- 
ἀλιῖοι οὗ δοπιδ διβοης ἰμϑῖὰ ὈΥ ΗΪδ8 οοτἱηβ.᾽"--Μ.] 

γεβ. 21]. ὙΨ ΈΙΟΘΙ, ἴῃ Γμ6 ΔΗ 09, ἰ5 ονν 
δανίῃβ τι8.--- καὶ ἡμᾶς (Ἰ6 Τοχίυθ. Βοο. τοδὰβ 
ᾧ, δὴ οδείοσ σοδδϊηρ. ζδοβιδηπ γοδὰβ ὑμᾶς ἰπ- 
εἰεδὰ οὗ ἡμᾶς ; 80 8180 Τ᾿ Βομβοπάοτγεέ:) ΤΟΒΌΙΙΘΒ Υ. 
18, δῆοσ ὑμ6ὸ Αροδὶ θ᾽ 8 ΤΏ Δ ΠΟΙ οὗ σοὶ ΣΡ ΔῸΣ 
8 ΡΘΙΟΒ(μοδί8, ἰο δὲ δὰ σοηθ Ὀδίοτο, δηαἃ ὉΥ 
βδκίης ἰὶ (Π9 δυ ̓ θοοὶ οὗ ἔσθ οΣ οἰυοίἀδἰίουι, οἵ. 
εἰ, 11, 24. 21. Το Ἰμουςβ ΠΟΤ τηϑπίϊομ θα δγο 
ὉΥ δὸ Ιο888 δοοϊἀοθηίδ), πὰ Βυοἢ 88 σι μᾶνθ 
Ὀδδη οἱ ο, Ὀυΐ ἰδ προσάγειν οὗ γ. 18 χοπιδαϊποα 
ἰο ὕὈ6 οχρἰδίπρά, ἃ5 ἰ0ο {6 ϑιμμοῦ ΒΟ ἰὑὺ τν88 οἵ- 
ἰοσίεα, νἱξι: ὈΥ Ὀαρίΐβιη, ἩΒοσθοῦ ἰμαὺ βανΐπρ 
ἸδΙΟΓ ἯΔ6 8 {γ06.---ὦ τοϊαίοβ ἰο ὕδωρ. καὶ, 5ἰ πὶ] Ὁ 
ἰο (86 Ιηφ ὉΘΓΒ οὗ ΝΟΔΒ᾿ 5 ζδυλὶϊΥ.----αντέτυπον, 
ΔΒΓΙΥΡΔ), ἰὼ ἰμ6 οπἰϊίγρο, ἰλαὺ ἷβ, δ Ὀδρί 8. 
πο δρροβίζομβ ἰο ὕδωρ. Τὸ ψυδίου οὗ {μ6 βδοοὰ 
δ Βετα τἱονθα ΟἹ]Υ ἱπ {86 Ἰἰμχμὶ οὗἨ πανῖης ὈΘΘΏ 
βευϊηρ ἰὸ Νοδὰ δῃηὰ ηἷϑ ἔβδιλιγ, ἱποδιηυσἢ δα ἰὶ 
εὐστί οὐ ἐδ ατῖς.---σώζει, ὑπ Ῥχοδβοπί 18 υδοὰ Ὀθ- 
ἐδηϑο (80 ΒΑΥΪΗ 88 ΟἿ] Ὀοσιη πα ἰδ ποὶ γοὶ 
οορ]οἰοὰ. 
Νοῖ ρυἱεϊπ κι ανσαν ἴ86 8118 οὗ 189 ΠΙΘΒἘ, 

πὶ ἱπαθπὶτν οὗ ἃ Κοοᾶ οοπΒδοΐθηοο δἔϊοχ 
Θοᾶ, ὈΥ 186 τοδασσθοϊίου οὗ ὕϑαιια ΟἸ σίας. 
-- ον 90]]10 0718 ἃ Ἰογ9 ρδγί συν δοοουηί οὗ (6 
ὨΔίατο οὗἩ Ὀεορίλαιηι, ὅγοί, πορζαίϊ γον, θη, Ροβὶ- 
{ἰνεῖγ. ΤῊΘ ομὰ οοπίδηρ)αιοα ἰβ ποί, 88 ἱπ {89 
0486 οἵ Φε τί Ἰυδίσαίἑομδ, Ρυνὶ βαδίζοι ἔγοσῃ {8 6 
818} οὐ {186 Ὀοάγ. ββιοΐ ον οἱΐδββ. Φυδιΐπ Μαγίγνυ, 
Τυγρὴ. ν. 881, “ΟΥ̓ πδὶ δυαὶ 15 ἐπὶ Ὀδρίΐβαι, 
((λδὲ οὗ ἰδ Ζενῖβει Ἰυδίγαι0}}8) τ ΒΟ. ΘΙ ΘΔΠΒΟΒ 
186 δεδὰ δηὰ πὸ ὈοὰΥ ΟὨἸΥ 7 [0 8 ΚΑΙΒΟΣ 85 
ἐπερώτημα συνειδήσεως ἀγαθῆς. ΤῈ οχρίδιπίης ὑμ18 
ἀδγκ ρδδδαρο, 1 18 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰοὸ Ὀορία ὙΠῸ (9 
ἴοτο Ἰυοἱὰ ροϊμίδ. ΤῸ δ 1 1 6615 οὗ (86 νυ ϊηρ- 
δ΄ ΜΔγ οὗ ὑπ6 δ} οΟΥ̓́Δ 6 ὅ6 8} βυ μ οδίβ ἃ γϑύδγοῃοθ 
ἰο (86 πιοΣ 8] ἱπιροτί οὗἨ Ὀαρίΐδηι, ἴο ἱπιπαγὰ, δρὶγ- 
1.88] οἱοδιηδίωρ. Ηρμῃοθ (80 ΑΡροβί]θ παιιῈβ {18 

ἀγαθὴ συνείδησις 88 (8 δ!ἃ οοπίθτηρ]αἰοὰ ἐπ ὈΔΡ- 
δ. ἍΝ (818 τὸ Βανο ἰο οοπηθοὶ ἰπ 6 ΔΡροδβί(ἴοἢ 
εἰς Θεόν, ἴογΥ ἃ χοοὰ σοῃβοΐθησο ἰογαγὰ αοἀ, νλὶο 
5 ΤΟ ΤΏΟΣΘ ἰμ8ῃ 8 βορὰ οοπβοΐθηοο ἰΟδΓὰ τη θ ἢ 
(1 σον. ἱν. 4), ἰ8 υδὲ συ μαὶ νὸ ποοὰ, Οομῃποοίϊηρ, 
ἩΠῈΠ ὑπὸ ΤΑΙ ΟΥΥ οὗὁἨ δοϊμητηθηϊδίοτβ, εἰς Θεόν 
ὙΠῸ ἐπερώτημα, 88 ἱπαϊοαίϊπρ ἰπ6 οῃὰ οἵὨ ἐπερώ- 
τὴμα, σου]ὰ γ]6]ἃ ἃ γΟΥῪ ΒΑΤΒὮ ΟΧρυθδβίοῃ, ψἘ]ΘῊ 
οδηπὸὶ ὃ ᾿]Ἰυδίχαϊεα ὈΥ 2 ϑὅδπι. χὶ. 7, Ὀοβί 68, (ἢ 9 
ΔρΡροβιίοι νοῦ] ὑμ6 ἢ ΔΡΡΘΔΥ ἴ0 6 δυρογδυουβ. 
Βυὲ βἷποθ (6 Οοπ γα ἀγαθῆς συνειδήσεως ΘΟΥΤΘ8- 
Ῥομαβ ψιλὰ ῥύπου σαρκός, ᾿ὶ τιυδὶ 6 116 ἐδ Ἰδαίου, 
1λ6 Οἰεπέζ. οδ)εοίί, ποὶ (86 Ο'επῖ. φυδγεοι. ΑΒ ο ὑμ6 
ταδί 1.801, 86 σοοα σοῃδβοΐθῃοθ σδῃηποῦ Ὀ0 Β0}- 
Ῥοβοὰ ἰο Ὅδ οχβιίηρς δ Ὀδρίϊβϑιυ δηὰ Ῥχθοθαϊης 
ι, ἴον {89 ΑΡοδβί]9 θ᾽ βοβοσο σοζασαβ ἃ ροοὰ σ0ῃ- 
ΒΟΙΘΠΟΘ 88 Βοιῃηρί ΐηρ τοοοὶνϑα αἱ, δὰ οἴοοίοα ὉΥ, 
Ὀδρίΐδια, Αοἰβ 1ὶ. 88. 17 ἰδὲ χοοᾶ οοπβοίθησθ 
ἍΟΙΘ ΔΗ ΟΣΙΟΣ ἰο Ὀαρίΐδιω, 1ὑ ψου]ὰ Ὀ6 ἀΠΒ ου}1 ἴ0 
8068 ΒΟῪ ΒΑΙΪνΑἰ10Π, ὈΥ τ] 6 88 οὗὨ Ὀδρί:δβι, οου]Ἱὰ ὈΘ 
ὨΘΟΘΒδσΥ. Ἧδαΐ, ἰμθῃ, 18. ἐ!}6 τηοδηΐηρ οὗὨ ἐπε- 
ρώτημα, ΜΆΪΟΝ ΟΟΘΌΣΒ ΟὨἸΥ 0566, δηα ἰἱβμαί ἱπ {}}18 
Ῥδδββᾶρθ, 'ἱπ (86 Νὸν Τοβίδιμιοη ὃ Υο βιου]ὰ ὁχ- 
Ρθοΐ ἃ ψοσὰ βἰχηϊγίης [80 ο᾽δδίηρ οὗ (86 60}- 
δοΐθῃοο: Ὀαυΐ ἐπερώτημα 1Β ΠΘΥΟΡ δορὰ ἴῃ Β00} 8 
Β6Ώ86; ΠΟΡ ἀ068 ἰὲ Βἰ ΧΣΕΥ ῬΓΟΙΩΪΒ6 ΟΥ Ῥ]θάξο, 88 
ατοίυδ οχρ]δὶηδ ὑμ6 τψογὰ ἴσοι {86 ὑβᾶρο οὗ Βο- 
ΙΏΘῊ ἰανν, ΔῸΣ δ ἀγϑββ, σοῃ βάθηοθ, ΟΡΘ ἢ ΔΡῬΤΟΔΟΒ, 
δυΐ ΒΙΣΩΡΙ͂Υ δδκίηρ, ἵπαυ τ. ΤῊΙΒ σίτοθ αυἱΐο 8 
βοοὰ 50:86: Ὀδρίΐβιῃ 'ἰ8β 6 ἱπαῦϊΥ [Ὁ0Σ 8 μοοᾶ 
ΘΟ, ΒΟΙΘΏσ66 Ὀοίοτο σα, ἰδ ἀθδῖὶγο δηὰ Ἰοηρὶ πη [ῸΡ 
ἴ, Τμὶθ πουἹὰ ἀοδηθ (89 Βυ γθοοίΐνο δἰ 6 οὗ ὈδΡ- 
ἰἶδηα, τε ἢ ΓΟΪΌΓΘΙΟΘΘ ἴο {π0 οἱ ΓΟυΤηβίδ 60 ἰδὲ ἔΊΟΙΩ 
{16 θα Υ]οϑὺ (πη οογίδί πα απ ΘϑίλοῺ8 Γοϊδιϊηρ ἰο 89 
δἰϑίο οὗ ἷβ σοῃβοΐθῃδο ΕΓΟ ῬΣΟΡΟΒΘα (ο {0 681- 
ἀϊάδίθ ἴοσ θδρίϊβι. 12 ΔΡΡΤΌΔΟΒΘδ {Π6 χἰχδί 
ΟΧΡΙδπαἰΐοη: “Βαρίΐδιῃ ἱβ (80 τοαυοδὶ [ὉΓ 8 ζοοὰ 
δομβοΐθποο, [ῸΣ δἀμιϊ(ίδηδο ἰο0 ἐπ6 πἰδίθ οὗ σϑσοῃ- 
οἰ δίλοι οα 186 ρασί οὗἩ δυσἢ δδ 8 ΥῪ6 8 ζοοὰ 00π- 
βοΐθῃοο ἱοναγὰ ἀοα, ἃ ροίλιϊοι ἔο Σ᾽ (86 ΡῬδγάοῃ οὗ 
βΒἷῃ, ΜΔ ΟὮ ἰδ οὐδ θα ὈΥ {16 πιονὶὶδ οὗ ΟὨτῖβὶ.᾽ 
ΒΙ ΤΆΣ ΔΣ ἄγ 6 Υἱονθ οὗἩἁ ὔἩΊΟΒΙΏΣΟΥ δηὰ Ἧ οἷββ, 
οχοορί ἐμαὶ {ἈΘΥ ΘΥΥΟΠΘΟΌΒΙΥ Ἰοὶῃ εἰς Θεόν δηὰ 
ἐπερώτημα. Αὐδπογίηρ ἰο ἐπ6 ἰάθα οὗ δδοκίηρ, ὑμ8 
(ὐἱπς δδιεοὰ δγ Ὀὸ οοποοίγθα, 8ἃ5 0]: Ηον 
8.181} 17 τὶ ἃ τη γβοὶῦ οὗ δὴ 6Υ1} οοπϑοίοποοῖ Ἧ|1 
Τμου, τηοβὲ ΠΟῪ αοᾶ, ἀχζαΐῃ δοοορί 126, 8 ΒΙΠΏΟΥ ἢ 
1} Τπου, Τογὰ 7688, στδηΐ πιὸ (ἢ 6 σοΙη ὩΪΟ0Π 
οὗ ΤῊΥ ἀραὶ δπὰ 1 ἯΠ1ΠῚι Τπου, Ο Ηοϊγ 
Ομοδβὶ, δβδῦσθ τὸ οὗ ργδσθ δηὰ δἀορίΐου, δπὰ 
ἀν6}} ἐπ ΩῪ Βοαρὶ ἢ Τὸ {μ686 αυοδβίΐοῃβ (6 ΤῪ]- 
ὍὯΠπ6 Φεβουδὴ ΔΉΒΨΟΥΒ ἴῃ ὈΔρίΐδηι, γέεα. ΝΟΥ ἰδ 
1614 {80 δο]ϊὰ Πουπά δύο ΓῸΣ 8 ροοὰ σΟῃΒοΐθῃ 66. 
ΤῊΘ ΘΟ ΒΟΪΘΏ66 8 ποὺ ΟὨἹΥ Ρυσὶ δοά ἔγοιῃ 105 κυϊ}, 
Ὀυΐ ἰὺ χοσϑῖνοβ ὩΘῪ Υἱί8] ῬΟΤΤΟΣ ΟΥ̓ τ᾿. 6888 οὗ ἰΠ9 
τοδβυσγοοίΐου οὗ 9668 ΟἸσίβί, 

δι' ἀναστάσεως 'β ὈοίίοΣ Ἰοϊηθα τνῖ (ἢ συνειδήσεως 
ἀγαϑῆς ἰΒαπ «ἢ σώζει, ἔροπι ψὨΐοΩ ἰὰ 18 ἰο0 7δ᾽ 
βορασαίϑά, [ἢ οἷ. ἱ. 8, (9 ᾿ἰνίης ΒΟρΡΘ 15 Ὀδδοὰ 
ΟὨ ἰμ6 τοϑδυγγοοίΐοη οὗἁὨ 9 6808 Ομ εβ, δγθ, ἐπ 
ξοοὰ σοῃδοίθηοθ. 89 τηραϊδιϊης [οϑΐιστοδ οὗ 
προσάγειν τῷ Θεῷ δὰ οὗ σώζειν ανγὸ πο ὈΘ6ΘΩ ἴἢ- 
ἀϊοαιϊοὰ. [Μοβὶ δοπιπιθπίδίοσβ σοῃπιοοὶ δέ ἀναστάσ- 
εἐως πὶ} σώζει, ἱγοδιΐης (ο ἑπίουυθηΐηρ ΒΟμ ΘΠ 66 
88 ἃ ῬΡδΡΟη ἢ 6518.---Μ. 
[ογάβνοσι : --- Εσοα {89 οοῖ ὁ. Οπιπιοπ 

γαψεῦ: ““Βαριΐδβπι σϑργοβθηὶδ ἰ0 τ8 ΟΣ Ῥγοίϑβϑδ- 
δβἷοι, υυιϊοῖ 8 ἰ0 Ζ90]1 ον (6 Θχδιιρ]6 οὗ οὖν 88- 
γίουν Ομτὶδί, πὰ ἴο 6 τηδάο 1Κὸ υπίο Ηΐπι, ἰδδὲ 
88 ἢο ἀἱοὰ διὰ γοδὸ δζδίῃ 0. υ8, 80 ἯΘ ἯὮ.0 ΔὲΦ 
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δαρίϊτοα δῃὰ δυτίοα πὶ Ογῖδὶ ἱπ Ηἰ8 ἀθαίδ, 
Βιιου]ὰ Ὀ6 ἀοδὰ ἰο βἷῃ δηὰ Ἰ᾿ὶνθ υπίο σἰρμίθουβ- 
Π6Β8,᾽ ““ ΟΠ  ΠΌΔΙ}Υ τοῦ Ὑ] 8}1} ΟὟΤ ΟΥ]] δηὰ 
οογσυρὶ δἰοοιΐοηβ, διὰ ἀδὴ]ν ργοσθϑάϊηρ ἴῃ 4]} 
υἱτίυθ δῃὰ χοά]ΐηο88 οὗ ᾿ἰνΐηρ,᾽ 1π ογάθγ ὑμδὲ Ὑ79 
ἯὮΟ Δ΄6 ““Ὀαρίϊτοὰ ἱπίο ΗΐΒ ἀθδαίῃῃ ΙΠΔΥῪ 888 
του ρὰ (89 στανο διὰ ραὶθ οὗ ἀθδὶλι ἰο οὔῦ ἴογ- 
ἔα] Βοβυγτοοίζου, ἱβγουμ ΗΪ5 του β τΠῸ αἱοά, 
Διὰ τὙὁὲ8 Ὀυγχίοα, δπὰ σο80 δζδὶπ (ὉΣ υϑ, ὅεδι8 
ΟἈγὶϑὶ, ον [οσὰ.᾽ 

γ᾽ αἰθεϊαπὰ, ὁπ “εἰ Ποαίίοπ, ν. 440 :---“85:. Ῥὸ- 
(0 Σ ΘΒΒΌΓΟΒ υ8 ἐμαὶ Βορίΐδτο βᾶυθδ; ἐπί 8, ἰὑ αὐτο 
8 Ἶυδὶ εἐἰ6 ἰο δα] νδίλου, ἩΔΣο 18. 086 ΒΔ 6 88 ἰο 
ΒΔΥ ὑ880 1 σο ΎοΥ8 7μδίβοσέοπ. ΒαΛ ΓΒ ΘΩ ᾿ὑτηπδὺ ὯΘ 
ππάογβίοοά, ποὺ οὗἩἨ {π0 ομέιναγα τοαδλέπσ, Ὀὰν οἴ 
{1 ἐμιοαταὰ ἰἰυεῖν Ταϊλ οἰἰρωϊαίοα πὰ ᾿ἰὺ δὰ ὃν ἰΐ. 
Βαρίΐβτα οομουγβ τὶ Βδὶ μι, πὰ Εδὶῖ ΣᾺ ΒΔΡ- 
(ἴδ, δῃὰ ἱμ0 Ποὶν δριίσχιξ ἢ ΌΟΘΓῈ ; δπὰ δβὸ {86 
τουτὶ οὐ Οεγῖϑὲ ἃσὸ βδυϊῃρὶν δρΡ] θὰ, Εδὶι ἢ 
αἰοπα Μ1}1} ποὺ ΟΥΑΙ ΠΑΥΪῪ Βόσνθ ἴῃ (818 ο886, Ὀυϊ 
ἐν πγιιδὲ Ὀ6 8 οοπίγαοσίπο ἴαὶι ΒΒ οἢ πιαπ᾽ 8 »ατί, ὁ6σπ- 
ἰγδοίΐῃς ἰπ ἔοστη ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαϊηρ ἰο ἐμ ἤθάογαὶ 
ῬΤοπιΐδο8 δη ἃ οηζαχοπιθηῖβ ὁπ Οσα᾽ 8 ραγέ; ἰμογο- 
ἴοτο, Τογί Πδπ σἰχαῦν βίγ]οβ Βαρί πὶ οὐδίσπαξίο 
Μβαδί, ἐεείαίο βαεὶ, δροπδίο δαϊμί8, Παεὶ »αείϊο, 
διὰ ἐδ6 [1|κ6.᾽ 

Βαρίξβιηδὶ ἱπίοσσορδίοσ 98 ἬΟΣΘ υϑοῦ ἷπ 89 
Ῥγἰπϊιῖγο, ουθ ἴῃ ἰλ6 Αροϑίο]Ἱοαὶ Ομαγοῖ, δη8 
Ῥοίον ΒΘ6 [18 ἰ0 Σοΐοσ ἰὸ ὑβοῖὴ ΒΟΥθ. Ε'66 Αοἱϑ υἱ]. 
87; ΒΒ. νἱ. 1. 2; οἷ. Βοιι. χ, 10. ΨἍυδιϊη Μδγ- 
ἰγν, 4»οἱ. 1, ο. 61; Τονγίυ δ, ἀ6 ϑδρεεί., ο. 4; 
ἄς Οὐτοπᾶ ΜΗ, ο. 8, 'αὰ οὐδ ᾿ἰεξιγτεοί. Οὐαγηΐξ, 6. 
48. ΑΝῚΜΑ ΝΟΝ ΨΑΨΑΤΙΟΝΒ 880 Τέδροηϑδίοηἐ 
ΒΑΝΟΙΤυΚ.᾽" Οἵ, Ογρσίδη, ἔρ. τό, 76, 8δ; Ηἰρ- 
Ῥοϊγίυ, ΤΑεορλαη., ο. 10; Ογΐζοη, ᾿ἰχλοτίαίο αὐ 
Ἀατίψτν, ο. 12; Ὑα168 ἱπ Εὐυδβοῦ. 7, 8, ἀπὰ Επ56Ὀ. 
7, 9, ψογο Ὀ᾿ομγβίυβ, ΒΡ. οὗ ΑἸοχδπάγὶα, ἴῃ (ἢ 9 
ἐγ ΘΟΗΙΌΓΡΥ, ΒΡΟΘΚΒ Οὗ 8 ῬΟΙΒΟΏ ἘλῈΟ 88 ῬΓΣθ- 
δϑηΐ δἱ 89 Ὀδρίΐδαι οὗἩ βοῦῆθ ὙΠῸ ὙὙ6γ9 Ἰδίθὶ Υ ὈΔΡ0- 
ἰἰξοὰ, δπὰ μποασγὰ ἐΐὸ συοδέϊοπδ δηἃ ἀηδίρογδ, τῶν 
ἑπερωτήσεων καὶ ἀποκρίσεων. 8360 Ἰηοτ6 ἴῃ ἤοΓαδ- 
ψ ΟΣ ἢ.---Μ.} 

γεκε. 22. ἷῪΏἈο 16 οἱ ἴδμ6 τίρμῦ Βαηᾶ οὗ 
αοᾶ, Βανίπᾳ κου9 ἑμῖο θανθει, 86.615 δ ἃ 
δοϊΒοχίτίοθα δμᾶἃ ροννϑχ Ὀθέης δυρ]οοϊοῦ 
Ὀπῖο δ 111.---Νον 910]]Ο08, 885 ἰὴ ἔα. 60.86- 
αυθησο οὗ (89 βυβογίηρσε οὗ ΟΠ γἰβί, Ηἰθ δϑοθηδῖοι 
ἰηΐο ἔθανϑῃ, δηὰ οχαϊϑιΐοη ἰο (86 τἰρῃύ μδηὰ οὗ 
αο. Α ἔοσμον βυβογονῦ 18 ΠΟῪ ΟχδΙ θα 0 ἐἢ9 
Ηἰχμοδὺ ἀἰκηῖ οὗἨ μοδυοῦῆ. ἸΤδυβ {Π18 ὙΟγ88 
Ὀοδυ }Υ οοπηθοίθ νει (16 ὀχ ογίδιϊοη ὑὸ τ]}- 
᾿Ιἰηρηθδβ οὗ βυβογίηρ, οἵ. νυν. 17. 18, δηά Ῥδᾶνοβ 
{86 ὙΔΥ [Ὁ οἰ, ἦγ. 1, οἷο.---ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ; οἵ. 
Ῥβ. οχ. 1; Ποιὰ. Υἱἱ. 84, ΕΡΆ. ἱ. 20; 6Οο]. 1}. 1; 
ΗοὉ. ;. 8: ΡΆὶ]. 111. 20. Ηρ (845 Ὀθ66η γοσδοϊγοὰ δα 
ΒΏΔΡΟΥ οὗ {Π0 ὈΪΥΠΘ σουοσηθηί. Ηθ ἰβ ποὺ οὨ]γ 
Κίηρ οὗ Ηἶΐβ ΟἸ τοι, θα οὗἩ {πὸ πβο]9 ᾿νου]ὰ.-- 
πορευϑεὶς εἰς οὐρανόν-ΞΞ βανΐπς σοηθ ἱπίο Ὠθδυθῃ. 
[ἴθ ἱποοττϑοί ὑδμαὺ (18 ἀοβίριδίθβ, τοὶ ἃ Ἰοσδ ΠΥ 
οὗ ἐδὴ6 υπΐγνογβο, Ὀὰΐ ἃ σχοϊδίϊοῃ ἰοὸ {μ0 ὑόν]ά. 
Ὑ ᾿ἸοδίηροΣ.---ὑποταγέντων, οἵ. ΗἨοὉ. ἱ. 4; ἘΡΆ. 1. 
21: Οοἱ. 1. 10θ.ὡ ὙΠΟ Βρίγιθ, ἴθ ὑπο σαυΐοιιθ 
ΠΥ 008, ΓΘ ποῦν βυδ)οοίοα ἰο Ηΐ ὙΠῸ 88 
Βυδοτοά 80 τοῖο ἀπ 80 ἀθορὶγ. Υἥὴό ὁο ἀο πού ΡΧο6- 
ἰοπὰ ἴο ἀρίογἷηο ἸΥΒΘΙΒΟΡ ὉΠΟΥ͂ 8 ὉΘ αἰδὲῖη- 
ευϊδοὰ, νὰ Ηοδηὴ, 85 ἄγγελοι, ᾿πβηι ἢ 88 
[ΠΥ ἄγὸ (16 Θὀχοοιίοτβ οὗ 6 Ὀϊνίπμθ Ὑ1]1, ἃ 8 
ἐξουσίαι, ἸΠΒΕΤΑΌΘΝ 88 ὑπ 6 ΒΥ δὺς ΒΟΥΣῚ ἰῃ (μὲ 
ον, δα δυνάμεις, Ὀδολι59 [ΒΟΥ Ὀτὶηρ δρουΐ {86 
δον αἰϊοη5 οὗ (1119 ᾿ννοσ]α, οὗ, Μαΐξ. χχγυϊ!. 18; 

{Κο. χχῖν. 49; Αοἱρ ἱΐ, 82--8δ;: 1. 21. 26. ἱν, 10- 
12; χ. 40-42. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Το ἔδοὺ ὑμδί {π9 Αγροσίϊθα ἀο ποὲ βορασείο 
{86 γἱοβσῖουβ δ] ηθπὶ οὗὁἨ 9 βυοσίηρ5 οὗἨ ΟἈ γι 
ἔγοτῃ 1.8 ὑγρὶοδὶ οἱοιιθηὺ βυρσροδίβ δῃ ἱτηροσίδης 
ἷπί ἐο ῬΓΘΘΟὮΘΥΒ 88 ἰ0 (86 ἰγοαίτη θη οὗ [86 δίομο- 
τηθῃὺ οὗἩ 96 808. 

2. 6 σοβίογαίζουῃ οὗ {πὸ Ἰοσὲ σοτησιθσπῖου οἵ 
ΒΙΏΠΟΣΒ ὙΠΕῸ αοα 18, δοοογάϊΐπρ ἰο γ. 18, οῃδ οἵ 
{86 χιδΐπ Θπἀ8 οὗ (16 Βυβουίηρσδ οὗἨ ΟἸισὶ δι; δαὶ 
Ηἱ8 γοδαγσοοίξου 18 8160 8 60. ΟΡΟΥδίΐηρ ἔδοίοσ ἴῃ 
(ἷ8 στοδὶ τοσκ, νυ. 2]. 

8. ΤΏΟΓΘ ΔΙῸ ὯΟῸ ΒΙΓΟΏΡΟΥ πιο ϊγο8 ΤῸ ῬΟΣΒΘΥΘ- 
ΤΆΠΟΘ ἴῃ ν)ϑ]-ἀοΐπρ, οΥο ὝΒΘΣΘ 1ὑ ἸΠΎΟΪΥΘΕ ἰδ0 
Θη ἀγαθοῦ οὗ στοαὶ βυ δ οσίης, ἰμ8π Π086 ἰδίκθη 
ἔγοτω 86 ἱπποοοθηΐ δὰ υἱοδσίοιδ ΒΟΟΣ 5. δὰ 
ἀοραὶμ οὗ 2οϑὰ5. Α5 Ηϊβ βυβουίηρε δηὰ ἀθδὶλ 
οσοπαυοίοα Ηΐῃ ἰο 1176 δπὰ ἰο ἃ βτθδεὲὶν Ὀ]οκεοὰ 
ΒΡΒΟΣΘ οὗ ΝΟΥ, 80 6 τ ψδγεδηιθα ἰ0 Ὀοϊΐοτο, 
1 (ὐχουσὰ βυοσῖηρ ΤῸΡ Τρ ΘΟ Β688 ἯΘ ΔΓῸ 
τοϑὰρ |κ Ἠΐτ, ἐμαὶ βυδοσὶηρ δπὰ ἀθδίλ ἰἰ86}7 
ὙΠ 4160 σοῃάποί υ8, δὰ Οὐ ΟΣΓΒ ὈΥ͂ τπ8, ἰ0 119 δηὰ 
Ὀ]οδβθάπμοββ. Τδὺ ἩΒΙΟΒ 8885 δϑδοιοα (Π9 Ἠοδὰ 
Ὑ}1 8180 ἴῃ αἰδετοης ἀσργοοβ δζοοὶ ἐ89 ΤΩ ΘΙΉΌΕΓΕ, 
οἵ, ΕΡΆ. ἱϊ. ὅ--1. 

4. ΟἸιγὶδι β ἀοδοϑιΐ ᾿ἰπΐο 8611, ΟΥ ΥδίθοΥ ἰπίο 
Ηδάθβ, τ ΒΊΟΝ ἰσγϑηβρὶγοα, ποὶ δέϊοσ, Ὀαΐὶ ΒοΟΌΤα 
ΗΙδβ τοβυγχγοοίίοη (οἷ. Αοἰθ 1. 27. 81), ἰ8 ΌΥ͂ πὸ 
ΤΆΘΔῺΒ ἃ ΒΟΥ ἱπδίθ ρμοϊπὶ ἴῃ ἐδ 9 ΑΡΟΒβι16᾽ 5 οτεδὰ 
(Βαΐ ΤΥ 6 ΒΥ Ππἀογοὰ ἰ0 ἀπὈο]ϊοΐ, Ὀπὶ ἃ ἴπη- 
ἀδπιθηία! αγίΐοϊθ. Βαυὶ ἀουὈ 1088 1 ̓ β ποί ἑουπάο, 
88 Ὗ οἶΒβ ΘΘΒΌΣΩΘΒ, ΟὉ 8 ΘΟΠΟΪ 510. ΓΟΘΟΒΘα ὈΥ ἐδ 
ΑΡοβ θ᾽ 5 γοδϑοῃΐηρ, δὲ ἰΓ Βὸ Βϑα ᾿ῃὔογσοα (89 πεὲ- 
οοδδὶίγ οὗ Ομ στ ἶβι Β Ῥυθδοίηρ, διηοηρ (Π 0 ἀεδά, 
θοίδ ἤσγοιω ἰὴ οχοϊυδίνοηθθα οὐἨ {δ βδ᾽τδιίϊοη 
ἩΤΟΌΖΕΙ Ὁγ ΟΕ γὶδῦ ΟὨΪΥ, δὰ ἤγοῃι ἰδ6 ᾿υ5ίϊο6 οἵ 
αοά, Ὀπὺὺ ΓαίοΥ ΟΒ δὴ ΕΠ παιοη οὗ ἰμ6 ΗΟΪΥ͂ 
αδοδί, τ β086 ΟΥ̓ΚΒΠΒ (89 ΑΡΟΒί165 γοσθ. Τδς 708- 
(160 8δπἃ ἴον οὗ αοαὐ πον ΔΡῬΘΔΡ ἰο 08 ἴῃ φ)οτίουβ 
Ἰχηῦ, δπὰ τϊηο] ἃ (86 ἀοδηΐΐο βοιίθῃσο οἵ 00η- 
ἀοπηπδίϊοι ἀπ{1] 4}} πλθὰ ἤδγο ἀθοϊἀοὰ πῖϊ [0] 
ΘοΟμβοίουβη058 ΘΟΠποογαΐπρ Ομ τὶβί διὰ Ηἰἶ (ἰοβρεὶ. 
ΗΘθ ͵ἴ8 βοὲ 8ἃ8 86 στόοῖκ οὗὨ δαϊγαίϊϊον Οὐ δίοῃθ οἵ 
Βίυ ὈἸἑῃ ς ΤῸΣ 8}} {86 νου], ὁἈι. ἰδ. 6, οἷο. 

δ. Ηδάοβ 8 οὶ ἐδ9 ὅπαϊὶ, δρϑοϊαὶθ ρἷδοθ διὰ 
βἰδίθ οὗ ρμυμπίβῃτηθηί; {18 18 ουὐἹάθηϊ ἕγοιῃ Βετ. 
Χχ. 14. 10; ἰ06 ἴδ οὗ ἅγο δηὰ Ὀγϊτηβίοῃθ, [86 
ΟΣ Ρἱϊΐ, γέεννα, 15 (μι πα] ρἷδοθ. ΤΆΘΤΘ 8ΓΘ ἴῃ 
Ηδάοθδ ὑντο ῥσγουΐποθδ ΟΥ τοί η8, βορδαγαίδα ὕἴγοπι 
ΟὯΘ Βποίδον ὮΥ 8 γυϊ. ΤΠ6 ΟὯ6 18 5. μἷδοο οὗ Γε- 
Ῥοδ6, σοπλΐονὶ δῃὰ στ οἷ, ΑΥΔΈ ΔΙ᾽ Β ὈΟΒΟΙΩ, 
ἴ.κο. χνυὶ. 22, ῬΥΟΌΔΌΙΥ 1Π8ὲ Ῥαγβάΐβο ἰο ἡ Ἀΐο} Ὀ6- 
ἴοσο Ηΐδ σοδυσυθοίΐου δπα δβοϑηβίου (920. χσ. 11) 
σοβαβ τοὶ τ (δ ἰπϊοῦ, ωκΚο. χχὶὶϊ. 48: ἸοΟτοῦ 
Ρασδάΐδβο, 88 σοῃίσαβίοα τῖϊα (}.}6 ὌΡΟΣ, ἰο νοὶ 
Ῥϑῃ] τγᾶϑ ἐγαηβρογίοα, 3 σου. χῖδὶ 2. 4: οἵ. ἈδΥ. 
ἱϊ. 7. ΑΔΟΙΒΟΥ ρματί οὗ [80 Ἰοῦγοσ του] οοπίαίπε 
{μπ6 αἰδογοηΐ ῥυΐβοηδ οὔ Βυπθη 800]5, τεθο ἴῃ {Π 6} 
ΒΟΑΙΥ οχϊβίθποα δὰ ἀοθδρίβοα 89 πογὰ οἵ θοῦ, 
δοἰθα δραίηϑι 89 Ἰἰχμὶ οὗἨ δοπβοΐοῃοο, δα ὰ ἀϊοὰ ἴῃ 
σαν ἀπθοϊοῦ. Ηδγο 9688, 88 8 βρίσι!, 80’ 
Ῥεδσοὰ ἰο ζδ]19η δρὶτίθ, ἰο 80π|0Ὸ 88. ΟΟΒΘΠΟΤΟΥ 

διὰ 7υᾶκο, ἰο οἴμοτβ, ὑγῖο 811}} δἰγοίοσμβοα ουὶ ἴ0 
Ηΐμπι {86 Ὠαπὰ οΥ̓ αἰ (ἢ, 88 ἃ δανίουυτ. ]ο ΠΙΔΥ, 
{Π γθοσθ, ΒΌΡροβο πῖξι Κδπὶ ς ἐπὶ ἐπ 6 Ῥτεδοδίηβ 
οὗ Ομχῖθι δου ἰπ (ἢ 9 Υοδ]τη5 οὗὨἨ ἀορεσχίϑα ΒρΙΣ" 
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(8 18 δομεἰπ6α ἐπ 6.6 1 8 ΤΔΠΠΟΙ δαδρίθα ἰο (Π 9 
τεϊδιΐοη οὗ ὑμ6 που]ὰ οὗἩ ἰ᾿ ἀθδὰ, δπὰ δῃδΊ βου 
ἴὋ 86 ΤΊΒΏΠΟΡ 1 Ἡ1ΟῺ Β.6]1 ῬΤΟΥ ΒΟ 88 ὈΘ6ΘῺ 
τδὰο δάδρίοα 0 ΟἿΚΡ ΘΑΓὮΪΥ χοϊδίϊοηϑ (οἷ, 1 Τ τα. 
ἱ, 4: 2 Ῥεῖ. 111. 9), 80 ἰμδὶ 8089 ὙΠῸ ἈΘΓΘ ΘᾺ 
δαί ἀἰὰ πο θὰ γ δὺ 4]}, οὐ ποὺ ἰπ 86 σχὶ σὺ γγ, 
88 ροοά πον οὗ δβδϊγδίϊοπ βου ἢ 9688 ΟἸ ΥἸβί, 
8[.8}} ποὰν ἰὑ {μγ6. [{ (δὲ8 ἔγυῦ δὰ δἰνδυδ 
θθοη 81 Ε1} 0] ΘΕ Τοσοχῃϊζοα, {9 Δη 1-ΒοῦΣ Ὁ Γ8] 
ΟΡ οι οὗἨ ΠΊΥΘΥΒ81] ΓΘΟΟΥΘΙΎ ῬΟΙ]ὰ μαΡΪγ μδυα 
ἰουπά 510) Ἔἀχίθηβῖνο οἰσουϊδύΐου, [Βυὺ 560 ἱδρ 
ἔχειγεια, Ὀ610ν.---Μ.] 

θ, Βαρίϑιη 8 ΒΟΓΘ ἱΔΘἢ ἃ8Β 8 ΤΏ68}5 οὗ ρ,Γδ06, 
ΔΙ βουσὶ ποὶ ἀθβοσι θα ἔγομι ΘΥ̓ΘΣΥῪ Ῥοΐηί οὗ Υἱοῦ, 
δαὶ ΟὨΪΥ δοοογαϊηρ ἴο 1ὲβ Βα Ὀ)]θοίῖτο σοπαϊίΐοι, ἐδ 6 
ἄδϑ1γ6 [οσ 8 σοοα δου βοίθῃοθθ, ΒΘ ἢ σοἱ ποῖ 4659 1 Ὰ 
μετάνοια ἀπ Δοσογάϊηρ ἰο 1κ8 Βαυϊηρ ΡΟΥΘ Ψ ΒΙΟΘᾺ 
15 τιρἀϊαιεαὰ Ὀγ ἐμ6 τοβυγγοοίίοι οὗἨ 9688 ΟΠ γι δὶ. 

1. ΤῊ15 ρϑδβαρο ἴῃ σομπθοίίου 1} Αοἱβ ν. 82 
ΘΟὨἰΔΙΠΒ ἃ ΘΒ ἸΔΟΥ͂ 0Ὁ {86 νἱβ81 010 δϑοθηῃβίοῃ οὗ 
(νι δὲ, ἢ ἢ Ἀ85 γον Ὀ6οη αὐοδίϊοηθά, δηά, 
8]1Β' οσοΒΙ ΟΠ Ι]Υ 4180 ὈΥ͂ Ῥτοΐοββθα υ Ὀο] ουϊηρ 
ἰοδ 6 Γ8. 

8, ΟἿ α ἀοοσοίτλπα οΥὗἩἨὨ {818 δοοίζοῃ ἢ88,᾽) 88 
ΒΙοΔ ΟΣ Βα γ8, ““ ποι ἰὴρς ἴῃ σΟτηλοι 18 ὑμ6 Ἀ6- 
᾿Σοϑίο8 οὗ ρυγχαίοσΎ δά υπίγοσβϑαὶ σοοοόυοσυ. Βυΐ 
ἵι δῇοταβ ἃ Ἰυοἱ ἃ Ἔχϑιηρὶο {μδὶ (Π6 δἰοῃοτηοπέ οὐ 9 
πῃλὰςρ (Υ, 18) 18 οὗὨἨ ὩΠΊΎΘΟΥΒΔΙ ἱπηρογὶ ΤῸΣ 811 πλθῃ 
δΔη [Ὁ ἃ1}1 ἰἴτηθ8. [ὑ αοοίβ ουύθπ {μὸ ἀθ84, δπὰ 
(86 ἀοοϊδίοη οὗὨ {μον οἰθσῃμδὶ ἀθβίϊηγ ἀθρϑηᾶβ ὮΡοΝ 
ἐδεῖν τοϊδίϊοπ ἰοὸ {86 δηπουποθιμοῃῦ οὗ (86 ἀρδί ἢ 
δηἀ γεβυτγθοίίοι οὗἁ ΟἈτἰϑί,᾽" 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑῚΙ,. 

ϑυθεν σά ϊγ ἴον ΟὨ τἶβί᾿ Β βακο, Ὀθοδαβο Ηθ 8130 
ἴα8 δυῆεγοί ΤῸ. γοι διὰ ἴοσ 4]}1. ΓΚ δὺ {16 
ΕἴοΥΥ ἱπιο τ α] ἢ γοὺγ Ποαὰ μΒα5 οπίοτοὰ ἑβτουφὶι 
δι Ποτγηρ.---ΟοηΒ δ᾽ (μὲ Βυ δου ΐη σ᾽ ΒΆΡΡΘῺΒ 0 118 
ΟὨΪΥ οπο6 ἰπ ἐμ Β65ἢ, γ. 18, δὰ δαὶ ᾿ξ μα8 πιδηΐ- 
[014 Ὀ]οαϑίηρθ ἴῸΥ 8 δηα ἴον οἱ .8.---Τ 9 απ ϊ- 
ΤΟΣΒΔ] βἰη -Οουὶπρ οὗὁἨἁ 96 8ι18, (6 Γι] ΑἸ πθης οὐ 4]] 
{δε ἰγρίοαὶ οἴδοτίπρ9.---ΤΊιο αἰοποθαὶ παυΐης ὈΘΘῚ 
Ἰηϑὶθ [ῸὉΥ 411 τηθῃ, τγδί 8180 Ὀ0 Ῥτϑδοὶιϑᾶ ἰο 8]} 
ΤΏΕΠ, --ἰῦ ψὰ5 ρϑγί οἵ (16 τουγασὰ οὔ {16 ροσίδοι 
οὐεάΐθποθ οὗὨἩ Ομτὶϑὶ παι Ηο βῃουϊὰ γϑοϑῖνθ ἐμ9 
Κογβ οὗ Β61]] απὰ ἀοαίῃ. Ἡρθποο δ νγῶ8 δθϊθ ἴοὸ 
ΘΌΓΟΡ ὑῃ:6 ΓΘ] τὴ5 οὗἨ 681} ἀπ ΤΟΙΏΟΥΘ ὑμ 6000 8ἃ8 
ἸΏΔΩΥ ἃ5 Ηδ οἴοβο νὶἱΒβουΐ [0.6 ΤΌΪΟΥ οΥ̓́( 088 ῥτὶ- 
ΒΟΌΒ Ὀοΐηρ 8016 ἴο Ῥτδυθηί 1{.---Ἴ ογ6 δτὸ μὰ (Ἀ6 
ῬΓΊΒΟΏ5 οὗ {ἢ 8 ὈΠΌΔΡΡΥ ΤοδΪπ)β οὗ ἀδαίμ, πὶ νυ] οἢ 
Ὀποοπγοτγίοἃ 80}]8 ἃτθ ἀδίαϊποὰ ὑπο ἱπάρτηθηί, 
αἀἰδοτόποεβ δῃὰ ἀθργθοβ οὗἉ τ βίο ΒΟΠῚΘ ΔΓΘ ΠΊΟΓΘ 
ΒΌΡΡΟΥίΔΌ]Ο ἀπά οἰ υθ Ἰη070 ἤθατα] ἀπὰ ᾿η80ρ- 
ῬΟΓΙΔΌΪΟ, Μαΐ,. χ. 1ῦ; χὶ, 92.---Τὴ 6 ἀοβοοηΐ οὗ 
Οἰιγῖδὲ ἰηίο {89 ἀατῖς δηὰ πουσὶ Ὁ1]6 τορίομβ οὗ ἐμ 
ποῦ ]ὰ οἵ ἰδ ἀοδὰ Ἔχ 115 {89 δία ροπἀοΌ8 ΡΟΥΤΟΣ 
οὗ Ηἰβ σδοχηπιϊϑογαιίης ἴογθ.---ΟἸτὶδὶ δρροασίης 
ἰο ἐβθαι 3λ8 ΟΟΒαΌΘΓΟΣ δηὰ ψυάφο, ἀἰὰ ποῖ ῥγο- 
οἰδίπι ἰο ἐμβοπι {μ6 βοιῃέθιιοθ οὔ οοπαἀθιηῃδίϊοπ Ὀυΐ 
δαποπηςοὰ ἰο ἐπ οπὶ (ἢ 6 ΟὨΪΥ ὙΔΥ οὗὨ βαϊνδίίοη ἔγομι 
ἐβεῖν Ἰοῃψ, πιοτθ {μδῃ ὑπτὸ (πουβδυιὰ γϑδσθ᾽ ἱπιρτὶ- 
δοῃπιοηί.---Ἰ οὐ ΠΟΡΟΟΥ ἀΐθ πὶΐῃ {86 [8186 ΘΟ. 80- 
ἰδιΐου οὗ μοασίπρ (9 αοβροῖὶ μοτοϑῖθον ἰὰ (μ6 νου] 
οἵ ἀεδι}..----Α5 Βοσθ, 80 Ὀογοπὰ (80 στᾶγνο, ἰμ 6.0 
8Γ6 ηοί γα πίη ρ᾽ ΥΪ Π68868 οΟὗὨ ΟἸ τ] δὺ δη ἃ ΡΥ ΘΔΟΒΟΥΒ 
οἵ (6 6ο5ροἷ.---ΤῊ βυσοοδ8 οὔ Οτίβί ῬΓΟΒΟΒΙη σ΄ 
ἴῃ [8086 ΡΥ ΙΒΟῺΒ 18 ποὶ γοοογὰϑᾶ; Ῥδίοθσ σῶν ἰῃ- 
ἰοῃᾷ ἰο εἶνο δ δἰηἑ οὰ ἐδ βυ δ͵θοὺ ἰπ τηθαιξοίης 

15 

67 

89 ἤονν τν8ο ὀβοθροᾶ {πὸ 8οοά.---Α ἰΒγοοοϊα ἔγαϊὶ 
οὔ ὑμ9 Βυ ΒΥ ηρ8 οὗ Ομσῖδι: 1. Ηο λαδ Ὀσοιρὰΐ 8 
ἰο αἀοα ὈΥ τϑοομοϊ]ηρ 8 ἴο αοἄ ἱΒτουρὰ ΗΒ Ὀϊοοὰ 
διηα Ὀθσοιηΐηρ ΟΟγ ρῬθδοο, οι. νυ. 10; ΕΡΏ. 1]. 18; 
Οο]. 1. 206. 2. Ηδ ὀγίπρε ὰ8Β ἀδγ ἰο αοά, ἴον 
βγουρ Ηἰΐπὶ τὸ ἤδῦθ δ06088 ἰὸ ὑἰμ0 ΕδίμΒῸΣ ὈΥῪ 
ἕαϊι, Ποῦ... ν. 2; ἘρΒ. ἱϊ. 18, δηὰ ὮὉγ Ηἱ8 ϑρίτιϊ 
ΗΘ ΓΘΠΘΥΒ ὺ8 ἀΑΥ̓ ὈΥ ἄαγ. 8. Ηθ τιοὐϊέ Ὀτίπς ὺ8 
ἰο αοά ἱπ ἰδο 6πὰ, ὙΒ 65 10 Β}}8}1 ΔρῬθδνρ ψὶιαῦ τ 
8818}} Ὀ6. ; 

ΒΕΒΒΕΕΠ: --- 1 186. πδηϊ ον Ὀοίίοσ ἰο Βυ το Ὁ 
οη06 τὴ} Ομ ἰδὺ (μ8ῃ ἰο Βι 8 Ὁ δἰθσ ἢ 8}}γ πιϊπουὶ 
Ομ ν ϑι.᾽ 

ΒΕΡῈ :-ο ΤῈῊΘ ΔΥΪ γγὰ8 Ἰἰ ρα ἃν τ 1} ΝΟΔῊ δαὰ 
᾿ἷδ ΤἌΓΠΑΙΪΥ: Β0 γ)1ἷΘ ἅγὸ οΑΥχθα ὑρτγαγὰ δηα τολὰθ᾽ 
οἰ: 9.8 οὗἨ 186 Κίπράουῃ οὗἩ Βϑανϑὴ ὈΥ Ὀαρίΐδτα. 
ΑΒ (ἰμ9 ναῖον οὗ 1.861} ἀϊά ποὶ βανθ Νοδὶ, Ὀπὺ ΟὨΪῪ 
ὈΥ ΙΩΘ6Δ}8 οὗ [6 ΔΥΪ,, 80 6 τ δίου οἵ Ὀδριϊβηι ΒΑΥΘΒ 
Ὧ8 πού 88 δίοσ. ΟἿΪΥ Ὀυΐ 88 τδίοσ τϊΐ [86 ὑγτὰ 8 
ΔΡ Ὑ 816} 18 Ομ σῖδί, Α11 (86 Ῥόῦγοῦ οὗ Ὀδρίλθπι 
βου ἴγοιῃ ἐμ βυ δου ηρδ οὗ Ομ γιδί, ἴγοότῃ (86 ποοά 
οὗ ἰδ οσγοββ.᾽ οβραΐν ποὶ, 11{{10 Βοοὶς; Ἰοοῖκ 
χοῦ {μ6 ταιϊδὲ οὗἩ ἐλ γ ὑσὶ θυ] οα ὑρνδσγὰ ἰοὸ (μ6. 
ΡΥΪΠΟΘ οὗ ρἴογυ, ἰο (ἢν Κρ, Ὀοΐογθ ΒΟ ΘΥΘΡῪ 
(ἰης 1168 ῬΤοβίχδίθ.--- 0 τ δύ ἸΔῈ 1014 δηὰ τοὶ 
ἴον ἀο βυδογίηρ 16δα |---ΗΟῪ Μ0}1}1 1 ἤδγο τὶ 
{μο89 γγῖῶῆο οϑυ86 ἰΣἹα]α 0 ἰο ὈΘ]ΔΘΥΘΙΒ ἴ---)ὸ πού 
δΌυδ6 {πο ἸοΩ ρ-8υ δοσίηρ οὗ αοα, ὈοΙονο ἐπδὶ (86 
Ῥαπὶβμιηδηΐ οὗ αοα ΘΟΙ68 ΣΥΘΒ:β 1 0] δὰ ᾿ἱ( 
ΙΏΟΤΘ ζραγίι] ποὶχὶ, 115 Ηἰ8 στϑοο Β88 Ὀθ6η Ὡθς- 
Ἰοοίθα. 

ΚΞΤΑΒΕΚΕ:-ΡΑ ΔΎ, ῬΟΡΙΒῺ τηλ88: 0 ῃ60α πὸ 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΟΥΙΗΣ [ὉΓ δίῃ, ΤᾺ ὁπ9 οἴἶδογίηρ οὗ Ομ τὶ 
18 τηΐσῖν δηὰ να] ἴον οἰδθγαϊίγ, ΗθὉ. χ. 12.-- 
Ο, (86 το] 165 οὗ ἰμ6 ἴονο οὗ αἀοἂ δῃηὰ οἵ ΘΟ σίβε! 
ον ἃ τὶ δου 8 Π ΟΠ.6 ὙὉ1}} ῬΟΓΒΔΡΒ ΒΟΥ ἃ 110- 
116, θὰΐ ΟΕ τὶδὺ 858 βυβοσχοὰ ΘΥΘΡΥ ἐμῖπρ [ῸΣ β'ῃ- 
ΠΟΓΒ, οι. νυ. 7. 8. 10.--ΤῊ56. νοῆζοδποο οὗ αοὰ 
ΘΟΠ168 ΒΟΥ Ὀυΐ ὑ ΒΕΓΙΚΟΒ ασὰ. Τὴ Βρατσοᾶ, 
ΤοΑΥΓ ΠΥ ΡΠ ἰ5]ι6α ; Βα οἢ Π88 Ὀ66ῃ (86 ΘΧ ΡΟ ΘΠ 08 
οὗἩ ἱμποιυβαηβ ὙΠῸ ᾿ἰνοα αἴΐζον ἰἰὸ ἄσϑὶ ψουὶά, 1 
ΟΣ. χ. θ, οἷο.---ΟἿ Ὀαρίΐδϑιῃ β]ιου ἃ σοπίϊ 8} 
τουλὶη ὦ τ18 ποῦ ἰο δοὶ δρδϊηβὺ {μ6 ἀϊοϊδίοβ οὗ οὐῦ 
ΘΟΏΒΟΣΘΏΟΘ ΟΥ [0 Β'η ἀρδίηϑί αοα, Βοιῃ. νἱ. 4.--- 
ΤΊΊΟΤΘ ΓΘ ΟΥ̓ΘΣΒ δι οὴρ (ἢ 6 ΠΟΙῪ Δ 2618, ΔἸ (ΠΟ ς] 
6 ἀο ποΐὶ υπἰογβίδηα ὑποὶν πδίατο δπὰ σοπαϊιοῃ, 
Οο]. ἱ. 16. 

11800:---ΤΊΙο ρΟΥΥ οὗὨ [86 στδσο οὗ ΟἿ σίβί --- 
Τ8ὸ ἀυίγ οὗ ΟὨγὶβίϊ ΔΒ ἰο τηδῖὸ ἃ σοοὰ σοῃ ἔοβϑίοα.. 
ἴῃ τγοστὰ δπὰ ἀθοα.---Τ 6 Εἰδίογυ οὗ [18 υἱοίογγυ οὗ 
Φεβὺ8 ΟΒστὶδβί, (890 Ηδδὰ οὗ (80 ἰηράοῃι. 

[48 ΕΚΟΝΜΌΕΙ,ΕΠΝ᾽ Β υἱοῦ Β ὁα [}18 ραβδϑᾶζο, 6Ἀ. 
ἢ. 19. 20 δπὰ ἱν. 6 τὸ σαϊ οὺ οποδ θὰ δῃὰ {116 
ἀοοίχίπαΐ ᾿ἱπύθγ 665 ἀγα ΤΓΟπὶ ἔλθοι 18Δ1ἃ ἀοινῃ 
Ταίμοσ ἴοο ἀορπηιδίῖοα}]ν, 1ὲ 18. δι ἔδὶν ἰμαὐ {116 
φυοδίΐοη ἴῃ 811 8 θαυ ρΒ 8ιιου ἃ Ἀο Ἰαϊ ἃ ὈΘΟΓΘ 
[86 Γολάογβ οὗ {18 ΟΟττα ΘίΔΥΥ, τ ΒΙΟ ἢ 18 ἀπο ἰπ 
{86 Β0] οἰ ποα Θχοῦυγβυ, ἰδθὴ ἔγοπι δῃ δυίϊ916 ρ.6- 
ῬΑσϑα ὈΥ͂ τὴ8 ἴῸΣ ἴΠ6 ὐναησείϊοαί Πευΐειο. δι ΔΥΥ 
1866.---Μ.] 

ἘΧΟΌΒΒΟΒ ΟΝ ΤΗ͂Ὲ ῬΕΒΟΣΕΝΘΙΌΒ ΑΚ ἹΝΕΈΒΟΒ. 

[7Τλὲ οὐγεοῖ οὗ οὐῦν Τοτα δ ἀδδοεπί ἰοὸ Παεϑ.--- 
ΤῊ Ραββδαρο, 1 Ῥοίοσ 1ἱϊ. 19, βἰαπᾶβ ἴῃ {86 σοηίοχι 
ἴγχοπι τον. 18-20, ἴῃ ἃ ᾿ἰοσαὶ δηὰ ρυδηιηδίϊ 8) 
γδηβ᾽ δ ΐοι, 88 ζο0]] ον: “Βοοδαδο ΟὨσἰβί 4180 δα ς- 
ἴεγοὰ ΖῸΥ δὶ ῃ8 οὔδθ, 8 δὲ ΡΟΣΒΟῚ ὁ ὈΘΠΔΙζ οὗ 
απὐυδὲ, ἰὰ ογάον ἐμαὶ Ηθ τοϊσὶ ργοβοηὶ υ8 0 Θοὲ - 
Ῥυὶ ἰο ἀοδι ἱπάθοά ἴῃ ἐμβὸ δοβὰ, θαϊ τπδάθ δὶὲγᾳ 
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ἴπ 186 βρίνἱ, ἰὰ τ σοι 4180 Ηθ τνϑηΐ δηα ργοδομοὰ 
ἰο {116 δρί τ (8 ἴῃ ῥτίϑοη, σὴ ΟΡ ἀϊδοδοαϊοηΐ 
ζουλογ, ὙΒθη {86 Ἰοηρ δυβονγίηρς οὗ αοα νὰ8 
ψαϊιηρ ἴῃ ἐπ ἀλγ8 οΥ̓́ΝΟΔ ΜὙ81}6 (Π 6 ΔΥΚ 8 ὑσθ- 
Ῥαγίηρ," οἷο. ΤῊΘ ΤϑΆΒΟΙΒ ἴὉΣ (5 (ΓΔ 8] Δί: οὴ Δ Ρ- 
ῬΘῸΡ ἴγοιῃ ὑ86 Ἔχ ρθ818, ἴο ἢ 16 ἢ} με6 ΠΟΥ Ργοςοοά. 

ὅτι, γ. 18, γσίτοβ [89 γθΆβου ὙΕΥ͂ βιι δ δυῖϊπρ ΓῸΣ 
ψ6]}-ἀοἷπρ ἰΒ Ὀοί6Υ {8 δυ δ τὶ πς ἴον ου]- ἀοἰηρ; 
Ὀοοδιιδθ ἰΐ οἰ Δ ὉΠ|5 8.68 [Π6 σοπίοντγ οὗ ΟὨ τὶ 8- 
(48 ἰο ΟΠ τὶ δὶ (ποῖ Ηοδαὰ. 21|ὲ ϑυβογεὰ 707 δὶ ῃ8 
0ῃ06, ἐδδῖ ἰ5, ΗΘ νοι ίδυῖ ν ὑπο δηὶ βυθονίης 
Το οἱ βδ'π8: Ηθ πιδάϑ Ηϊ: 80] οαν βἰη- οδογίηρ, 
Ἦ βυβοτγοά ἐπ οὔτ δίεαά, διὰ 1118 δυβογίη 8 ΘΓ 
110 πι68ηῃ8 οὗ ουεγίαδίίμσ δίεβεοάπεδα ἰο οἰδλεγε δηὰ 
οὗ οἰθγηδὶ οἸΟΤΥ ἰοὸ ΗΪδοΙῖ; 80 ὙὯὁ αἷβο βυ βου, 
δά ἴον Β|η5, ποὺ ἱῃαάοοα 09γ 86 δ'π8 οὗ οἵδ ουβ, 
Ὀυΐ ἴοὉΓ ΟΡ οἴῃ, δηά ὈΥ ῬΑΓΙΥ οὗἁὨ τοδβοῃΐηρ ἰΐ 
ΤΟΊ] 8 ὑμδὺ {6 δυδοσίη ρ8 οὐ Ομ βί:8η.5 ποΐ ΟὨΥ 
σοπίοσαι ποι ἴο ΟἸμτῖϑὺ (τὶ τουόσοησθ Ὀ6 ἷ᾽ 
ΒΡΟΚΘ6Π), θαὺ ΓΘ 18.686 ΤΏ68}8 ΟΥ̓͂ οΥΘΥ] βίη Ὁ]688- 
οὐποδβ ἰ0 ἐμβοιηλδοῖγοβ δπαὰ οὐ οἰθγηαὶ ΟΣ ἰοὺ 
Ομγδι. Τ}8 ἜΓΤΗΕΕ ποὲ ἰο αὐ κυδονίηρ, θυὶ 
ΟἿΪΥ ἰο ΒΥ ρ [ῸΓΣ τοεἰϊϊ-αἀοἷησ. ΤῊΪ8. ““Ὀδδηι οἴ 
σοταΐονίηρ ᾿ἰρηὶ 8118 οἡ {16 βυδονΐηρ οὐὁἨ Ομ χὶδ- 
ἰἴ8η8 ἔγοτῃ ἐμἰ8 ἅπαξ ἰπγουρῇ καί, 55:8. καί 
ἱπαϊοαίοβ (Π6 ΒΏΔΙΟΡΥ δηὰ βῆονβ ἰμαὺ ἅπαξ Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἰο ΟἸγὶδὶ δηὰ Ηΐ8 7290] ονοσθ. Ηδθ βυβογοά 
9Π09 δη ΟὁΠ060 ΟὨΪΥ͂, 0Ππ660 [ὉΣ 411. 530 ἰΐ νὶ}} 6 
ὙΠ} 5. ΟἿΓ βυ οσηρ 18 ΟὨ]Υ οης6, Ἰἰπϊοα ἰο 
ἃ Βἰιοτὶ δρδοθ οὗ ἰΐπι|6; ἴΐ 18 ΟΠΪΥ͂ ΓῸΣ 8 ΒΟΆΒΟΙ, 
διὰ ΟἿΥ Ὀγοδοηὶ βυ δου ἰδ ποὶ τογίηγΥ ἰο Ὀ0 
ΘΟΙηΡΑχοα ψῖ 0Π6 σΊΟΥΥ ἰμαὶ 5881} Ὀ6 χονϑαϊοὰ 
πῃ 186, ΤῈ ΜΑΥ ἰο ΚΊΟΥΥ [165 ἐπΒΡου ἢ (86 γ8]107 
οὗ Βυμα!] αἰ οη. Οὐγίδέ βυβδογοὰ δ8 ἃ ᾽υ8ὲ ῬΟΥΒΟῺ 
05. ὈΘΠΔΙ͂ οὗ π᾿ δὶ; οὗ σουγΒ6 [ἢ 6 ΘΟπιρδυβοι ἰδ 
ΟὨΪΥ χοϊαἰἷνγϑ, ΤὉΥ δου ἢ γὸ 81 64]16α ὀίκαιοι 
ἷπ τυ. 12, δῃὰ βυϑδον δ5 ἀδικοι, γοί 19 οὰσ δικαιοσύνη 
ἱπῆη 6} ἰηἴοσίον ἰὸ (αἰ οὗἩ ΟἸτἶβίὶ, απὰ ΟἿΣ ϑυῖ- 
Τουῖηρ ποὶ νἱοατίουβ 1κ Π ὦν, [0 τὸ βου ποί 
ὑπὲρ ἀδίκων, Ὀὰὶ περὶ ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Το οπά οἴ 
ΟΡ [ογὰ Β βυ δουίης 15. βἰδίθα ἰπ ἰ89 πογὰβ ἵνα 
“μᾶς προσαγάγῃ τῷ θεῷ, “δαὶ Ηδ τοῖσι Ὀτίηρ τ 
ΠΘΆΓ ἰο αοἀ." “718 8 {πὸ ὕγχαΐ, οὗἨὨἁ ΟΣ ΠοΓά 8 
Ῥαδβδβίοῃ, {πὶ δ Ὀσίηρβ (86 δηάογΟσΒ 80 ἰοὸ 
πο Ελίμον, δηὰ ἐμὸ Ἰοϑὺ ἰο {η:0 ΠοπηοΒ οὗἩ ὈΪ68β5οα- 
658. Ἐ ον, ἴῃ (ὴ6 ψοτγὰβ οὗ ΒΧΝΟΕΙ,: “Τδαί 
ξοῖηρς ΗΒ} ἰο ἴπ6 Εδίμον, ΗΠ ταϊχιί Ὀτὶπρ ἴῃ, 
ψΠὴΠ0 μδὰ Ὀδθη δ] οπαίϑα, δωξ ποὺ δι 186, ἰο- 
κεῖμον νῦν! Ἠΐπι ἰμο ἢθαγοῃ, ν. 22, ὈῪ (16 86]ζ- 
'ΒΆΤΩΘ βί6 05 οὗ πυτα! ]ϊδίϊοη δπα οχα]αίϊοη, ΒΊΟΝ 
Ης Ηϊαιβο} Βαὰ ἰτοάάοπ. Ετσοπι ἐμ ἷ8 Ὑ6γΓ86 ὁῃ- 
ἡσατὰ ἰο 68. ἶν. 6, Ῥείον ὑπβογοῦ Ὁ ]}Ὺ 1ἰ]τ5 ἐοχοί 9 Γ᾽ 
ἍΠ10 Φουγθ6 οὗ ΡῬΓΌΖΓΟΒΒ οὗἩἨ Ομτὶϑιὶ δηὰ Ὀοϊίουοσε 
(ὙΒοσοΐῃ δ Ἡΐπιβοῖ, [0] ον δα {89 οτὰ δοοογάϊηρς 
ἴο Ηἰἶδ φγοαϊοιΐοπ, οί χἰδὶ. 86), ἐπ σοῃ)υποίοη 
γεὶλδι (86 ἈΠΌ6] 167 ἀπ Ραμ ἰδ μτηοηί οὗἉ [116 δ πν.᾽ ἢ 
Ἴμο Αροβίϊδ ποχί Ῥγοσθθὰβ ἰὸ βροςῖϊν ἐμ6 τρδῃ- 
ΟΣ δον ΟΠ τὶβὲ οροποᾶ ἰῃ0 τνδῦ οὐ οὔν Ὀοΐης 
γοῦρμι ἰο αοα, Ἧο͵ο αν Βοῖο ἃ ἀοιῦ]6 δῃ1]- 
ἀμ οβὶβ θανατωθείς αἀῃ!ὰ ζωοποιηθείς, διὰ σαρκί δρᾶ 
πνεύματι; 8 ὑγγχζὸ ΠΟΏΒ αν ὈΘθ6η υαυϊουϑὶν 6 Χ- 
ῬΙιαϊηθά. Οξσουμ., ΤΉΕΟΡΗ., ΟΞΒΗΛΒΡ, ΟἸΑΒΙῦΒ, 

Ἴ ΒΌΙΜΝΟΚΗ :-- Ηίς ἐεὲ 7γιιοῖιις μαξδίοητε ἀοπιίπίοι, σμοὰ 
ἴσος γοάιοίί αὐ Ῥαίγεπι, εἐ ρεγαΐζίος ἐπ διαξε ὑεαίας. 

“δ πος φμί αδαϊίεπαίέ ἵμεναπιιξ. ἰρεε αδΐεης αὐ Ταΐνγενι, 
“ρον πα, Ὶ ααάαμοετεῖ ἐπ οὐαἶαην, υ. 22, 

Ῥεέσια, γμα αὐ ο. ἵν. 6, Ρεπέ(ιε οοππδοίίἐ Ολγίες ᾿ δοα Ὀεγῦο 
εἰ βιγίζισι, ἰΐον εἶνε (φιο σα { 2)ο- 
πίπωπε ἐΣ ()Σ μά ϊοξίοινε, Φοδ χ !. 86) ἐν κα υλναεδείνᾳ 
ΨίμΝ, εἰ ρώπαπι 

σάσον, ΠΕ ΝΕ σ5, ΟΑΡΕΙΤΒ ΤῊ ΚΒ ἐδ τ ΘΥΓΟΏΘ- 
ΟΟΒΙΥ ἴο ἀδηοῖθ ἰμ6 ἀμππαπ πὰ [Π6 ἀἰσέμε παιυγοϑ 
οὗ Ομνῖδὶ; ΟΑΒΤΕΙ,Ψ10 (8150 ΟΟΕΝ. ἃ [ΑΡ., Ριμ- 
οὐδ, Εβτιθβ, ΒΕΧΘΕΩ) ἰπίογργοίθ: ΟὌγρογε περα- 
ἐμϑ, απέπιο ἐπ υἱίαπι τευοσαίμδ; ΟΒΟΤΙΌΒ ῬΑΥΔΡΉΓΑΒοΒ 
σαρκί ὈΥ ““φσιοά αἰζίπεῖ αὐ υἱίαπι ἦαπεὸ 7 σσίϊοπι οἱ 
εαὐμοαπι,," ἀηῃὰ οχρίδὶηβ πνεύματι ὉΥ ἐλαί ἀϊ- 
υἱῆθ Ῥοισεν. ΤΏΘΓΟ ΔΙῸ ΠΙΔΏΥ ΟΥΒΘΤ ταγίδίλουβ: 
πίςηοαίὶ οηἰογίης Ὁροῦ ᾿μεῖν ἀἰδουβδθίοι, νὸ Βοϊὰ 
τὶ ΑὙΡοαν {Ππαὺ ἰδ 6 ἐνγγχο ΠΟΌΠΒ ἢαγο δάνθθιδὶ 
ἴογοο δηὰ ἐδμδὺ 1}}18 δοπβίγα σίου σοηουοβ ἰδ ἀϊ- 
βου]ιῖθα το Οἰ ΒΟΥ 186 Βρτίηρ ὑρΡ. 786 {δοὶ 
8 ἐμαὶ φμοά αα εατπεηι, ΟἾγ δὶ τὰ Ῥαυὶΐ ἰο ἀδδὶδ, 
φιοά αὐ 8ρίτείωπι, Ηα γὰ8 Ὀσουρπὶ ἰο 1176. “Ηἰϑ 
ἤθβ πῶϑ ἐδ βιθ)οοί, τοοϊρίοηϊ, νοι ϊοῖθ οὗ ἰη- 
Βιοιοα ἀφαίῃ; ΗΪΐ8 βρίτῖΐ νγα8 ἰὴ 6 βυθ]δοί, τεοὶρὶ- 
οηΐ, γϑΐοὶο οἴ γοϑιογοὰ 116. Βαΐ Ἰοὺ υ8 Ὀσταγο, 
δηρὰ ρῥτοοθοθα οδυϊϊοαβὶγ. αὶ 'ἰβ πδϑδογίδὰ ἰ5 
ποὺ ἐμαὶ ἴμ ἡεδὴ αἰεά διὰ (86 βρίτῖλ 88 πισά 
αἴϊυε, Ὀὰὺ {πᾶὺ “«σμοαά᾽" ι6 Βοεῖιὶ 1Π6 Γοργὰ ἀϊοά, ᾿ 
“ἐφμοαα᾽" (80 ΒρΡΙΣΪς, Η6 νγα8 τηδὰθ α᾽ϊῖτο. Ηοσ, (δ6 
ἀοἀ-ἴηδ8ῃ, ΟὨ Υἰϑὲὶ 3688, ὈΟΥῪ δηᾷ βου], οδϑαβϑοὰ ἰὸ 
᾿ῖντο ἴθ ἐμβὸ βθβῃ, θοζδὰ ἰο ᾿ἶνγθ ἴῃ (88 φρίστί; 
δεαΒβθα ἰοὸ ᾿ἷνθ ἃ Β: 68] γ τηοσία] 1176, θοζϑὴ ἰο “ἴ6 8 
ΒΡ γἱ(Ὰ] ΓΟΒΌΤΥΘΟΙΙ ΟῚ 116. ΗΪ5 οὐ βρὶγὶν ὨΘΥ͂ΘΣ 
ἀϊεά, 85 1:6 ποχὶ γθσϑο δ ΟὟ 15.᾽ ΑΙΕΟΒΡ.-- 
“«Τ}ῖ8 18 {86 πιθαπίπρ, ὑπαὶ ΟἸσῖϑί ὉῪ Ηἰΐ5 βυβῖοῖ- 
ἐπ 8 ἯΔΒ ἰδ ίκϑῃ ἔσο ἴμ6 118 ψ ῃϊοῖ 186 658} διηὰ 
ὈΙοοά, 88 8 πῖδῃ οχ δϑυίδ, Πἰνΐηρ, δι κίηρ δυὰ 
Βίϑηϊηρς ἱπ ἤθ8}} δηὰ Ὀ]οοᾶ, Ἐ ἘΚ αῃὰ Ἧθ ἰδ 
ΠΟΥ͂ γ]δοθὰ ἴπ ἀποίθοσς 116, δΔηὰ τηδὰς Δ᾽ 116 δ0- 
οογάϊης ἴἰο (μ0 δρίσὶῖ, μ8 ρϑββοὰ ἱπίο ἃ βρί εἰ ἰυ8] 
δηὰ δΒυροση δίχα) ᾿1ἴ0, τσ ἐηοϊ ἀθ8 ἴῃ 1.861 
(89 Ὑ8016 1139 πιο ΟἸσὶβὶ πον [88 ἰὴ δουϊ δυὰ 
Ὀοάγ, 8ο ἰδὲ Ηθ μὰ8 πὸ Ἰοῦρεν 8 δεβ}γ δ 8 
βρί γι ίυ4] θοάγ.᾽᾽ ΓΌΊΗΕΗ.--οος [0 19 86 Β66 ΜδΟ 
ἀἰ68 δῃὰ (80 Βδ16 ὙΠΟ 5 διζαΐῃη τηδάθ αἸϊγο, θοὶὰ 
{ἰπ|68 {886 Ὑ1010 τιδῃ, 9808, ἰπ ὈΟΑΥ͂ δμπὰ δου]. 
ΗΘ οοδβθβ ἰο Ἰ᾿ἶγο, ἰἢ (μὲ ἐλαί, ψπϊοῖὶ ἴθ ἰο Ηἰς 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ ΝΥ [9 ταοάϊαπι οὗὨ δοίϊοιῃ, ζ8118 Ὁποῦ 
ἄἀδαὶι; δηὰ Ηθ Ὀερίηβ ἰο 1ἴνο, πῃ (μι Ηθ τοοοῖτοῦ 
ὉὈδοὶς {μ15 ΒΔ1η9 707 ἃ τηοἀϊυτῃ οὗ ΗΪ8 δοιϊοῃ δραοΐα. 
ΤΩ 118 τ ΕἸοἢ 7611 ἀηᾶον ἀθδὶἢ 88 ἃ ΒΘ 58} 116, 
ἰδαὺ :ἰ8, ΒΌΘΙ 8 11 88 [88 118 ἀοἰδγιϊπῃμαίίου ἰο (86 
Ῥγχοβϑηΐ οομάϊιΐοη οὗ Τὴ 8 παίατο, (ὁ (86 οχίου- 
ὨΔΙΥ οΥ̓͂ ἰἰ8 τηυπᾶάδηο οοπηροίΐοη. Τῃ6 [118 
ὙΒΙΟἢ γδ5 ΟΠ Ὁδοῖς 18 8 δρίτἰϊυ] 1176, (δαὶ ἴδ, 
ΒΌΟΝ 8 ᾿ἰἴ8 88 48 ἰἰ8 ἀδίονη παίϊΐοη ἤἔγομι (δ 
ϑρί ες, ἱπ τ ἢ σοηβὶϑὶ5. ΟἿΣ ἱπηογ σοπποοίϊοῦ 
νι αοα.᾽" Ηονμανν, βελγύμδειοεὶς:, 2, 386. 

ἐν ᾧ. ν. 19, ΟἸΘΑΥΥ τοΐοσβ ἴο πνεύματι δηὰ τουδὶ 
Ὀ9 γοηάογθα “ἐπ ἩΚ16ἢ,᾽ ποὺ ὃν το 858 ἴῃ ΒΕ. 
Υ. καὶ τὺ Ὀ6 οοῃπροοιοα τὶ 186 τοῖο ροτίοα 
δα γοηδογτοῦ “ἴῃ ΟΝ Ηθ αἾ80 τρηί, οἰο.᾽᾿΄-- 
(ΑΙΕΟΒΌ), ΟΥ ὙΠῚ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι, διὰ 
ἰγδῃβ] αι θὰ “" ἢ ψ 16} Ηο ποηΐ δηὰ ργοϑοίιϑά αἰϑὸ 
(ον εὐ6π) ἰο {86 κερί τὶ ϊβ ἐπ ῥυίβοη,᾽" 5 ΕΙΟΕΒ. ἴδ 
Ἰαϊίοῦ οοῃβίχυοίΐο ΒΘΟΙΏΒ ὈΓΘΙΘΥΔΌ]Ο, ἴον 1ὑ ποὶ ἡ 
ΟὨΪΥ δυοϊὰβ {πὸ διυκνδγάποδβ οὗ βυδοτγαϊπδίϊος 
186 8016 Ροτὶοᾶ ἴο νυ μδὶ ργθοθάθβ, Ὀυΐ δἷβὸ γί τεδ 
ῬΓΟΙΆΐΪΏΘΏ6Θ ἰ0 (86 πον ἰ466 ἰμαΐ {1:6 δοι νυ οὗ 
ΟἸσὶβὶ σοδομϑᾶὰ ουϑὴ ἰο (86 Βρ᾽ τἶ 18 ἴῃ ῥγίβου. 05 
τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι 8660 Ὀεΐον, πορευϑεὶς ἀ6- 
ὨΟΐ6Β 6 δοί] ρσοβοποο οὗ {6 δ ρἰτι οἵ ΟΠ σὶδὶ 
ἷπ {116 Ρ͵δοθ οὗἩ ἀεραγίοα βρὶγἰ(8, ἴον πορευϑεὶς εἰς 
οὐρανόν ἷῃ Υ. 22 ΟἸΘΑΓΙΥ ΒΠΟΥΒ ἐμαὶ {86 ρατγιοὶ Ρ᾽6 
ταυδὺ τοῖον ἰο 1068] ὑγσδηβίογοηοθ. ᾿Εκήρυξεν 18:- 
Δἰπηοϑὲ εὐηγγελίσατο (ἴτοτα οὗ. οἷ. ἱν. 6, π089 
εὐηγγελίσθη ἴθ υβοᾶ τὶ χοΐδσθηοο ἰο ἐμ ἀοδὰ); 
ΟἿΣ γϑγ ἰῃ σοηποοίΐοι ΜῈ} τὸ εὐαγγέλιον 18 ἰουπὰ 
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ἴῃ Μαίι, ἱν. 28: ἰχ. 8δ Μαγῖκ ἱ. 14: χτὶ. 1ὅ.: ἴἱ 
ἱπρ}}168 (86 Ργθδομῖηρ οὗ (86 σΌΒρ6] ἴῃ Μαγὶ ἱ. 
88, 15, Μδίι. 11}. 1; ἵν. 17; ἰχ. 8δ; ἴἰὰὑ δὰ5 {818 
τοδηΐϊης ἴῃ (86 0] οἱ πρ Ραββαροδ: Μαὶί. χ. 7; 
χχὶν. 12: Δίατὶς 111. 14: νἱ. 12; χῖὶ. 10: 1.16 
ἷς. 2; Αςἰβ ἰχ. 20; χ. 42,48; 1 Οον. 1. 28 ; Ῥμ]], 
. 16; 2 Τίηι. ἰν. 2: 1 18 ΠΟΥ͂ΘΥ υϑοά ἴῃ (86 Β6η860 
οὔ 7. 416184] Δππουπμοοιμθηῦ δη4 Ν. Τ᾿. ιϑᾶρο οἸοί 68 
χὰ (6 τιοδπὶπρ ὁ ἴ0 ῬτΘΔΟἢ ἰδλλ6 ζ08ρ6].᾽ 

γος. 20 ἀοβοῦῖθεβ {86 σμαγδοίοσ οὗ ἰμ6 βρὶν  ἰθ 
ἴη ῥυίϑοη ; (ΠΟΥ ὙΘΓΘ 8ι}}} ἀϊβορβαάξθηὺ (ἀπειθήσα- 
σιν), 6.) ΘΧΒΙ ἰἰοα Ὁῃθο]]οΥ ἴῃ ἀἰϊδβοθοάΐοηςα. 
ΤΟΥ ἀογὶ ἀοα ὑπο ῥτθαϊοϊίοι οὗ 6 σοπλίηρ Βοοά, 
δη4 ἀοδρίβοα (Π09 Ἔχδβογίαίϊοη ἰο γορθῃίβῃοο, ποτέ 
ὅτε ἀἰδι ἡ ΠΟΥ τηδ να ὑπ 6 ροτσιοα οὗἁὨ τὉπδὶν ἀπο] ϊοῇ, 
τὶσ., ὑμὸ ἰἴπχα ἀυνίηρ δΙΘΙ [ῃ9 ἃΥκΚ νγὰ8 ῥγθ- 
Ῥασίης. Τὴδ Ἰοπρς βυβοσηρ οὗ ἀοα κατα (ἢ θη 
οῃ6 δυαυπάχοάα απὰ ὑνοηΐ ὙΘΑΥΒ᾽ ἰἰπὶ0 [Ὁ τορϑῃί- 
8δη66. ἴη ἀπεξεδέχετο, ὙῈΪΘ. δ ἀοι έ16855 {86 
το σεράϊηγν (Α. Β. Ο. Καὶ. Ζ.} 186 [Ὁ}} εἴτ ἀαγὶης 
Μ ον (10 Ἔχοτγοἶϑθ οὗ (μ6 Πϊνίηθ Ἰουρ-Βυβοχίπρς 
ἰοοῖς ρἷδεθ, 18 σου σαὶ ουἱ, }8ί 88 κατασκευαζομένης 
ἰδιἰπιδίοβ ἐμὸ αἰ ου Υ δηα ρῥχοίσδοιοα ἀυταίίοα 
οὔ 86 Ὀυϊ]άϊῃρ οὗ ὑπὸ ἀτκ. 
ϑουηά οχοροϑὶθ οἰ ΣΎ ΘΒ Ὁ }Π188}68 ἰ86 Αροϑδίο- 

Ἰϊο ἀοοϊδταιΐομ, ἐμαὶ οὖν ᾿ογχὰ “6818 Οτὶϑὶ, δὐΣ 
Ηἰδ οσυοϊ σίου, πτοπί ἰπ βρίριὶ ἰο 86 ρῖδοθ οὗἉ ἀ6- 
Ῥδιιθὰ βρὶ τὶ (}}αἀε6, δοοῖ ΔΒ ἴῃ ϑ'υσίδο) δηᾶ 
ἰδοῦ ργοδομ θα ἰο {Π080 Βρὶ γἰίβ, ψγδο, ἰπ [86 ἀΔΥ8 
οἔὗ Νοβὰ, ἀυγτίηρς (80 Ὀυϊάϊηρς οὗ ἐμπ6 δυῖκζ, Ῥοσ- 
δἰεἰοά ἴῃ ἀπο] οἴ δηὰ ἀἰδοθοαΐοθησο. ἜΌΥ, ταδὶ 
δοΐὶ νὰ ταὶ οἴοοί Ὠ6 ῥῬγοδομοὰ ἔποσο, 18 ποὶ 
Τεγοδὶοὰ, Τὸ ΑΡοβί]θ᾽ 8 ἀϑοϊοαγαίΐου, ΒΟΎΘΥΘΣ 
Εἰθαῦὶν οβί Δ Ὁ] 186, 88 Ὀδ6θη ἴδ]. ἔγοιι ἐμ 9 681]}- 
δδὶ ἰἰἴτη68 ἴ0 ῬΥΟδΟηΐ ἸὩΔΗΥ δπὰ ργτοαδί αἰ ΠΟ. ]0198, 
διὰ οοσαϑίοη θα δὴ δ] πιοδὺ οηἶθββ γαυὶοὶυ οὗ ἰπ- 
ἐογργοί 0 η8, [86 τηδῖη οδίυγοβ οὗ ψ Ὲ1Ο} ἘὙ|}} 
ΔΡΡΟΔΥ ἴῃ (ἢ6 ζ0]]ον ς οἸαβϑι σαι θη. Μακίηρ 
δε κήρυγμα οὗἁὨ οἷν Κοτὰ {μο δβἰδυίλης ροϊηΐ, ψ6 
ὅδγο {86 70] οὐν ἱὩ ρ; ΒΌΣΥΘΥ (σίνοη ὈΥ ΒΤΕΙΘΕΠ): 

ΟἬΒΙΒΤ ῬΒΕΑΘΗΕΡ. 1. Ἡδεαϊαίεῖνψ: 1, ὍΥ Νοδιι, 
2, ὈΥ [16 Αροβίϊοβ. 1. {πηπιραϊαίεῖψ, ἐπ (δὲ τεαΐπιϑ 
4 ἰλ6 ἀεαά : 1. ἰο ἰὸ ροοὰ ; 2. ἰο ἐ!:ο ζξοοὰ δπὰ 
ἴδ πὶοκοὰ. 8. ἰο 6 νυ]οκοᾶ, 

1.1. Ολείδέ ρ»γεαολεαά πιραϊαίεῖν ὃν Νοαλ. Αὖ- 
ΟὟΒΤΙΝΕ, ΒΕΌΕ, ΤΉΟΜΑΒ ΑΟΌΙΝΑΒ, υβα, Ηλν- 
ἈοΥρ, ΒΕΖΑ, ΒΟΑΡΙΘΕΒ, ΓΕΙΟΗΤΟΝ, ΗΌΟΆΝΕΙΤΒ, 
Θεβηάδῦ, ΕἸΒΝΕΕ, ΒΕΝΒΟΝ, αἷ., 8η4 ΔΙΏΠΟΙ Κ᾽ ΠΟΣΤΘ 
Τεσδηὶ δυϊοΥΒ ΦΟΗΝ ΟἾΑΟΒΕΝ, δηὰ ΗΌΕΜΑΝΧ, 
(δελρυμδεισείρα ΤΊ. 885---841) Ποϊὰ {μαὶ ΟὨγῖβὶ 
Ρτεδοιβρὰ ὈγῚ ΝΟΔᾺ ἰοὸ ᾿νΪ8 σομ θη ΡΟΓΆΣΪΘ68, (πὶ 
ῬΓΕΔΟΒΟΥ οὗ Υἱρσδίδοι 6858 ποί ργθδοϊιίηρ οὗὁὨ 1 τὰ- 
δε: 7, θαΐ ἴπ οὐθάϊοηοθ ἰο ἐμ6 Ῥσγοιιρίΐηρ οὗὨ (86 
ΒΡ οὗὐὁἨ ΟὨ σοὶ : δο ἐπαὺ ψ 8116 ΝΌΔἢ Μγ͵δ8 (μ6 ἰῃ- 
εἰγυπποηί, ΟΠ τἰδὶ γα 8 σἱτίυ δ! γ ργοϑοιῖης ὈΥ δίῃ). 
ἴα Π]αδιγδίΐοη οὗ ἐμ 8 τῖοινν τὸ ἀποίο ΑὐΟῦΒΤΙΧΕ 
(ἔρ. 99 αὦ διυοάϊαπι ; οἷ. 4180 Ερ. 164): “« δρίγί(ωδ 
5 (αγοῖγ 6 οοπο] δὲ διπέ ἱποτομ συὶ υἱχεγωπέ ἐεπε- 
Ῥογίδις δῖοι, φμοτμη ερίγίίωδ, ἱ. 6., ἀπίπιδ ἐταπέ ἐπ 
ας εἰ ἱσπογαπίϊ ἱεπεῦτί υεἷἶμέ ἵπ Πα ΘΓ σοποΐμδεδ; 
Οἰείείμε ἐΐδ πο ἐπ σατηδ, σμὶ ποπάμπι ἐγαί ἑποατπα- 
ἕω, δε ἐπ ερίγίίε, ἵ. 6,. δεουπάμπι οὐυϊπίίαίοπι »τϑαΐ- 
ἐενΐ!; διὰ Βκκα : “ΟἘ γῖϑί, βαὺ 5 Βθ ([πΠ6 ΑΡΟΞ[16), 
Ἧβοῦ 1 δδγὸ ΔΙγοδὰν βαϊὰ ἰοὸ Ὅδ υἱυϊῆθα ὈΥ {86 
Ῥονον οὔ 6 Θἀοαἀποαὰ, {ογπιεγῖν ἴῃ (6 ἀαγ8 οὗ 
Νοδδ, σβϑα ἐμ ατὶς 88 Ῥγοραγίπῷ, βοΐηρ ἴοι 
ΟΥ σοπΐης. . . . ποὺ ἰπ 6 ὈΟΟΙΠΥ ἴοσια (10 ἢ 
ΗδΒεὰ ποὶ γεοῖ δαοϑυτηθὰ) θαΐ ὈΥ͂ [80 86] ζ-βδιηθ 
Ῥοτοῦ ἐπγου σὴ ψδίοῖ Ηδ δὐϊοσδυὰβ Γο86 ἔγοσῃ 
ἰδο ἀδϑά, δηὰ ὈΥ ἱπβρί αίϊου τ ϑχοοῖ (6 ῬΣΟΡΒΘίΒ 

ΒΡΟΚΟ, Ρτοδοῃθα ἰο ἐμοβθ Βρ᾽γιίϑ τ]10 ποῖσ 576} 
ἀεδεγυεὰ ριεπίδἠπιοηί ἐπὶ Ῥτίδοη, ἃ8Β Ὠδυϊησ 7ογπιεγῖῳ 
Το 866 ἰο ᾿ἰϑίο ἴο (86 δαπηοῃἰίλοηβ οὗ Νοαὶϊ 3" 

ΤΗΐ8 Κιπὰ οὗ ἰηἰογρτγοίδιϊοη, πον Πδιδηάΐης 
(80 ΤαΒρϑοίδ Ὁ]6 δυϊ μου 68 το δαἀγοσαίο ἱ{, νν]]] 
δθ γοὐοοίοα ὈΥ͂ οδπαϊὰ βομοΐαγβ ἃ8 δ ΙΓ ΓΑΡΥ δά 
ὉΠ ΤαΙητ,δ 6]. Α8 ΔΡΌΪ ΓΑΡΥ͂, θοοαυδ6 {86 ΑΡοΒβ- 
119 ποῖίθ ον ἐμ ὐτπλα δ8 ΔΠΥ͂ δυο ἄρυνγαίνο ΡΥΘΔΘἢ- 
ἴῃς ΟΥ̓ {86 βρὶ γὶΐ οὗ ΟΠ σὶβὺ ἰπ Νοδῇ, ποῦ ἰμδὺ ΝΟΘᾺ 
Ῥτοδομοα δἱ 4}}; δβ ἀπργοαϊητδίϊοδῖ, Ὀθοδι80 

α. Τπε 8ι0)6οἱ οὗὨ ἀἸΒοοΊΓΒΘ ἰ8 ποὺ ἴπ6 Ἰοχ08 
δλ ἐμ αοὐ-Μ8η (ΟἈ"Ον), δὰ ἐμ πιθϑῃβ ὈΥ͂ 
μΠοἢ Ηρ ρῥγεδοῃοὰ 18 ποὺ (6 Ηοὶγ βρίστίιί, Ὀὺΐ 
(86 βρίτὶΐ οὐ Ομ γῖβὶ ἐν ᾧ ὃς, πνεύματι). 

ὁ. Τὸ οὐλοοῖ (πνεύματα) ἀοδίρσηδίο5 ποὶ ζυΐη δ᾽ 
τθη, Ὀυὶ ἀοραγιοα δβρὶγῖ8 (οὗ. Πυκο χχὶν. 87; 
Ηοῦ. χὶϊ. 28; ον. χχὶϊ. 6). 

ε. ΤὨ6 ταοίδρ)ιονῖοαὶ φυλακή οὗ ΑὐουδτΤΙΝῈ “ οα- 
Το εἰ ἱσποταπεϊδε ἱεπεῦτα᾽" δῃὰ ἴπ6 “μὲ πῆς ἴῃ 
σαγοέγο πιογίίαα ἀαπί ραπαδ᾽᾽ οὗ ΒΈΖΑ 8.6 1π86Π|}8- 
δ 1], (ῃ 9 ΤΌΓΙΩΟΓ Ὀοσοδῦβο ἰῦ ἀοδβίσουβ 8]] Ἰοδα] 
Τοίδγοποθ δπὰ ἐδιι8 βρὶ γῚ(8}1268 ΔΎΥΔΥ {116 1.1810- 
τοδὶ υϑ]ὺο οἵ {110 ΑΡοβί] θ᾽ Β ἀοοϊαγαίίοῃ, {86 8660- 
οπὰ Ὀδοδιδβο ἰὐ (Δ Κ68 8η Ἀπ᾿ ϊι8.} 8.8 016 1 θοτ 1 
ἰπαὶ ἀδαοϊατγαίίοη ἴἢ ἰΥΘΒΒίουσης ἴο ἰΠ6 »γέδεπί 
Μ αὺ πιδη δὶ] ὈοΪοησβ ἰο (86 ῥΡδβὶ: ἔπαθεμ, 
θανατωθείς, ζωοποιηθείς, διὰ πορευθεὶς ἐκήρυξεν 8Βοι 
ἤοτὶ ἰβίον 681] ουθηὶϑ ἴῃ ΘΒ ΣΟ] ορίο8] ογάθν, δὰ 
(8 τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν ““ ἀθβοΣῖθοβ {80 Ἰ06α] 
σοπαϊίϊοι οὗ (0 πνεύματα αΔ ἰλε ἐϊπιὰ ωὐὲπ ἰλε 
»τεαολὶπρ ἰοολ ρίαεε,᾽" (ΔἸίοτα). 

ἄ. ἀπειθήσασιν ποτέ ἰηϊοτταρίβ (86 ΘΒΡΟΠΟΪορὶ- 
68] οτάἄδν, δηὰ ῥ᾽ δ βορᾶτγαίθϑ {πΠ6 (τὴ6 οὗ 
ΟἸ τ δι᾽ 8 ρτθδοβίπρ γον {116 ἰΐπ|9 οὗ ἐποὶν ἀϊβοῦο- 
ἀΐοθοθ. ΒΕΈΝΟΕΙ, ΒΔ ΥΒ: “ δὲ δόγπιὸ 6886 οὅ6 ρ»τβεο- 
πῖο »ὲν Νοε, τὸ αἰϊἰσψμαπάο αμ ρίαπε οπεϊἐογοίωτ, ατιξ 
εμπὶ ργαϊσαυῖί )μπσεγοίεν ;" διὰ ΕἸΑοΙῦϑ, 88. Β6 
ἀϊδ᾽)οϊη5 (πο Κἰηὰ οὗἨ γῬγοδοβίηρ ἔγομι {80 ἀἰβοθβαϊ- 
606 οὗὨἨἁ ἰΠ056 Βρ᾽ τὶ 8, Β0 οἡ ἴθ ΟἶμοΥ παπᾶ, μ9 
οομποΐηβ ἰύ τ ἰ (οἷν ἐπι ργὶβομταθηῦ ΟΣ σαρ ἰν γ. 

6. πορευϑείς, 88 οοτηρατοὰ νψ|1} ν. 22, οδηποῦ 
Ὀ6 χοϑοϊγϑὰ ἱπίο 8 ῥ᾽ θοπδβιῃ; αἰνίης ὁ 180 τογὰβ 
{ποῖ σοι ᾿ἱπϑδηΐηρ πορευϑεὶς ἐκήρυξε τασδὶ 

ΤΆΘΒΕ, “6 τοπέ ΔΥΓΘΥ δηα ργϑδοι θα." (ΗΕΝ81ΕΒ). 
Ι. 2. Ολτίδέ ργεαολεά πιεαϊαίεῖν ὃν ἰὰε Α»οδίἰε8. 

ΤῊΐδ ἰ5 ἐμ υἱοῦ δἀνοοαίθα ὈΥ ϑοσινῦϑ, ΨΟΆΒΥ, 
Θποτιῦϑ. ΒΟΗὗΤΤΟΕΝ, ΒΟΗΣΙΟΗΤΙΝΟ δηὰ ΗΈΝΒΡΕΙΙ. 

1 ἰδ ἀϊδιϊηρυϊδιοα, κὸ1, 1, ὉΥ 186 πηρίδρμουῖοαὶ 

ἰηἑοχρσοίδιϊοη οὗ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασιν ; ἐν φυ- 
λακῇῷ--εϊο ρῥσγίβοῃ οὗ 16 Ὀοὰγυ (6 Βοτιῦ8) οὔτε μθ 
Ὀτΐβοῃ οὗὨ βἷη (βόσινυδ, ΒΟΗΣΙΘΗΤΙΧΝΟ, ἨΕΝΒΙΕΒ ;) 

δηὰ (86 πνεύματα εἰ Βοτεσίο ὅονδ (ἐμό λισο ἰεσὶδ 
εχίεἰεπίεε,}) οὐ Ξε ὅονγβ πὰ αἰ6π11168 (4 μοέεδίαία 
αϊαδοῖϊὲ 7αοεη 68). ποτέ 18 Θχρ᾽ αἰ πο 1 {6 Β6Ώ89 
δαὶ ἰμοβο ἰο σβοτῃ ΟἸτίδὲ ρτολομβοὰ μαν ποῖ 
οοαϑοὰ ἰο 6 ποθ] θυ οσβ; ΗΈΝΒΙΕΒ, ΠΟ ρἶνοβ 
(18 ὀχρ᾽διδιΐου, 18 οοπδίσαϊποα ἰο σοδὰ ἱπ {86 
ποχὲ οἴδυβο ὅτι. Βὶί ἴΐ 8 ἃ ῬΡΓΥΘΙΥ ΘΥΙ ΓΑΤΎ 88- 
δΒυτηρίΐου, ὑπ αγσϑηίθα ὉΥ ἴδ 18ο(8 ΟΥ̓ {110 6Ά89 
δαὶ 211 αν Ὀοϊϊονθὰ. πορευϑεὶς ἐκήρυξεν, 86- 

οογάϊης ἰο {86 δαἀνοσδίεβ οὗ (}}18 νἱδνν, ΣΟ ουΒ (0 
1μ6 οἰ ΘΟΥ οὗἩ ΟἸσὶβὲ ἰβσοῦρη {πὸ ΑΡοβι]θβ, Ὀαὶ 
ἰϊ τοαυΐτοδ δῃ ὉΠΟΟΙΩΣΙΟΝΪΥ ζογ 116 ᾿τηϑρ Ἰ πδίϊοη ἴὸ 

Ὀσίης ἰδῖ8 οαἱ. ΤᾺΘ Βυρροβοά δπδ]ορῦ ἴῃ ΕΡἢ 

ἦν. 21. 11. 17, οαπποὶ 6 ργεββϑὰ ἱπίο (89 βοσυΐοθ 

οὗὨ ἐπιθ8θ δχροβίίοσβ, ἔοσ [86 σοῃίοχί 8 ἰ00 μ᾽ αἷῃ 
ἰο δάπιϊέ οὗἩἨ ἃ βὲπαασ οοπείγισίϊοη ; {1:6 αὗὑτον 

ἐκούσατε οἵ Ἐφ᾿. ν. 21 ἰ5:--εἐμάϑετε τόν χριστόν, γ. 

20, δηὰ ἐν αὑτῷ ἐδιδάχθητε, ν. 21, 8116 ἐλϑὼν 
εὑηγγελέσατο εἰρήνην, ἰὰ ἘΡι. 11, 17, ΟἸΘΑΥΙΥ τοῖογδ. 



10 ΤῊΝ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

Ὁδοῖὶς ἰο αὐτὸς γὰρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ν. 14, δηὰ 
ἀοηοίεβ Η15 σομπιΐηρ ἰο [6 δα πῃ ῬΘΥΒΟΩ (0 
ΔΚ Κπόνῃ ὑπ 9 σοΥ̓Θμδη(Β οὗ ρθδ66, ΒοΔ]οἀ τ 
Η]8 αἰοπὶης βδουῖῆοο. Οἡ ρτδιριηδίῖ 08) στουηὰβ 
(15 νἱονν 15. δ᾽ ζοῦν ἀπίθηΔ 16, πα 118 δάγνο- 
οδίο5 8Γ9 σοηϑίγδι πρᾶ ἴ0 γᾶ ρυδπιηδι1 081 60ῃ- 
Β᾽ἀαγαιΐου9. ΑἸ Βουρ ΗΤΗΕΒ 8017 ΓΕΙΠ Υα, 
“Ηον ὑμ15 Ἰπἰογργοίδυϊοη ΠΟΔΡ5 ΘΔΡΤΪΟΘ ΟἹ Οὁἃ- 
Ῥτῖοο, ποϑᾶ ποὺ Ὀ0 Ββονη,᾽" (86 0] οντίης ΟὈἾ66- 
(ἰοπ8 [0 1ῦ τι  Ὀ9 ἴοι πα π86[Ἐ] :-- 

α. ἴἼδο πνεῦμα πὰ ΒΪΘΒ ΟἸ σὶδὲ Ῥυοδομθᾶ, δ6- 
οογάϊπρς ἰο (μἷβ γον, πιυϑέ Ὧ6 {86 ΗοΪγ Κβ'Ρ͵Υ1 : 
Ὀυὶ (μῖ5 15, 1. Του] ἀθη ὈΥῪ ἰδ οοπίοχι, ἴον ἐν ᾧ 
ΤΟΙΟΡ5 ἰο ὑπὸ πνεύματι ἱτηπη αἰ ο Ῥτοσοάϊην ἴΐ. 
2. αἴγε8 ἃ ἀουῦ]ο τωδδηΐηρς ἰ0 πνεῦμα, ἴῸ πνεύ- 
μασι πιυδὶ δ χα  Ὺ {Π6 Β00]5 οΥ̓͂ πηθῃ. 

ὁ. Ομ γῖϑὲ ρυοδοιμθα γ μη ΑΡροβί]ο8 ποὲ ἀυτίηρ 
Ηΐ8 ὈΟΟΠΥῪ ἀθαί, νυ. 18, θυὶΐ αὔον 118 οχα]ιδίίοη, 
γ. 22. ἥΤΕΙΘΕΒ. 

6. πορευθείς ἴὰ Ῥοϊηΐ οὗὨ ἐἶπι6 ᾿πηπηοα αἰ ον ΓΟ] ον 8 
θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι 85 
ἀδηοίοδ 8 δοί 8] ροϊη αν. Τ8656 σομβι 6 Γ8- 
(ἰΪο0η8 δου ΠἀΔΉ(Π1Υ τοΐαϊο Ἔχ  δηδίϊ 058 11 ἐμαὶ οὗ 
ἀπβοτιῦϑ, 816} γὸ Ζίγθ 8ἃ8 ἃ Β812Ρ16 οὗἉ ἱμοο]ορὶ- 
68] δηδδβίης: ““46)}μησεγε υοἱμ Ῥείτιιδ δἰπιϊ μα ῖ- 
πῆι α (επιρογίδωα Νος, μέ οδίεπααί χμαηίο τὸ πμπῸ 
“πεἰϊμδ »ὲν Ο᾿τίδίμηι φιίαπὶ ἰπ ΡῈΓ Νοδη ῬτΤοσοδδογί."" 

Ἧ ὁ ΠΟΥ͂ Ρ8485 οὐ ἰο ὑἰμ6 Βεσοηᾷ οἶλβ8 οὗ ᾿ηΐον- 
Ῥγοίδίϊ ΟΠ 8, ΥἱΖ.: 

1. Ολτίδι ρτεαολεοά ἱπιπιεαϊα(εἶν ἐπ (λα τεαΐπιδ ο 
ἐλε ἀεπα. 

Ι. Τὸ (δε σγοοά. ΜΆΒΟΙΟΝ (ΜῈΝ Ξὺ8 ἴ. 24, 27, οἵ. 
ὝΤΆΙΟΗ, 72{{ὲ1., ἃ, ἸΚείζον. Ἰ. δι, ΝΈΑΝΡΡΆ, ΟἿ. 
Πμι. 1. ν. 799), Βοϊά δὶ Ο  τῖϑὲ ἔθη βοὶ δἱ 1]- 
ὈΘΡΙΥ ἱμοβα ψ μοηὶ ἰμ6 ΟἸἹὰ Τ᾽ οβίατηθηὶ ἀθβουῖθο8 
88 ὉΠρΟΑΪΥ, Ὀυΐ ψ]λοῖα ἢ (ΔΙΑΒΟΙΟΝ) τηδἰ πίαϊποα 
ἴο 6 θοίζον (δὴ ἐμ Θ᾽ ον 8 οὐὗἨ (9 ΟΪά Οονο- 
πδηΐ, 80 δα ἰο βίδυ Ὀθῃϊπὰ ἰπ μ6}}. ΤῈ 6 Αροο- 
ΤΡ] ζοβϑρ6] οὔ ΝΙΘΟΘΈΜΟΒ 8886 γ05 8} ΒΔΙΩΘ 60Ὲ- 
οογπίηρ ὑμ6 ἐγιν σοοὰ (860 ΒΙΠΟΗ 8 Αμοίαγίωπι, 
Ρ. 109-147, οὔ ΜΑΤΤΗΣΙ, ν. 200, δηὰ Εσυβεῃ. 
Ἡ. Ἑ.1.). [πεν πὺϑ (Ὁ. 27, 2; Ν. 81, 1), ἰδυρλῖ 
ὑπαὶ Ομ γὶδὶ δῃηπουποθᾶά ἰὸ (86 ρῥίουϑ ({1|0 ρμαϊτὶ- 
δ΄ο 5 δηἃ ΟἸ6Γ8), (80 τοἀρῃρίίΐοη Ηθ δὰ ρμὺτγ- 
σμαβοά, ἵπ γον ἰο Ὀσίης ἰμοὰ ἰηΐο (Π6 ιοδ- 
ΥΘῊΪΥ Κίησάοπι, (οἵ. 9σ8τ1. ΜΑΚΤ, διαὶ ο. Τενρλ. 
Ῥ. 298). Τΐβ 18. βυ θϑίδη 1} {86 νον οὗὐὁἨ ΤῈΚ- 
ΤΌΡΙΑΝ (66. Δ ηίπια. 7, δδ), ΠτΡΡο,,ΎγτῦΒ (6ε 4 πἴοὴτ, 
6. 2θ), ἰβιρομῦβ (επί. 1.16, 156) ἀΒΕΘΟᾺΥ ΤΗῊΗΕ 
ΟἼΒΑΤ δηὰ ὑμ6 ΟΒΕΕΚ ΟἬΛΒΟΗ, ΡΕΤΕ. ΜΟΘΊΙΙΑΕ, 
Οὐη. Ἑοοῖ,. αν. Ονγιλ. 1. 49, οἷοι; 205. θάμαδο., 
ὧἐ Ονίλ. πάε 111. 26), (λο βοβοοϊπιθη (ΑΝΘΕΙΜ, 
ΑΥἸΒΕΆΤΌΒ, ΤῊΟΝ. ΑΟΟΊΝ.), ΖΤΙΝΟΙΕ δηα ΟΑΥΨΤῚΝ, 
Ζπιναιπ (δ αεὶ Οἀτ. Ἐχρος. ατί. ἀ6. Οἦτ. Υ11.) 
ΒΑγΥΒ: “Τι 16 ἰο Ὀ6 Βοϊογοα ἐμὲ Η9 (Οτἰβ.) ἀθ- 
Ῥατνιϑα ἤγοιω διροηρ πο ἰ0 06 ΒυΠθοΡοα ὙΠ} 
1π0 ἑηγεγὶ, δηα ἰΠαὐὺ (μο νἱτίιο οὗ Η8 γοἀοσηρίδοι 
ΤοδΟΙ θα 8180 ἰ0 ἐπ, ὙΒΙΟΝ Βὲ, Ῥοίον ἱπιϊπηδὶθβ, 
86 η Π6 ΒΔΥΒ ἰπδὺ [0 (μ0 ἀοϑδά, ἴ. 6., ἰο {πο8Β90 ἴῃ 
89 ποῖος ᾿νοῦ], τῆ, δὐΟΡ {6 ΘΧ ΘΙ }]6 οὗ ΝΟΔΆ, 
ἔγοτα {6 δοτηπηιοποοιηθῃΐ οὗὨἩ πὸ του], ἤᾶτο ὃ6- 
Ἰἰονοὰ ἀροὰ αοά, ν}1110 (86 τῖοϊκοά ἀοβρίβοὰ Ηἷβ 
δἀπμοηἑί:οη 8, (ἢ 6 508Ρ6] 8 ργϑδομοᾶ,᾽" Οπ ἀοο- 
ἐγΐη8}) στουπὰ 6 ἀοίοηἀθ ἷ8 νίϑνν Ὁγ [1.6 Ῥοδὶ- 
ἐἴοῃ ὑἐμαὺ πῸ οὔθ σου]ὰ οοἵῆθ ἰ0ὸ ἤϑδύθῃ ὈΘΙΌΤΘ 
Οδσίδι (70. 111. 18) θεσδυδο Ηθ ταυδί Βαγο ἱπ 8]} 
(ΐπχβ Ῥγϑ-ηΐπουοθ (0ο]. ἱ. 18). (226 υέγα οἱ 1. 
νοΐ, ατγί. 46 δαρίἑεπιο, Ὁ. 214, 29). ΟΑΙΥΙΝ ἱπίογ- 

απίπιαδ ἐπ Ἔρενι δαϊμίὶδ ὑχοπιΐδδεε ἱπίεπίας, γυαεῖ ετηϊ- 
πὺδ ἐαπὶ σοηδιἀετατοπί.᾿ Ῥοτγοοίνηρς ἃ αἰ ΒἸ Ό] γ ἴῃ 
ἀπειθήσασί ποτε κ. τ. Δ. ἢ6 ΟΧΡ]δὶπδ: “Ουὐώπι ἱπογε- 
ἀμ ζωΐδδεπί οἰϊπι; φο σίσηύϊοαϊ, πελὶδ ποσυΐεδε ξαπο- 
ἐὰ ραίγίδιιδ, σιοά ἐπιρίοτωπι πιά πο Ρέπε οὗτοι 
7μενῖπι ;᾽" τἰιδὺ 858 [8089 Ὀ6]  θΎΟΥ 5 βυβίαϊπϑα ἢ0 ἰη- 
τ ἴο ὑμῖν 8011}8 ἤἔγοσῃ [6 τα ἢ ἰτἀ9 οΥ̓͂ Ὀ6ἰΐοτοτϑ 
ἐπδὶ βυστουηἀοά ἱμ6 πηι, 80 8180 ΠΟΤ ὈΘΙΣΘΥΘΓΒ Δα, 
ὑπγουρ ἢ Ὀδρίΐδηι, ἀο] νογοα ἔσομαι (Π6 υογϊὰ. Τ8ὸ 
ὙΑΥ ἰπ Β1σἢ 6 75.18.68 μῖ8 ἐπιοτργοίδιίοη, βοὶ5 
ἔοτι ἢ ντίεννβ (0 τ ΠΟ ἢ ΠΊΔΉΥ͂, (μδὲ ΠΟῪ 68]] (ἢ 6πι- 
ΒΕΙΥΘΒ ΔέοΣ ἰΠ6 Οομούδη ΒΘΙΌΥΠΙΘΥ, ΔΣ6 ΒΑΡΟΥ 
ῬΥΘΡΑΓΘα ἴο βυρϑοσῖθο: ““Ζιδογεραί γαίεον, αὖ δος 
δέηδι αὐτεεοα δυπίαχια; αοδμεναξ ἐπῖπι Ῥείτιω, εἰ ἀος 
υεἰΐεί, σεπίευωπι αὐδοίμίιπ ρόπέγτο. δεά σωῖα ἀροι- 
ἐοἷξδ πουιπι ποη δι ἰἰδετῖμδ οαδμηι πτπε Ῥόπετε αἰϊε- 
τίμϑ ίοσο, εἰ υἱάοηι Ῥείτπι λὲς σοη δὲ πείας τοὶ 
δἰπιμέ σοασεγύυαῦο, πὸ Ὁ6ΤῸ αἰϊίεῖ ἀρίνεε δοπδὶς εἰϊεὶ 
»οίεγαί; ποη ἀμδιίαυὶ {6 τοδοίυεγα οΤαίζογιεπι ἴπι- 
»ἰιοίίαπι, σο ἐπίεἰ ἰσογεπέ ἰδοίοτοδ, αἰΐος σοοατὶ ἰπ- 
εγοάμἧοδ, σιιαπι φεῖδι ὑγδαϊσαίμηι ζιΐε8ε ἐὐαηφοίιπ 
αἀἰπχὶϊ.᾽" Το (μ]18 οὁ18488 οὗἉ ᾿πίοσρσοίοσβ ΒΡ. ΒΚΟΥΎΧΕ 
αἶβο 6] ζ8, γ80 Τη 8.685 ἐκήρυξεν ἰ0 ΒΙσΌΣΓΥ ριΓο- 
οἰαϊπιεα, ἀλλὰ ΘχΡ] απ ὑμδὲ ΟΕ δύ Ῥγοοϊαἑ πμοά ἰὸ 
{89 ρδίγίγο ἢ ἐϊαὶ ὑποὶν τοαἀοιηρίΐοη δαὰ θέδη 
ἔᾺΠ}Ὺ εἰεοίδα, ἐμαὶ βαίδη μδὰ Ὅθοϑη οοπαπογεῦ, 
ὑπαὺ (6 σγοδί βαογὶῆοθ Δ Ὀθοπ οἴἶοτοά ὉΡ, δπά 
8.51.5, ΓΔ Ρ6]8 0Υ ΟΥ̓́Θ᾽ 016 ΒΙΠΠΘΓΙ {δα το Ροη οί, 
ΤΙΒΥ͂ ἯΘ ποΐ ΞΌΡΡΟΒΟ Ῥάγααΐβο Β]1οα νἱτ Γαρίυγο 
6 η {86 Βοὰ] οὗ 7688 σϑῖηθ διηοηρ ἰδ 8005 οὗ 
γοαθοστιϑά, ΗΪ 56] ἐλ9 Ηοταϊὰ (κήρυξ) οὗ Ηἰδ οπνὰ 
υἱοίοῦΥ; ΒΒΟΥΝΕ᾽Β Υἱον ἰ8 (πα οὗ ΗΟΒΒΙΕΥ͂ 
()ο)]. 1. ϑονγτ. 20), ψο ἔφ νοῦ, ΒΟΥΤΘΥΟΓ, ἴῃ ἸΔη- 
Ζυδβο τόσο ἀοοϊάοα ΒΔ ΒΒΕΟῪΝΕ᾽ 8, ἴΠ6 Υἱὸν ἰμδὶ 
ΟἈ δύ νἱσίυ δ! ργοδορ θα ἰο (086 “80 Ἰι8α 0866 
Ὀ6ΘῺ ἀἰϑοθοαϊοαιϊ ἐπ (ἢ 6 ἀδγβ οὗ Νοδ}.᾽" Τ86 αΠ- 
οὐγ οὗ ἀπειθήσασιν ΒΒΟΎΝΙΕ ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ ἰο )8 πιοί 
ὈΥ (88 σοῃϑί ἀογδίϊοη ἰμδὺ ἸΒΠΥ Μ0ὶὼῚ0 αϊοὰ ἴῃ (ὰ6 
Βοοὰ γγοΓ6, πουθυ 6 1685, βαυ θα ἔγοτῃ ἢπα] ἀδπῃδ- 
(ἴοι, τοι Β6 {π΄ }8 ΕἸ ΖΉΪΥ ΡγοῦΔ 016. Τμ6 τοδὶ 
αἰ ΘΟΪγ, ἴθ 18. ορίηΐοη, ““ σοη 5188 1 {μὲ [βοϊ 
ὑμδὲ 16 ῥτοοϊδυγδίζοη οὗ (6 δ ̓ ϑΐηρ οὗ ἐμ στγοδῖ᾿ 
τοτὶς οὗἩ Βα] υδιϊοη, 18 σορτϑοηίθα ὉΚ ὅ8ι. Ῥοίοσ 85 
μαυΐϊη Ὀθθη αὐάγοθβοα ἰο ἔμ|686 δῃίθα!]νΐδῃ 
Ῥϑαϊίθηίδ, δηα 85 16 η110π8 18 1866 οὗ {116 Ῥοπἰ οηἰ8 
Οὗ Ἰαίϑυ αζθδ, ὙΠῸ 8.0 Θα.ΔΙ]Υ͂ Ἰη οΓοϑίθα ἷπ (ἢ9 
ι1ἀἴπρ8." θ᾽ μᾶτο δἰσοδαυ ββόνῃ (Π8ὲ ἐκήρυξεν 
σδῃποὺ δὸ αἀἰϊαϊο ἱπίο 8 τπϑγθ Ῥτοοϊδιτηὶπρ ΟΥ 
ΒοΡδΙ ἀρ ἔουί, δηὰ νγ 88}4}} βίιον, ὉΥ̓ δπὰ 
ὉΥ, ἐμαὶ (0 δηιϑα!])υνυΐδη δίππεγδ, ποὺ δ οπί8, 
ΔΡΡΘΔΙ ἰὸ ὃδθ Ββἰηρσίοα ουδ ηθΌοοϑυβο οὗἁἨὨ [86 6Π0Γ- 
ΤΑΪῪ οὔ {πον το κοάπθ8β8, δηὰ ὑμαὲ (86 ἔδοὶ οἵ 
ἐμοὶ» θοΐηρ τηδὰθ ἐ86 οὈ)66 8 οὗ ΟΕ γἰ δι᾽ 8 ἑοῦ 
δοϊ] οἰϊιἀθ, δϑοτὴβ ἰο βιδα (86 Ἰἰχδὺ οὗὁἨ Βοδύθα 08 
ὁη6 Οὗ ἐμ9 τιοβὶ ὈΘπ]]ἀοσίηρ Βα 76οὲ8 ἴῃ ἦστο)ῖ- 
ἴοῃ. 

Ξ Τὴο ΟὈ᾽θοίίὁη8 ἰο {18 τ Βοἷθ νἱϑῦν, ἴῃ 118 ἀπ  Ὁ- 
οὐ το ΠσδίϊοηΒ, 8Γ6---- 

α. Τλπο ἰοχὲ βΒδὺῪβ ποιμἷπς Ὑμβίρυου οἵ ἰλ0 φορά, 
δαὶ τοΐοσβ οχρ) οὐ ]γ ἴἰο ἐμ ἀϊδοροαΐοθαί. ΑἹ] ἴα- 
ἰοχρτγοίδιϊοηβ ψ μῖο ἢ ἴρποσο ἐπὶ αἰδβιϊποί δηὰ οχ- 
ΡΙἸοΐς γτοίθγθησθ, 816 ΔΥΌ ΓΑ, δὰ βυδειἐαὶθ 
ΒΡοου δ ϊο ἔοσ (86 Ἰαηραδρα οὗ ἱπερὶγαί οι. 

ὃ. Τμὸ ἰοχὶ βαγβ8 ποίμίηρ τβδίουον οὗὨ ἰδ6 τέ- 
»εηίαποο οὗ ἴμ8 ΘΟὨ ΘΏΡΟΓΆΓΙ6Β οὗἩ ΝΌΔΒ, ΠΟΥ ἀ068 
ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΣ Ῥαββαρο οὗ βοτίρίυτο αἶγα τ15 Δ ἰῃ- 
ζοτταδιΐουῃ ἰο ἐμαὶ οὔθοί. 6 πιυδὲ, ἔθ ΓΕ ΤΌΣΟ, 

σοποϊαἀθ ἐμαὶ ἐμ9 δσροάϊθπὶ οὶ τλῖκοδ (Π|080 
Ῥτοὶβ φυλακή ὉΥ ““δρεσιία δίυα ἵρδε ἐχομδαπαϊ αο- διε Πανίαπα ἰοὸ ματθ σοροπίϑαὰ δἱ ἐμ Ὀγθδκίης 

ἐμα,," δια ἀοβοσὶθο8 [80 Βρὶ τ (8 ἰῃ ψυλακή 88 ““»ίαδ) ἴῃ οὗ {μ0 δοοᾶ, μοτγονον ἱπρϑηΐουδ, διιουπίδ ἰς 
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δἰπιρ]6 δβδδιιρίΐοη. (16 Ἰδδὶ υἱοῖν ἰΒ μοὶ ὰ ὮγῪ 
δΌΛΒΕΣ, Εδτιῦβ, ΒΕΙΆΑΈΜΙΝΕ, ΓΠΌΥΒΕΒ οὐ 2108. 
4,2, Α. ἢ. 184δ, 38 αὐοίοα ὈΥ Βοηροῖ, ΡΕΤΕΚ 
ΜΆΒΤΥΒ, ΟΒΙΑΝΌΚΕ, ΟΟΙΒΤΟΕΡ, ΗΌΊΤΕΙ, ΘΕΒ8- 
ΧΕ δὰ ΒκνΌει,. 110 ᾿δίίοσ βαγβ: “γοδαδὲὶε 
εἰ ποππμΐζος ἐς ἰαπία »εμἐιίμαϊπε, υεπίεπίε μίμσία, 
γερρυῖδδε: οσὐπισδ πο ογεαίαϊδδεπέ ἀμπὶ ἐχρεοίατεί 
Ὦεωα, ροδίεα οὑπὶ αΤοα δίγμοία 6886ὲ εἰ ραπα ἵηστιε- 
τεί, ἐγδεγε οαρέδδε: φωΐδιϑ ροδίεα Οἠγιδίωπ, εογιτη- 
{με εἰπίδιδ, 86 ργβοοπέῆς σγαίδδ »τγαδείίίετγιί.᾽» 
ΒΕΟΉΚΕ 880 ΒΏΒΓΕΒ (818 Ὑἱϑν.) 

11. 2. ΟἈτγίει ργεαςλεά ἐπ ἰλε τεαΐπιδ οΓ {λὲ ἀταα 
ἰ9 ἰλὲ φοοά απά (ἠδὲ τοϊοζχεά. ΤἸΔ1Β 18 τηαὶπίαϊ ποὰ ὮΥ͂ 
ΑἸΒΑΝΑΒΙΌΒ, ΑΜΒΒΟΒΕ, ΕΒΑβθμυδ, ΟΑἸΥΙΝ, 7η- 
εἰ. 2, 16, 9. ΟἸ 8. 8 ργοδοδίης ἴο {80 φχοοὰ ἐδ 
ἀεθουὶδοαὰ 88 ἃ ““»γεδασιίεσαίϊο ευαησείίεα αὐ εοπεοία- 
ἐοπεπι," ἴο ἐπ νἱοκοὰ 88 ἃ ““ργϑδμαϊοαίίο ἱεσαίὶ8, 
εργοδαίογία, ἀαπιπαίοτία ααὐ ἰεγτγοτέπι.᾽" ΒΟΙΤΟΝ 
ᾳποίοθ ἐπ 9 Ἰδησυδρο οὗ ΑΌγδμδῃ ἰο Ὀὲνεβ (1λι]κο 
106. 28 45.) πῃ δυρροτὶ οὗ {μῖ8 νἱον, ποῖ 18 
ον, ΟΡΘΏ ἰο ἰΠ6 8816 ΟὈ͵Θο ΙΒ 88 1. 1. 
τίσ. : (δαὶ δοτίρίυγο 18 Β:16 πὶ σοποοσπίηρ ἰπ6 χοοά. 
Π. 8. αὐτί ργεαολεα ἐῃ (λα τεαίπιδ ΟἿ (ἦε ἀεαά 

ἰο 1λ΄ΕῈ οἱοχοά. ΕἰὐτΉῈΒ ( ἤεγλε, Πεῖρζ. Υο]. ΧΤΙ. 
Ρ. 286) Δρρϑδγβ (0 ἔδυουῦ {18 Ὑἱϑῦν ὙΠ ΘῺ ἮΘ ΒΕΥ8 
“1ῆδὲ ὁπ6 σου α ποί τεὐοοὶ {18 ορἱπίοη, Ὀθοδυβο 
ἰδδὲ Ὑπϊοἢ 8... Ῥοΐον οἸΘΑΣῚῪ ΔΊ 5, οἱο." Εγυθῃ 
ὑπάον ἐμἷ8 βορδὰ το βδγὸ ἀἰγοσχζοιῦ ΟΡ 08 ἴῃ 
οὐηποοίΐου ὙΠῸ ἰὯ6 αὐοβίϊοη ψΒοίμοΡ ΟΕ γὶδὶ 
Ἰληϊεαίοα Ηἰτηδοὶ ῦ ἰο {μ9 αἰδοροαϊθηί 88 Βθ- 
ἀδοῦπιοῦ ΟΥ 88 υᾶρθ. 
Βιλοιῦβ, αλιον, Βυυυεῦβ, ἮΟΙ, ΑΒΕΤΙσΒ, 

αἷ., ταῶκο 86 Ὀυγάσῃ οὗὁὨ ΟἾ γίβι᾿ 5 Ῥσοδοβίηρ 88 
Δηπουποοτηθηΐ οὗ Θομ ἀοηηδίίοη. ΗΟ], ΑΖ (ᾳυοίοα 
Ὀγ ΗΥΤΗΚΕ) βαγα: “με ργϑαϊοαίίο Ολτιδίς ἐπ ἐπ- 
ἥτθο πον ευαησείίοα για λοπιπιδιδ ἰαπίωπι ἐπ τέσπο 
ϑταίωε ἀππυποίαίων, δε ἰφσαζίδ, εἰεπελίϊεα, ἰεγτίδιϊω, 
ἐαγυδ ἰως υεγδαξίδ, σα ἵρδοὲ δείεγπα δι ρ»ίϊοῖα »τγο- 
βιεγίίος ἐδξὲ οοπυϊποεῖί, ἱωπιὶ τοαϊὲδ ἐπιπιατιόπι (ἜΥΤΟΤΈ πὶ 
ἰ ἱποιιδεὶ,." Αγπϊὶηβί {Π18 υἱϑνν, 1 δ 6 βδὶά-- 

α. ἴπαι κηρύσσειν, ΔἃΒ ΔΙΥΟΔΑΥ Βίδιοα, δορὰ οἴ 
Ολτίδὲ δηὰ 9 ΑΡροβϑι]658, ἀο68 ποὶ δά πιὶὶ οὗ βυοἢ ἃ 
δεῆδ6, Ὀαὶ ΠἸΓΌΥΤΙΪΥ δ᾽ κι ἢ 68 0 ΡΥΘΘΟΣ ἰπ6 α08ρ6}; 

ὃ, Τμαὶ βυ οἢ ἀδιμ δίοτυ Ῥγοδοβίῃρ, Ὀ6βὶ 468 δ6- 
ἴδς αἰτου βιιρογθυουϑ ἰπ [Π6 6886 οὗἨ Βρ᾿γΙ(8Β ἃ]- 
ΓΕΘΩῚΥῪ τοβογυθα ἰο Θοπαἀδιληδίΐοι (ΑΙ Ὲ0Ε}) 8 ἀ6- 
ΤΟΖδίΟΤΥ ἰο {86 Οδδσγδοίεσ οὗ 6 Βϑαάθοηου; 
Ὁ γι βιίδη σοηβοϊ 8688 ΤΟΥ] 8 ἔγοπι {6 ἱπουρῃί 
ἰδδέ (86 Βοὶν Φεβι8, στ ο86 ἀγίηρ τοῦθ γ6ΓΘ 
ΠΟΙ οὗ ΤΟΥ ρί γΘ 688 δηἀ ἴοτθ, Βῃου ἃ ἢν υἱβὶὺ- 
οὐ (Π6 τεαϊπηβ οὐἁ {1|ὸ ἀοδὰ διὰ Ὄχυϊιϑὰ οὐὸσ 189 
Ιοΐβετυ οὗ ἰμὺ ἀασιηποά, δῃηὰ ρα] δὴ ΗΪ8 ἰτὶ- 
ὈΏΡἢ, πᾶν ἰηἰοπβί οα {πο ὶν ἸΟΣΙΏΘὨ 8 δηα Τη84 0 
ἢ6}} τηοτο οΥ̓͂ Β611 ἰο {ποτα ; 

ς. Τῃαῖ 16 σοηίοχί ΤΟΥ Ϊ45 δι: 6 ἢ 84. νίοιν, "Δ 8 
ΓῬείοῦ που]ὰ σοηβο]9 {86 ἔαι ΒΓ] τ 1ΠῈ 1} 6 ἀτρὰ- 
Ἰλδη 5, ὑπαὶ Οἢγὶ δὲ, οὐ 6 ἀοδα, υπᾶοτνοηί 
δυβοτίης οὐ Ὀ6 8817 οὗἨ ἱβοβθ ὉΠΌ6] συ γ᾽ (ΟΑΙ»- 
ΥἹΠ); ἴον ἴἰ τησβί 06 ὈΟΓΠΘ ἴῃ τιϊπαᾶ (δδι (ἢ 6 016 
ῬΆ5β8ζ6, οὗ π δἰ σἢ (μ 686 το} σοηῃ γογνογίοθα Ὑ60γ568 
ἴοστη ματί, 18 ἀοδίρηραά ἰο βιιονν πον (80 Βιβεσί ἢ 5 
οἵ Ο τὶδί πϊηϊβίον ἰο (ἢ δοῃϑοϊαίῖοι οὗὨ ὈΘ] ΟΥΘΓΒ, 
(εἴ. ΊΣΒΙΝΟΕΒ, Ρ. 241.) 
Ἧ 6 Θοἴῃθ ΠΟΥ͂ ἰ0ο {ἢ 9 ΟὨΪΥ ΤΟΙ δ ηΐης ΥἹΟΥ͂, 86- 

οονάϊῃς ἰὸ τ ἰ ἢ ΟΕ τ ῖβὶ υἱβίίοα [8.6 Το α]πὶ8 οὗ [ῃ 6 
ἀεδὰ δπὰ ργοδομοὰ {πθτὸ [86 605ρΡ6] ἰο με ἀθδά. 
ΤῊΪΒ ἴ8 (89 οχρὶ ἰοὶς ἀφοϊαταιΐοη οὗἨ ἰδ Αροβι]ο, 
ἯὮΟ ΒΔΥ5 ΠΟΙ Ἶ Πρ, ΒΟΎΘΥΘΡ, οΥ͂ ὑμ6 οδδεοὶ οὗ ΗΪδ8 
Ῥτοδοδίης, ὙΠΟΘΊΠΟΥ ΙΩΔΗΥ͂, 16, ΟΥ̓ ἈΠΥ͂, ὙΟΙΘ 
σοηγογίεα ὈΥ [.. 

ΤΊΔΩΥ ΘΧΡΟΒΊ(ΟΥΒ, ΘΒρ6οἶΔ}}γ δος (ῃ6 ζαῖΠοΓδ, ἰο 
ὉΠΥΓΔΤΥΘΔΏΘα ΠΟΠΟΙ]υΒΙοπΒ. Κ᾽, σ., ΟἸΕΜΕΧΤ οὗ 
ΑἸοχϑπαγία, βαυβ: “βογοίοσο, (Βαὶ Ηθ ταὶ αὶ 
Ὀγίπρ ἔμ θτ ἰο γϑρθηίδησο, {86 ᾿ογὰ ρσϑδοηθὰ αἾἷβο 
ἰο ἴμο580 'ἴπ Ηδάθβ. Βυΐ ψμαὶ, ἀο ποὶ (μ9 ϑοΣΡ- 
ἰυχο8 ἄθοϊαγο, ὑδαῖ (86 Ιοτὰ 88 ργοδομβὰ 40 (8089 
ἐμαὺ μου ϑῃδὰ πὶ 186 ἀδαρο, απ ποὶ ἰρ ἐμ88θ ΟὨΪΥ, 
Ὀαΐ ἰο 811 ἐμαὶ τὸ ἰπ ον δίῃβ, δῃὰ ἐμαΐ δσϑ Κορὶ ἴῃ 
ἐμ δὰ δηὰ ῥσϊβοῃ-βοῦβθ οὐ Ηδάθβ :"" δἀάϊης, 
δῦ 116 Ομ σὲ ρσγθδοιιθα ΟὨ]Υ ἰο 1886 οὗ {8 
ΟΙά Τδβιαπιεπί, (896 ΑΡοβί!ββ, δῇιοσ Η β ΘΧΔΙΙΡΪΘ, 
τηδὺ παῦθ Ῥγοδομθὰ {πο γο, δπὰ ἐπι αἷδὸ ἰο 1Ὲ9 
Βεδίμθι, θὰξ ΒΟΙΒ ΟΕ]ΥῪ ἰο (6 φοοὰ, “«“ἰο [ῃ080 
ἴδει ᾿νε ἴῃ {89 τ χη θουβηθ88 τ δἰ ο ἢ 88 δέτοθδ- 
19 ἰο (δ δὴν δῃηὰ ῬἈΣ]ΟΒΟΡΒΥ, γαοὶ δὲ}}} τγοῦϑ ποὶ 
Ῥογίθοί, θὰῦ ραββοᾷ ἐβσοῦρῃ 1186 ὑπᾶον ΤΩΔΏΥ 
Ββογί- οομηηρ 8." ΟΒΙΘΕΝ (081 Κίημδ χχνὶϊὶ. Ζοπι. 
τ δάὰβ ἰο (115, ἐμαί {16 Ῥτορμοίβ δὰ 6]6ο θθθὴ 
ἴδ ογθ, ἴῃ οσάοσ 0 Δῃποῦποο Ὀοίουθδηὰ (ἢ αγχὶ- 
γ4] οὗ Ομτὶβί, θα ΘΟΠΗπ68 (86 ὨΌΤΩΒΟΡ οὗἨ ἰμ6 ἀ6.- 
Ἰἱνοσϑὰ δ]80 ἰο {μοϑα γῆ, ὈΘΌΣΘ ἀραὶ, Ββδὰ θθθὴ 
ῬΤΟΡαγοὰ ἔου 11, Τλιἷἶβ υἱϑνν Βθοθβ ἰο δδγθ ξ9:.- 
ΟΥ̓Δ βργοδὰ {μσου κῃ ἰμ6 Εδβίοση ΟΒυτοΣ. (869 
ΒΤΊΒΙΘΕΒ, Ρ. 226.) Ἴμ686, ἀῃὰ βἰσαΐ δῦ ορίηΐοῃβ, 
σδῃμού 86 ἰβκθῃ 88 ἰῃιθγργοίδι 9:8, ΤῸΣ ἐβογ δ8ι- 
Ῥοσδαὰ ἐπήδσοποθβ ἡ οἢ τὸ ποὶ σψϑγυδηϊοα Ὁ, 
ἴι9 Ἰαηρυδρο οὔ 85:, Ῥοίθσ, Ὑπὸ ἀθοϊασοβ ἐμδὶ 
Ομ γίβὲ ργθδομϑὰ (ῃ6 αοβροὶ 'ἱπ Ηδάββ ἰοὸ ἐμὴ ὑη- 
6] ονῖπρ Θομ θ ροΓασ 68 οὗ ΝΟΔᾺ ; ποίἷῃᾷς τ ΟΣΘ, 
ποίμίης 1688. 
0 Βὲὰ8 Ῥθ6} 8 ο δθονα ἰμδὶ 7.6.5 ἀδηοῖοδ 

{80 Ρ͵]866 οὗἩἁ ἐπ0 ἀοραγίϑα, διὰ οοῃβίβιβ οὗ ἐπὸ 
Βορᾶσϑίθ σΣοβίο8, Κορ δϑυπᾶοσ ὈΥ δὴ ἱπιρδββα- 
Ὁ]0 συ! ΑΒ πὸ Κποὺ ἴγοτῃη ΟἿν ἴκογἀ᾽ 8 Ῥσοχηΐβθ 
ἰο 186 Ῥθῃϊ οπὺ (1116, ὑμαῦ ΗΘ τσϑῃὶ οὰ (μ8 ἀδὺ οὗ 
Ηἰδ8 οχυοίβχίοπ ἰο Ῥαγϑδάΐβθ, 8ὸ τὸῊὸ Ἰθασῃ ἤσγοτῃ 81. 
Ῥοίον (δαὶ Ηθ ῥσγεδοιιϑοὰ ἰοὸ ἰδ βρίγὶ(8 ἴῃ ρυΐβοῃ, 
διὰ ποὺ ἰδ686 ἀἰβοια θοα θα ῬΥΙΒΟΏΘΓΒ. ΤΟΣ 6 ἔμ 0860 
οὗ τῶϑῃβ ΕΟ ΓΘ ἀϊβοροάϊοηῦ ἴπ ἐμθ᾽ ἀδγ8 οἵ 
Νοδ, Ὑ8119 {16 ΔΚ 88 ργϑρδτίηρ. 

ΤΊιο ποσὰ φυλακή σαηποὶ Ὀ6 Γοπάγοα οἰποχινίβθ 
(μ8ῃ »γίδοη. Οἱ, Μαίι, ν. 26; 16 χίν. 8: χυϊϊ. 
80; χχν. 86, 39, 48, 44: Ματὶκ νἱ. 17, 27: [μπ|κο 
Ἷ, 20; χὶΐ, δ8; χχί. 12; χχίϊὶ, 88; χχὶϊὶ. 19; 
Φοδπ 1. 24; Αοἰβ νυ. 19; χὶϊ. 4 δῃά ἰῃ 18 οἱ ον 
ΡΙδοθβ; 2 Οογ. υἱ. δ; χὶ. 28; Ηθδ. χὶ, 86, μου. 
ἰϊ. 10; χχὶϊ. 88. 
ΤῊ ποτὰ ἐκήρυξεν ἈΔ8 θΘΘ6π Βῃοσγῃ ἰο β' σῃ ΠΥ 

“Ῥγεδοῃοὰ {86 2095Ρ6]." [1{ )68 {μ1}8 86:86 ἴῃ {89 
[αἸ]οννῖπρ Ῥαββαροβ: Μαίί. 111, 1; ἱν, 17, χ. 7, 
217; χὶ. 1; Μαγὶ ἱ. 7, 88, 89: 1. 14. γ. 20; 
ΧΥΙ. 20; Κυκο ᾿ν. 44: Βομι. σ. 14; 1 Οοσ. ἰχ. 27: 
ΧΥ. 11 ; δηὰ νἃϑ ("8 ἀπά ογβίοοα Ὀγ [8Ὲν ὺϑ (4, 
87, 2, Ῥ. 847, εἰ Οαταδε.) ““}οπιΐπεπι ἐπ ἐα φυδ 
διιπί δμδ ἰεττα ἀεδοοπάϊδδε ευαπσεϊίζαπίεπι αὐἀυεπίμωτη 
διῶπι.᾽" .(ΟἸΕΜΕΝΒ ΑἸΕΧ. ϑδίσοηι. 6, θ, ὁ κύριος δὶ 
οὐδὲν ἕτερον εἰς ᾷδου κατῆλθεν, ἢ διὰ τὸ εὐαγγελίσα- 
σθαι. ὃ ΟὟΠΙΣ, ΑἸΕΧ. οἢ ΦόΌΒη χυὶ. 16, δὰ ἴῃ 
1οπι. Ῥαδοῖ. 20.) ; 

Ι͂π σοποϊυάϊηρ {ἐπ18 ἘΧΟυΤΒΌΒ, 10 8 ἐπηροτίαπέ 
ἴο ΟΌΒΟΥΥ͂Θ ἐμαὶ (1.6 ΑΡΟΒ.16 ἰθϑομ 68 μοί μΐης (Βα 
ὈΘΆΣΒ ΔῺΥ ΤΟΒΟΙΙίδΏΘΘ ἰ0 ἰἢ68 ΡΟΡΙΒὲ ποίϊοῃ οὗὨ 
Ῥυγβδίογυ, βῖποθ λαάε8 ἃπα »ωγσαίοτῳ ἃγῸ τὸ ἀΪϊ8- 
{ἰποῖ σοῃσορίϊοηδ, (ἢ ὁπ6 Ὀοίηρ 86 δθοάς οὗ 8]}} 
189 ἀοραγίοά, (86 ΟΥ ΒΟΥ 8 ΒῃΡΡοβοα ρμἷδςαδ οὗ ρυχὶ- 
βοδίϊοι ἴῸΣ ἃ Ῥαγι ΘᾺ ο].88 οὐ ΟἿ ΙΒ. 18 8: ΟΡ 
ἄοθβ ὸ ἰδδοὴβ ὈΠΙΎΟΥΒΔΙ ΣΘΟΟΥΘΙΣῪ ; ΠΟΥ ἀοε8 ἢ 
ἱπιλιηδίθ ΔὴΥ ἰδίπρςς ἴῃ ἔδυουσ οὗ ἃ βοσοῃ ρῥγοθδ- 
(ἴθ δἴϊον ἀθδίῃ. ἴπ δααϊιίοπ ἰο {118 οδυΐου, (ἢ 9 

6 15 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴο δβίατί ὙΠῚ}Ὲ  ΤΟΘΘΥ 18 σοζοεσγοὰ ἰοὸ {πὸ σΔΡῚΓ8] ποία οὗ Βογ, 
(λῖδ οδαϊΐου, θεσαυδο {μ6 ἀϊβγοζαγὰ οὗ ἱΐ 8885 Ἰοὰ  γ. ϑομβδαδ οὰὐ Μαιίμον ΧΙ]. 82, ΡΡ. 228, 229, 
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Απλιτειθ:--- Ἐχ μοσίδίίοῃ ἐο Ὀοίπε διτοϑὰ τ ιτὰ ἐδ ταϊπὰ οὗὨ ἐμο βαδογίηρ οὔ Ομτίδὲ, απὰ ἴο ΚΠ τς “89 ΠΘΘῈ ἴῃ στο ἰο πιεκὸ 
ΤΟΟΙ ἴογ ἴδπ9 116 οὗἨ ἴ.ι6 δρίτίτ. 

1 Ἐογδϑιιυοα [Π6η} 88 ΟἾτὶβῦ μαι Βυβεγο ἔον υβ ἴῃ {86 ΠοΒΉ, δ΄πὶ γουγβανοϑἢ ᾿1Κ6- 
66 πῸ} ὑπ6 Βδαι6 πη: ἴοτ ὁ δ μαὺ μαι ἢ βυδξογοὰ ἰπ 86 868" μα οθδβοὰ " ἔτοιι 

2 βἰη; Τμδύ μθ΄ Ὧ0 Ἰοηρο 8ῃου]ά ᾿ἴγο ὑμ6 τοϑὺ οἵ λὲς [119 ἴῃ ὑμ6 868} (ο {86 ]υ5ί8 οὗ τιθῃ, 
8 υὺ ἰο ὑμ6 ν1}] οὗὁἨἩ αοἡ.5 Εν ὑμὸ {1π16 ραβὺ οὗἩ οἱ» 11{8 Ἰηδὺ δυϑδῖοθ᾽ 18 ὕο μανθ πτουρὰὶ 

{Π6 ν1}} οὗ 086 ἀἰΘη.1165, τ β θη Ὁ τὸ πα] κοὰ ἰὴ" Ιδβοὶ υ ΟΌΒΠ 658, ̓ υΒί8, ΘΧΟΘΒΒ οὗἨ Ἡ]26, ΓΕΥ- 
4 6]]}1ηρ8, Ὀδπαποίϊ ΡΒ, αῃ ἃ ΔΡοΙΪΠ80]6 12 ἸΔοἰαἰγῖο8: Ἦ ποτὶ "Ὁ ὑΠ6Ὺ (αἰ ηὶς 10 βίταπρσο {δὶ 
ὅ γα τυὰ ποῦ Μ|10}} ἐμ ηι ὑο 16 Βδῖὴθ 6 χθθαΒ οἵ τἱοὐ,}" βροακίηρ 601] οὗ ψοιι: ὙΥ ΒΟ 8821} γί γβ 
6 δοοουπί ἴο πὶ ὑμαῦ 18 ΤΟΔΑΥ͂ (0 Ἰυάρο {Π6 αυϊοῖκ δηὰ {μ6 ἀθδά. ΕῸΌΓΣ, [ὉΓ {818 οδυβε" 
88 ὑἢ.6 ΡΌΒΡΕ] ρτγοδοδι θα 8]80 ὑο {61 ὑδμαὺ ἀγὸ ἀϑδὰᾶ," υδὺ ὑΠ6Υ ταϊρῦ μθ6 }υαροα "2 δοοογά- 
ἴῃς ἴο τηθῇ ἴῃ δ 68, Ὀαΐ ᾿γ6 δοοοταϊηρ ὑο αοα ἴῃ {Π6 Βρί γι. 

ΨοεΓγεο]. ΠΠ οὗ νπαϊ θη, θοζίον ἔΏΔη Ἰοταατη θυ σἢ ; τοηογ, “ ΟΕγίδι [δὴ Βανίηκς κυ δετοά."--Μ1.} 
᾿ ὑπὲρ ἡμῶν ἰυδογιοὰ ἰῃ Τοχί, Βοο., Α. Καὶ. ἴ,., οὐαἐθὰ ἐπ Β. Ο. δηὰ ὮΥ 1[δομθδ δὰ Τίιϑοδοπάογί, Οὐά. 

δίη. τοωΐδ ὑπὲρ ὑμῶν.--Μ.] 

4 δ .Τ πα ὈΘΟΘΌΒΟ, ΟΙΥΘΒ ἃ ΓΟΆΔΟΙ [ὉΓ Τ 
δσαρκί,. Τοχί. 

ν αὐτὴν ὄννοιαν ὁπλίσασθε.--Μ. 
ἥ καὶ ὑμεῖς ὁπλίσασθ εὐ" 0 γ Δἷβο δγτὴ γουγβοϊ Ὑ]1},᾽) δἰ ΓΟΉ ΚΙ δι ρμ8110.---Μ.] 

Ἀσο. πδογίδ ἐν Ὀοίοτο βοοοιὰ σαρκὶ πὶ Καὶ. γα καῖο διὰ οἴδοστβ ; Α. ΒΟ, Οοά, Ἀΐδ, 
ΑἸίογὰ οὔμμἱόο ἰξ. σαρκί, υδοὰ δάγογυΐα}} γ πὰ σμοά αὐ σαγΉξηι.---.} 

πέπανται, ῬδΔΒ., "πὶ δ τηϑϑ ἴὸ σ0886: 6 Πε6 γοϑῖ ἤὕζοπι δίῃ. ὙΤΙΠΟΣ ὲ 399, 3, ν. 771.--.Μ.]} 
Ὕογθο 2, [εὶς τὸ μηκέτιπα" ὶ [ἢ ἃ νίου, ἰο πο οηὰ {πὲ}; ἀοροπὰσ οὐ ὁπλέσασθε. Το Ογοοῖς ἢδ5 ΠΟ ῬΓΟΏΟΌΒ, 

δαυλὶ 1826 σοπείγυσ 0 πὰ δοῆϑο σοαΐγο ἴδ6 οοπεϊππδηοο οὗ ἔδο 2 Ρ. ΡΙίυτα]. Τδ6 8 ὑ. ϑίηκ. οἵ ἐμο ἴδῃς» 
Ἰ18}} υϑγαίοῃ 15 βί Ὠσ ΔΕ ὈΠΏΆΡΡΥ, δηὰ οὐδουγοα [10 86η86.---Μ.] 

[8 οηάογ, οἰἐποῦ νρί ἢ ΑἸΙογά, “ ὙΠ ἃ σίονν ΠΟ ΟΠ ΟΡ (μη κέτε ἐμδ)εοΐζοε) ὉΥ (80 1.518 οἵὁὨ τηθη, ναὶ ὮΥ [0 
Ὑ{}1 οἵ Οοά, ἴο ᾿ἶνο ἐῃθ τοί οὗ γοῦν {|π|ὸ ἰπ [6 Β6ΘῊ ᾽"; ΟΓΥ ἴ0 δυοϊὰ ἰδ δ νδγάσιοδα οἵ ἐπὶ γομόεγ δε : 
“ἼῸ π0 οπὰ ἰδπδΐ, δὸ ἴοσ [8 γοϑὲ οὕ γοὺγ ΐηγο ἰῃ ἴ8ο δοδὶι, γο δου ὲ γ ΠΟ ΟΌ ΚΘ Γ ἴο (88 ΟΟὨ ΟΓΠΙὶμ ἃ 10) 
Ἐη0 Ἰυσίθ οὗἩ τηϑὴ ὑπαὶ ἴο ἐδο υ}} οἵ 

ΑἸίογά, ᾿δοδπδηὴ δὰ Ἐ1ϑο 
γοην 1100). --Μ] 

οἂ,"-.Μ. 
Ὕογνο 8, [ ἀρκετὸς γὰρ ἡμῖν, Τοχί. Βος., ψ ἢ Ο. Κι. 1,.; ΓΔ πλδητι, Τί δοβοηάοτί, ΑἸῸ 

. Οοὰ. βίη. μαδυμῖν. τοῦ τον αἴϊος χρόνος ἱπδοτίοα ἰη Ἰοχί. θο. ΜΠ 
οπάοσύ. ἸἘγαμπδὶαῖο: " ΕῸΣ ΒΌΠ οἰοης ἐφ [6 μδοὶ ἐἶπιὸ (ον ἐδο {ἰπι9 μαεὶ 

σἰ0}} 4. Β. στ ἡ κῖν, 
. Τς, οταἑ εἰοὰ ἰὰ Α. Β, 

Οοά. δίη. δα πορένόμενονς, Ὀηΐ τοδὰ πί(ἢ} Βοοορίῃδ, πεπορευμένον ε, δηὰ ἐγδηδῖαδίο, “ ταὶ κίπς 8. 
χοῦ ἮδΥθ ἀοη6᾽", δο Αἰΐοτά.--λ6.} 

ἸἹΔσελγείαις, ΡΙυτΑΙ.--Μ. 
ἀθεμίτοις αἸα ὁ88, 606, Ὠσΐασίουδ.--Μ.] 

Ὕογοο 4. [18 ἐν ᾧσταὶ τ Ὠ]0}.--Μ] 
τῆς ἀσῶτίας ἀνάχυσι ν»-Δ] οὔ 8 ΟΥ Ρυδάϊ]ο οὗ ρτοῆίκδογ.--Μ.] 

ογοθῦ. [δ εἰς τοῦτο γὰρ-οῇογ ἴο (ῃ 6 οῃὰ.--Μ.] 
ονηΘ δ, [0 καὶ νεκροὶ ςκαρνθη ἴο δά πΊθη.---ῖ. 

Ἰ Τταπδίδῖο: “ΤΏδιὶ (Π6Υ τλίχαῖϊ ἱπάοοὰ Ὁθ δ χοὰ δοοογάϊης ἴο πθη δὲ ἴο ἴμο ἤεοδβῆ (866 ποΐθ δ πη δος Υ. 1), "αὶ 
[δδὲ ΠΟΥ τοἰκας (οὐπίίηυο 10) ᾿ἶνο (Ργοδοηὶ ἴθη89) δοοογάϊηρ ἴο Θοά, δ ἰο ἴΠο δρίτὶϊ.".-Χ.} 

ἘΧΕΘΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂,. 

γεκπ. 1. ΟἸ τ δὲ ΤΠ θΘῃ, μανΐπρ Βυδοιϑα ἴοσ 
:6---ἂο γοῦ 8150 δύ γοῦσβοινοδ υσὶ τ 186 
ΒΆΤΩΘ πλὶῃ ἃ.--αὖν ἴ6.Κ68 ὉΡ ἀρεΐη οἷ. 11, 18, δηθὰ 
ΒΠοΒ ἰδὲ 80 δι δ]οοὶ ἀονϑὶοροα ἴῃ οἰ. ἰἰϊ. 19-- 
22 ἷἰΒ κογογη θα ὉΥ {μι γοίογθῃοα ἰ0 [116 Β0 τ 28 
οὗ Ομ γὶβί. --τπὲρ ἡμῶν, ἴον οἵ» Ὀοποῆϊ δπὰ ἰπ οὐγῦ 
βἰϑα, οἵ. οἷ. 1}, 18.---σαρκί; Βοο8 τὶ Υ ΓΤὸ- 
ΤΑΔΤ ΚΒ ὑπαὶ Ῥδίου ΠΟΥ͂ΘΡ 1.868 σάρξ ἰπ (6 Ὀπα Β6 560 
ἴῃ ψ οὶ Ῥαὰ] 88 υϑοὰ 1ἰ Βονϑτα] {1π|68, θὰ  ΟὨΪΥῪ 
85 ἀρηοίίηρ [ῃ}6 ψνοΔΚΚ, τηοτία] πδίττο θο]οηρίης ἰο 
ΟἿ ΘΔΥΓΠΥ σοπαἰ Ἰ οη.---ἔννοια ἢ ὟΝ ἰϑϑίη χοῦ [δὰ 
Οαϊνίη, Β6Ζα, αδγμαγὰ, Βοηρεὶ δηὰ Εγβϑβπηι.- 
Βοβπιία!.---Δ 1.7 τοπᾶάον ἰὸς “ἸΠουραὶ, αὶ ἱξ ἀ6- 
Ὠοΐο6Β 88 010} Δ5 π|6η8, ταὶ, ἱπίοηϊ, χοβοϊυϊΐοῃ, 
8.8 ΔΡΡΘΩΥΒ ἔγοπη 8 Ῥ8 5886 Ὑ0πὶ Ιβοογδίθα, οἰϊοὰ 
ὈΥ Εἴοπιον. [οὗ γὰρ [οἱ Θεοὶ] αὑτόχειρες οὔτε τῶν 
ἀγαϑῶν οὔτε τῶν κακῶν γίγνονται τῶν συμβαινόντων 
αὑτοῖς, [τοῖς ἀνθρώποις], ἀλλ' ἑκάστοις τοιαύτην 
ἔννοιαν ἐμποιοῦσιν, ὥστε δὶ ἀλλήλων ἡμῖν ἑκάτερα 
“παραγίγνεσθαι τούτων; 860 δ͵'8δο Βυν. Ηδ6]. 1026: 
Ῥιοάον. 516. 11. 80.---μΜ.1Ἱ ἘχπΪΟΙ ἃ τη Ώ]Υ, 6οπ- 
βίδηὐ γϑδαϊ 688 (᾿π θη) (0 Βυ ἿῸ  ᾿ΠΠΟΘΘΏΓΥ [ῸΤ 
{86 8:8 οὗὨ οἰβοσῷ δηὰ ἴῸὸγ {]ιοὶν Ὀοποδὶ (γοὶ ποὶ 

Ὑἱ σα ]ου 8]Υγ) τὰ (ἢ 86 ῬΌΓΣΡΟΒΟ, 88 τηυοῖι 85 γοῦ 
ΔΓ6 δ0]6, ἰο ΓΟΙΊΟΥΘ δὶ δηὰ ἴ0 σομάποί 800}8 ἰὁ 
Ἀοά. ----ὁπλίσασϑε, οἵ, ἤσοαι. χὶϊ!. 12: 2. ΟΟΥ. Σ. 4; 
ΕΡΒἈ. νἱ. 11]; 0δβθ [818 ῬΌΤΣΡΟΒΘ 88 8 8.16] ρα] η3ὶ 
ἰοπιρία τ οη (0 δῖη. 

[Ατὐπιΐῃς ὁπ οβοὶ ἢ ἃ ἱπουκχεῖ, πίιπουΐ (89 
ἱπίεπί οὐ τεδοίιμΐοη οὗ δὶς ἰΐ 85 ἃ ρθε οὗ δσ- 
ἸΩΟῸΓ ἴθ τ ἀθ ΘΒ Θ ῬΓΆΥΌΓΘ, ΘΟΠΥΘΥΒ ΠΟ ΥΘΕΥ͂ ΟἾΘΑΓ 
Ϊ4.8Δ. Τὶια δὐογοβαϊ ἃ σοϊηπυθαίαίοτθ, τὸ ΤΟΠΔΟΣ 
ἔννοιαν, ἐλοιιγλϊ, ἀπὰ ὅτι, ἐλαί, ΔΥΘ ΟἸΘΑΥΪΥ͂ Θπιῦδη- 
Ταββοα αὈουὶ καὶ ὑμεῖς ἀπὰ τὴν αὐτήν, ἩΠ1ΟΝ ΔΥῸ 
ἀφοΐβιτνο ἴον {6 ἱπίοτργοίδιοπ κνθῃ ἴῃ ἴἢ6 ἰοχί. 
Ὁ θὸ ψε αἰδο ἄυτὰ ψοιγδεῖυεα (καὶ ὑμεῖς) τὶ! ἐλε 
δαπηιὸ (τὴν αὑτὴν) ταὶϊπά, νἱΣ.: Ῥυϊ ὁ (80 ρυγΡροβθδ 0 
κυ τ ἰπ {πὸ Βοβῃ, αἃ9 Ομ γὶδὶ ἀϊά, 8δ8 ἃ ρίϑσϑ οἵ 
ΔΥΟΌΥ." ΤὨΐβ Βύγῖ Κοβ ὺ8 85 Ὀδίηρ ΓὯΓ πιογὰ ἰὸ 
186 ρΡοϊπὺ {πᾶπ ἰ868 Ῥαγδρῆνταδο οὗ Απιυτδυΐ: 
“ Μαΐδ Ἔἐησογε ποι ποὺξ ἀδυοπδ αΥπιοῦ αἷδ οεῖί6 δοδης 
»εηδέε σοπίτε ἰομΐε8 δοτίδε ὧε ἱεπίαίίοπα αὐ πεαὶ. σε 
σοἰιὲ φυὶΐ α δου ετί ἐπ οεἰς6 παίωγο λαπιαΐπε, πα ἀὅ(ε: 
ογπιαὶδ ρίτι5 46 σοταπιεγοῦ αὐες ἰς Ῥόολέ;" οὐ ἰδ ἴῃ 
ἰεγργοίδιϊου οὔ Οοσμαγα: “ὅτε γεοίξωδ ἀοοίρίϊμ" 62- 
»οεϑἶυε, ἐχροπῖί ἐπῖπι Αροδίοϊια ἐἰατε οοσηα ίοπεηι 
ἔννοιαν φια ποὲ υἱέ αγηιατὶ : πο οοσίίαϊο ἐτὶ! εοὐϊα 
εὐδίαν Πγηιϊδεϊπεϊ δου εἰ πιωπισπεπεϊ οοπίτα ρεσοαίμπι." 
Ις ἱμ, τροσθουοσ, ἀϊδησοα] ὑο τπακο σοοὰ Β6ῃ86 οἵ 
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ἐθι686 ἰπἰοτρσ οί ϊ 015, Ὁ }]685 ἐμ ἐλοισλέ Ὀ9 οἱοί οὰ 
ὙΠὲῚ8 ἰπἰεπὶ.---Μ.} 

ὅτε τπαυδὶ μοὶ Ὀ6 Ἰοἰηοαὰ τ ῖϊ ἔννοια, 88 Βρ6ο γ- 
ἱπς ἐμ0 Βαδαίδποθ οὗὨ (818 ἱβουρμι, {818 του ]ὰ τὸ- 
ΠῸ ταύτην ἰηβίοδά οὗ τὴν αὐτήν,----αὐ 1 ἀοῦπιο8 
ὁ οχμογίβίϊο τογο οἰοβοῖγ. [Βοπάονϊηρ ὅτι 

δεσδιδο, 88 ΑἸΐοταὰ ἄοθβ, τῇδ 8. 818 ῬΑΥΆΡὮΤΆΒΟ 
ΤΟΙΥ Τοτ οὶ Ὁ1]6, “᾿δηα γ8 Ν1}1 ποϑὰ (}}18 ἀτιρΐηρ, Ὀ6- 
6880 ὑἰμ6 οοῦτδο οὗ δυβοτίρς δοοοσάϊηρς ἰὸ ἐμθ 
βοβὰ τ] ἢ γ8ὺ μαῦθ (0 ὑπάογκο οπαΐηρ ἰὴ 8π θη- 
ἰἶτο ἔγοθάοτι ἔχοτα βπ, ὙΟῸΣ ὙΔΥΐΆρο 1 δ] 
τυδὲ Ὀ6 ὈορΌ δηα σδυσὶθα οὴ ἔγοιι (18 ὑϊπη6 ῸΥ- 
πατὰ.".- -Μ.] ᾿ 
Βοοδῦδο Εἴθ ὑδμαὶ δα βυθβοχϑᾷ δα ἴο 89 

ἤθβ} Βαῖδ σϑϑὶ ἔσοσῃ. δὲ ῃ.---ὁ παθὼν ἐν σαρκί, ἰὶ 
ΔΡΡΘΔΓ͵Θ ἰο0 τη0, 18 Ὀοδὺ ΔρΡΡΙἱθὰ ἰο Ομ γἶβὶ Ηἰπηβο) ; 
(86 ὀχρτοβϑίου ἐμθη σοπηθοὶβ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ πλίὰ {δαὶ 
πἰοἢ ργοοοᾶοβ, δηα ἀθῆμῃοβ Δ. ΕῸΓΣ Ηθ γὲῸ δ88 
0866 Βυϑδογχοί 68 ἰ0 {μ0 68}, οὶ βυδοσίηρς ἰη- 
εἰυάοβ ΗΒ ἀδδιἢ, 88 ἴῃ οἷ. 111. 18, 88 ΠΟῪ τοδὶ 
ἴτοτι βίῃ, Ηδο 16 ζοτιϊδοὰ ἀραϊπϑί 81} 118 δ588.}(8. 
[πχεν σαρκί τλθ8 8 ἴο ΒΕ} Δοοογαληρ ἰο ἰδ6 
658, ἩΙΠΟΥ, Ρ. 481. ΤῈο θαίΐνο, γσοϊαϊπηρς ἰοὸ 
ἐδ χΒ, ἀοποίθβ ἐμαὶ ἴῃ ΤΟ ΐδσοποθ (0 ἩΙΘὮ 8 80- 
ἐΐοι 18 ἀο0}:6, ΟΥ̓ 8 Βἰδίθ οχὶβδίβυ ΣΟΥ, Ρ. 228 --- 
Μ.1 Ηθ Πὲ8 ἀἰοὰ υπίο βὶῃ οῃσθ, ἃ8 Ῥδὺ] οχ- 
ῬΓΕΒ868 ἰΐ ἴῃ Βομι. Υἱ, 10. 7. Ηθηοθ, ἢΘ 0 Ραΐδ 
ὁ Ηἰδθ πιϊη, ἀπὰ 15 πη σοπιηηΐοη ψἰν Ηἰτὰ, 
Βοβοοίοσί ἃ τηυδὲ ΒΟΤΎΘ 81} ΠΟ 070. ΤῈ Αοτΐϑί 
παθών ἀδῃποίο8 δὴ δοίϊοῃ 0Π606 Οχ᾿ϑίϊπρ, Ὀαΐ παυΐῃρ 
ὩΟῊῪ ΔΌΒΟΪ ΘΙ Ρδββοά να. Α1]} ΟΡ ΘΧρ δηδ- 
[0η8 ΔΓ6 1180Ὁ]6 (0 ΤΩΔῊΥ φιδιητηδὶΐοαὶ δη ἃ ργοδο- 
Ἰοφίοαὶ οὈὐοοίϊομβ, Ὑοἶββ: “δ ἐμαὺ ϑυ Ὁ. οα 
δισουδί οὗ δὶ, Ὀθοϑυδθο οὗ ορροβίἰΐοῃ ἰοὸ βἷῃ, 
ἈΠΟΡΘΌΥ ὈΓΟΔΚΘ τ} δἷη, δπὰ ἐθϑὶ 65 ἰδὲ "9 Ὑ1}} 
Ὧ0 ἸΟΏΖΟΥ ΟΌΘΥ ἐμο Μ11] οὗὁἨὨ {ῃ9 ᾿νοΣ]ὰ.᾽ Βαϊ ἐδ9 
Αοχὶδὶ παθών, ποὺ 86 Ῥτοβοιὶ πάσχων ἷἱβΒ υδοὰ; 
Δξοῖη, ΙΩΔΗΥ͂ ΟΧΡΟΙΘΠ66ΒΘ Τὺ σοπίγχδαϊοὶ [Π9 
ζΌΠΟΓΔΙ βἰδἰοτηοπὶ, αηὰ (Π6 οχῃογίδίίϊοι τ εἰ οἢ ζ0]- 
Ἰοτα τοῦ ἃ βϑόσῃ ἴ0 Ὧ6 ΒΌΡΟΓ ΒΒ ΟἸ8.---ΟΥΒΟΥΒ ΔΘ 
ΘΟ ΡΟ θὰ ἰο αν γϑοοῦγδο ἰὸ ΔΙΌΪΓΔΥΥ ΒΌΡΡΙ]6- 
Ἰοπίδ. 850. ϑιοίχοσ: “ΟΠ σὶϑὲ βυβουίηρς ὈΟΟΙΪΥ 
ἔτοθὰ ὰ8 ἔγοσῃη δἷπ, δπὰ νψϑ, ρασχιοἱρδίληρ ὈΥ ἴδ 
ἰλ Ίδο βυ ον ρβ οὗ Οτὶβί, ἀϊθ ἀπίο δἷπ.᾽᾽ ατχοίλυβ 
884 οἰ οσβ, ΘΟΠΊΓΑΡΥ ἰο 81} ρσταϊημηαίἷ 681] υϑϑρ6, 
υπἀεγαίδπα {6 Ῥαββαρο οὗ {πὸ ογυοϊγίης ἀπὰ 
(δ6 πιογιϊδοαίΐοι οὗἨὨ Ξ ͵β6ΒΏΥ ]Ἰυβίβ. 
εκ. 2, Το 189 θπᾶἃ παῖ... .. γὸ Βῃου]ἃ 

Ὡοῖ.---] οἱ εἰς τὸ μηκέτι “ἰι} ὁπλίσασθε, πιο ΜᾺ 
πέπαυται, ἩΝΙΘῺ ΘΟΠΟΙ] 68 {Π6 ῬΑΤΟΠ 6818. Αο- 
φαΐγα {110 σαϊ μὰ το ἢ 88 ἀοπο τὶ (ἢ βἷη, 80 {παῖ 
ΥΟῸΡ στο ϊδιϊοι [0 δῖ ΠΟΥ Ὀ6 ἰπαὶ οὗὁ ὁπ γῆ [88 
ἀϊεὰ δηὰ 18 σίβθῃ δρδΐίῃ, 85 ἰμδί οὗ Ομ σὶβί δ᾽ 
Ηΐβ Ἔδχδ)ιδιΐοῃ, οἷ. 11}. 21, 22, 
Το 1ῃ9 Ἰπδῖδ οὗ τΏθ:, ποὲὶ (ὁ Ὀ6 ἰδίῃ 88 

Ξς βοβν, νου] } Ἰυιδὲὶ8 'ἰῃ φΟΠΘΓᾺ] ἀπθσιι καὶ; 
σαρκικαὶ ἐπιθυμίαε, ΤΊϊ, ἰϊ. 12, οι. ΣΙ]. 2), ποῖ 48 
ἦπ οὗ, 1. 14: 11. 11, Ὀαΐ ἴῃ 8 ΔΔΥΓΟΤΟΓΙ Β6η86 Μ᾿ Ὶ 
Τοίδσθηςσο ἰο γ. 4, ἀδηοίίηρς (μ6 ἀρβῖσο οὗὐἨ νου] ]υ- 
τοϊη ἀφ τηοῃ, ἰδὲ ὈΘΙΘΥ͂ΘΓΒ 8180 οὐ γί ἰ0 ᾿ἶτα ἃ8 
{μον ἀο, δηὰ {μδὺ ἰΠ0Υ οὐρπὶ ποΐ ἰο βἰπρὶο ἐμ οπηι- 
Βεῖγεδ ουὐ δὖ (86 ποῦ] 5 αἰβροϑιτϊο ἴ0 σοΟΓοΘ 
ἰδοπι αἷἶβδοὸ ἰο βοσῦο ἰ(8 1:Ὧ015β.Ό ΤῸ ν]]}} οὐὁ ἀοὰα 
Δίομο οὐρῶὶ ἰο Ὀ6 ΟἿΣ ῬΡοϊθ-ϑίδ. Τὸ θαιΐνο 18 
18:8 ἀαἰἕνιι5 σοπιτποαὶ, ἰο τα ἰο βΒοπὶθ οὔ δ-- ο ἀ6- 
γοὶθ ἰο δἷτη ΟἸ θ᾽ 8 118, ἰο 860 ΟΠ 686] αὖ 18 861- 
Υἱοο, οἷ. ὁ. 11, 24: 64]. 11. 19. 

ΤἘΠ6 τοῦῖ οὗ γοῦς το ἰῃ 86 Η685},--- "ὁ 
ἔπι οὔ ΟὟΥ ΡΣ ρτίπιοθ, 88 ἰπ οἷ, 1. 17. Τ818 19 

ἰο τά ϊοαίθ (μδαὺ ΟἿΌΣ ΘΑΥ ΒΙῪ 118 σοπδίϊαΐο8. ΟἿΪΥ 
8 8118}} ρατί οὗ ΟΡ οχίβίθηοο, δὰ {μδὲ ἰο ἱπαϊὶ- 
νἱάυδ) Ομ γι βιΐδηβ, δὐῦοσ ὑπ 6 Ὁ ΘΟΒΥΘΥΒΙΟΏ, ΟὨ]Υ ἃ 
Ὀγιοῦ ἰογὰ οὗ στὰσο ἰθ δἱ]οίϊθα. Βιϊΐὶ ἔμόγο 18 
880 8 ΓΟΪΌΣΤΟΠΟΟΘ ἰο ἩΠιδὺ ΓὉἸ]ΟΥΒ. 
κε. 8. Εἶοσ βυϊβοϊοιηϊ ἰδ ἴΠ6 Ρϑβὶ [1116 .--- 

ἴο αν χοῦυρϊ [86 Ὑ}1} οὗ ἴπ9 Θ θη 1686. 
--ἀρκετὸς γὰρ ἡμῖν δε. ἐστιν.---Ἴ8ὸ 0] ον [π8ῃ- 
ἴεν ἀορομβ οα ἰμθ86 σοσάβ; {1:0 ἰἰτὴ8 ῥϑϑὶ 18 
Βιιηοϊοηΐ (ὁ ᾶγθ Ὑσχουρηΐ {86 Μ}} οὗ (86 ἀοη- 
(1195. Ηδθτο 18 δῷ ἱπιρ]] ἃ ἴσοηγ. [ἢ γουῦ Ὀο]ΐονθ 
πᾶ γοὺ ἃγο ἀθρίογβ ἰὸ ὑπὸ 688} (μι. υἱῖϊ, 12), 
διὰ ΟὈἸϊχοὰ ἰο ΒΟΙΎΘ δῖ, ΒΌΓΟΘΙΥ γοὺ δατὸ ἀοῃθ 
ΘΠΟΌΡὮ, δηα τηογο ὑμδὴ οπουριι οὗ ἱΐ, γου μδΥ9 
ΔΟυ δον ν ἄοπο γοὺγ ἀυ ν ἴῃ (Π 6 ΒΟΓΎΪΟΟ οὗ 8'π. 
ατοίϊαϑ αὐοΐοθ8 ἃ ράββδζο ἔγοτῃ Μαγίϊ8): “ 1 μδίείϊδ, 
δαίϊ 68ι--- γοὺ ὮδγΎο ρίδγϑα, ἰΐ 18 ὁπουρῃ. ΤᾺ 8 
1οββθῃβ {86 ΒΟΥ ΡΣ οὗἩ {86 τορτόδοι. Οὐ υἶδο 
Βοηροὶ, γῆ δύοσβ ἰδ δὲ ροηϊθηΐβ 8:0 βεϊσϑὰ νι 
8, Ἰοαϊ ὲπρ οὗ βὶπ. 

τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν.---(ἸῈὸ Τοχί. 66. Πδ8 
θέλημα). Οἱ 86 ἀδτηαπὰβ τηδαθ ἀροπ ὑμθτὰ ὈΥ͂ 
{μ6 ᾿οδί μοι, διυοης πὶ {ΠΟῪ ΟΓΘ ΟὈ]κοα ἰο 
1ῖτο, οὖ σ. 2. Ββρροβο ἐμαὶ {86 σοδάθυβ οὗ Ρο- 
(ον 8 Ερ᾽ϑι19 Βδὰ Ὀ66ῃ ΤΟΣΤΩΘΥΪΥ ΒΘΔΙ6ΠΒ, ἈΪ8 τὸ- 
ΡῬτγοδολίηρς ἐμοῖὰ ἩΓΕ ΠαΥΐηρ ΓΟΥΙΔΟΙΪΥ ἄοπο {π6 
Ὑ11 οὐὗὁἨ (16 αοη 1168 νου] ΒΌΣΘΙΥ Ὀ6 δαρυϊαν. 
ΤῊ ΐθ Ῥδββαρο, ὑμβουοοσο, ΣΟ ἀο.8 ἰδ ΒΙρΆΪΥ Ρῥτο- 
ΔΌΪΟ ἰδαὺ ἢ6 τ88 δἀἀγοββίης 96 188 ΟἸ τ ἰβ 88, 
80, Ὀοϊοηρίης ἴο 89 ΘΒὨΟΒΘῚ ῬΘΟΡΙ6 οὗ αοά, δπὰ 
βανίηρ τϑοοϊγοα οχίσδοσ ἀ  ΠΑΥΎ Του ]δίϊομβ, οὐρλὶ 
80 τυ] 0ἢ} ὑμ0 1648 Βαῦο Ῥ᾽δοθὰ ἐμποιηβοῖνθβ Οἢ ἃ 
Ἰονοὶ τὰ [86 ραίμθη. δὰ] 8180 ΤΟΡσΌΒΔΟ 68 1}}6 
ψονβ τΐῚῈ ὑμποὶν Βοαι Βοπίβὴ, τνἱοῖουϑ 1176, Βοπι. 1]. 

ΟὨγ ἐδ οχργοββίοῃ ἀθέμιτοι εἰδωλολατρεῖαι ταὶρμὶ 
ταλ ἰδἰθ ἀραϊπδῦ οὐν υἱοῦ ----᾿ Αθεμίτοιςξεβι ῖη 58 [0Υ- 
Ὀϊα θη Ὁγ, πσοης δὰ τὶοϊκοα ὈοζΌΥΘ Ἰατγβ Βα πιλ ἢ 
δηὰ αἀἰνίπθ, Θβϑρϑοΐδη ορροδβϑὰ ἰο {16 Ἰὰνν οὗ 116 
ΟἹά σογοηδηΐὶ, Αοἰβ χ. 28. [ὐ ἷθ δεκοα, ΠΟΘ 15 
ἐλο ουὐϊάθῃσθ οὗἩ βυο ὀρθὰ ρδυι οἰ ραίϊηρ οα ἐδ6 
Ρατὶ οὗ ἐμ ὅον οἵ ἐμπδὶ {πη ἰπ βυσι Βοϑίμ 6. ἱπ-, 
ἰᾳυϊ 68, οἶβ8 ΤΡ] 68 ὑπαῦ (Π6 ΘΧΌΓΘΘΘΙΟΙ 18 
Βα Βοορί}]6 οὗ 8 νίαν πιοδηΐηρ, ἰδὲ 186 186 οὗἉ 
86 Ῥίυγχαὶ ᾿πἰϊτιαίθθ δὰ θαυ οα δρρὶοαϊΐοη οἵὗἁ 
ἐμ ἴογηι, οὗ, Ερῆ. ν. δ: Οοὶ. 112. δ; ῬΒΠ 11}, 10, 

δη ἰδιαὶ ἀϑεμίτοις τοϊαί68 (0 ῬΘΥΒΟΣΒ ὁ ὝΒοτη ὑΠ6 
Ἰὰν οὗὁἩἨ (9 ΟἸ]ὰ Οσογοπδηὶ πτὰβ οὐ) γδίοσγ. ατο- 
{8 681}8 δἰἰϑηϊίοι ἰο ἐδποὶν ραγιοϊραίοι ἰὰ (86 
σομλη0ὴ τηθοἷδ οὗ Ἀοδίμ θη ΘΟΙΙ 166. Το 590 
ὙΠῸ ΓΘ ποὶ δΒοϊβθοὰ σι (1680 ΟΧΡΙὨΔ ΟΠ 8 
ἸΔΔΥ τοβεοί (πδὲ ἱπαϊ νἀ] ΤΌΣΟΥ ΠΘΑΙΉΘΩ ΤΩΔΥ. 
μιδνο )οϊποα (μο868 δον Βῃ ΟἸτἰβίλδη ΘΟ στο ρα! 0}8. 
[Οἱ [86 οὐδοῦ μαμῃᾶ, μ6 βίσοῃ!β θχρυθββίοῃβ αϑϑὰ 
ὈΥ {ἰ6 Αροβί]θ βθοῖῃ ἰο σοηϊεπιρίαίο ἃ σγοαὶ 468] 
ΟΓ6 ἔπδη ἰβοϊδί οα ρμαγι οἱ ραϊίοι ἴῃ Ἀθδίμοη τἱοὶι- 
ο΄ 658 δῃὰ Δροπιϊμαίίοη. ΤΆΘΓΣΟ 18 ΔΟΒΟ] αἰΟ]Υ͂ ΠΟ 
οὐΐάθποο ἐμαὶ ἐμ 76 718 δὐοῦ οηΐ 80 Δ. 88 [89 
Ἰδησύαρο οτμριογοα ἱπάϊσαιεβ. Δίογθουθσ, ἰμ 66. 
5 ποίπΐης δοβυσγά, οὐ θυύθ βίσϑηρο, ἰὼ {10 ΑΡροβ- 
168 τορτόδοι, 1 δα τοβθοὰ (ο ἀομ.116 Ομ τ βιϊδῃβ; 
186} Βαὰ ἀουθί]688 ἱπιϊπηαὶο το]αιϊομβ ΜΓ} ὑπ οἱ σ᾽ 

ἔγιομα5 ᾿π μοδι μϑηΐβτα, δπὰ {Π6 ἀδηροῦ οὗ σα] ρ8- 

ἴῃς ἰηίο {πο ῖν δου ἰϊοἢ8 τασδὶ μδν5 Ὀ6Ὸη. ΘΥ̓ΟΣ 

Ρτοβθηΐ, δὲ 811 ουθιίβ, ᾿ὑὺ νν88 88 ταὶ 848 [ῃδὶ οἵ 

τοοάογη Ο σι 8, ἕγοιι ἰπί σοοῦχΒο 1 ΟΣ]! σ΄ 
δὰ προ ν ΡΘορ]Θ, οὗὨ τοϊαρδίηρ ἰωΐο 189 ΜΔΥΒ 
οὗ δὴ απ χοάϊν νοσ]ὰ.---Μ. 7---κατειργάσϑαι αἸλυάε5 
ἰ0 ΒΟΧΌΔ] 51}. 

ὉΝαΙκίτπρ (48 γ9 δυὸ ἀοῃ0) ἴῃ --- ἰδοὶ 



4 ΤΗΕ ΕἸΒΒῚΤ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΈΒ. 

αἴσί68.---πεπορευμένους Ἰἰϊκο περιπατεῖν ἐν--ΞΞ 05 

1Κο. ;. 6; Αοἰβ ἰχ. 81; 2 Ῥοί, 11. 10, Οαῖ]ου: 
“«Νοὺ ΟΠ]Υ Ὀοσδαδο 11 18 οΘοῃραχοα [0 ἃ ἸΟΌΣΏΘΥ, 
Ὀαὶ 8180 ἴἢ ΟΥΟΡ ἰο ἀθῃοΐθ 890 Θδροσηθθθ ΤῈ 
ὙΙΘῺ ΠΟΥ κχῸὸ 08 ἔγοιῃ βὶπ ἰο βίῃ.᾽".---ἀσέλγειαι, 1ὶ- 
οοῃίϊουβ Ῥγϑοίίοϑβ, [9 Οὐ ὈΥ ΔἸ. 5 οὗ ᾿ἱπύθ τ ΡΟΥΔΏΘΘ, 
ΒΠ ἃ ΘΧΟ68868 οὗ ΘΥ̓ΟΥΥ Κη, Μ᾿ 8116 ἐπιθυμίαι ἀοποὶθ 
μάθῃ βη8 οὗἨ γοϊαρίουη 688, ἱπ τ Υὰ ὉΠΟΒ δἰ Υ 
δηὰ Ἰονάποββ, ΒΟγΘ (96 ῬΟΤΘΡ ἰο ἱπάυϊχο πῃ 
οαϊναγὰ δοὶβ 18 δηϊηρ.---οἰνοφλυγίαι; φλύω ἴο 
ὈαΌ]6 ὌΡ, ΟΥ̓ΘΥΙ͂ΟῪ 116 ΒΟΙΠ πὴ ς πναίοσ, ἰπἰοχίοα- 
ἰ1ο0π.-- κῶμοι, οὗ, οι. χὶϊ!. 18: 64]. τ. 21, ἴρ8- 
εἶν ῬΓΟΘΘΒΒΙΟῺΒ οὁἢ ἀΔΥ8 Βδογοᾶ (0 Βδοοίυε, σμδν- 
δοίογσοα ὈΥ σπῖἃ γον θη ρ, ἸΙσοπέϊουθ Βορα δηά 
θδίβ, δπὰ (ΠΥ ἱπ σθηθσγα]. ΤῊ θη Ὀδηαυοίϊη, 
ΘΟΣΥΪΥ8] οδγουδβίηρ, ἱοστηϊηδιϊη, 88 Επβίδ  ἷν8 
ΤΟΙΔΥΚΒ, ἴῃ 000 8166}. --- πότος, Ῥδτιου]  Υ] γ᾽ 
ἀυϊηκίηρ ἴῃ σοΙ0Π, αἀγἰπκίηρ- δουί8. 
γε. 4. Δι ΨἘΪΟῈ---δρϑαϊείηβ ον} οὗ γου. 

-οσὠἰἠν ᾧ τοϊδίε8 ἰο ἀρκετός. Βυδογίης ἰ ἰο Βυδῆοο, πὰ 
Εἰνῖης ὉΡ ὙΟῸΓ ΤΌΠΟΥ ΘΟΌΓΒΘ, ΒΘΘΙῺΒ Βίγϑη ο, δηᾶ 
ἷδ ΔἸ οί 1ΠΟΧΡΙΪ6801]6 ἰο πο. Ὧι ΖῸ]1ῸΥ 
τασδηΐης ἰδ Ὀγουρλὶ ουὐὐ ὉΥ μὴ συντρεχόντων ὑμῶν, 
Ὀοοδῦδα γοὰ ΠΟ ἸΟΠΡῸΣ οἷ ἐποῖὶ δὰ σὰπ ὙΠ} 
ἐμ οτα.---εἰς τὴν αὑτὴν---ἀνά χυσιν, ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἃ. ΗἾδοο 
τορομβεὰ ὉΥ ἰδ9 868 δὲ (μ6 βοοά-(ἰά9, (ὴ9 θονοά- 
ουΐ γγδίου ζουταΐῃ σ᾽ ἃ ΡΟΟΪ ΟΡ Ρυαάϊ]ο.----ἀσωτία ἔΓΟΙΩ 
ἄσωτος, πἰιποαυὶ Βα] γαίτοΙ, Ῥαϑὺ τϑἀθσιηρίϊοι, Β6Π606 
οχίγανοζδηΐ, τοϊυρίπουδβ, Ῥσοδβίρσαίθ ΤΒΠΠΟΥ οὗὅ 
116, Ερ". τ. 18; Τιΐ, 1, 6; κΚ. χυ. 18; εἰς τὴν 
αὑτὴν ἴδιο το ἢ ΤΟΣΙΔΘΣΥ ὑμλὸγ δὰ ἰΒτόνα ἰμ θτι- 
δοῖνοθ, δπὰ ἀσαρμοα γου. Ε 

[οτάβυνοσί]:---ὦ δίγοηρβ απ ὀχργοβδῖγο τηϑίδ- 
ῬΏΟΓ, οδρϑοΐ }]Υ ἰὼ οουπίτῖο8 ὙΒΘΓΘ δαἵθον υἱο]ϑας 
ταΐπ ἐπ συϊίοῦβ ἃγὸ βυ ἀθη}γ βόγο] ] θη πὰ ΡΟῸΓ 
ἐμ ῖγ οοηίθηίβ ἰο ΒΟΥ πτῖΐ υἱοϊθπθθ ᾿πίο 8. σο- 
ΙΏΟΏ ΒΟΟΣ, βοἢ ἰ8 ἰΠ6 ΑΡροβίο!ϊἷο ἄρυγο οὗἉ τἱὶ- 
οἱΟ.Β ΘΟ ΡΘΗ Ἶ6Β τυ ῖπρ ἰορχοῦμον ἰῃ 8 ΔΙ ἢ οοη- 
ἔεγθηοθ ἴοῦ ΓΘ Κ]088 ἱμάυρομοθ δηὰ οβ βίο ἴῃ 
βἷη, οὗ. Φυνομδὶ,, 8, 68, “““απὶ ργίάεηι ϑυτιδ ἐπ Τὶ- 
δεγὶπι ΒΥ ΌΧΙΤ Οτοπίεδ,᾽᾽ οἱο., δὰ αὐ. γογ᾽β 226- 
δογίρίϊοη ὁ ἐλὲ δια Γ᾽ οπιε, νυ. θ2--66.---Μ.} 

βλασφγυμοῖντες. --- ατοίλυβ: - ΟΥὗὁἨ ΟἸΥ δι 18 8 85 
ἰῆοβθο ὙΠῸ ᾿οᾶνο οἷνὶϊ βοοὶοίγ; Οδ]οΥ :---ΟΥ̓ [6 
ΟὨνβεϊδῃ σοὶ ρ]σῃ, Ὀθοδυβθ ἰὑ 688 (0 ἃ αἰ ογοπὶ 
ἹΠΆΠΠΘΡ Οὗ 6. Τὴο νγο [688 ΙΠΔΥ Ὀ6 σοι π6α. 
γε. ὅ. Ὅὕ)ηο 688}]1} αἷνϑ δοοουμΐι--ἅϑαδᾶ. 

--ΙἸμοῖ ποὶ ὑμοὶν θυ] βροακίηρ οοπίψδβο γουῦ, ἐδ Υ 
11 μᾶνο ἰ0 ΓΙῸΣ δοσουηί.---τῷ ἑτοίμως ἔχοντι. 
Ηὸο 8 [ΠΥ Ῥσγοραγοϑά, 4}} 8:0 τηϑδῃϑ δα ΠΘΟΟΒΒΒΡΥ͂ 
ΘΟΠ αἰ [1008 ΓΘ ΔΙΓΟΔΑΥ ἴῃ Ηΐβ Βαηὰ, 88 ἀοβουϊθϑα 
ἱπ Ῥβ. υἱΐ, 12-44--ζῶντας καὶ νεκροὺῦς, ςἴ, Α(ἰβ χ. 
42. Νόοηο δὴ δβοϑρο {86 ᾿υάριηηοηί, 1 σοργο- 
μη ἃ]}, π0 τηδίου Ἡν μ οί Σ δ (86 ἀρρεβατίπα οὗ 
π6 Φυάζο ομθ 18 αἰΐγθ οὐ ἀθδ ; δπὰ ἰΐ πη σοτη 6 
αὐ ΔΩΥ͂ ᾿Ἰηοϊηθηί. ““ΠΟΓΟ (16 Αροβί]6β αἰὰ ποὶ 
ἰγϑδί ἜΧΡΓΘΒΒΙΥ οὗἉ [16 {ἶπι6 οὗ ΟἸιγἰβι᾿ 8 δἀνοπὶ, {Π6 
ΨΟΓΘ οηῦ ἰ0 ἀθΒοῦῖ 6 1ὲ 85 ᾿τηθαϊ δἰ . ἐτπροπά- 
ἱηᾳ."" 
γε. 6. ΕἘΌΣ ἴο [815 θη ἃ νγα5 ἴμ6 ὅοπροὶ 

Ρυθδοβϑᾶ ονϑὰ ἴο ἴμθπὶ ἐμαὶ αὐτὸ ἅθΘ8ᾶ.--- 
Τηΐ8 ον ἀθη 7 σοο8 Ὀδοῖς ἰο {6 ἱπιροντίδηῦ ρΡα5- 
Βδρ.6, Οἷ!. 111. 10. 206. ΤῊΘ ΑΡροβιί]θ τηϑοῖβ (μ9 οὗ- 
)οοιίοι : Οδῃ {80 ἀοδᾷ 4150 Ὀ9 Ἰυάμεά ἢ Υ68, δπὰ 
ον 1}}18 υϑῦν ρῬάγροβο ΟὨ γἶβί, ἃ8Β αἴοσοβαὶϊ ἃ, ργοδοῃϑὰ 
186 αοϑροὶ ἰη Ηδὰ68 ἰο ἰμο ἀοαᾶ, Τα ΐδΒ 8 (86 τηοδὶ 
Ὠδίαχαὶ σομπθοίΐοη. Βοηροὶ ἰδ |κο8 10 ἴῃ σοη)αηο- 
οι 1 ἑτοίμως ἔχοντι, ἰὰ0 Φυᾶρο 18 γοδᾶγ, ἴῸΣ 

1890 οῃὰ τηυδί οομθ δΙ.,ἴἾΘΥ ἐμ ΘοΕΡ61] ἢ88 Ὅθδη 
ῬΓοδομοᾶ. βιεῖσου: “16 ὙΘΥΒΘ 18. ἴ0 ῬΓΟΥΘ ποὶ 
86 τϑα]ν, Ὀπὲ ἐπ ΤΟΓ] ῬοΒΒΙ ὈΣ]Σγ, {89 ἡπδίϊοθ 
οὗ ἃ ἡυαάρτηοηὶ οὐδ οὁη ἐπ 6 ἀ684, Βῖπσθ {π6 Θ080}6ὶ 
ἯΔ8 ῬΣοδομθὰ ἰὸ ὑπθηχ 8150 7ῸΣ (18 ῬΌΓΤΡΟΒΘ οἵ 
εἰνῖπρς ἰΒθὴὴ [18 τρθδηβ οὗἩ δοίης ἀοἸνογοα ἔγοτὰ 
186 ΤΑΙ οὗἩ Οοα." 8.0 οββ δηὰ Τ᾿ οβίηρον.--- 
νεκροῖς ἴπι ΟΥ̓ Θχροβί(ΐοη 18 ποί ἴο Ὀ6 6 Κ6ὴ ζ6}6- 
ΓΆΪΥ, 88 0. ὅ, Ὀυὺ 88 δΡΡΙγίης ἰο μόδα βρίγὶϊ ἴῃ 
Ῥυΐδου; ἴθθ80 δ΄Ὸ δἀἀδυσοά ἘὈΥ͂ ὙΔΥ ΟΥ̓ ΘΧδΙΡΙο, 
ἴγοτι ψ ΐσἢ Μὰ ΤὴᾶῪ ἄγαν 8 σοῃοϊ υδῖοη δος 
8}1 οοΥ ἀδδά πιϑῃ, γᾷο Ὀδοτο ΟΕ Υἶβὶ ἩΓΟΓΘ ΒΌΓΟΙΥ 
88 γοί ΠΟΤ ΟΥ 1088 ἱπ ὈΥΪΒΟΏ.--- κηρύττειν οἷι. 11}, 
19, ΘΟχρ]δὶπβ εὐηγγελίσϑη; οἵ. Μαί!. χὶ. ὃ: Βοπι. Χ. 
1ὅ. ΤῸ δρουτθ- θη ομ θα ΘΧΘΙΏΡ]6 ἰδ ἐμ ογοοτο 
ΒΙΤΏΡΙΥ (0 ῬΓΟΥΘ 86 ὑπ νου βϑ τ γ οὗὨ ὑπὸ ἡπα ρτηοπὶ 
88 Οχ θα ϊηρς 8150 ἰ9 {μ6 ἀοδᾶ; {μδΐ ἱἰ 18 7τιδί, 18 8 
ΒΘΟΟΠΟΔΓΥΎῪ Ροϊηΐ. Βυΐ πν2.μμδὺ 18 ἐμ6 οὈ]οσὶ οἵ ἐμαὶ 
Ῥγοδοβίηρ ΜἈϊοΝ 88 τουομβαΐοα ἴο {π6 ἀδδὰ διὰ 
ῬΔΓΓΙΘΌΪΑΥΪΥ ἰοὸ ἐμ6 ἀοδα οὗ 6 ἀ6]ρο ἢ 
ΤΒαῖ Κ86Υ τἱρῆϊ ἰμἅθϑαᾶ Ὀ6 πᾶ ρθ---85 

ἴο 1:6 βδρίσίῖ.--- αγίουβ οχροβί οηβ, δυ ϊ βίη 
ἴγοπι ἀορτηδίϊοδὶ ρῥγοϊπ ἀΐσοβ, παν ὈΘΘῺ δαὶ ὑ0 
πὰὶϊ γοργὰ ἴο (818 ραββασο, πο τὸ ἀο ποὶ Χο- 
ζαΐδ ἴῃ (818 Ρ]Ίαδοο.1 Τὸ χὶρμὲ ἜἼχροβιοῃ ἀδρομὰβ 
οὁΠ ὑπὸ δογσχϑοῦ τηϑδηΐηρ οὗ κριϑῶσι. ΤῈΘ θη 89 ἰ5 
ἀρεῖ ον αἰ ορϑηὶ ἔγοσῃ ζῶσε πῃ (88 ΘΟΥΤοΒΡοΒ - 
ἵπρ' ΒΘΘΟΒΑΥΥ Ββοπίθμοθ. ΤῈῸ Αοσὶϑὶ 88 σοπίγδδίο 
ὙΠῚ (0 Ῥχοβοηὺ ροϊπίδ (0 Βοῃθ Ῥϑδὶ δοίζοι; ἰΐ ἰβ 
υϑοα οὗ ρμδβί δοίϊοῃβ, 5606 Ἦ 1Π6Υ.---ἶνα διἴδον εὖηγ- 
γελίσθη τοΐογβ ἴο βοιμοϊἷπς βυϊδεοασοηὶ ἰοὸ {89 
ῬΓΟΔΟΒΐπρ οὔ (86 ὅοπρ01]. ΤῊ ΐδ ΔΡραγοῃηὶ οοῃίγᾶ- 
ἀϊοίίοη 18 βοϊνϑὰ, ἢ κρίνεσθαι 18 ἰΔ,κΘῺ ἰο ἀσποὶθ 8 
7ααϊοῖ8] δοηίθμοο, 85 βαοῖ ἀθοβῖ 0Β Δ.Θ τηδὰ9 ὈΥ͂ 
᾿ατηδη ὑσὶ θ0. 818 (κατὰ ἀνθρώπους). ΟἹ ΟἸτἾ δι᾿ Β 
ΡΡΘΆΡΙΩς ἰπ {86 Γ6Δ] 8 οὗ ἀοδί ἢ δηἃ Ῥγοδοιβα 
ἰο πο τορϑηίδηοθ δηᾶ ζδὶΐῃ, ἐμ6 ἀδοϊαγαίϊοη 
ἰμαὲ τγδλ ἰ0 ὃ6 Ρυ] διοὰ ἰο {Π 6 πὶ ͵ ὁ8 8Ὰ 1ΐ γΈΓΘ 
ἰλυ5: ἭὙου πᾶνο τηογϊοαὰ ἀοαῖι Ὀοίδ 88 (ὁ (80 
Ὀοὰγ δηᾶίο ἰ}ι6 δου], Ὀδοθαδα οὗ γοῸΥΣ ἀἰϑουθαϊοποθ 
γοῦ φοτγίβποα ἴῃ (86 Βοοὰ απὰ σογο Ὀγοῦρβί ἰο 
(818 ϑυ δέ σσϑηθδῃ ὈΪδοο οὗ ΘΟ ποιηρηῖ; θυ ἃ ΤΑΥ͂ 
οὗ βαϊνδίζοῃ 85 ὩΟῪ Ὀθ6ῃ Ορϑῃθα 0. γου, δὸ ἰδδὶ 
γοῦ ΠΥ ᾿ἴγα ἰῃ ἰδ Βρίὶγὶῦ 88 ἰο (αοα, δοοουηκ 
ἰο ἰδ ν}}} οὗ αοα,᾽" ἘΤ]ι18 ἀοοϊαγαίζοη, ὁπ [88 016 
Ἰιαπὰ, ταδὶ ματο Ῥγοἀυσοα 8. Ρδἰ ΠΥ] ἱπιργθαβὶοι 
ὌΡΟΣ ἰμ6πη, Ὀυὺ ὁπ {μ6 οἶον, ϑῃσουγαροῦ ἵμοι ἰ0 
δοοσορὺ {86 οδογοά βαϊναίίου. Ηούουοῦ τὸ ΓΘ 
ποί ἱπέογπιοᾶ τ μοί ΠΟΥ ΚΘ Ὺ ΟΥ̓ ΤΙΔΏΥ "Ω ΔΏγ.--Ν.] 
ἀἰά {ΒΟΓΘΌΥ δἰίαῖῃ πηΐο βρὶ γι 8] 11ἴ6. ἘΠ6 ΔΡ- 
Ροβίϊίοπ θεσίπαΐπς τὶ ἵνα χοϊαίοβ ποὶ ἴο νυ. ὅ, Ὀυὶ 
ἰο οἰ, 11. 19, ἐπ ΟΌ διοαϊηςς πιοσὸ ᾿ἰφμὶ οα 
(η6 Ἰαίίον ραββᾶᾷθ. Ηον ἔογοθα, 88 Ἄοοηἰγαβίοα 
μι (5. ἐχροβί(ἴοη, ἰβ ἐμαῦ οὗὁἩἨἁ Ηοΐηϑημῃ, ἰδδὲ 
Βα γδίοη 88 ρα] Βμοὰ ἰο 86 ἀοδὰ ἰπ οτάεν ἰπαί 
(Π6 7 τοὶχηὶ βοουγα ἃ 116 βαγνυϊγίπρ (ἰ6 ἡυάρπιοηὶ 
οὗ ἀθαῖ νυ ἢ (Π6Υ ὮδγΥθ ἱποιυγτγοα δπὰ τηυδ 608- 
(ἰπαθ ἴο ἐποῦν, ον (μαἱ οὗἉ Υ̓᾿οβίη ρον, {μαι ὑμ6 608- 
Ροὶ νγϑ Ῥγϑδοϊιϑὰ ἰο ἰμ ἀθδὰ ἴῸΓ (86 ρύτροβὲ οἵ 
Βῃαρίησ (μοῖνρ σοηἀίίοη 5ο {Ππ4ὲ, τ 116 ὁπ. [89 086 
᾿ιαπὰ {86 Υ ὅτ προ δοοοτάϊηρ ἰο {86 Β6δὲ ((δε 
ϑίδίθ οὗ ἀοϑίἢ νυἱϑινϑὰ ἃ8 ἃ οοπεϊμαΐηρ ᾿υάρηιλοηί 80- 
οογάϊῃρ ἰο {16 8.68}, οπ {π ΟἴΒοὺ {86} τιμαὶ θὲ 
ΔΌΪΟ ἱπγοῦρὰ (πὸ ἡυάρηοηῦ (Αοτ]βί) ἴ0 δἰΐδιη, 1ἢ 
αοὐ᾽ Β γᾶν, ἰο {μ:6 ᾿πηπιοτί8) 116 οὗ (86 βρὶ τϊ. ΝΟΥ 
18 (μ6 νἱον οὗ Κῦπὶς πιοσθ δά πιΐββὶ 016, ἐμδὺ ἴπ (88 
τοβατγθοίίΐου ἐμοῖς Ἰααιιθηξ ἰῃ {μ6 ον μου] ά 
ΘΟ Βἰϑὺ ἴπ {6} γϑοϊυϊηρ 8 1688 ροσίθοὶ ΤΟθΌγΓοῦ- 
(ἰοπ-θοάγ. ΕῸΣ ΟΣ ὀχ ροβι(ἱοῃ 8 οομδα]ὶ ϑίεῖ κοῦ 
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εηὦ Ἡ ΘΕ ΡΟΓ. [366 αἷἶδο ἐμ6 ΕχϑυσΒαΒ Ὁ {δθ 
Ῥοθοθηβὺβ δὰ [πίργοϑ δὺ ἐδ9 οῃὰ οὗὨἨ 6 ργϑοοάϊῃρ 
ἐρο(οη.---Μ.] 

ῬῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Το σοσωσηοι νἱϑν, Ὑδίοῖ 18 Βμδγθα 8160 ὉΥ͂ 
ΘοΣἸδοῖ, 8068 ἴῃ νυν. 1, ὑπο Ἰοδάϊηρ Ἰάοα, δαὶ ἰὸ 
ἐλο Οκ κι βιΐϑδη, ἴ υἱσγίαο οὗ (86 σοτησηθπΐοι οὗ κἷ8 
μοδτὶ δὰ ἴθ τὲ ΟἸγῖβι, βυδογίπρ ἴῃ (ἢ 6 865} 
ἴδ 189 ἀγίηρ οὗ δ'ὶῃ. 80 ΘΑΥΪῪ 8 ΘΧΡΟΒΙΟΥ 88 0.5- 
ἔπ 88γ8: ““Βυβοσῖπρ πὰ ἰοϊαηρίδίίοι, 16 8 τηθαϊ- 
οἶπθ, ΣΘΏΔΘΡ ΣΩΔῺ ΙΩΟΣΘ ἔχγθο ἔγοϊω ᾿18 ΟΥ1] ἰπίοηί, 
διὰ Ἰδκο [εἶπὶ Τη0ΓῸ δοιπά,᾽ ΤΟΣ: “Πα 
(86 ἦτο 18 ἰο ἴσοι, τ μδὺ 186 ογαοἶ Ὁ]9 ἰ5 ἐο σο]ά, 
Βα ἷ8 ἑοιηρίδίϊοι ἰο ὑἐμὸ τἱρμίθουβ.᾽" Βαυΐ {18 
5 ἰεἰσοἀποΐης {6 Ῥαυ]ΐηθ ἀοοίτγπο οὗὨ ὑπὸ δοιὰ- 
τυπΐοῃ οὗ βϑυδοσίης ὙΣῚῈ Οτὶδί, δἰ βουρὰ ἰλ6 
οΥσῖπδ] οου δῖηΒ πὸ 8] υδΐίοῃ ἰο ἰδ; Ὀοβίάοβ {μ8 
οἰγουμηδίδποθ 18 Ἰοβί βίη οὗ, ἐμαὶ {80 οτἱρίῃδ) 
ΒΆΥΒ “ὙΠῸ δι ἢ Βυ οτοα,᾽ ποὺ “ΠῸ 18 βου ρ.᾽" 
ΛΑοοογάϊηρ ἰο ἐπ Ἔχροδίϊίου χίνϑη ΔΌΟΥΟΘ, 1ὑ Βῃουϊὰ 
δε (89 δἰἴτῃ οὗ Ὀ6] ᾿Θ γα πού ἰο οὐ {890 5'η8 οὗὨ ΟΥ̓ ΒΘΓᾺ 
βηὰ ἃ γοϊπὶ οὗ Βυρροτχὶ ἱπ ἐμοιηβοῖνοθ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ 
(δαὶ ποΐ βἰπηΐηρ αὗθον (16 ΘΧΘΙΡ]9 ΟΥ̓ ΟΕ Υἶδὺ ἸΩΑΥ 
Ὀοοοπιο ἰμοὶν δοοομὰ πϑζοιχο. 

2, Τὸ δῦυθο ὙΜΒῖοὰ ἰλθ πηροῦϊν οδδὺὶ ὁπ ἐδ9 
ἴοτταοῦ σοι ρβῃΐοῃ8 οὗ ἐποὶν δῖπ 88 8 [8] Γθ8- 
808 ἴῃ (6 οἱἰχουτηδίθηοο ἱμαὶ ὑπῸὸγ 766] ὑπ ΘΙ 5605 
τοργονοὰ, ὁρροβϑὰ δηὰ ἰυαροὰ ὉΥ ὑμποὶν σοΏνοΥ- 
εἴοῃ. 

8. Ηοὶγ δοτίρίυγθ ΒΟΤΘΣΘ ἰθδοῖ 68 16 οἰ ΣΏ Δ] 
ἀκιηπαδίϊοπ οὗ 086 Ὑδο ἀΐθα 85 Βϑδί 6 ἢ ΟΥἩ ΠὩ0ἢ- 
Ομ γιϑβηβ; 1ὺ γδίθμοσ ἐπίϊτηδίθβ ἔπ ΤΏΒΗΥ ῬΘΒΑΘΡῸΒ 
δδὲ ἴον κἰ υΘ 688 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ῬΟΒΒΙ ὉΪ9 Ὀσγοπὰ ἐδ στάγο, 
δηὰ τοΐογε πο ὅπ] ἀθοϊδβίου ποὺ ἰο ἀθϑίμ, Ὀυὶ ἰο 
{λ6 ἀδγ οὗ Ογὶβί, Αοἱβ χυϊἱ. 81; 2 Τί. ἱ. 12; ἵν. 
8:1 5:ο. ἱν. 17. Βαυὶ ἴῃ ΟἿΣ ρϑβϑδρβο, 88 ἰῃ σἢ. 
ἢ, 19. 20, Ῥοΐοσ ὈῪ Ὀἰνίμο 1ΠΠυταϊπαίϊση ΟἸΘΑΓῚΥ͂ 
δίἤστηβ ἐμαὶ ἰμ6 8Υ8 οὗὐἨ αο4᾽ 8 βΒαϊναίϊοῃ 40 ποί 
ἰοττοϊηδίο ὑεῖ ἢ ΘΑΥΓΗΪΥ 1176, δα ὑἐμαὺ ἐμὸ 60806] 
'θ Ῥγοδομῃϑᾶὰ Ὀδγοηὰ {πΠ6 ζτανο ἰοὸ ἰδο8θ ὯῸ Π8Υ6 
ἀεραγίοα ἤγουν (π18 119 πὶ πουΐ 86 Ἀπον]οᾶρο οὗ 
(80 δδαθ. Βυΐ ἐδ΄ῖ8 ργοόουθθ ποῖ μον {86 ἀοοίτ! 6 
οἵ ὈΠΙΎΘΓΒΑΙ ΥΘΟΟΥΟΓΎ, οὐοη (Βα οὗ ϑαίδη, {86 
ἄἀθν}}8 ἀπὰ {88 προ], ποῦ ἐμ ἀοοίτῖηο οὗ ρυγρᾶ- 
[ΟΥΥ̓ 10 {86 ο᾽αδηβίηρ οὗἩ τ μῖσἢ {μ6 Ἰλοπιϊϑ ΟΠ τ οΝι 
Δἤτι8 βιι ῃγοοίοα 4}} το σϑϑοῖ {86 οἶμον που]ὰ 
σἸἰδουί Ὀθΐπρ ὙΒΟΙΥ Ρυτὶβοά, δα ἔπ ΠΟΥ ταδὶ η- 
ἴ81η8, {πὲ {86 ΒίΔΥ ἴῃ 1ἰ ᾿ηΔΥ̓ Ὀ6 Βιοσίοποα Ὦγ (86 
Ρογοστηδηδο οὗ ΩΔΌΥ͂ ροοὰ ψόγκϑ ἴῃ {18 118 ἀπ 
ἐτοη δἵϊου ἀοδί Ὀγ 86 ροσίογιηδησο οὗ κοοα ἡγΟΥ ΚΒ 
Δ ΡΓΆΥΘΥΙΞ [ὉΓΥ ἐδ ο ἀδδά οη {89 ρΡϑτὶ οὗ βισυΐγυογα. 
ΟοΥίδοι οἰϊο8 ἃ ραββᾶρθ ἔχοιῃη Φοὴπ Ὀδϑπιαβο., 1 
π ΟΝ {86 ἀοοίτὶπο οὗ (ἢ δποΐοηῦ ΟΠ τος οα ἰδ 
βυ ]οοί οὗ ΟἈγῖδ 8 ἀοδοοπὶ ἑηΐο 8611] 18 Ββιιπιπιοὰ 
ῸΡ 88 90]]1οὈὁὙγ8: “18 ρ]ου θα 800] ἀθβοοθηαβ ᾿πίο 
Ηδάδβ ἰὼ ογάου ἐμαὶ 1|κ9 88 {πὸ ὅΐυλ οὗἉ τἱχμίδουβ- 
ΠΟΑΒ ἀϊἸὰ γὶ8β [0 ἸΏ Οἢ δδύίῃ, 80 ἱῃ 1116 ΤΒΉΠΟΡ 
ΠῸῈ πιῖσὶ ΒΕ Ἶπο ἢ ἔμοβθ 0 ἀπά ον ἔθ Θατίἢ βἰΐ 
ἴῃ ἀδγκπ δα δηὰ ἴῃ ἐΐο βμαάον οὗἉὨ ἀθδϑῖ} ; ἴἢ ΟΥΟΥ 
τὲ ὧ8 Ηο ἀἱὰ μι] 156} Ρθᾶσθ ἰο ᾿πθὴ 95. ΘΑΣΊΝ, 
ζᾶγο ἀο] ἴσοσϑηοο ἰο {86 οαρίϊνοε δηα βἰσιί ἰο 86 
δΠΠπ4, δηὰ Ὀθοδπο ἐπ διὸ οὗἨ οἰογπάϊ βαϊ γαϊΐοι 
ἴο 6] αν Υβ, 8116 Ηο σοπγυϊοϊοα {μΠ6 αἰδοθοαϊοης 
οὔ Ὁπο] οἴ, 80 ἴῃ Ἰ1|κ6 Δ Π ΟΣ Ηθ τηρῶ ἀθ4] 10} 
180 παι δηίδβ οἵ Ηδάθδ, 8ὸο ἐμαὺ ἰο Ηΐηι ΘΥ̓ΘΥῪ 
Κηθα βΒῃουϊὰ Ὀον οὗ ἰΠ085890 ὙΠῸ δῖὸ 'ἴπ ἤοδυθῆ, ΟΠ 
ἐδεὶ} δὰ ἀπάοσ ἰδ εασί, δηὰ ἰμδὶ βδυΐϊης μὰ 

Ἵδ 

Ἰοοβοα {δὸ ομαΐηβ οὔ ἰβοβθ Ἰοπρ- ΘΟ πρα ὈΥΒΟΠΟΙΒ, 
Ηο ταϊρὺ τοίατη ὕσγοτῃ ἐμθ ἀδδὰ δηὰ ῥργϑρᾶσγθ ἴοὸ 
8 80 ὙΔΥ οὗ ὑπο γχοϑιιίγγθοίΐοη.᾽"" Ὑ18μὸ αἰνίηθ 
ἰχας5 οοπἰδὶ ποα ἰῃ {πὶ8 Ῥαβθαρθ τὺ 6 δουδοᾶ 
δρδϊηδὶ πο οδυ8ο οὗ Τη ΒΒ 008 δηὰ ἔθ ὩΘΟΟΒΒΙΥ 
οὗ ἃ ΒΟΙ͂Υ 116; Ὀυὺ ΔΌυ86 ἀοθ8 ποὶ 58:66] ἐμ σἰ δὶ 
ὯΒ89. : 

ἨἩΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τὸ ΟἸ ΓΙ απ 8 Ὀοδί ΔΓΙΠΟΌΣ δραϊηϑὲ ἰδ 6 88- 
885 οὗ Β0Π}Υΐπρ 18 {86 Ὀο] οΥΐηρ, οθοαϊοπὲ δὰ 
ΒΠἰδδῖνθ τοϊπα οὗ βυ ον ηρς ἴῃ ψ ἰσῖ ΟἸγἸβὲ δο- 
οορίοα Ηἶΐβ βυδοτίηρ 88 ἃ οσὰρ ἰθηάδογοὰ ὈΥ ἰδ6 
Ῥδίθσῃυ δὶ μαμὰ οὗ ὝΔοά.---αοα᾽ ομΐϊοῦ ἀοδίρη ἰπ 
βοπαΐϊηρ βυ δου 18 ἰο Πα ΓΔῪ 8 ἴσοι β'π δηὰ 
{86 Ἰυδὲ8 οὗἉ τιθῃ ὑρ ἰο ΗΠ 5ο].---Ξ δ Υί ἢ ρ8 ὉΠΟΣ 
Ῥοσβϑουΐίοι δηὰ δΌ..86 8.6 ἃ ΤΙη68η8 Οὗ ΡΣ γὶπρ 
δηὰ γοβπηΐηρ.--- ὙΠ ΒΙΘΒ. ΔΥῸ 0 ἀδῆροῦβ διραϊηβὲ 
ὙΠΟ} ψγὁὸ οὐρὺ ο Ὀ6 ΘΒρΘοἾ}}}Υ δσιηϑαὰ ὑπο γ ροΧ- 
Βοσι 018 ῸΣ Υἰ ΘΟΌΒΠ688᾽ Β6Κο1---Οὐπδί ον (80 
οοτηζογίϊηρ ἴδοὺ (δδὺ ΟἸγῖδὲ μ88 βυδογοὰ ἴῃ (89 
Βο8Ὲ 70. γου. Τοῖς, 1. δἱ Ηΐβ βϑύβοι: 2. δὲ ἐμ 
δτοαίποθβ οὗ Ηΐδ βυδοσίηρς ἴῃ ὑπο βοΒῃ; 8, εἱ ΗΒ 
δυο υῖης [Ὁ γοῦ; 4. δἱ ὑδο σχοϑυ]ὺ οἵ ἰ(.--- ῬΊΘΒΟΥ- 
νδίϊνοβ δρδαϊηϑὶ συϑδρδίπρς ἱπίο θα  ΒΘΏΒἢ Ὑγ8 γ8: 
1, 186 δσοπηπηαπίοι 1 δηἃ ΘΟΠ ΟΣ ἰο ΟΝ στ βί; 
2. γοαποηὶΐ γοβοοίΐοη ΟἹ ΥΟῸΓ ΓΌΣΙΔΟΣ 81} 7] οΟὩ- 
αἰξΐοι ; 8. {πὸ ΔΌυδ6 οὗ ὑπθο]ονοσα; 4. {86 ΠΘΆΓ- 
Π6ΒΒ οὗ ἰὴ ἱτπηροηαΐπρ δοοουσπὶ ἰο θῸ χοηδογοὰ: 
ὅ. ῬΥΤΆΥΟΡ; 6. σομεϊπαϑποθ ἴῃ ὑπ σοϊητηυπίοη οὗ 
Ἰοτο τιΐῃ 86 Ὀτοίμγοπ; 7. (89 ζουπάϊηρ οὗ 8]} 
ΥΟΌΣ δοίϊοῃΒ ὁπ ἐΐὸ σοσὰ δηὰ βίσϑηρί οὗ αοά.--- 
ΤῊΘ ὈΒΒΑΡΡΥ͂ ΘΟΠΒΙΒΙΘΠΟΥ ἷπ ἐπ ΒΟΥΎΪΟΘ οὗἉ δβἷῃ.--- 
1} γοῦὺ σοπίΐηυο ᾿ῃ ἐλ 6 Βουυΐοθ οὗ βίη, δ βου ρἢ 
ΟἸσίβὲ σαΐῆθ ἰο βᾶγο γουῦ---ΤῈ6 ΔρΡροδυϊῃρ οὗ 
ΟἸτὶβὺ δυιοηρ ἐἰμὸ ἀοαὰ 5 Ὀοΐμ ἐπ 188ὲ ἄδργθο οὗ 
ΗΪ8 οοπαφϑοοηβίοῃ δηᾶ {86 ἰυτηΐηρ-Ροὶηὺ οὗ ΗΒ 
ΘΧα] Δί 0.---ΤῊ 9 ΤΊΘΤΟΥ οὗ αοα οχίοηαβ ὀυθῃ (0 
86 ᾿υάρηηοηῦ- ρτίδοη οὗ ἰδ Υ68]1ὴ8 οὗ ἀθδί.---- 
ἯΠο Μ 111] Ῥσγοδοῖὴὺ; ἰὸ (86 υπίοϊὰ μουβαπάβ, τ} 0 
αἴτον ΟἾγἱβι᾽8 ἀθβοοπί ἰπΐο Η 68 βαγθ Ὀθθῃ ὈΟΓῈ 
δὰ μᾶανὸ αἀἷοὰ τὶ ουὺ ἃ Καουν]θάρο οὗὁὨ {μ6 6ο8- 
Ρ6]---  ϑῃου]ὰ ἰδμαὶ ζδοὶ ποὶ οἰ οοῖς, Ὀὰΐ γαῖ! Ὁ 
Βί ΣΟΙ ΣΙ ΠΟΘ. Πα] 5ΒΙ ΟΠΑΥΎ 26 813 

ΞΤΑΒΚΕ:--- ΚΞ} 8}} [ηὴ6 αἀἰδοῖρ]θ θῸ ρστοδίον ἰθδη 
Ηἶθ. τπδδίορῦ, δηὰ ἰμ9 βογτυδηὶ ρσγοδίοσ ἰπδλῃ ἢΪ18 
Τότ Βα οοπίοηϊί, ἰἴ ἴῃ ἰὴ τον] ἱἰ το 5 1 
Σοῦ 85 ὙΣΓ} γοιν ϑανίοαν, 1 18 Θμουρἢ παὺ γοὰ 
80}}} 6 1ἰἶτοὸ Ηΐτὰ ἰπ βοαύθη. δία. χ. 24. 2.--- 
ὟΊ1 γου ἔγοὶ δἱ βυ θυ ργΒ δηὰ {γι υ]αομβ 1 
γοὰ ΚΗΘῊ (ἢ 0 τ ΒΟ] ΒΟΙΉΘΏ655 οὗ (Π18 ουρ, γοι 
ψΟΙ]ὰ ἸΟΥΓΌΪΥ οταρὶν ἰἰ, ΕΖΕΚ. 11. 6.--͵ἼἸ 6 Βοϊονοὰ 
ΟΓΌΒΒ 18. 1|ὸ βίσοῃᾳ δα]: 88 ὑἰὸ Ἰαίίεν ὑσουοηὶδβ 
ΘΟΥΥΌΡΙΪοΏ, 80 ἀο068 {86 ΟΥῸΒΒ Ῥγχανοπΐ (ἢ 6 ΘΟΥΤΌΡ- 
ἰΐοῃ οὗὨἩ {18 68}, Ῥβ. οσχῖχ. 7]1.-- -δἱη αἱ ἃ βἰδηὰ.- 
81}}} 158. (ὸ νὑν6}1- θοΐηρ ΟΥ̓ ΒΙΠΏΘΥΒ, δοππυδησα ἴῃ 
βίῃ (ἢ 6 βίσχοηρκοβί ῬΆσΎΪΟν αραϊηβί ρτᾶοο, ἰδ9 Ὀδδὲ 
ΓΘΡΘΠίβΠΟΘ 18 Π6Υ͂ΘῚ (0 βἴη.---ΟὨ ΥἸϑ. Δ ΠΤ ΣΟΙ ΘΥΒ 
ἰμ6 Ὀαϑὺ βουυὶσο ἰο (6 σομητοη τ οα] ἧ, ἴπ {δαὶ 1 
πιοϑὲ Θυ ΠοβίΪγῪ ΤΟΓΌΪ48. (16 Ὑἱσ 68 τ Ἀ16}1 ΓΘ στηοϑὲ 
ἀδηχογοιβ ἰὸ ἰΐ.---Τ 0. ομ]άχοη οὗ (6 πνουν]Ἱα 
στίονο τηοβί δί γοὺν βορδγαίηρ ἔσουι {ΠΣ σΟΙΏ- 
τα ἴῃ ; ὈΥ πὲ {ΠΟΥ Θοηϑί ον {ποι Βοῖν 68 θυ ἰ0 
Βδῖηο δηά ἀοβρίβοα, Ηδυρ ἐπ 655 Δα ὙΘΏΟΤΔΟΙΙ8 
ΠΙΆ]166 ΔΓ6 [Π 6 ΒΟΌΣΟΟΒ ΟΥ̓ ΤΠΟΙΣ δΌυ86.--Τ ο τὸ- 
ΤΩΘΙὈΥ̓ΔΠΟΟ Οὗ (η)0 ᾿ἰαϑὺ ἀΔΥ διὰ ἰἰβ Ἰυαδριποηὶ 
ουρὶι ἰο Ὀ6 ἰο 8 ἃ σοῃδίδηΐ ΒΟΥΙΠΟΠ Οἢ. ΤΟρΡοδΐ 
8566, Εο6]. χὶ!, 18. 14; 2 Οογ. ν. 10. 
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11800:- 80 Ὀ]εΒβοὰ οϑοοί οὗ βΒυδονίηρ.---Τ 0 
ΤΥ Β ταΐ γδοῖθ8 οὐ ζγδοθ ἰῃ Ἦΐδ Κίπραοπι. Τ86 
Βυ οτῖη χα οὗ Ομ γὶβὺ ργεδοηΐ 8 τ ὶτἢ ἃ βίΓοηρ πλ0- 
{ὐἰνὸ ἰο ται Ουὐγβοῖνοθ ψΠῈ Η18 τηΐϊπά. 
[ΡΥΤΗΛΘΟΒΑΒ:---Υ 8. 1. ϑπεπια γε ἐσέομῖδ ἱπιίατὶ 

φμέπὶ οοἶδ4.---Μ.} 
[ΠΈΙΟΗΤΟΝ :--- ον 9 ἀοϑίτοβ ποδί πρὶ τΏο0Τ6 μη 

ἸΙΚΘΠοδβ, δηὰ βἰιασοβ ὙΠ ΔΙΥ ἰπ 4}}1 τῖτὰ {6 
ῬαΥΥ Ἰονοᾶ; δηὰ δῦουα 8]] Ἰουϑ, ἐμὶβ ὈΙνὶΏ6 ἸΟΥ͂Θ 
5 Ρυτοβὶ δηὰ ἰρμοδὶ δῃηὰ ὙΟΥΚ5. πιοδϑύ βίο ΚΙ 
ἐμδὶ ὙΔΥ, ἰδ κοθ ὑ᾽]θαϑατθ ἰῃ {Παὺ Ραΐῃ, δηὰ 18 8 
γοϊυπίδυυ ἀθδίῃ, 88 Ρ]αίο 68]18 1ονυ9.---Μ.] 

[ΑΥ̓ΤΕΆΒυΕΥ :---“ ΕΟΥδδσοι ὑμ6ῃ 88 ΟἸγδὶ 
μδίἢ βυδογϑὰ [ὉΓ 0 ἱπ ἰδο δΒοΒῆ, 161 τ18 ΔΓ ΟἿΣ- 
Βοῖνοθ τὶ (88 Βα πιϊη ἀ,᾽᾽ τ} 8 σϑβϑοϊυίίοη ἰο 
ἰπϊίδίο Ηΐπὶ ἰῃ Ηἰβ ροσγίοοὐ δι γα ϑβίοη δηὰ τοδὶ ς- 
πϑδίΐϊοι οὗ ΗΪπιβοὶΓ ἰο {πὸ Ὀ᾿γ πα μὶ}} δηα Ρ]ΘΑΒΌΓΟ; 
ηῃ Ηΐδ οοπίοιηρὺ οὗ 8}1} [86 Θηὐογχηθηίβ οὐὗἨ ΒΘ}86, 
ΟΥ̓ 411} (16 νϑῃλιῖοβ οὐ {818 σου, 118 8110] τη θη 8 
διά ἰΟΥσοσᾷ; ἴῃ Ηἰβ ῥγδοίϊθο οὗ σοϊἱ χζίουβ βουοσὶ- 
(ἰε5;: ἱπ Ηἷΐἱε Ἰοτθ οὗ γνοϊχίουβ τοι γοηθηΐ;: ἴῃ 
τα κίηρ ἰὶ Ηἰβ πιοδὺ δηὰ ἀσὶηϊς, Ηΐ5 ΟἿ]Υ δίυαν 
δηὰ ἀο  κΐ, “ἰο τοῦὶς 86 τον οὗ Ηΐμ ἰπαί βϑηΐ 
Ηΐτ"" ; ἰη Ηἰδ ομοοϑίηρ ἴον (μαὶ πὰ, ἤθη ὑπ 
πὰ οουϊά ποὶ οὐμοΣν 89 Ὀ6 οὈἰδὶ ποὰ, δῦ ὈοΙΌΤΘ 
δουηάβηοο, βθδιηθ ὈθίΌσΘ ὨΟΠΟῸΓΣ, Ῥδὶπ ὈΘίΟΤΘ 
Ῥίϑαδθυγο, ἀθαὶ θοΐογο 116; δα ἴπ Ηἰδ ργοζοστίηρ 
ΔΙΎΘΥΒ ἃ ἸΔοσίουβ απὶπίοτσυρίοα ῥγδοίῖθο οὗ Υἱγ- 
ἰπ ἰο 8 1116 οὗ γοϑί δπ ἃ 6880 δῃηὰ 1π4016Π09.---Μ.] 

[ΒΕΝαΚῚ,:---ὕἘ 8. 2. ““ βιῶσαι. Αρίωπι υεγδιμα; 
ΒΟΉ αἰοϊίων ἀἐ ὄγείί,..".--Μ.] 

ΤῊΒ ΕἸΚΒΊΤ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΈΒ. 

Αυαυδβτικε:--- εν ΔΝ φωοα υἱοί, φιιῖ τε εμπε ποΝ 
ἀἰπισίς; φιὲ συγαί υἵσεγε, πῆ φγορίεγ ἐε, Πονηΐμε, 
πῖλιὶ ὁδί εἰ »Το πίλὶϊο δδῖ ; γιὲ ἰδὲ υἵυξεγα τεομδαξ πιοτ- 
μμ8 68; φμὲ (ἰδὲ ποπὶ δσρί, ἀεεῖριϊ.---Μ.] 

[ΠΕΙΘΗΤΟΝ :--- ΡΟ 16 τὰ Βᾶνο οὐδογυοά, {ἰδὲ 
1η βίδίϑϑβ, ἢ δ᾽ (θυ 1] 0}8 τηυδὲ δ6, 1ΐ 18 ὈοίοΥ ἰ0 8]- 
ΔῸΣ ΠΊΔΗΥ͂ ἰΠϊηρδ ἰπ8ὴ 8 ἴεν. Απὰ ψῬδγβιοΐϑη5 
ΒΥ 08. 6 ΒΆΤῚ6 ΤΟΙΠΊΑΓΚ [Ὁ ΟΠ 6᾽5 ἘΔ ὈΪ, δηὰ συδβίοῃῃ 
ἴον ὈΟΔΙῪ ΘΑ ὕροπ {86 Βδτὴθ στουηά, Ὀθοδυδο 
(πἰηρ8 ἀο βΒὸ τϑὶαίθ οὔθ ἰο δῃοίμον, {μδὲ ὅχοορί 
{8600 6 δἀδρίθα δῃὰ βυϊ δὰ ἐοροίμοὺ ἴῃ {16 σΠληρο, 
0 ἀνδ1}8 ποὺ; γϑϑ, 1ὺ Βοπη ΕἾ 65 ῬΓΟΥ͂ΘΒ [86 ὙΌΤΒΘ 
ἴῃ [89 τοῖο, ὑβουμῆ ἃ ὕδνν ὑπ 5,8 ἴῃ ῬΑΥ ΙΟΌΪΔΡ 
Βθϑῃ ἐο Ὀ0 Ὀοϊίογεά. Τμυ9, Β417 χοϊογιμδίϊονϑβ ἴῃ 
ἃ Ομ γἰβιίϊδη, ἑατη ἴο Β18 Ῥγοὐαάῖσθο; ἰὐ 18 ΟὨΪΥ Ὀεπὶ 
ἰο 6 ἐμοτου ΠΥ Τοἤοστηθα, δὰ ἰοὸ χῖνα ὑὉΡ τ} 
811 ἰΔ015; ποΐ ἰο γα οὴθ 4] ἰο ἰ 8561} δηὰ ἐδ 
ὙΟΥΪὰ δη, δ8 10 οσα, ΒηοΟΠοΡ ΠΑ] ἰο αοἷ: [0 
ἐμαὶ 18 Ὀαὺ 74]86 }]Ὺ Βὸο δῃᾷὰ ἴῃ τὶν ἰ{ σαπποὶ Ρ6. 
ΤῊ ΟΗΪΥ ὙΦΑΥ͂ 18 ἰ0 τᾶ Κὸ 8 Β6ΔΡ οἵ 4]], ἰο δδτὸ 
84}1 βδου δορὰ ἰοχοίμοσ, δῃὰ ἰὸ ἴἴἰγὰ ἰο πο ]Ἰυδί, Ὀυϊ᾿ 
Δ᾽ οροίθοΣ δηα ΟὨΪΥ ἰο Θο4.---Ἐ.] 

[Π|υδὐγαιϊοι οὗ υθυβθ8 8 δπἃ 4, ΤῈ6 Ῥοσί β8γ8 
οὗ ἰὴ9 ογχῖοβ οὗ Βδοοβυβ:--- 

“7ωγϑα γῆ; πιίκίασιε υἱγίε, πιαίγεεσμε πε μ.μὲ 
ν ἱρποία αὐ ξαρτα 7εΓκέων 

θττν, Μοὶ. 8, 820, οἱς.--Μ} 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΙΥ͂. 7-11. 

ΑΝΆΣΤΕΙΕ :---Ἐχηογίδε οι, ἴῃ σοητοιαρ δέοι οὗ ἐδ 9 δρργοδοπίης οῃὰ οἵ 41} {ἰηρ 5, ἴο Ῥγδίο ἢ δ ὕγδυ, ἴο [στὸ δῃηὰ ἴο ὅσ, ὦ 

βοστο οἴμοῦβ ὙΠῸ δο εἰ (ΠΟῪ δυο γοοοϊνοᾶ, δηὰ ἢ ἃ ποζὰ ἴο βθοῖὶς ἐπ ὀυοσυ ης (δ κΊΟΓΥ οἵἉ αοὰ. 

Ἵ Βαΐ (86 δηά οὗὨ 411] ὑμπίπρβ 18 αὖ ἰδηᾶὰ: 6 γὸ ὑδθγοσθ ΒΟΌΣ, δηὰ πδίος πηΐο 
8 ργϑυοῦ. Απά δρονϑ 84]] ὑμίηρβ βᾶυα ἔδγγθηῦ ΟΕ Υ͂ ΔΙΙΟῊ Ρ ̓ὙΟΌΓΒΟΙΥΘΒ: ῸΓ ΟΠΑΙΙΥ͂ 
9. 588} σου δῦ ὁ (86 τιυϊεϊυἀθ οὗὨ Β1π8. [786 ΒοΒρ (Δ! 1ὑγὅ οη6 ἴο δηούμον πιϊμουΐ σγυσρίηρ. 

10 1Δ.8 ΘΥ̓ΘΥΥ τδπ δέ τϑοοϊγοα {Π6 σὶβῦ, ευδιν 80 τα Ἰ ὨἸΒίοΥ {8:8 Β81ὴ6 ΟΏ6 0 Δηοί6Γ, 88 ροοὰ 
11 βιοτγασὰβ οὗ (110 τιδη 10] στδο οὗ αοὰ. [10 ΔΩΥ ἴδῃ βρϑδᾷξ, ἴεέ λΐγι βρεϑαΐξ 88 086 οτδοΪθβ 

οὗ αοά; 1 ΔῃΥ ταδῃ πη βίου, ἰδὲ ᾿ἴην 40. 1ὲ ἃ8 οὗ {πὸ ΔΌΠΠΥ" τ ἢ αοα οἴνου, υια 
αοά ἴῃ 81} ἐΐηρ8 τᾶν 06 ρ]οτιβοά (μβσουρὰ 688 ΟἸγὶβὺ: (ο σοτὰ Ὀ6 ᾽Ῥγαΐθθ δηὰ ἀο- 
ΤΑΪΏΪΟῺ ΖῸΓ ΘΥΘΥ δηἀ ουοσ. Απθῃ.1 

Ψεγεοῦ. Π σωφρονήσατ ε:.Ὀο Το ροτγαῖΐο, οὗ ἃ ἰοιηροταῖο πἰπᾶ: νή Ψ ατ ἐπε βοΡοΥ.---ἰῦ, 
εἰς τὰς προσευχάς; (τάς ἰ4 οπηέ δὰ ἰῃ Α. Β. δΔηὰ ὈΥ ΓΟ ΤΊΔΙΝ :) δ[80 [ἢ . 8η.--Μ. 
5 Τ ΔΗ δαΐο: “ΚΑ ΡονΘ 81] (πίημα μαυίηρ ἰονο ἰπίοπβο ἰοαγὰβ ὁπ0 ΔΏΟΙ ΠΟΥ: οὗ ἐκτεν ἣ δοὸ οὗ. ἀπ ρόμι, 
καλύπτει, Α.Β. Κι. ΠΟ πιδηη δηιὶ Τἰβοοπαοτγί, 8180 ΑΠογὰ: καλύψ ες 1.. Βοσορῖα, ἰ8 (10 ταογο ἀἰβῆσοϊς 

τολάϊηρ.---ὠ γά πη--Ἰον6.---Ἀ1.} 
οΓΕΘ 9. 2 ἐλόξενο ἐπ ΠΟΒΡΈ ΘΙ ἐς ᾿ς 

νεν γογγνσμοῦ, Α. Ἐ., οά. Βίπαίε., Ταολπι., ΤΊΘΟ;., ΑἸ. γογγνσμῶὼν, Βοο. Κα.1, ἸὙταχδίδῖο: 
“που πιπτιηπηγίη,᾽ δὸ ἀθγηλη.--λί. 

ΓΒ 10. Π ὙΤΑΠΒ]αῖθ: “ ΕΔΟΒ πλαπ, 85 110 1189 γοσοίνοά ἃ αἹ' οὗ στασο."--Μ. 
οτΒο 11.[8 ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ Θεός -" 85 ουΐ οἵ [6 ρος σι πίοι Θοὰ Ὀσδίονεοί ἢ," δὸ ἀθττηβῃ, ἴδ 

» ΑΠΠΟἹ δπὰ Οἰμέτβ. ἘΜ] 
ἐστι ν-ῖς, ποῖ ὃς.---Μ.] 

10 Ὑγβηβὶαῖο: “ ΤῸ ὙΠ οση [8 [10 ΠἸΟΤΥ απ ἢ 9 ῬΟΎΨΟΣ (ΟΥ̓ πὰ) ἴο [0 ἀο8 οἵ [89 ἀζ68. Ατλθη."--1.} 

Ἄο͵8δ6 8. 

ἀοκᾶὰ; ποτα ὈΘΖΊῺΒ 4180 ἃ ὩΘῪ ΒΟ6Υ16Β οὗ ἐΣΠΌ ΠΗ, 
ἐἱοη8 οἰ οβοῖν οοπησοίοα ψ τ ἐπ 6 ἐπουχὶὶ οἵἁ ἐδ 

ἘἈΕΘΕΤΙΘΑΤ ΑΝ ΘΑΣ ΕΘ ΕΙ͂Σ ὁῃὰ οὗ 41} (δίηρθ. [{ μ88 Ὀδθὴ ββονγῃ ἐμαὶ Ῥεΐοῦ 
ΨΕα. 7. ΤῊ σοπηροίϊοπ ἴ8 τ ὑδγ, δ: {86 ἴῃ σοασαοπ τυ (6 ΟἾΒΟΡ ΑΡροβί]θβ, 788. νυ. 7. 8. 

ΑΡοβέῖο ἔα Κο8 ἘΡ δῃὰ ΤΥ ΟΥ ΘὨΓΌΤΟΘ5 ὑμ6 ἐμοιρηΐ [9; 7040 18; 1 «πο. ἰϊ. 18; Βν. ἰ. 8; χχὶϊ. 10: 

[8αὲ ἰμ9 υοτὰ 18 τϑαὰγ ἰο ἡυὰρο {19 Ἰἱνίπρ πὰ ἐμὸ., 1 ἼΒ688. ἰν. 17; Βοιω, χῖϊ. 1]. 12; 1 Οογ. ΧΥ͂ 
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δ1; 2 ον. νυν. 2; ῬᾺῈ]]. ἱν. ὅ, ὀχσροοίθα ἱἰμδὺ ἐδ 
δεοομὰ δάἀγοηΐ οὗἩ ΟἸχὶδὶ δηᾶ {6 ϑηὰ οὗἉ ὑπὸ 8190 
Ῥγοβθηΐ ἀἰβρϑηϑδιίἑοι ὙὙΟΥΘ ΠΘΑΙΪΥ ἐπ ροπαΐηρ, οἷ. 
οἰ, ἷ. δ: ἵν. δ. 17. 18; 1. 7; γν. 4; 2 Ῥεῖ. 11ὲ. 10. 
11; Μιι. χχῖὶν. 6. Τ}νβ τδΥ Ὀ6 δοσουηίοα [07 ὉΥ͂ 
ἰ8ο 14οὐ (μι ἐμ σοταὶηρ οὗὁἨ Ομ γἰδὲ πὰ {Π6 Β65}} 18 
6 Ὀοφίππΐης οὗὨἨ (μο νου] 8 148ὲ ροσὶοα, ἀυγίης 
ψ ἢ 0 ΓΌΤΙΒΟΣ τουϑ]διϊοη οὗ ζύϑδοθ 18 ἰο Ὁθ 
εἐχρεοίοα; δηὰ μα δοοοτγαάϊηρ ἰο (89 τη]πα οὗ 6518, 
Ηΐ58 ἀΐβοῖ 198 οὐδέ ἰο δοηϑίἀοσς Ηΐβ βϑοοπᾶ δοτυ- 
ἴῃ 88 ΔΙ ΔΥΒ 61080 δί μΒαπᾶ, δπᾶ ἰο 6 Ῥσγϑραγϑᾶ 
ἴον '. “Τὶ οὐρὰν ἴο Ὅ6 ἰδ μοῦ σοησοτῃ οὗ Ὀ6- 
Ἰΐονοσβ ἰο ἣχ ἱμποὶσ τοϊπαβ ζ}}}γ οα Ηΐβ βϑοοπὰ 
αὐγοηϊ.᾽" Οδ]νῖη. ““ἼἼΟ ἴἰνο ἰπ {86 Ἰαίίον Βα] ΐ 
οὗ (16 τΟΣ] 5 ρμΡοσὶοᾶ, νιΐοἢ Μ{11] αὐ ον 
οἢ. ΑἸΙΒουρὰ γγχῊο ΤΑΥ͂ ποῖ ᾿ἰΥγ9 ἐο 8060 ἱΐ, ΔΙ͂ΟΣ 
ἀεϑι ἢ τ 8}8}} γ68}1:9 111δὺ γγχὸ δΔ΄6 πϑδν ἰἰ.᾽ ΒοΟΒ. 
7 ἰ8 ΒοοΥο ἰο Ὅ6 ΤΟΙ ΘΙ οΓοα ἱμπδὺ ποίη Ὀπὶ 
186 Ἰοπρ- θυ δ τῖηρ ΟΥ̓ αοα 18 δυγϑϑίϊπρ (86 υὰρ- 
πηδηὶ, δρᾶ ἰμδὶ Ηρ 15 σουπίϊης ὈΥ̓͂ {80 τη ΒΌ ΓΟ οὗἁ 
οἰογγ, δοοογάϊηρ ἰο ὙΒΙοὶ ἃ ἐπουβαηα γ68Γ8 
ΔῈ Ὧ8 006 αδΔΥ (2 οὶ. 111. 8; ῬΒ. χο. 1) Το 
ΘΙΕΡἢ.8515 οὔ πάντων 1ἰΒ ποϊογοτίμν. Βεηροὶ; ἔπ 
αάροφιι εἰΐαπι ρείμζαπίϊδ πιαϊοτωπι δἰ ραδειοπι ρῖο- 
τυηι."--Μ. 
Β6 τοι ροσαῖθ ᾿μβοσϑίοσθ δ ἃ ΒοΟΌΘΣ ποῖο 

ΡΓΙΑΥΘΙΒ.--- ΑΒ ον [οτὰ ἴῃ σοπίοι ]δίΐοη οὗἨ Ηΐ8β 
ἀδὺ ἐχμοσγὶβ 9 ἀ18601}165, {κ6. χχὶ. 84, ““ΤΔ]κ6 
δοθα ἴο γοΌΓΒΟΙ 68, 168 αὐ ΒΗΥ (ἴτὴ6 γοὺΣ μϑδσίβ᾽ Ὀ6 
ΟΥ̓ΘΡΟΒΑΡ 6 ἃ τὶ δυγίοὶ ἰπ, δη ἃ ἀγ ΠἸΚΘΉΠ6ΒΒ, 
δη οὐγ68 οὗ {818 1176,᾽" 8ὸ ὑπὸ Αροβί]ϊθ μόσθ θχ- 
βοτὶδ υ8 ἰο σωφρονξεν--οἴἰο δοὶ τ ϊβοὶ Υ, ἰο Ὀ6 ἐθπι- 
Ρεγλίθ δῃηἃ χηοάοδί. [{ ὈΥΪΤΩΔΡΪΥ ἀοποὶθβ Ὀοα γ᾽ 
᾿ΘΏΡΘΓΆΠΟΘ, ὕπο τηθηΐ] Οἰβογο οι δηἃ πϑίοῖ- 
υΐποδα, οὗ. οἷ. νυ. 8; Βοιὼ. χὶϊ. 8; 2 Οοσ. νυ. 18: 
Τῖι. 11, 6. τεσίο ᾿ἴνθ ΒΟΌΘΣΙΥ, τη ογαίοΥ 
θοί8 ΒΟάΣ]γ δηὰ ταϑη 8 }}} 88 ἰπ ὁἢ. 1. 18. “Τοι- 
ῬΈΤδθο9 10Δ0]]14.965 Υἱρίδπσο, δῃᾶὰ Ὀοΐμ αδἱὰ 
ῬΓΆΥΟΓ.᾽" ΒΗ ρΟΙ.---ἰς τὰς προσευχάς, ἰμ6 ῬΊυΓΑΙ, 
Ὀδύδη86, 85 Ηυ58 ΤΟΙΠΔΓΚΒ, ἰθοτο ἃτὸ αἰδογοπί 
Κίπάκ οὔὁἨ Ῥγουογ δηὰ Ὀδθοῦῦβθ ρσαυοῦ οὐρδὶ ἰο ὈΘ 
ὙΪΠΒουΣ οοαβίηρ. ΤῊ ΥΟΙΘΓΘΠΟΘ 18 ῬΧΟΌΔΌΙΥ (0 
ἦχοι, του δῖ ῬΤΆΥΟΥΙΒ οὗ 86 ΟΒΌτΟΝ. 

Υχεβ, 8. ΤΏοα 90]]ὁνγ}8 86 58.}}} τότ ἱτηιροσίαπὶ 
ἐσμογίδιΐου ἰο ὈγΟΙΒΟΥΪΥ ἴον δοοογάϊηρ ἰο 1ὲ8 
ΤΘΆ] πδίυσο, οἷ. οι ἐκτενῇ οἷ. 1. 22. 1 ον. χἰὶϊὶ. 1, 
εἰα.; χἷγ. 1. Τὸ 18 (86 τοί ΒῸΡ οὗ 8}1 86 ἀυ(168 
ἰοοὺγ πεὶρῃθουτ. ἩΒΟΓΟΊΟΥΘ 8 ΥΔ Ϊη ρ, ῬΥΔΥΟΣ 
ἰξ ἰηάογο. 
Βοοδῦδβ ἴον ϑ οονοσοῖβ ἃ συ] ϊταᾶθ οὗ 

δἰ ῃ8.---καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. Ὑπ6 πογὰβ 8.9 
οἰϊοὰ ἥγοτα 1μ9ὸ ΗφΌτοιν ποί ἔσοτη ἰδ ΤΧΧ, οὗ 
Ῥχου. χ. 12, οἵ. οὮ. χυἱ!. 9, θὰϊ ἐ86 ΤΟΥΊΏΘΥ Ρᾶ8- 
Βδρ6 τοδβ: “Ηαίγοα βιϊγγοὶ ἢ ὉΡ βίσὶ ἴθϑ, Ὀὰὲ ᾿ου 
ΟΟΥΘΓΟΙΝ 4}1 51πη53᾽; δηα {πὸ Ἰδίίοσ : ““Π ἐδδὶ 
ΠΟΥΘΡΘΙῚ ἐγδηθργοβδίοι, Βα οί Ἰονθ.᾽ [Ιἢ Ὀοΐὰ 
᾿πδίδποοθ {886 Τϑίεσθησο ἴ8β (0 Ἀυτηδη ἸΟΥ6 ἩΒΪΟΩ 
15 (0 οοπδῖρει ἰο ΟὈ] νοι ἰδ δῖ μΒ οὗ οἴμβοσβ' ὅϑ΄011θ 

860 ἴῃ [9.9 6 σοίδγεποθ ἰο θεπ. ἰχ. 28, διὰ 
ΘΟη51ἀ6Ρ ᾽ξ δὴ θαβυ ἐμβίηρ; δο φϑβαγίυβ οὗἨ Αὐ]θβ 
ἈΒΥΒ: "“ΤΉΘΓΘ 8 ποὶ ΊῺ 5 ΤΟΥ͂Θ ΘΆΒΥ ἔμ 8 ΘΟΥΟΥΙΩΡ 
ΘΏΘΒΕΙΓ ΟΥ οἰ Βου8 1 ο]οΥ 68." ΒΒαὶ ἤουρίνθπ 688 
8 ΒΑΓ] 50 ΘΔΒῪ ἃ ἰθ8ῖ. [1 158. Ὀοίΐον ἰο δχρ]αΐη 
ἦι οὐὁἨ 16 τηϑὶ σμελΐπ 688 οὗἩ βὶπ π ἱοἢ ἔτ ρίν θη 688. 
ΓΟΥ̓́ΣΥΒ ἘρΡ. Τμθ οἱ] Ῥτοίοβίδῃν οχροϑιτουβ ὑη- 
ἀοταίαηὰ ᾿ξ {ΒΕΓ ΌΤΘ σἱ ΚΒΕΥ οὗἨ Βυσεδῃ ἸΟΥ6 ΡδΥ- 
ἀοπίηνς ἰμ6 βἷῃ οὗἩ ΟΌΡ ποίσουν. “ΤῈ6 οονθείης 
ὌΡ σοϊδίοβ ἰοὸ πῖδὰ ποί ἰο ἀαοἂ. Νοίμϊηρς σδὴ 
ΘοΥον (ΠΥ βίῃ Ὀοΐοσο αοα οὀχοορί ζαϊμ. Βαὺ ΤΥ 

ἸΟΥ9 ΘΟΥΘΙΒ ΤΩΥ ποὶ ἢ θΟῸΓ᾽ Β βὶη, δηα ᾿υϑὲὶ 88 αοα 
ΟΟΥ̓́ΘΥΒ ΤΩΥ̓ Βἷπ 17 1 ὈΟ6ΙΙοτα, 80 οὐρσίι 1 4͵8ο ἰο 
ΘΟΥ͂ΟΣ ἐδ0 81 ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ΠΕΙ ΌουΣ. ἢ Γαΐμον. 50 
8180 ϑιοίμεν, Ἠοδίηδη, 16 Ἐ]ὸν, Ἢ ᾿οδίη κου δμὰ 
οἶ88β. Ἐνϑῃ Ἐδβίϊυ5, 6 Βουβἢ οὀχροβίΐζου, δὰ- 
ΤτηΪὶ8 ὑμαὺ ἐλ αὐοἰϊδίϊοη δβυδίδὶ 5 ἐ0 Ῥτγοἰοβίϑδῃηϊ 
Ἔδσχροβιιΐοη. Βαΐ ΤΩΔΗΥ ΒοΙηδηΐϊβθί δηα Γαι] 0}8]- 
ἐδῖ16 ὀχ ροβίΐουβ ὀχ δίῃ ἐμ Ῥββαρο οὗ τιουὶϊὶ δηα 
δἰοπίηρ υἱσίυθ, νι ῖοι (Δ6Ὺ δϑοσῖὶθο ἰο ἐμ Ἰουθ οἴ 
ΟΡ πο ρουΣ. ϑολθ αυοία Μαίΐ. νἱ. 14. 16, 
θυὺ πὶ Ῥαββᾶζα ΒΙΙΩΡΙΥ ΔΕ σΤ5 {μὲ ΤΟΥΣΙΎΘΗ ΑΞ 
8 ταδ 8 ΡΟΒΒ10]6, ποὺ ὑπδί ἐἰ '8 ΡῬοβὶ εἰν ῖγ οοοιοά. 
ΟΙΒΟΥΒ, ψυἱϊ τοίθσοποθ ἴὸ 4868. τ. 20, βυχκοθὲ 88 
δοι υἱ ἐγ ἰθηαϊηρ ἰο ἱτρτογθιπθιὺ [ἰμπαΐ οὗἨ ΟΥΒΘΙΒ, 
--Μ.], Ὀὰΐ (18 18 ζογείρῃ ἰο ΟἿΣ Ῥᾶβϑβδβᾷθ. ὅτι 
ΒΘΘΙΏΒ ΒΟΎΘΥΟΘΙΣ ἰο σοΟὨἤϊοὺ ὙΠ ΟἿΥ Θχροβί οι, 
Ὀυὺ 118 ἀοδὶχῃ 18 ἰο χῖνο (860 γοᾶϑοῃ Ὁ} (6 ἐκτέ- 
νεια οὗ Ἰογθ.0 “1}ὸ ΑΡροβίϊο ἰδῖίκοβ ἴὉῸΣ στγδηϊοὰ 
ἰδὲ ΟἸ ΙΒ 85 ἸΟΥΘ 6 δποίμ ον, 8.1}} ἢἣθ σϑοοιὴ- 
τα ηἀβ ἰμϑτὰ ἰο ἀχρδπα διὰ 'ῆογθαβο ἰπ ἰη9 Ὀχοί- 
ΟΥΪ ἴονγθ Ὑπό ὑπ} ι4Υ9, Ὀθοδιι86 ἔσθ Ἰουθ 
ἴοτσῖνθβ ἃ του] 6 οὗ Β᾽η8.᾽ 1 ὍΟογ. χὶϊὶ. 4-7; 
Μαῖν. χυἹδ. 22. βίοῖχοῦ. Ασοοτάϊης ἰο Βοζᾷ (ἢ ὁ 
σοῃποοίΐοι 18: “079 0.0 διοίΒ6}, Ὀθοδι86 ἴογο, 
88 ἐμ ϑουὶϊρίυγο ΒΔ Υ8, σϑιηουοθ ἰδ 6 βυϊδίϑησο οἵ 
δι τῖο." ΟΔΙΟΥ͂ ΤΟΙΏΔΙΚΒ ΟἹ {818 σονουΐηρ οὗὨ βὶῃ, 
ὑμδύ 1ὑ ἀο68 ποί ἀο Δ'ὟΎΔΥ τ] 1} ἐμ6 οογγχοοίϊης οὗ 
ΟὟ ΠΟΙ ΏΡουΣ, Δίαιὶ, χυἹ δ, 1δ, δηὰ ἐπδὲ 10 ἱβ ω6- 
ΘΟΒΘΑΡῪ ἰ0 αἰδιϊηροΐϊθ Ῥυ Ὁ] 6 δηὰ Ῥγίγαίθ κἴῆβ, ᾿ 
Ὀοίνοθη ΚΗΟΥΏ Δπαὰ σοῃσοΑ]οα β'η8. [ςΑἸξογὰ 
(1 ΏΚΒ ἐπα ἐδ τηϑδηΐϊης ἰ8 ἐμ ἱ ἰὴ οὗ οἴη ΘΒ 
Ῥοίὰ ἔγοτῃ 059 δῃοί μοῦ δῃὰ ἴῃ αοάβ βἰρηὶ, ὉῪ 
χησί 8] ΤΟΥ ΌΘΔΓΘΠΟΘ δηὰ ζου ΊΥθμθθθ. Ηρ δάγο- 
οδίθβ ἰοὸ ἱδκο {80 Ῥϑββᾶρὸ ἰῃ ἀἐΐϑ πνὶἀοδὲ Β6}86, 
““ὩἀοΓβίδπαϊηρς Σὺ ὈΥΪΓΔΥΪΥ οὗ ζογρχίνοὴθδββ Ὀυὺ 
{πθῃ 8180 οὗ ἰμαὺὶ ρῥγογοῃζίοι οὐὁἨ βίῃ ὈΥ Κἰηα]!- 
Π658 οὗ ποζὰ δηά ἀθοϑᾶ, δῃηὰ 4180 ἐμαὶ ἱπίοσϑβϑὶ οι 
ἴῸΓ βἷῃ ἱΏ ῬΥΔΥΟΣ, Μ ΐο ἀΡῸ ἐμ σομδίϑης ἔσγυϊὶβ 
οὗ [ογυθαΐ ᾿οσθ. [Ιἰ ἷἰβ 8 ἰγσυϊῃ ὕγοι το 70 
πθθα ποὺ ΒΕΓ ηἸς, ὑμδὺ ΘΥΘΥῪ 81} το οἢ Ἰονο δἰ 685 
ἔγοιῃ τω 8} 8 βίεὺ 15 ἰδάθη ἰπ αοὐ᾽ 5 βἰιὺ 4150. 
ΤΏΘΓΙΘ 8 αὶ Οπ9 οἰδοϊοπί σα89 οὗὨ {πο πἰάϊηρ οὗἉ 
βὶπ: Ὀαΐ τηαίυ8] Ἰονθ ἀρρίϊεδ ἐμαὶ οὔυ8θ: ἀγαιοα 
ἐλ υπιυογϑαὶ σου ΟΥΟ (δά ραγίϊσυϊαν δἴῃ. Τὶ 
ΤΟ, 88 ἸΟΠΩ 88 1 18 ποὺ ρογνοσγιθα ἰπίο (89 
ἐδουχσῦ ὑμδὲ Ἰονὸ (ον ὰβ οὐ σΒ ΟΟΥ̓́ΘΤΒ ἃ ΙΔ} 8 
ΟὟ δἷῃ “ἐς »γοπιογίίο᾽ ποϑὰ ποὺ δηὰἃ βῃοι]Ἱὰ ποῖ 
Ὀθ οχοϊυαορα."--Μ.] 
[οτάβινοσί : “85:, Ῥοίονυ δὰ βροόκθῃ οὗὁἉ Ἰουθ, 

δίτοίολίπο {δε οαὐ πιίμοιΐ ἱπιοσσαρίίοι; δηὰ 
86 Ῥαβϑαρθὸ Φ98Ππ|68 Υ. 20, οοπδἀογτθαὰ ἰοχοί μον 
} (πὸ σοπίοχί ὮΘγ6, μ6τ δ. Ῥοίορ 18 ῬΓῸ- 
βαηηρ ΟἸγἶϑὶ 88 ἐμοὶ ΕΧΘΙΩΡΪΘ, ΤΩΔΥῪ δυρραβὶ 8 
Ὀο] οὗ, (παὺ μὨ6 18 σοαρδυΐης ἰμδ9 ἀοί οὗ Ι,ονϑ ἰοὸ 
ἐμαὶ οὗἩ 89 ΟἸονα Ὀἷτὴ δίγείολίπσ οὐδ ὑμοὶν πὶ .8 
οῃ 6 ΜΟΓΟΥ͂ ϑ'ϑαί, δηὰ ζΖΟΥτΪπ 8 Ρατὶ οὗ {89 
ΜΌΓΟΥ ϑεαὶ (ἔχ. χχυ. 18-20), (89 ϑιῃ]ο οὗἉ 
ΟἸὨ τ δι᾿ Β ὑῬσορ ἰδίου οοσοτίπο οὗ 5ῖ1π2." -- Μ.} 

ψεκ. 9. Βθ6 Βοβρὲϊα]9 ᾿ουυασᾶβξ οὔθ 8}- 
οἴμβοσυ σὶϊπουῦ συστλτί  Ρ.--ΟΥ. οι. χὶϊ. 
18; ΗδφςὉ. χὶϊ!. 2; 8 Ψη)ο. ὅ; 1 Τίπι. ν. 10; ΤΊ. 1. 
8. “ΡΟΙΟΙ ΤΟΙΠΙΘΙΩΌΘΥΒ ἰ0 ὮδΥΘ ποαγα {1118 ΒΥ Ϊη 
ἕγοτα ἰμ6 1108 οὗ ΟἸ γί, Μαδιῖ. χχν. 86; 6 ἀο68 
ποῦ τ θ8 Ῥοιηρουβ Βοβρ (ΑἸ γ, [1κ0. χὶν. 12, Ραΐ 
{μα Ομ τι βιϊδη, ΠΟΙ͂ Ποϑρ δ ΠΥ το τ δα ἢ] 
ὙΓΘ]ΟΟΙΤΊ6Β ὈΥ ἰδ Ῥγοϊαριϊηρβ οὗὁἨ Ῥυχο ἰονα ΒΟΘΑΥ͂ 
ΒΙΣΔΏΡΟΓΒ, ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΥ ΒΟ 85 Δ΄Ὸ οχὶ θα οὔ 80- 
οσουπὶ οὗἩ ἐμοὶν σοηζοββίοη οὐἁἨ {μ6 ἰσυθ τοϊϊρίοη, 
εἶν 65 (θτ χζοπί]ο δηὰ Ἰουΐῃρ ἰγοαίπηθηΐ, δηἃ ΟὈΥ68 
ἴον ἰβθτι 83 ΤΟΙ 6ΤΒ οὗ Ομτὶδὺ ἀπὰ ζ6]1οὁγΥ- οἱ" 



18 ΤῊΕ ΕΙΒΒΤ ΤΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ξοὴ8 οὗἩἨ ἐμ Ομυγοὶ.᾽" Οογμαγᾶ, “11οὐ 5 ἰδῖκθ 
μβαρὰ ἰοϑὲ, βαυΐης Ὀθ6ῃ Βαγὰ δηὰ οδγοΐθβθ ἱῃ 6ῃ- 
ἰογί αἰ πίη βίσδηοσβ, (89 δΈ ΘΙ 6; οὗὨ {86 δὺ ΠΥ 
Ὅ0 ἀοπίοα υ8 δίϊζοσ (115 11{6.} ΑἸΌΓΟΒΟ.--- ἄνευ 
γογγυσμῶν, πὶϊπουὶ ἜΧΡΤΘΒδίοἢΒ οὗ στρ τπρ ὉΥ 
ΔὮΣΘΙ ΟὯΘ ΒΘΟΙΘΙΪΥ αίγνοδβ γοϑηὺ ἰ0 ἷ8 αἱβρ᾽ θδϑυγο 
ΟΥ ΤΟΡΣΟΔΟΙ6Β δηοίμον τϊὶ ἰῃ6 Ὀοηθδίδ ἢ6 [88 
γτοσοίγοά, Τὸ ὀρροδίίθ 18 8 δθουα}, ρυτὸ δηὰ 
ὉΏ86188} δρί τὶ, Βοιὰ. χὶϊ. 8; 2 Οὐγ, ἰχ. 7. [Νοκὀ- 
δηάον Οἡ. Ηί. 1. ῬΡ. 847. 848, τοΐοστίηρ ἰο Τοῖ- 
(]1]14ῃ, αὐ ὠτοότγεπι, 11. 1. 8.; ὧδ γε) υπῖο, ο. ΧΙΠ: 
ΦΤ}9 σδΥΘ οὗ Ῥγχουϊηρ [ῸΣ {μ6 δυρροτὶ δηὰ 
τη ίθη8 06 ΟὗὨ Βίγδηροῦθ, οὗ {8.6 ῬΟΟΣ, {186 δϊοἷς, 
1Π6 οἹά, οὗ πίὶάονβ δηὰ οσρῆδῃβ, δὰ οὗ ἰδοβο ἰπ 
ῬΥΐδοπ οα δοοουπὲ οΥ̓͂ ἱμοὶν ζαϊίδ, ἀονοϊνοα ὁ 
89 8019 Οδυτοῦ. ΤῊ γ͵δ8 ομο οὗ (80 τρδῖη 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ [Ὁ πο (Πο0 οοἸ]θοίϊοι οὗἁὨ γτοϊυμία τυ 
σοπιτϊθυϊ οΏδ, ἰπ ἐπ ἈΒϑοπ Ὁ 1686 ΦοΟΠΥΘηΘα [ΟΣ 
Ῥυδ]ὶο ποσβΐρ, τγὰϑ ἰῃδιυϊοα ; δηα (89 ΦὨΔΥΥ 
ΟΥὗἩἨὨ ἱπαϊνἑἀυ}., ογϑόυον, 1οα ἐποὴ ἰο οδιλΐαίθ 
ΘΟ ἢ ΟἰμοΣ ἰπ {16 βδμ κοοὰ σψοσκ. ἴῃ ραγίΐου- 
ἴατ, ἰὑ νγγχδβ σοῃβί ἀδγϑὰ 85 Ὀδθ]οηρίηρ ἰο {μ6 ΟΒο9 
οὗἩ (πὸ Ομχίβιϊδῃ ταδίγοη ἰὸ ρτουΐὰθ ἴῸ (86 ῬΟΟΤΣ, 
ἴον (80 Ὀχοίμσοιη Ἰδηχυ βίης ἰὼ Ῥγίβου, δπα ἰὸ 
ΒΟΥ ΒΟΒΡ  ΔΙΪΥ ἰο δίσδηρουβ. ΤῈ6 Βἰπάγδ 66 
οσοθδίοποα ἰο ἐδιΐ8 ἰεἰπᾶ οὗὨἨ Ομ γἰβίΐδη δοιϊνἱΐγ, 18 
τοοκοποᾶ ὈΥ Το] 18 διμοης (86 ἀἰδοανδηίαμοδβ 
οὗ 8 τοϊχϑὰ τοδυγίασθ “ Ἦμαί μϑδαίϊθῃ,᾽ ΒΔ γ8 ΒΘ, 
“Ὑ1}} βυ ογ δἷβ Ὑὶΐο ἰὼ χὸ δρουΐ ἔγοπι ὁπ βίγοοί 
ἴο δποίδοῦ, ἰο ἔμ μουβο οὗ δίγδηροσδ, ἰο ἰδ9 
τλοδηθδί ΒΟΥΘΙΒ ἱπαοθοα, ἴοσ {86 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗἉ ντἱδβὶὑ- 
πα ἰμ9 ὈτοίΒγο ῦ δαὶ ποδί θη 111} ΔΙΊΟὟ ΒΟΥ 
ἰο βί68] ΒΎΔΥ ἱπίο {86 ἀυπρθοι, ἰοὸ ἰκῖβ5 (ῃ 9 οδίῃ 
ΟὔΠ6 πμαγίγυῖ [{8 ὈΤΟΙΠΟΙ ΔΥΥΪΥΘ ἔγοτα δΌΓοδα, 
Ὑῃ δὶ τοσορίΐοι ἘΣ} Β6 τηδοὺ ἴῃ ἰῃ6 Βουδο οὗ ἐλε 
δίγαησεν Ὁ 1 δὴ. ὉΪΠ28 ἷΒ ἰο Ὀ6 Ὀρδίονοα, βίοσο- 
ἤουϑ6 δῃηὰ δον δ΄ βυΐ ἔδϑὶ  Οἡ (86 οΟἰΘΓ 
Βαηά, ιὸ οουπίδ ἰὑ διηοηρ ἰδ 76116 1168 ΟΥὮὈἨ ἃ τηϑγ- 
τίοσο οοπἰτοοίοα Ὀοίνγθθη ΟἸ γἰβίϊδηβ, (δαὶ ἐμθ 
ὙΪΐο 18 δὺ ΠΟΥ ἰο τὶδὶύ ὑΠ6 βἰ οἷς ἀπα τοϊΐουθ (ἢ 9 
ποοᾶν, δηὰ 18 ΠΕΥΘΣ Ββἰσγαϊ θη θα ΟΥἩ ῬεοΥρὶ χοᾶ ἰπ 
μ6 Ὀδδίονιηθηΐ οὗ ΒΟΥ οματί (168, ΝΟΥ αἰὰ (6 
δοίϊνο Ὀσούμουὶν Ἰονο οὗ 686}} οοτῃπ  Υ ΘΟ ἤἢ 6 
861} ἐο ψμδὺ ἰγδηβρίγϑᾶα ἰῃ 118 οὐ ἱπιτηοάϊδία 
οἴσοὶο, Ὀαὶ οχιοπᾶρα ἰἰ8ο 1] δἷβο ἴο (86 ᾿ψδηῖβ οὗ 
ΟἸι τ δέϊαῃ σοτητα 168 ἐπ ἀϊδίδπί Ἰαπάθ. Οα υτ- 
οιὺ οοοαβίοηβ οὗὨ ἰμὶβ κὶηά, (9 ὈΙΒΟΡ8 τηδάθ 
ΔΥΤΔΏ ΘΙ ΘΉ(8Β [0. Βροοΐδὶ σΟ]]Θοἰοη5. ΤΟΥ δΡ- 
Ῥοϊηίρα ἔδβίβ; 8Βὸ ἰμβαΐ ψυϑδὺ 88 βαυνϑά, θύθῃ ὉΥ 
{Π|6 ῬΡοοτοϑὲ οὗἉ ἐ)6 βοοϊς, ἔγοια {πον ἀΔ}}γῪ 100, 
τοῖϊσιῦ 6 ]Ρ ἰο ΦΌΡΡΙΥ (6 οομημηοη γδηί8.""--Μ. 

γεπ. 10. Βδοἢ; 8), 88 89 σθοϑίνϑᾶἂϑβ μἰέϊ 
οὗ βρβιδοϑ.---Ὗαῃυαστοίΐ9 συ ζὨ }]γ ὀχρουπμβ (18 ποί 
ΟἾΪΥ ΟὔΠ6 τηϊγδουϊοιβ ρ᾽ 18 οὗἨ (πὸ Ερ᾽ γι, 1 σον. 
χὶ!. 4, εἴο., Ὀαὺ 4180 οὗ κἰεβ οὐὗὁἨ ῃ6 ὈΟΑΥῪ δπὰ 68- 
ἰκίθ. ΤΏθδΒθ ἃγδ δ8 Ὑ6]] χἱ β οὗἨ ζῦϑδοθ 88 8089. 
Ναίαγδὶ οπαἀοντηθηΐβ 4150 τὸ ἱποϊυἀοα ἴῃ (μ9 
Θχργοββδίοη. Τη ΑΡοβί]ο ἀοθ8 ποὶ γϑίου ἰὸ βρ6- 
οἶδο οῇϊοΐϊαὶ ἀυ ο5. δπα ἰμ 9 αὐδ] δοδιϊ οη.8Β Π6668- 
ΒΌΓΥ ἰο {πον ἀἰβοιαῦχο; [16 18 ἀν Πρ ἰο Ἔχδοὶ 
ἴοο τι ἢ ἔγομῃ ἀπ ἰὼ ΡΟΒΟ ἰ00 μὰ ΟΠ ὃ6- 
ἸΙΘΥΟΓΒ. 
ΕΘ 50 τὐἱηΐβὲθσ ἴὸ ΟἹΘ ΒῃοῖῃοΣ 85 

Βοοᾶ Βῖοννδσᾶβ οὗ [86 τιδηϊξοϊᾶἃ ρταοθ οὗ 
0ά. ----αὐτὸ διακονοῦντες, οὔ, οἰ. ἱ. 12, ἰο οἹῸΓ 
Βοιῃοι ΐηρ 88 ἃ Βοσυδηί. Τὴ6 ἰδυπὶ ΘΟΙΙΓΙΒ68 
(16 αἰοτοπί ἀπ 168 οὗἩἨ 186 Ομυγοῖ τ ἶ6 ΔΓ ποὶ 
ἈρΘΟΙβΟΔΠΥ σοπῃμἰθ9ἃ ἰο {6 Ῥδβέοσϑὶ οὔἕοσθ 88 
βιιοῖ, δηὰ Ἡ ΒΙΘὮ ἃτὸ ὑπο οαἱχοίϊηρϑ οὗ γὙο] Δ Υ͂ 
δοίϊυὶἱίγ. 

Δα κοοᾶ κπἴοννεσάβ. ---ὠς ἀθηοίεβ ποῖ ΟὨΪΥ 
ΤΏΘΓΘ ΤΟΒΘΙΌΪΔΠΟΘΟ, Ὀυΐ, 85 ἔγοαῦθι γ, 86 κοπο- 
ΤΑΙ πον ΤΟΘΒΟ. [88 8 ὈροοΙηΐηρ, δὲ ἴῃ σοοὰ 
βίο Γ8.---Μ.. ΟὨΥΙβ 8 8 8.6 ποῖ ΟΥΤΏ6ΓΒ, Ὀαὲ 
ΟἾΪΥ δίονασχαβ οἵ ἐπ οὶ ροοᾶβ δὰ κα, 1 ΟΟΥ. ἵν. 
2; Μαὶίί. χχυ. 14; ΤΊϊ. 1. 7.-- - Μα: ο0]4, Ὀεοδυδὸ 
ΘΧΒ  Ὀϊϊοὰ ἴῃ τναγίουβ ρἱΓ8 οὗ σγδοὺ [οὖ 1 (ΟΣ, 
χὶὶ, 4: Μαίί. χχυ. 1δ. [Κο. χίχ. 18.-- - Μ.]. “ὁ 
816 ἸΙΌΘΓΔ] ποὺ τι ον οὐσῃι χοοάβ, Ὀαὶ π1ε (μδὶ 
οὗ δποίβον."" Ἂἀοσμδχά. 
γε. 1]. ΤΥ ΔῺΥ τ8} ΒΡΘΔΙς - - 85 οὗ [6 

Ῥοννοσ νυ ξδίο αο Ὀϑδίοννοι ---οίοσ δροοὶ- 
868 ἵνο ἰκἰπ48 οὗ κἰἶ5, κἰ 5 σοϊδιϊηρ ἰο Βροδκίηρ 
δηα οἱ χοϊδιϊηρ ἰο ἀοΐηρ, σία οὗἁἨ ὑδδοὶηρ δὰ 
Θχδογίΐην, δηὰ μἰπ οὗ ουὐνδγαὰ ΒΟΣΥΪο69.--- ἢ. 688 
εἰἴϊ8 (867 τογο ἴο υδὸ τὶί Βυπ 1  δηὰ δά] 1γ. 
λαλεῖν ογΘ ἀοποΐθβ ΘΥΘΤῪ Κἰηὰ οὗ δροακίης δηὰ 
Θχῃπουίδιϊοη ἱπ {μὴ6 ΤοΣά Β πᾶπιο, Βόομι. χὶϊ. θ-8; 
1 ον. χὶϊ. 8. 10.---λόγεα ῬΤΟΡΘΟΙΥΙΥ δὶ χη ῆ68 Ὀἱνη6 
αἰΐοῦδηοθ8, Οὑὐδοῖοθθ, Ρυΐ ΒόΣῸ {80 γουθαὶθὰ πογὰ 
οὗ αοά, 1 ον. :ἰ. 7; Αοἱδ νἱἱ. 88; Ηδφῦ. ν. 12; 
Ἄσοαι. 11. 2. 1,6 ἷπὶ ρος ἩΠῚ8 (μ9 σοπγϊοίϊοι 
δηἃ ΤΟΥΘΓΘΏ6Θ, ἩΣΓΔ {86 ΘΑΥΠΟΒίμ 685 δηα ΒΌΠΠΕΥ͂ 
ΟΣ ΠΟῪ ἔγομι 86 δομδβοϊουβη 685: 1{ ἰΒ Οοἀ᾽ 8 
ΒοΙγ ποσὰ ἰο πλῖο, 88 ἃ τηθδῃ ἰμδισυτηθηΐ, 1 Ἰοπὰ 
ΤΩ τοουΐῃ, 1 ΟοΣ. χὶϊ. 8: 2 Οὐοσ. 1). 17; 1 ΤΊ θδδ. 
11. 18.--δΔιακονεῖ ἈΡΡΙ165 Βοσὸ ἰο {8ὸ το δηϊο]ὰ οἵ- 
668 ΟΙοπρίηρ (ὁ {80 δ 516 ΟΥ ΤρδΥΡΙοα οδβίδίο, 
Αοίϑ τἱ. 1, 2. [Βαϊ 8690 Βοπι. χὶ!. 8; 1 ον. χἱϊ, 28. 
--.ἨμΜ.] ἰσχύς ἰδ δοὺ βρυΐηρβ ἴγοτα {89 Ῥόττοῦ οἵ 
αοά ἊΨ ἴτοτῃ ἃ [ουπίδίη.---Μ,} το} Ηθ βυρ- 
ΡΙ 686. Ἐδθ ἰθγπὶ τοϊδίοθβ (0 ῬΟΎΤΘΣΒ οὗ {μ6 ὈΟΟΥ͂ 
88 Ὑ6]] 88 ἴο ἐδοβο οὗ (86 τοϊμ ἃ. χορηγεῖν:Ξεπαρέ- 
χεῖν, διδόναι. [88 ῬΥΪΠΙΑΥΥ Β6086 8πά οτἱεὶα οὗ 
19 νογέ5 Ο]δββὶ δὶ, δμαὰ ἀδποίθβ “10 ἀοίγϑυ [89 
οοβὺὶ οὗ ὈΓΪησίηρ οὐὐ ἃ ΘΒΟΣα δ᾽", ἰμθησο (0 ἴὰ- 
πἰΒ ἢ ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ ζ0Π6Σ).---Μ.. “μοῦ 6δοὶ πιδὴ 
ΔΡΡΙΥ ἰο πὶ]8 ποίσῃ οι» 81} (0 σοοα ἴῃ 18 ῬΟΝῸΣ 
νὶ ἢ 086 υἰπχοδέ Βα  γ, πον της (μπδί οὗ δ᾽τ- 
8617 [ἡ ε..Ὑἱιϊπουὶ α0α᾽ 5 ΒρρΡΙ γἱπᾳ.--- 1. ἢ6 ὁΔῃ- 
ποί ἤδγο ΔῺΥ ἰπὶηρ ἴο ΔΡΡΙΥ." [Ποτάβπουί: 
ΤῊ ΐΪβ Ῥσοοορὶ οὗὨἩ βδιί. Ῥοίον ἀθβοσυθβ {μ6 οοποὶά- 
ογαίΐου οὗ ἐβοβὸ 80 οἰδίπι (ο Ὀ6 ΕΪ8 Βιιοο,β80 8, 
δηἀ ῥγχοΐοϑβ ζγοδὺ ΥΘΎΘΓΘμΟΟ [ὉΓ 8 ΘΌΪΒΟΥΪΥ, 
δηΐ γοὶ ἀογοκαὶθ ἔγοτῃ ἰα αἰ χη Υ οὗὁἨ [86 ογαοίο! 
9.Γ[ Οοὐ, διὰ βαὶ ὉΡ οσδο]οβ οὗ {Ππ6ῚΣ οὕγῃ, ἴῃ ὈἾδοβ 
οὗ {89 δογίρίυγοβ πὰ δραὶϊπϑί ἰμθη. ὅδ6ο 2 ΤΊηι. 
ἷν. ὃ. ον. χὶ. 8-10.---Μ.1. Βεάα6. 
Τμαὶ σοῦ ἰπ 41} ἰΒϊμ ρ85---ἰο ἴ.:6 ἀρο8 οἵ 

[89 8662.---ἶνα, (6 αἷπὶ δῃηάὰ οπὰ οἵ 41] ἰδ 
Αροβίϊθ᾽ Β ὀχβοσχίβδι οῃϑβ.---ἐν πᾶσι ΤΥ τηθδῃ, ἴῃ 
8}1 οὗ γοι ΟΥ ἴῃ 8}]1] γοὰΣ ἀοίΐηρθ; {πὸ Ἰαΐϊζοῦ 18 
ῬΓΘίογ ὉΪ6. “8 ἐβσουραῃ ΟἸσὶβῦ 41} θθηοδί8β ἀ6- 
βΒοοηἃ ὩΡΟῺ τι ἴγοτα αοα, 50 8830 οὐρὰμὶν ἰῃ υπι- 
Ὁ16 στγαιἀθ ἰο τοῖον 8]}} ἐμῖπρϑ ἑβτουρὰ ΟὨγῖδὶ 
ἰο 86 καίουν οὐ ἀοἀ.᾽" αουβεγσᾷ. δοξάζηται, ἰδ 
ΠΟΠΟΌΓ Βουϊὰ 6 Δβουὶ θα ἰο Ηΐτ ἴον μι μϑίουοῦ 13 
ἄοπο ἴῃ (6 Οπαγοῖ, Ηδ βμουϊὰ θ6 ργαϊβοα ἴῸὸ7γ ἰϊ, 
οἵ. Η Ὁ. χὶϊ!. 16. Ἐνογγί δίς 18 τιοα αἰοὰ ἐμβγουῃ 
Ογῖθί, ἐγοιυσ ΒΟ ͵ὁ τοσοῖνθ 81} (89 ΡΟΤΤΟΣ 
πο ἢδγ6.--- ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα; ᾧ τοῖογτβ ἴο ὁ Θεός 88 ἷπ 
οἷν. γ. 11, Ὀοοδῦβο αοα 88 δἰγοδᾶν Ὀθθη πϑπιδὰ 
ἃ8 ἰὴ6 βυδ)]οὶ οὗἩἨ δἀογαίΐοι, απὰ Ὀδοαυβο ἈΕΙΟΓ 
οἸβο ΒΓ ΟΔἹ]5. 9681}8 κύριος-Ξ ομονϑῖι, θὰ ποῖ 
ΔΟΒοϊα ον ΟΘοα.---Οπ δόξα 566 οἷ. ἱ. 7.-- ἀράτος 
ξο68 Ὁ80}ς ἰο ἰσχίς. Α1} ΡΟΥΤΟΣ διποπν πιθὰ ἷβ (δ 
οιπδηδίϊΐοῃ οὐ Ηΐβ ροόοῦνου, οὖ. οἷ. νυ. 1].---εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων, οἷ. ῬὮ1]. ἵν. 20.---όυμήν, ποί 8 
ποίθ οὐὗἩἨἠ σοοποϊυβίου, Ὀαὺ δὴ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ οὗἁἨ 8.580" 
ΤΆΠΟΘ οὗ ᾿θαγὶ. 

μ 

φ 



σΒΑΡ. 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΤΙ͂, 

1. 18 ἀοοίγῖπο οὐ {δ δομῃβυτσζοτηδίΐοῃ οὗ δ]] 
{πἰηρσθ οα ἐμ οοϊηΐης οὗὨ Ομ τῖβί, νοι 18. Ρϑου- 
᾿αυὶν ῥσοιαϊποπΐ ἰὼ {86 τυϊηρ5 οὗ Ῥοίον, σου- 
ἰδ'π8 (6 τηοδί ῬΟΥΤΘΥΪῺ] ΓΘΆΒΟΙΒ ΤῸ ΟἿΓ ΘΠΘΟΌΓ- 
δξοιιοηὶ πα σοπβοϊδίϊοῃ. ἸὙΒΟΥ͂ ΔΚ ΠΟ πιθη- 
(ἴοι οὗἩ ἰμς ἀϊβιϊποίΐοι Ὀοίν οι ἰΠ6 ἢγχδβί δηᾶ 8.1}}} 
᾿ρο ἀπ δομαΐπρ [Ὁ (86 ΘΒ 8 Ὁ ΠΒΗτηοαῦ οὗὨ {116 
κἰησάοτῃ οΟΥ̓͂ ΊΟΥΥ 8πὰ ὑπὸ ἡπαρφτηοηΐ οὗ ἃ σογγυρὶ 
(τιβίοπάοπι δη ἃ [ἢ σοτηϊῃρ ἴῸΓ {86 δηΔ)[ 7υαρ- 
πιρηῖ: ὑπαὶ ἀἰβιῖ πο  Οἢ Ῥ͵ἃ8 ΤοΒουυ οα ΤῸΣ ΒΡ6018] 
τετοἰδιϊοπ8 τηδά ἰο 5. Φολη. 

2, Το Ἰογ δουοσὶης 81:8, ὙΒΊΟΒ 18 ΠΟΓΘ 80 
ΘΩΡΒδ 68 }}γ ΤΟσοΙητη Πἰο(, 18 ν 6] }. τοπιουθα 
ἔτοπι 86 ἸΑαχὶίγ, ΥΘΔΚΗ6ΒΒ πα τδηὶΐ οὗὨ Ῥυῖῃ6 1016 
αι πΒσὴ 10 18 ἔΓΘαΌΘΗΠΥ σοηΐουπἀοα. ΤΠ6 
Ἰδίίευ, βαυ8 Ἦ ἰοδί Πρ Ρ, στο γο8 ἐπ 6 δα οτοα οασποϑί- 
Ὧ685 οὗἩ Ἰοτα δπὰ ἈΠ06]168 ἰο ἀο βοῖιθ γσγοαὶ ἰμϊηρ 
ἘΥ Ρυϊμ της βοῖηθ ἀδοορίϊνο Ὀοαγὰβ ΟΥ̓ΟΣ Κ,͵ΑΥΘΒ 
1} οὗὁἨὨ πιου]Ἱάογίηρ ἀθοδν πὰ οὐγίης, Ροδοθ, 
Ροδεο! Ἡδίσχοὰ ὙἘ1ΟΝ ὈΠΒΡΑΓΙΡΊΥ ὉΠΟΟΥΘΥΒ ἴῃ 
118 οἴὔοοίϑ 18 Ῥυθ θυ] 6 ἴοὸ ἰονθ ΒΙΟὮ {ΠῈ8 ΘΟΥΘΥΒ 
ὉΡ. ΤΈΘΊοΟνΘ ΠΟΙ ᾿πβἰβίθα ἸΡΟΠ 48 {686 σμδΥ- 
δοίοτὶ βίΐοβ, ἰὑ 18 ποῖ Ρυΐ ἴ0 ΒΏΡΟΥ ὉΥ ἰηβυ] 5, ἰΐ 
ἀοεβ ποὶ ἀἰβοούθυ ἡ Ἰ6ΒΒΙΥ {116 51:8 οὗ οὐ 8 
δηα ἀο68 ποί ὈΥ̓͂ ΓΟΥΘΉ ΚΘ ΟΥ ῬΆΒΒΙΟΏ ΔΘ ΓΟΡΥΟΔΟΪ6Β 
ἄτας (ποῖ ΓΟσ τ ἱπίο 186 Ἰἰρ]ιύ ΟΥ̓ ΤΟ ΌΚΘ. 

8. Τὸ ορίβΐοῃ ἰμδΐ 1}.}6 Ἰονοὸ οὗ οὖν πεῖὶσῃ θ οι 
ΔΟΥΟΓΒ ΟἿἿ 3108 Ὀοίοσο αοα σΟηΒ᾽οἐΒ 1 ἐμ ἴ.π- 
ἀλιιο πὶ] ρυὶποῖ ρ]68 οὗὨ (6 α08Ρ6]; 1ΐ 18. ποὺ (89 
6Δ86, Ὀμΐ ΟὨΪΥ ΟἿ οὗ {110 δοΠα 0 η5 οα ΜΠ ΐϊσἢ 
6 ΓΘ Ιῃ816 ΡΑΥΪΔΚΟΥΒ οὗ ὈΪΥΪΩΘ ΤΟΥ ΊΘΏΘΒΒ, 
Με, τὶ. 14. 

4, 1 τοβροσὶ ἰο Θοἃ, γὸ ἃγὸ βίθνδυαβ οὗ 
βοοάδ σοτμἰοαὰ ἰο οὐν Κοορίηρ, 1 τοβρϑοὶ ἰοὸ 
ΟὟ πο ΖΙΘΟΌΣ ΟἿ ͵ἷ ΔΥΘ ΟἾΠΟΙΒ. 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

ΤῊΘ ομὰ οὗἉἁ 4}1 ἐπίηρϑ, ΒΟῪ [1ὁ βου] ταϊ ἰδίου 
ἰο, 1, Θῃποουγαροπιοηὶΐ, 2, ΔΥΠΣΠΩ,, 8, Θοῃδο]δίϊοη. 
-- ἡ Παίβοοτον ἴδοι ἰαἰκοϑὺὶ ἴῃ ἤδη, ΓΟΙ ΘΙ ΘΓ ἰἢ 6 
ἐπα, Β᾽γν. Ὑἱ]. 86.---Ἰ ῬΟΙΟΥ ΤΠΟΥῸ ἰβδη οἱρμίθοῃ 
ἐοηἰγίαβ ΒΡῸ τὦ88 Ρογιηϊ θα (0 ΒΔΥῪ {80 οπά οὗ 4]} 
(58 88 δὶ παηα, μον ΤΠ Οἢ ἸΩΟΤΘ οὐρῃὶ τ᾽ 68 
ἴο θ6 ῥτοραγϑᾶ, ἰο ναί δῃὰ ὑγᾶγ. 76 ββου]ὰ 
ΕΥῸΡ σομΒὶ ον ἐμο ρστοδὶ αν οὗ ΟΠ γὶδὲ ἰο ὯΘ ΠΘΔΣ 
δὶ βαπὰ. ΒΒ, ονΟΥΒ γδὶΐ (ὉΓ ὑ 838 8. ὈΣΣ ΟΊ ΟΟΙΩ 
ἘΔΙ(8 [Ὁ δὶ Ὀγτϊἄθ. Το δπὰ οὗ 0 ΔΥ δηὰ ἰἢ6 
ΠΟΔΙΏΘΕΒ οΟὗἩἯ ΠΟΘ ἰ8 βιγοοὺ δηὰ οοῃΐογίιϊηρ ἰὸ 
ΒΓΒΏΡΕΣΒ δηὰ ΗΪ]κ τὶ π18.---ΟΟτατηπηἶΐοι τ} Οοά, 
186 πιοϑί Ῥγϑοίοιιβ δῃη)ουταθηΐ οὐὁ δϑσίδ, 18 ΟὨΪΥ 
Ῥοδϑὶ Ὁ]9 ἐο ἰβοβ ὙΠῸ Τὸ ἰοηροσαίθ δα ΒΟΌΟΘΥ. 
“--ΗΕὸ υἱδὲ πιϊηϊδίουβ 0 ΘΟ ΒΌΔΙΣΥ σαπηοῦ ΒΟΔῚ πῃ 
(δουχπὶ (ο αοά.--- ον Βῃου]ὰ Ὀ6 11Κὸ ἅτ ψὩ1ΟΒ 
ΡΤΟΔ5 118 ἢδπιο δία, δηἃ 1116 ἃ οἱοδῖὶς τ] ἢ 
ΘΟΥΕΥΒ τ6}. “Τὶ σΟΟΪγ ζαὶ ΠῈΣ που]ὰ ποὶ 
διαὶ 8 ΟΣ ἰ0 ΔΗΥ͂ ΓΟΟΥ σιιοδί, [ῸΓ 1 τὰ αὐγαϊὰ, 
βαϊὰ Βο, 1οδὶ (86 1,οτὰ Η 8617 τηϊσ αὶ βοὴ ἀδῪ 
οοη6, 1 ἐμο ρυΐδο οὗ 8 ῬΟΟΓ τηϑῃ, ἴο ἰοδὶ τὴν 11Ὁ- 
ΟΥΔΙΣΥ : ΠΟῪ σου]α 1 ΘΥΟΡ ἢ 1} ΤΩ Βανΐπῃρ δυΐ- 
[εγοὰ Ηΐπὶ βϑ]γ ἰο ἀορατί ἔγομι της 3 
ΒΕΒΒΕΕ: ἸΤΠΟΓΟ 18 ΠΟΠΟ 80 ῬΟΟΙ 88 ἰ0 ὈΘ ὉΠ 9 

ἴο δεῦυο μὶδ ποῖ ΒΟΌΣ ἩΪ {ἢ βοιὴθ Ἱ.---Οοα ἀΪ8- 
ἰτἰυΐο Η 5 κἵἶἶ 5 Ἀποαῦαγ, Μίὶ. χχυ, 15. Μο- 
865 85 ἤἧγϑ ἰδ]οηίβ, Αατὸῦ ὑνο, 976. ἘΓΤῸ ΟὨ]Υ ΟΏ6. 
μοὶ βδοῖ .}86 [ἷβ αἰ ἰο (86 αἸΟΥΥ οὗ αοά, ἀπὰ 
Ὡς Μ1}} δἰδπὰ Ὀδΐοσε αοα δά τηθῃ. 

-ο 

ΙΥ. 17--}1. 79 

ἨΈΒΒΕΒΟΕΕ: 186 ΘΟ γιβιϊα π᾿ πιοίίο: Εδ11}- 
70] δηα ΟΣἹ]Ὺ ζαϊ ἢ [1] }-τ-τὸὄκ ΟΕ βυϊδἢ ᾽8. ΔῺΥ πὰ 
ΘΥΟΤΥ ὙΟΥΚ, Βιου]ὰ Ὀ6 ἃ θέντα βοσυΐσθ δηὰ 00}- 
ἄυ6ε ἰο {6 ρσἴογγ οὗἩ αοά. 

ΚΤΑΚΚΕ: Μοη, θόνᾶτο οὗ οομβδεποοὶ ὈθΘ ΓΟΔΑΥ 
{πὲ γοῖῦι τὺ Ὀ6 80]6 ἴο Βίαπα ᾿γΟΥ ΠῚ] Ὀοίονο (86 
βου οὗ Νίδῃ, 2 Ῥεῖ. 111. 1]. --ἶἼον 1.828 {16 χδὶ 
Ῥίαδθ ὅπου 8}1 υἱσίυοβ δπα 18 {πὸ ἄγϑὶ τηᾶτκ οὗ 
{86 αἰδοΐγ]68 οὗ Ομγῖβί, 1 ον. χὶϊ!. 18; 510. χΙ]]. 
8ῦ.---ἼὯ  κἰνο ἈΠῊ1ΠΠΏΡΙΥ δηὰ τ ργο  Γ]}}Ὺ 18 ἴο 88 
ἸΏΟΣΘ ὑθδῃ ἰο ἀο γσοοάα, 2 ΟΟΥ. ἰχ. 7.---κἦΙὰὶ διοὴς 
ΒΟΜΟΥΒ ὑπ9 ἔοτηι δηα Ὀοδυΐ οὗὨἨ δαοὴ αἰ ῸῚ ἔγοχῃ 
{8086 οὗ οἰ6ΥΒ, 80 διηοηρ ἐμὸ ΟὨἸ]άσοη οὗὨ οι 18 
Β06η {116 ΙΔ η110]ἀ χοοάποββ οὗ Ὑοά.---ἀοα 188 
Εἴνοῃ ἴο ὁΠπ6 Βοιμοί ἰηρς, θα πο Θνοσυ }ΐηρ, (Βαΐ 
6 πιρηΐ Βοσυθ Οη6 8 ΠΟΙ ΠΟΥ, δηὰ ἰμαΐ ΠΟῺΘ 
Βῃουϊα ὈΌΓΣΥ ἢ18 ἰα]οπί, 64]. νυ. 18.---Ατὸ σύϑοθβ 
δηα ργ»ἾᾺ5 (ἷη6 οὐνπ ῬΠο 8885 σγδηϊθα {}|6Πὶ ἰο 
ἰποοὺ αοά. Τὸ νσπαΐ πὰ 1700 ρΡδγδᾶάθ ἰδοῖῃ 
Οἵ Βγ πὸ σρϑϑῇβ, Ὀὰΐ ἰοὸ βεσῦυθ Ηΐπ δηά {ΠΥ 
ποίου ψἱϊὰ ἰμο. Ιογ9 8 Κ68 ἰπθ6 {ὑπ 
πο ρὨ οι Σ᾽ Β βογνδηί. ΤῸ τποσὸ (ποὺ ᾿ιαϑ χο- 
οοἰταοά, ἐπ 6 τόσο ἰμποὰ δαβὲ ἴο οι ηϊσαίο ἴῃ 
ΘΟΌΏΒ6] δΔηα ἴῃ ἀοοά, 1 (οὐ. ἰχ. 19.---Ἰ  Βοα ᾿αδὲ 
ποίη ὙΒΘΓΟΎ ἢ ἴ0 Βοῦτο (ΠΥ ποὶρῃθουγ, ἱμοὰ 
ΒΌΓΘΙΥ σϑηϑί ὈΥΔῪ ΖῸΣ δἷπι. ὈΙ ΒΟ ΆΓΟ {818 86Σ- 
υἷοο οὗ ἴογσθ ὙΠ ΘΑΥῚΥ ΘὨΘΟΥΓΆΪΏ 658; ἰὑ 15, 17 
ποὺ Ὀδίίον ἰμδῃ, δἱ Ἰοδδὺ ἃ8Β σοοὰ 88 ρ᾽6668 οὗ ροϊ]ά, 
Βοπι. χ. 1; Αοὶβ 111, 6. [ΒΒ Ῥγαάγοτῦ---ἰπβίοδα 
οὗ ταἰ πὶ βίοσὶπρ ἴο (ἢ 6 τδηΐβ οὔ {86 δρᾶν -- ὙΠ 6 ΓῸ 
(6 ΔΌΪΙΙΥ 18 Ῥσοβοηΐ δπὰ (9 οσσαβίοη γοαυϊγοβάϊ 
-π-ἶβ ΒΏΘΟΙ ΒΥΡΟΟΣΪ8γ.--- 1.1. ΤῊ ροιυ οὗ αοὰ 
8Βου]ἃ Ὀ6Ὸ (89 οπὰ δηὰ δἷτῃ οὗ 811] ΟἿΣ ψοσ8, οἱ - 
ΟΡ Ἶ86 ἰΠ6Ὺ 8.6 ροοά [ὉΓ ποίμίηρ, 1 ΟοΥ. Σ. 8]. 

11τ8σο: αι ἄοθβ ἀπ }Ἐ}ΓῪ τ8 ἴὸ γχϑοοῖγο [86 
εἰ οὗ 86 ΠΟΥ αΒοβὶ ---Τ]6 ΘΟ ΠΕ] 0η8 οὗἨ ΓΘ] 
ῬΥΆΨΘΥ. ᾿ 

ἨΗἨΕΒΆΒΕΒΟΕΕ: Ηοῦν βου] ἃ ροοῦ (ΟἸτἰβί δη, 
Ὅ8Ὸ ἀοβίσοα ἰοὸ σὸ ἰο Ὠθάύοη Δοηαυ!ὺ ἰπιβοϊΐ, 1, 
ἰοτννασβ αοαὐ, 2, ἰονγαχὰβ 818 ποῖ ρθουν, 8, 1} 
γοβροαὶ ἰο 8 ΟὟ ΘΟΠΒΟΐΘΏ6Θ6, 500] δηα οἴἶοοϊ 

ΞΤΙΕΚ: Ηοὸν ΟἸγἰθυϊαπβ οὐχ ἰ0 ῬΓΘΡΌΆΓΘ [ὉΓ 
86 οπα οὗὁὨ 4}1 {1πρ8, οὐ ον 1ἷ14ΟΔ τηυδὲ ᾿ἶνα ΠΟΥΘ 
ἴῃ {πὴ πῃ ΟΥΟΣ ἐὺ γγχἷΘ ΙΏΔῪ δΒίἰαηὰ ἰῃ ἰΠθ ]ε8ὲ 
)υασπιοπιῦ 

ΚΑΡΕΕ: ϑρίγιίυ8] δϑοθῃαίοη, 1, ΒῪ στ οτὰ δηα 
ον ἰΐ 18 δΒοσοι}] 8μ64, 2, αὶ ὅσο 118 οἴοίβ ΟᾺ 
ΟἿΓ οασί ἢ] ἰοῦ 

βταῦυντ: Ο τ ϑεῖδη τυυΐα] τοδα 688 ἰο0 ΟὈ]ρο, 
1, 118. ΔΌΪ γ, 2, 18 ορρογίμ 168, 8, ἐ.6 οοπάϊ- 
ἰἴοῃ ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ [ῸὉΓ 8 ἀἸΒοῦ δ 6. 
[ΓΕΙΟΗΤΟΝ :--Ὗ ΕΒ. 7. 1 8 τορογίϑα οὐἤἁἩ ὁ86 

(Βαϊ, Βοασίηρς ἰμ6 δίῃ! οὗ Οαομοδὶβ στοὰ δὸ ἴοηφ 
ἰυεα, δυὰ γοὺ 86 Ὀυτάσῃ 58{1}1, ἐλον αϊεα; Ἐπ᾿ ῸΒ 
Ἰϊνοὰ θ0ὅ «πὰ δε ἀϊοὰ, ὅδ} 912 δηὰ με ἀϊοὰ, Με- 
(δυδα]οῖ 969 δπὰ 6 ἀϊοα, 6 ἰοοῖζ 80 ἄθορ ἐδθ 
ἱπουρσλὺ οὗὨ ἀδδῖ δὰ οἰδσηϊίγ, (Παὺ 1 ομδησοά 
18 ψ 8016 ἔγϑιῃθ δη4 βοὶ δὲτη ἔσοιω ἃ υο]υρίπουβ 
ἰο.8 τοδί βίτίοῦ δῃα οἱ ουΒ ΘΟΌΧ86 οὗὨ 1178. 

γεε. 8. ἴρονο 8 τ Υ ἴῃ ἥπάϊηρ ουἱ {86 ζαϊτοδί 
σοπδίχποιίοη οὗ ἐμίημα ἀουθί}}}}.--- ἽΒοτΟ (86 
τς 18 80 Ρ]ΔΙΗΪΥ 8 βὶπ, ἐμαὶ 1818 ὙἩὯΔΥ οὗἁὨ ΟΟΥ̓́ΘΡ- 
ἴης ἰὑ ΘΔ ἮὮδΥΘ 0 ῬὉΪ806, γοὺ ὑπο ῃ "Ὁ]}} ἴΙόογὸ οοῃ- 
δἰάοσ τ ϑδὶ ν11] Ἰοβϑοη 1ὺ τηοβὶ.----ΑἸ] ργϊναίθ το- 
ῬΤΟΟΙ͂Β δηὰ ὙΒΟΣΘ ΘΟΠΒΟΐΪΘΩ6Θ ΤΟΟΌΪΣΟΒ ῬῈ]10 
ἀο]αιΐοη απ σΘΏΒΟΓΟ, ΟΥ̓ ἢ ἴπ689 ν1}} Ὅθ0 δινϑαο- 
οῃθὰ ἱπ (Βδὲ οοχηρδββίοι ἐμαί, βονβ ἔΤοσι ἸΟΥ6.--- 
1{ δου Ὀ6 ἰπίογοβίοα ἴῃ {6 οὔἴδθησο, ουθὴ ὉΥ υὑπ- 
Τεϊχηοα ἴγοθ Του γ Π6 88, 80 ΤΔΣ 88 ἐδ ΘΟΠΘΟΙΏ 
ἔοαΒ, 1εἰ 1 Ὀ6 85 1 ἴὶ δὰ ποῖ Ὀ66ῃ. 
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εκ. 9. ΝΟΥ [Ὁ ΒΌΡΡΙΥ οὗ οὖσ ὈΓο ΒΥ ἢ 8 π6- 
ΘΟΒΒΙ (165, 056 φορὰ Π6ΙΡ ἴβ, 86 γυϑίσοῃομῖηρ οἴ 
ΟἿΌΣ Βυρογῆι 168. 
σμδηη 61, ΒΟΓΟ ἰὲ Μ}}} τ ΐγοδὰ ἰδ γ Ὀτγοί το δᾶ 
ΘΕΣΙΘὮ ἐπ γβο]ῇ, δηὰ Ἰοὺ 1 ποὲ τὰ ἱπΐο {0 ἀεραὰ 
Β68.---Αβ (16 ἀἴβθαϑο οὗ (6 γουίῃ οὗ 1π6 ψου]ά, 
88 {16 αδομπαϊπς Γ᾽ ἴμδί, ἀδῃ. Υἱ, 8ὸ οὗὨ ἰΐ8 αρθ, 
τεεαν ο0Γ ἴουε: δηῃᾷὰ 8ἃ8 ἰμαὺ ποδὶ ο8]16ὰ ἴῸΓΣ ἃ ἰοίδὶ] 
ἀοίυρο οὗἨ νὰαδίοσβ, ἴο (18 ΘΟ] ἀπ688 ἴἢῸγ ὅγϑ, ἰο {88 
Κα] πρ δ ὈΠΊγΟΣΒΑὶ ἔτο, (μα 58}8}} τ Κ δὴ 
οπὰ οὗ ἰΐ δπὰ ἐμ ψοσ]ὰ ἱοροίμβοσ. (φια Ῥτορίετ 
«Τάοτεπι ἰδία εἶδ, ἐσπὶδ Ῥγορίεν ἱορούεπι ολατγίίαίἰ8.}) 

γεκ. 10. Μαρπίοα σταύε.----Τογ 18. δ } 8ὴ 
δαγηϊγα Ὁ] 6 ὈοδυΐΥ ἰπ (ἢ ναυϊοὶυ, βαο ἃ Βγ1η- 
ΤῊΘΙΤΥ δηᾶ σοπίοιιρογϑίαγο οὗ αἰ ἴογθηί, γα οὗ 
ΘΟΠΙΓΑΧΎ 408} 1168, 88 ΒΡΟΔΚΒ Ηἰ8 τἱσΒοΒ, ἱμαὺ 80 
ἀΐνουβ χἱ 8 δύο ἤσγοιαῃ {86 βγη ϑρίσὶ.. Α Κἰπὰ οὗ 
ΘΙΠ ὈΣΟΙΔΘΥΙῺς ΟΥ̓ΤΙΒΏΥ ΘΟ]ΟΌΓΒ (866 ΡΒ. οχχχίσ. 1δ) 
ΒΔΡΡΙΪΥ ᾿αϊχοα, 88 ὑπ ψογὰ ποικίλλειν βρη ῆοβ; 
88 ἰῦ 18 ἰπ {86 ἔγαπῃθ οὗὁὨ (18 πδί 8] ὈΟΑῪ ΟΥ̓ ΙΔ 
85 ἐμ ἸΟΒΒῈΥ ψΟΥΪ, δηᾶ 'π {μ6 ΘΟΙΏΡΟΒυΣΘ οὗ Πμ6 
τοαίοσ τοῦ]: ὑδι18 ἴα ὑπὸ Ομυχοῖ οὗ αοά, 1116 
ΤΥ Β(1081 ὈΟΟΥῪ οὗὨ 6868 ΟἸτῖδὶ ὀχοθοάϊηρ Ὀοίὰ (868 
ΤΌΓΙΩΘΥ ἴῃ Ἔχ  ]θησ6 πα Ὀθδυίγ.---Βὸ ποί ἃΪ8- 
σοουταροα, (ὁ δαγθ ᾿λ {16 'π ὑπ0 δοσοιηΐ 888]} ὉΘ 

ΤΗῊΕ ΕἸΚΒΤ ἘΡΙΝΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

λαάεί πιμεῖ, Ὀὰχὲλ οα ἐδ ΘΟΠΙΓΤΆΤΥ, ἔλοῦι λαδί δε 
“αὐ δλζωϊ ἐπ ἐκ; στοδὶ δὶ ΗΠ] 688 ἰπ {86 186 οἵ 

Τύχη (μ6 βίγϑδιῃ ἱπίο ἰδδί ] β:8}} σΠ8 δίῃ ρστοδί δοσθρίϑῃοο, δπὰ δ στϑδὶ 
δηἀ βυγὸ τοινδγα. 

ΥΥᾷ. 11. Μιηϊβίουβ τησδί βρϑακ ἐλ  ἈΓΌ]]Υ, Βο- 
ἸΠγ δπὰ ψ β6 ]γ.--- ἘΔ} 8 στοαὶ ποτὶς 18 (0 Γο- 
ΠΟΌΠΟΘ Β6] ΡΟΥΤΟΡ δηὰ ἰο ὈΓΪῺρ ἴῃ μ6 ῬότοΣ οἵ 
αοῦ ἴο ὍΘ οὐγβ... . ἮΤΟ 1 δὴ τνϑδῖ, (60 δὴ 
Ι βίγοῃρ, 2 ΟΟΥ. χὶΐ. 10.- - 18 ἰ8. (16 ΟἸΥΙβ 18 π᾿ 8 
αἶσα, (0 Πανθ ποίἰηρ ἴῃ ΕἰτηΒ6], ΠΟΥ ἢπ δηγίμίης 
δι ἱπ (μ]8 ὑθῆυγο: 8]1 ὋΣ ἰη6 σἴογγ οὗ τὰν Θοὰ, 
ΤΥ οϑίἰδίθ, ἔδυ, δ ὉΪ]1{168, ΤΥ ῬΠΟΪ6 56], 81,1 
ἮὮδΔΥΘ διὰ δῆ. Απὰ δβ {πὸ Ἰουα οὗ αοά βτοῦβ ἴῃ 
(80 Βοδγί, {18 ῬΌΓΡΟΒΟ στόνδ; (86 ρον ἰμ6 
βδτηο σἶβοβ, ὑ86 ῬΌΓΟΥ ἰΐ 185; {π6 δΥϑ 18 ἀδΙ]Υ τλοτὸ 
ὌΡΟΣ ἰἰ; ἰὲ 18 ΟὗἾΘΠΟΥ ἰπ {86 τὶπὰ ἰῃ 411 δοίϊοηβ 
ὑβδὴ Ὀοΐοσθ. [ἢ οοτησηοη (Πΐηρβ, (ἢ 6 ὙΘΡῪ ποτα 
οὗ ΟἿΓ Θ6] 1 8, ΟἿΓΤ ΥΟΥῪ ΤΟ ΓΒ σα θηίβ, ἰ0 δαί δηὰ 
ἀσπὶς πὰ β]6 6}, 811 δὺὸ ἴὸσ (Π18 δπα δηὰ υἱ ὃ 
ῬΑ ου δ Γ δἴτα δὺ 1ὺ δ συ ἢ 88 ΔΥ Ὀ6: 6υοῃ (80 
που ρμ οὗ 11 οὔΐϑη τοπουοα ἱμγουρῃουΐ (86 ἀΔγ, 
δηὰ δὖ {ἰπ|68 ΣΟΠΘΟΓΑΪΥ ΔρΡΡΙΙοἃ ἰο 411 ΟΣ Ὅὲ78 
δα ΘΠ Ρ]οΟγΙθηΐθ. [Ιὑ 18 μαι οἰἰχῖν ἐμαὶ ἐυγη8 
{μλγ ΟΥαΙΏΔΤΥ ψΟΥκ5 ἰηίο μο]ὰ, ἱπίο βϑοσίδοοδ, ὉΥ 
ἃ ἰοῦ} οὗ 11.---Μ.] 

ὯῸ Ῥχοὐυάϊοθο. 1.6 δρργορδίζοῃ συῃβ μοί, ἐλοι 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΥ. 12-19. 

ἈΝΑΙΥΕΙΒ :-«ἜἘΟΥΓΠΒΟΥ Θχ Βοτίδίου ἰό γοδάϊμοδα οὗ διιδοσίης δηὰ θϑοομλίηβ οοημάποί ἰἢ δα ἴοσίος. ΤΏΘΥ δζσὸ ἴο οομκίδος ευεῖ- 

ἴπρ' 88 ᾿ΒΟΡΑΓΘΌΪΘ ἔγοπι (ο]] ον ίης (Ὠγίδῖ, 85 Ὠδοθάδαγυ (0 [Π6Ὶ]Σ (γίαὶ, δῃ ἃ ἰῃδι γα ΘηΔ] ἰοΟΥαγὰ ἐποὶγ ἤυ [ΓΟ ΠΊΟΓΥ͂, 83 

Τοπάοεγίηρ πότ ραγίδ Κοτ οὗ ἴΠ6 ρόνγοσ οὗ ἐπ6 Βρίγὶζ, αῃὰ 86 ἀονοσίης ἰἤδπὶ ἴσοιῃ [19 Ἰαδί ἡπάρστηρηϊ. Βυϊ 1867 

δοιὰ ἤονοῦ 1069 εἰ κι οὗ πιαίἰδί εἰς ἐμ οἱν αἰ ἤογθηοο ἔγοτι ἘΠ ΌΘ.]ΘΥΘΓΒ. 

12 Βοϊονβᾶ, 1 (Βιοἷς 1Ὁ ποῦ βύγδῃρο οοποογηϊηρ ᾿1}.6 ΠΘΤΥ ὑγ8] σΔ]Οἷ 18 ὑο ἐγγ γοῦ, ᾽88 
18 {πουρ βοπια βίσαηρα ἰὨἱηρ ὁ πΔρροαθα αηΐο γοα: Βαυὺ τα)οῖΐοθ, δ᾿ ΠΑΒΠΛΌΟὮ 85 γ6 ΑΓΒ ΡΆΓ- 

ἰδκοτβό οὗ Ομ γῖβυ Β βαβετίηρβ; Τὑμαὺ θη Ὦ18 ΡΊΟΤΥ 884}} θ6 τϑυθδ]βά, γα τηδυ δθ ρἰδὰ 
14 4130 δ] ὀχοθοαϊηρ 70γ. 317 γο Ὀ6 τορτοδομθα ἴον 1π6 πάη οὗ ΟἸ γὶβῦ, Ἡδρρυ 

αν γα; 13 ἴον 186 ϑριγιῦ οὗ βίον δῃὰ 15 οὐ (ἀἐοά σοβίϑι ἢ ἀροὶ γοὰ: οα {ΠΟΥ ρατὶ δ 18 
15 6ν]] βροκοηῃ οὗ, θαῦ οἡ γοῦν μαζύ [6 18 βἰουβοᾶ. "6 Βαὺ Ἰδοῦ ποπο οὗ γοῦ βυ ον δ8 ἃ τη- 
10 ἀότοῦ, οὐ αϑ ἃ {πϊϑῦ, ΟΥὁ αϑ8η 60}} ἀοθυ, ΟΥ ἃ8 ἃ δ ὈΟΒΥΒΟΟΥ͂ πῃ ΟΥ̓ΠΟΥ Ππ)6Π᾿5 πιδίζοσθ. ἢ οὐ 

1 ἀην πιαπὶ βι }Γ8 7 ἃ5. ἃ ΟἸ τ βίη, Ἰοὺ εἴπη ποὺ 6 δϑμδιηδᾶ; Ὀυὺῦ ἰοὺ ᾿ΐμπι ρ]ογν αοά 
17 Ἰοῃ {Π18 ΒΟΒα ἢ 5 ον [Π6 {ἴπη6 ὑβ σοηϊα (ῃϑὲ Ἰυάση" θη πιυβὺ θαρίη δὖ {8868 μουδβα οἱ 

6οά: ᾿94πὰ [ἢ ἡ ἢγϑὺ δεσίπ αὖ 8, τ μαὺ 888}} ὑπΠ6 Θηὰ δὲ οὗ ὑμ6πὶ [πδὺ ΟΌΘΥ ποί (86 ρΌ8- 
18 ρΡ6] οὗ ἀοα ἢ Απὰ "ἢ {δ τὶ ρμύθουβ Ῥβοδγοϑὶυ 6 βανϑά Ἕ, τ θΘΓΘ 888}} (π 8 ἀΠρΌΑΙΪΥ δηᾶ 
19 {116 βίππου δρρθαῦ  Ἐ μογοίοτο, 2]οὐ ὑβϑῖὰ ἰῃαὺ βυθοῦ δοοοσγάϊπρ' ἰο {μ6 ψ}} οἵ Οοά 

δοτημἱῦ ὑπ 6 Κοθρίης οὗἨ {Π6ῖν 808 ἐο λύγυ ἴῃ Ὅ6}1 ἀοΐπρ,, Ὅ 28 ἀπῦο ἃ 10} 6] Οτοαίοτ" 

Ὕοτβο 12, Π μὴ ξενίζεσθε, ῬαπΒ., 560 ν΄. 4, “6 Ὠοΐ ἀδίοηλδμοά αἱ. Οα ἴδο οοπδίγηοίἝἊοι οὗ δία Τογῦ τι} {16 86- 
τἰνο, δοὸ ῬἼΠοτ, Ὁ. 222.---Μ.} 

[Σ:πύρωσις, ᾿ἐΐογαι γ, δεισπίησ, ἀρκαγδι νον, ἐγίαὶϊ ὃν Ἄγε; ἴδο γοηδοτίημ οἵ ΚΕ. Υ͂. τοῦδέ Ὀθ τεκζασἀοὰ 86 ὙΕ17 
Το!εἰουδ. πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομέν ῃ- 08 5 ἰαΚίηρ ρἷδοα ὐποπᾷ γοὺ (οΓ δὲ Αἰυτὰ 
ΓοπάεΓθ, “1 ΥΟΌΓ 0866.) 0 8 ἴΓἰα] ἰο γου.---Ἀ1.} 

8 ὡς απ ἰ[.-Μ|}. 
ξένον συμβαίνοντος ὑμῖν: δοῦτο βίγδῃρο {πίπρ σοτο πδρηρεηπίης ἴο γου.---Μ.] 

Ὕογδο 18. [ὃ καθὸ ἰθ Βαυρρογίϑα ὈΥ Α. Β. Κα. 1,.,ὄ δ. δῃὰ ΠΊΔΩΥ Οἴπογα; καθὼς, πα 1688 Δ! ποπίῖς τοαϊηρ ; ἐγαπαῖαῖο 15 
8 ἴὰσ 65, (ΑἸ ογὰ) οὐ "" ἰὴ 1π8 ἀοκεοθ ἴο ποῖ " (ἀὐγπιδη) : οἵ. Κοπι. τῇ !. 26; 2 Οογ. νι. 12.---Ἀ1.} 

ὁκοινωνεῖτα τοῖς κ. Τι λικο" γρ ΔΙῸ ρμασία κοῦ Ὑἱ{}1 [89 Βυ ογίηρθ οἵ ΟἸμγίϑι."-- 7 
Ἰ Τταλδδῖο, “Ἴ1Π ΟΥ̓ΔΟΥ {Ππ|:λ2ξ γ8ὺ ΠΊΔΥῪ 6160 δἵ (.-«[Π} ἴμο γουθιδίίοι οὗ δ8 σίογυ γολουίοθ." --Μ.} 
δὰ Η αλλιώμενοι- ΧΌ Πρ, ῬΑΓΕ ΟΡ ]6.--Μ.} 

Ὕάγ89 14. [9.1 γο αγε Τορτγοαομοί,᾽" εἰ ψ ἢ Τηἀοεῖίνο.--Μ.}] - 
ἐν ὀνόματι--ἶπ [Π9 ἤΑπΙ6 οὗ ΟὨγίϑί, οἵ. Μαῖξ. γν, 11; οἷν. |.14.-.00ἩΜ.] 

Ἰ μμακάριο ι-]οδεθὰ δΓὸ γ6.---Μ.} 
ὅ Τ ιταθοοδοθθ, ἰζ αἰνοαῦ [10 ΓΟΌΒΟῚ ἩἘΥ ἐπ Ὺ ΔΓο υ]δαδοά.---Μ.} 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΙΥ. 12--19. 81 

[5 ὁπ ἴδο Ατὶϊοϊο τ! ἢ δι γί θα νοα, εθ9 πον, ᾿. 144, ΤΓΔΏΒΙ αἴθ: “ (16 βρίγὶξ οὗὨ σἼΟΓΥ, δηὰ {παῖ οἴ αοἂ ᾽"---“ ἢ 9 
Βρίςτίὶι οἵ ΟἸΟΓΥ, ἨΐπῸ ἰδ Ὡ0η6 6180 [Ὡ8η Θοἀ᾽  ϑρίγὶ τ ἨΙΠ)8617.) ον οἰδββίςαὶ {ΠΠπϑέγαϊίοβ, δβοο γί ηοτ.---Μ. 

[Α. (Θνγίοβθαοδ, 
τοῤοοῖα {μ6 δά ε!οη).---Μ.] 

μοὶ δηὰ λοδλάπη ἰπδογί δἴϊος δόξης, καὶ ὃννάμεω ς); 50 βίπαϊϊ.: ναὶ (ΤΊ ΒΟΒΘΙΔΟ, 

πΠέκατὰ μὲν αὑτοὺς βλασφημεῖται, κατὰ δὲ ὑμᾶς δοξάζεται. ΤηΪ οἴαυδο δἰαπ άπ ἰπ Εϑοορῖ., 
Κ.Ὶ,. ἀπὰ οἴδοξγπ,) νυῖ 6 νδητίμας 

Υετοο 1δ. - γὰ ρ-εῖον.--Μ.] 
αλλοτριοεπίσκοπος, 

ἰπ Α. Ἐ., 
ΑἸΤοσὰ τοδοῖ 1. [10 ἰθ ἴὮ 411 ὑγοῦδο  ν ἃ ς1083.--Μ.) 

δίπαῖτῖς. δηὰ πῆϑον ΜΙΝ 5, Ἱδοδλιηαπῃ δὰ Τὐβοποηάογί, αἶϑὸ 

δΔἄπαξ λεγόμενον, ἀδηοίίπρ᾽ “ ογοσβϑοίῃρ ΟἿΠΟΤ ῬΘΟΡ] ὁ 8 αἴαίτγα, ὑυυίηρ ἱπίο 
186 π).᾽ ΑἸογὰ : “ῬΊγοῦ ἰῃῖο ΟἴΘΓ Τ᾽ τοδί σ᾽" θὸ Κοῖίο : “δ ᾿ππρογίπεπῖ;᾽ ὈυὉ 5600 ποῖθ ὈΘΙΟΥ. 
-Μ.} 

γε 6. ΠΤ ἐν τῷ ὀνόματι τοντῷ. ἴΐοο. τερὰκ μέρει ἱποίοδα οὗ ὀνόματι, πἰἢ Κ΄ 1: δας [86 ἤὥοττοον σοϑάϊης 
ΑΒ ΠΌΣΟ το δυϊοΥ [[66, δΔηά ἰδ δυδίαἰ θὰ Ὁγ δομαπ, Το μοπάοῦ ἀπὰ ΑἸΐοσὰ. ἸΤταηδίδιο: “ ἴῃ 
{μπ|8 ὨΔιΏ6,᾽" ὦ, ἐ..) {Π|ὸ ὩΔΙῺ9 οὗ χριστιανός.--Μ. 

ἐλύυ μὰ ἢν οἱ ὁ καιρὸ ς “αυθορτιδο ἐΐ [8 9 δοῦδοι, Αἰΐζογά; ( Ὁ89) [Ὲ ἰν εἶπιο, αΘΓΙΏΔΏ.--Μ 
ΤΊΔΒδ]δῖο: “ οὗἩἨ [δ9 ἰυάσιηοηῖ ὈορΙπηΐηρ δὲ [6 πουδο οὗ σοὰ, Ὀπῖ [Ὁ (11 Βαρίη) ἄγοι Ἵ ὯΒ, ὙΒαῖ (Χ111 6) 
πο οηά οὗ ποδὶ ἢ ἢ ᾶτὸ ἀϊϑοθοάϊθῃςξ ἴο ἴη6 αοδροὶ οὗ 6οα3"--Μ.} 

Υοχες 18. 5 μόλις αὐσι ἢ ΠΟ. γ, ΒΑΡ Ϊν (ἀοτπλη).--Μ.] 
σώζεταιυ-ῖβ Βα 

8041} ἢ6 ΔΡΡΘΟΑΓΣ᾿ ΑἸἰογὰ.--Μ. . 
οὰ. Ὑταηδίδιο, ἴο ὑσίηρς οαἱ ἔδο ἴοσοο οὗ ἴπο αγοοῖς : “ [80 υπροά]γ δηὰ [ἢ9 δί ΠΟΥ ΠΘΓΘ 

γοιθο 10. (38 στε καὶ κι Τ᾿. λιπα ΓΠΟΓΟΙΌΣΟ ἰοὲ 8180 [Ποῖ 80 θυ εν, οἴο.---Μ. 
Ώ Τἰβοποπθοτῖ γορ ἀγαθοποιΐᾳ, ἃ πιογὸ δυϊποητίο γοαδίηρ δὴ ἀγαθοποιΐαις. 
Ξι ὡς ἰδ ομίἐἰοὰ ἐπ Α. Β., Βίμεϊϊ., διὰ ὈΥ Ικο απ [πὰ ΑἸογὰ; ἐξ ἰθ ἰῃηδογιοα ἰὼ οο,, ψὰ(ἢ Κὶ. 1.. ἀπά οἱ» 

613..-Μ. 

ἘΧΕΟΘΕΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

Το ἐχσβοσχέδιϊ ου 5 ἰο γοδᾶϊπμοηβ οὐὗὁἨ βυ δου ΔΙῸ 
τοροδίθά, Ὀὰΐ πγροᾶ οἢ αἰ δοτοηὶ ζγουπαϑ. 
γε. 12. Βο]ονϑά.--- Τὴ δγοββ, 88 ἷπ οἷ. 

ἷϊ, 11, ἀοποίαθβ (16 Αροβί!θ᾿β θαγὺ- 910 Βυτ ρα ἢ 
ὙΠ ἐμοὶ ἴα 16 ΒΥ Ζ8 σοποογπίηρ ἩΒΙΟΒ δ6 
5 δοΙβο της; (μοι. 
Βθ ποῖ απϑτομὶδῃϑᾶ εἴ.--- 1 (86 Βοδί θη 

ἐδίηκ ἰλς Ὀομαυίοιγ οὗ ΟὨΥ δι 188 δίσϑηρα, ΟὨγὶ8- 
[185 ποοὰ ποῦ Ὀ6 βυγρτὶβοα 1 πη 6] ΙΘΥ̓ΘΥΒ ΡΟΓΒ6- 
ἐεαἰς (πα οἡ ἐπδὶ δοοουπὶ,᾽ οἢ. :. 7, Βἰοἴ ζογ,--- 
τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει. πίρωσιςΞεΞ γα, ἱρηϊίίοι, 
ἐπ] της, ἔσο 8116 Ὀυγπηΐηρ, ἔγομι πυροῦμαι, 2 
Ρεῖ, ἢ... 12: Βον. χυἱἱ. 9; Ῥσου. χχυΐἹ. 21: υΧΧ. 
ἄροϊι. χΣ. 9θ. 1 18 8 βἰπιΐϊο οὗ ρστοδὶ {ἰυἱυ] δ 018, 
ΜΙΝ ΌΤΙ ἰκὸ ἄχο, θὰΐ σοπάιϊοο ἰο ρῥτοοῖ.--- 
(Οὗ 4180 Ῥβ. ᾿ἰχνὶ. 10] υΧΧ. Οδουπιρηΐῃ8 5808, 
τίρωσιν τὰς θλέψεις εἱπών, ἐνέφῃνεν ὡς διὰ δοκιμασίαν 
αὑτοῖς αὐται,---Μ. ᾿εν ὑμῖν τοῦῦ τῶθδῃ “τὶ ἢ 
γγὺ [66] πὶ πη γΟΌΓΒΘΟΙτ 8," Ὀοίϊον, “16 ἢ 18 
διποῦρ γου.᾽---Ὰ5 ἴΠ6 ροίίογ οὐ {ῃ6 ροϊάδειῖ 
ὐὐυδία (ἢ 6 ΤΌΣΠπαοο ἰο {8.6 ΘαΥ ἢ 6 γο 886] ΟΥ ἴ0 (16 
ξο]ὰ, 80 ἐμαὶ ἴ6 Ὅ6 ποῖον ἴο0 μοῦ ΠΟΥ ἰ00 60], 80 
ὕοἀ εἀυπὶβ ἑδετορίδιΐοι (ἐτῖ4}}) ἐο ἐμ βίγϑηρίβ οἵ 
ἴδῃ δη ἰ0 (86 στασθ ψ λοι Ηδ ρτδηΐϑ Ηἷπι, δηὰ 
βαδεῦβ εἴτι ποῖ ἴο Ὀ6 ἰαπιρίοἀ Ὀογοπᾶ ἷ5 ΔΌΪΥ 
(ο 068 .᾽) ἘΡΉΓΕΠΙ.---τρὸς πειρασμόν, οἵ. οἷκ. ἱ. 7; 
ἦ45, 1,2, Νοὶ υπίο ρΡογαϊιίοη, Ὀαΐ ἀπο βαϊγαίΐοῃ. 
Βυθῃ ἰμἷβ τηοἀογαΐεβ (ἢ6 ραΐπ οὗ ἐμ6 ᾿οδί.----ὡς 
ξένου.---- ῬΟΥ Βα Ρ5 γοι οοπβίἀον (6 Βυδοχίπας δοοὶ- 
ἀξηία), ἰπιοτίοσίπς τὶ αοα᾽ Β Ῥυγροβο σοῃοθγῃ- 
Ἰῃῤ γοῦ, δηὰ μιυἰἰπρ, τοι Ὀδοῖς ἰὴ γοῦν ΟἸιτ βιϊδη- 
τν, Βαϊ Κπὸν (δ. ἰὲ ἴα Ὀδοὴ ἀδοχαθα ἔγοπι 8]] 
εἰογη ἐγ, ἢ ἢΔ8 ὍΘ6ΘΠ ΤΟΡοδίΘαΪγ ἔογοίο]ὰ ἴῃ {δ6 
δογίἴγ65, 1ι 458 Ὀθοη 6 σΟἸΏΠΙΟΝ ΘΧΡΟΓΊΘΏΟ6Θ οὗ 
81 νον τ ὕγοσα ὑπ 6 Ὀαρί ηΐπρ, δπὰ ἰὲ ἰ8 δ08ο- 
Ἰαίε! Υ ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἕοσ (Π6 πιογιϊβοβίϊοη οὐὗὁὨ (86 σά 
ἴδῃ. Τμαὶ σαπηοί Ὀθ ἀρ] ο βίη τ ]ςο ἢ 15 ἀθα]ῖ 
θγ 116 Βαπὰ οὗ ἃ ὕγοηπα.᾽ αογδαγά. 
Υεμ. 13. Τ 8.8 ἔδυ εἰ γὃ 816 ρατίαϊζοσβ υυὲτἢ 

186 δυδοχίπ ρα οὐ ΟἸσ5:.---καθὸ κοινῶνειτε.-ττ- 
ἴι 5. ἃ ρσγοδὶ σοηβοϊαιΐομ ἰμπαῦ (ῃ6 ὈΘ]ΙΘΥΟΥ ἰδ 
Ῥεττηϊἰοἀ 0 ΘΟ. ΒΊΟΥ 118 80 δου ἢ ρ 5 ἃ8 8 ραγίδα- 
ἰὴ ἢ (ἢ 6 ϑυ δ σ  Κ5 οὗ ΟἸγῖδὶ; αὶ 1ν ἰ8 ἃ γυϑαῖ- 
ετ οοῃϑοϊδίίΐοη ἰπαὶ ἢ6 18 Ῥογιαϊιοα ἰο ᾿ΔΊῈΣ Ἀ185 
ἑοτοτηυπΐοη τἱ1Ὲ (Π0 ΔΊΟΥ οὗ Οἰν δὶ ἔγοτμη δ18 
οὐππη ἷοη ΥΣῖ ἢ ΗἾδ Βὰ οτΊηρ8. καθὸ ἀδηοίο5, αἱ 
ἀκ [86 ΤΕΔ5ΟῚ δηὰ (86 Τηρᾶβυχσο οὗ ὑμ6 β8υβοτν- 

ξ5. 

ΤῈ6 βυδοσίηρ οὗ ΟἾχὶβῖ, δ5 ἱπ οἷν. ἱ. 1]: 
οἷ, οἷν. 1. 21: 111. 18, ποὺ βο ἢ); ὃδ8 αῇοὶ Ηΐτὰ ἴῃ 
ΗΒ ΤΠ ΌΟΓΒ, Ὀὰΐ Βυ ἢ 8258 Π16 Ηϊπι561}6 οηἀυγτοὰ 
ἴη [πΠ60 ἄμ γβ οὗ Ηΐβ ἱποδυπαίΐοθ. ΟΥ βι18}}8 ρ87- 
ἰὰκΚοὸ τὶν ἔθ, ἐξ, ἴ0Σ {πὸ ΒΚ οὗ ἵγυϊ δηὰ 
Υἰ κῃ θουβηθ58, ὑποὶν Θχρουΐοποο οὗ {86 νον] 8 
δἰῃ 8 ΒΙτΪ Γ ἰοὸ ἐμαὶ οὗ ΟἸγ]βί, ΤΟΥ ἃτὸ ἴῃ 
Ομ σίβὲ, δπὰ ἰδ δαίγοὰ βῆονγῃ (0 ἐπ θηὶ 18 ΤΣ ΔΙῪ 
Ββόνῃ ἰο Ηΐπι, οὗ. οι. υἱἱ. 17. 29. 2 Τίπι. 1. 1]. 

ΤΒδῖ γ8 ΔΥ 8150 δὲ ἴ8Π6 τον ϑ]δαϊίοῃ οὗ ἘΠὶ5 
ΒΊοιν τοΐοΐοϑ, χα ίῃρ.---ἶνα καί, οἰ πον ἶ80 
816 ἄαγ οὗ {πο γον αἰοπ οὗ Οῃγιϑὺ πνουἹὰ Ὧθ ἰὸ 
γοῦ ἃ ἀδΥ οὗἁ ἰθυσου.---καΐί, ἃ8 γοῖ ΠΟῪ Το)οΐοθ ἃ]- 
ΤΟΔΑΥῪ ἴῃ ΠΟΡΘ.---τῆς δόξης, ἵπ σοηίΓαβὺ τ] (86 
ἀδνίκηθ88 οὗ βιι ον ηρ, οἷ. ἱ. δ. 7. 1].-τχαρῆτε 
ἀγαλλεώμενοι, οἷ. οἰ. 1. 8. “ΤῊ Ἷ0Υ οὗἉ {80 βαϊπίβ 
Ὑ111 86 ἱπτγδτα δηᾶ ουϊνγατᾶ, ὈοαῚγ δηὰ βρὶγὶίυ- 
8]. Ηυ88β. Το σομηῃθοίίοη 18, 88 ρίνϑη Ὀγ Ἦ οἷβ8: 
ΟὨἱν δι6 ψι0 Β0 68 τ ἢ ΟἿ γἰβί αηὰ ἴον Η]Β οδιιδο, 
8 ἃ ἰγιᾳ. ἄϊδοῖρ]ο οὗἁἨ Ομγὶϑὲ. ὅσο Δ Ο.6 ΙΩΔΥῪΥ 
ΘΒ ΟΣ Βῃ {86 οχροοίαιϊοπ οὗἉἨ [86 ΠΘλΎΘΗΪΥ γονγατγὰ 
οὔ ραγίδκειηρ 10} Ηἰβ ΟἼΟΥΥ, οὐ ἃ8 Οἰτὶδί Π85 
ΤΟΙ ΐβοα ἀρηὶῃ ἃπα δραΐη, Μαίϊ. σ. 88. 89; χνυὶ. 
24 20; 1κ6. ἰχ. 28. 24: χῖν. 27; Φηο. χὶϊ. 26: 
χῖν, 8; χυΐϊ!. 24, Μαιΐ. νυ. 12; 16. νἱ. 22. 28. 
ἘΠῸ ΓΘΑ] ΠΠΠ6- σοηχαι πίοη 1} ΟἸτῖδὶ, 85 τὸ ἥπὰ 
ξ ἀοβουὶ 6 ἴῃ (ἢ 6 τσὶ τη κ5 οὗἩ Ραμ], 18 ποὺ ΔΒ στη θὰ 
6 ΓΘ. 

γΕκπ. 14. Τῇ γε 816 σϑρσοβοξβϑᾷ πῃ (ἀθτμδη, 
2 γ) ἴ88 ἤδιῶθ οὗ ΟἸἘ τί βῖ.---ἐν ὀνόματι. ὄνομα, 

οἴϊοη κὸ ὩΨ) ---τουθαὶοὰ δοίης (τϑυο]διϊου οὗ 

(86 Βεΐπρ, ἑ. δ., παίιτο δᾶ οχἰβίθηδθ). ὅπο. χυϊὶ. 
6. 26: ;. 12; Αοἰβ ᾿ϊ. 1θ; ν. 12. Ηδὺ. ἰϊ. 12, 
Α]βο;ξεξογάοσ, δουημηδηα. Εἶτ ἴῃ 118 ῬΓΟΡΟΥ 856}89 
Ξε-ῦ]θ ΠΑ πι6 ἡπαἃ ὙΠΔΙΘΥΘΥ ἰύ ἰπγοϊνθθ. ΜΚ. ἶχ, 
41] οοπίαϊηβ ὑπ θ65ὶ ΚΟΥ ἰο 86 οχροβί(ΐοῃ, ΤῈῸ 
Ῥᾶββδρο γοδϑ: “ΕΣ ἩΠΠΟΒΟΘΥΘΥ 888]] ργῖνο γοι ἃ 
οὰρ οὗ ψαΐοσ ἰο ἀγῖηῖς π᾿ ΤΩΥ̓ πλπη6, ὈΘΟΔΌΒ6 γ0 
Ὀοϊοης ἰο Ομ τἶδβί, υουῖγ 1 ΒΔΥῪ υπίο γοῦ, ἢ9 888]} 
ποὶ 1080 ͵ἶ8 σοναγὰ." Α8. ἐμὸ Ὀοπῃοΐδοί 5 οὗἁ 
ΟΠΘΥΒ ΙΔΥ 6 ἐπθ γοϑι] οὗὨ ἰμοῖν ὈΘ]οηρίης ἰο 
ΟἈγίβι, 8ὸ 1ξ τηᾶῦ 6 ννῖἢ ἐμ οῖν μαϊσοᾶ, ΤΏΘΥ Γο- 
ῬΓΌΟΔΟΝ γοὺ Ὀοσδυ86 γοιῖ ΘΟὨ ἦ685, 6811} ΠΡΟ δπὰ 
ῬΘΔΡ ὑπο πϑιηθ οὗ ΟΠ γὶϑί, ψ Ε1ΟΒ ἐμὸν Παίο, οἷ. γ. 
16. ὡς χριστιανός, ᾷιὰ Μαίί. ν. 11; 1,6. Υἱ. 22, 
ΟἸ τὲ 18 ἰο ἐμ του]ὰ ἃ Βδίο παῖμο; ἰΐ ομ6 
ῬΤΟΔΟΒΘΒ ἱΐ, ΒΘ πιυδὲ Βυθοσ. ΤἘΠ6 ΓΘΡΙΌΒΟΝΘΒ οὐδὲ 
δὺ {ΠΕ}, ῬΘΥΒΟῚΒ ἀη ΘΟΠΥΘΡΒΑΙΪΟ. ὈΓΟΌΒΌΪ Ρῥ͵Ὸ- 
οοοἀοα ἔγοτα πο] ον ηρς 76 ».8, 0 ὈΪΔΒΡΒοταθα 
(6 πϑῖηθ οὗ Ομ γὶϑί, 968. ἱἱ. 7. 



82 ΤΗΕ ΕἸΒΒΊ ΒΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ΒΙΘπδθᾶ δχθ γ9---ΤΟαῖΘ Ὁ ὍΡΟΣ γου.---μα- 
κάριοι, οἷ. οἷν. 111. 14. ΤΟΙΣ βίαίο οὗ Ὁ|188 18. ἰῃ- 
ΓοΥτοα ἔγοσα {Π6 ΟἸΟΥΥ δΙγοδαν οχἰ βίης, ΔΒ ου  ἢ 
ἐπν βι Ὁ16 10 ΟΥ̓ αΤῪ ογο8. τὸ τῆς δόξης---ἰϑρῖνγιι 
οὗ κίοσυ ἀδμοίεβ ἐμ ΠΟΥ Κρ τί, θθοδαδΒ6, 88 (ὁ- 
ἸΟΥ͂ Ἔχρ δῖη8 ἰ{, Ηο ὈΣΪηρ8 ΕἸΟΥΥ 8ηα 868]5 ἰΐ ἴῃ 
Βυδοχίηρ. ΤΙ 8 ϑρὶσγιῦ Ὀοίηρς σίνθῃ ἴ0 γοὰ νἱὶδὶ 
(9 δομαη ποι οὗ ΟἾγῖβὶ, γοῖ ΔΓΘ ΟΥ̓́Θ ΠΟΥ͂, ὈΥ͂ 
Τα} } δηὰ Πορθ, Ῥαγίδϊκογβ οὗ ζαΐυσο Κ]ΌΣΥ, τοι 
πιο ραῖο Ὁ ἴῃ ἰμ6 βρὶ τὶς, ἀπα ᾿Ββου ἴΌΤ6 γοὰ 8.6 
ὈΙ65864, οἴ, αι. ἐ. 8. Ἰ΄οησο Ῥϑυ], ἰὴ 86 ΓΣΊΙΟΥ 
ἀονο]ορπιομὶ οὗὨ (818 ἐβουγχαί, 68116ἀ (16 βρ' τ 1116 
οαγηοδὶ οὗ {μ6 ᾿πῃογιίδησο, ΕΡἈ. ἱ. 14.--καὶ τὸ 
τοῦ Οεοῦ, (͵9 Βοσοῃᾷ ρῥγοαϊσαίθ 18 δ θα ὉΥ͂ ὙὙΑΥ͂ 
οὗ ὀχρ απαίΐοῃ. 10 18 ποὺ {π6 βρὶ γιὶ οὐ ΕἸ1}8}), ΟΥ 
οὗ δὴ δηροὶ, Ὀυΐ τ[6 ϑρ1γ} οὐὗὁἨ αοά. “818 18 ἴὸ 
{π6 ΑΡοβίὶα 8ο σγοδαΐ δῃὰ 80 Ὁ] ββοα ἃ ἐμπῖηρ, {Παὶ 
(Βοῦρα {116 τνον]ὰ 18 αραϊπβί (θη, αοα 18 ΤῸΓ {1} 6Πὶ, 
858. {πον Β} 16] 6 δπὰ ὄχοθοάϊηρ ατοαὶ σον αγά.᾽" 
ὙΥΙοβίη χοῦ. ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται.---- 6 ΤΟΐΌΣΘΠΟΘ 
ἈΡΡΟΆΙΒ ἴο 6 ἰο 15. χὶ. 2; οἵ. 2 Κίῃρβ 11, 1δ. {]κ6. 
χ. ὁ. ἐπί, νὰ (ῃ6 Ασδουϑ., ἀαποίοβ ἐπ 6 ἀοβορθηὶ 
οὗ {πὸ ϑριγὶθ οἱ 186 1.- --ἀναπαύεσϑαι, ἀοοοτάϊην 
ἴο ΟἸϑδυβοη, οοπίδὶηβ (86 ἰάρα οὗ δὴ δριαϊηρ 
{πδὺ σδαπποὶ 6 ΟΥ̓ΟΥ ΓΟ, οὐ ὉΥ ἀοιδί8 δπὰ 
ἰοτηρίαιἱοη8. [ὁ 18 σοχΖῃ 24 0]9 ἰο ἰδ ο80 ῬΟΒ86 
Βρ᾿γἸ{8] υἱ βίοι 88 Ὀ66ὴ Γαηαογοα δουΐρ, δηα ἰδ 
ονϊησοὰ σὨΙ ΘΗ. ἴῃ ἃ τη ο0Κ βρὶ γἰΐ οὗ βιιενίης. 
Ἰογάβ ΣΙ :- 116 σίογψ δηᾶὰ λαρρίπεδε οὗ 

δι} εγὶπσ ἴον αοα ἰπ {16 γε οὗ ρεγδεομίίοπ ταὶ σαὶ 
4130 γὁ1} οσσύγ ἴο ΠἰΒ πιϊπα δί βαῤνψίοη,  ΟΡα Β6 
18 σιν, ἀπὰ μόγο ἢ6 που]Ἱὰ θ6 σον ὮῪ ἃ 
ΤΟΙ ΙΓ Π60 οὗὨ {})}6 ἔσθο ζ8 11} {] ΟὨΠ]Σ ἢ τν 4 1}(- 
ἵπς ὑπδυτχτὶ ἰπ ἐλε ἤεγν ζωγπαος Ἡλι 1.1.6 ὅθ οὗ 
αοά. (θη. 11. 1--6.)--ΦἯΝ. 
Οἱ ἱμοὶὲσς ρατῦ---Β] ΟΣ 86α.--- [5366 ποὶθ 14 ἴῃ 

ΑΡραγ. δὸι τῶ αλας ὙΠ δὰ διιοηρ ἰμθιι, (Π 6 
ομιάγοη οὗὨ ἰδ τοῦ], 88 15 {πο ῖν ἡδίυΓο δπὰ τνοηΐ, 
16 ἷβ. 6] βρόκϑῃ οὗ; θοὸν ἰγδάυοο {μ9 βρί γι οὗἁ 
Βυ ον ρ ἃ5 ἃ ἀσρνδάϊηρ, δη ἃ 8] αΥ 8} ΒΡ τὶ ΐ, δὰ 
ΔῊ ΠΥ δ8 οοιναγάϊοο. ΤΊο86 ἰηγροίΐνο 5. ζ[4]] 
ῬΔῸΚ οὐ {μ6 ϑρὶνιυ ΗΠ] πιβο].---- ΟἸΒασΒ σοπηδοὶ 
βλασφημεῖται τι ὄνομα χριστοῦ, ΜὨΐοΒ 18 τα ΒῸΓ 
8 Τογορὶ σοηϑίταοίΐοη. Ατημοῦρ γου 1ὺ 15 ρον δοὰ 
ὉΥ {86 σομβο]α οη5, {86 αὐϊοῖμοδβ 8πὶ Ῥθ806 
ον 10 ὈΓίηρΒ ἰο γοῦ ; (μ 85 1ἰ ΘΥἽΠ 665 [8 ὨΙνῚΠ6 
ῬΟΥΘΙ, δὰ οχοίίθβ ὙΟῸΓΣ Ῥσγαΐβθ δῃὰ ρτναϊϊπάο. 
ΤῊ Ραββαρο κΚίνοβ ἃ βορὰ Β6Ώη86, δηὰ ἰἴξ νψουἹὰ θ6 
8 οἰΐν ἵ ἰΐ το Γ6 βρυσίοιβ [88 18} Δα ΠΟΥ] 168 ἀ6- 
οἾδτο ἰ( ἰο Ὀ8.---Δ.] 

γεβ. 1ὅ. ΕἘΌῸΣσ 16 ὩσὩ6 οὗ γου-- γοσ ἰηἴο 
ΟἾΒΘΣ 1161} τ] ΘΣΒ.--- στο ἴῃ 9 ΑΡΟϑ116 ἰδ|κ69 
ἋΡ (6 ρῬγεσοθάϊηρ Ὀ]οββοάμθϑβ (μακάριοι, γ. 14), 
8πα ἰπ {16 ἴογτπὶ οὗἩ οχβογίδιϊοα δ ΡΒ 8016 8}}} ἀ6- 
οἷαγοβ ἰδὲ (ἢ9 ναῖϊχθ οὗ δ οἢ Ῥδίϊθηῦ βυοτίης 
ἀορθηβ οα {116 δοπάϊιΐου ἐμαὶ ἰο809 γὼ 0 Θὰ γο 
ἦι πιυϑί͵ Ὀ6 ἸῃὩ ποοοηὺ Β0 ΌΤΟΓΒ, οἷ. ἰἰ. 20 ; 11], 17. 
ΤῊ Ϊδ 18 ΟΧργ ββοα ὅγϑί ποχζαίίνου, μη Ῥοδί(ΐγοὶυ. 
ΠοτΟ 18 8ὴ ονἱἀδηὶ δ᾽]υβίου ἰὸ Μαίί. ν. 11, “ἰ 
(ΠΟΥ͂ ΒΑΥ͂ 81} ΠΠΩΒΏΠΘΥ Οὗ 671] δραϊπδὶ γοὺ ἴδ βου 
(Ἰνἱηᾳ)." -- ὡς φονεῦύς.--- ΤΠ ΤΘΙΈΓΘΠΘΘ 8 ποί (0 
ΤΘΔ] Δοσυβα 018 16 ἢ δα Ὀδοὴ Ὀχουρλί ἀραὶπδὶ 
ἰ6πι, Ὀὰϊ ἰο ὑμῃ0 ῬοΟΒΒΙ ΠΥ ὑπαὶ βυοῖ οὔθηοοδ. 
ταὶς ΟΟΟῸΡ ἀιμοης ἰμθη, 88 Ῥδὺϊ ἩΔΓῺΒ {86 
ἘΡἰιοβίδηϑ δρχδϊηδβί βίϑα)ηρ, ἘΡῚι. ἰν. 28.---κακοποι- 
ός, οὖ. οἷ. 11. 12. 14: 11]. 16. 17, ἷπ ἃ ζομογαὶ, 
ἸΏΟΤᾺΪ Β6η86, ποὶ 88 ἀφηοίϊηρ ΡΟ] ἰςα] οἴ Ο68, 88 
1 (18 δὰ Ὀθθη (π9 ΟΠ οἶΔ] ἀοδβογι οίλοπ οὗ ΟἿ γί8- 
ιἱδΏ8, δοοογάϊηρ ἰο ϑυιίοηϊυδ, Ῥέα δΝιεγοπὶδ, ο. 10, 
ΜἘ 6} σαηποῖ Ὀ6 Ῥτογθά. ὅ69 ἢ οἶββ, Ρ. 867.--- 

ἀλλοτριοεπίσκοπος, 8. ἰόττα ἈΠΙκΉ ΟὟ ἰο ἰδ 6 αΤΘαῖκα. 
10 ἀδοποίοβ ὁπ0 διγοξβδαίϊῃηρ ἰο ἰτηβοὶῦ 1ἢ}6 σγοῦ- 
βἰκὺ οὗ τηδίψουβ ὙΠῚῈῊ ὙγΒ]0 ἢ 6 ἢΔΒ ὯῸ ΘΟΠΟΘΓΙΉ. 
ΘΌΘΣἢ ἱπαϊβοσθοῦ 208] 18 Ὡοὺ ἈΠΟΟΙΏΙΏΟΩ, 85 Ηοί- 
ΟἼΚΟΙ ΤΟΙΊΔΙ ΚΒ, ἈΠΙΟΏΡ, ΠΟῪ ΓΟ] ρου Β ΘΟΙΠπιιηὶ- 
ι168. ΤΒ15 Ἰυδ δύο Ὀ66ῃ ἃ ἔγοαιοπὶ ἐοιιρίδίϊοη 
ἰο {π6 ΡὈυἹπλλίϊνθ Ομ γἰβιΐαπβ, οὑσὶπρς ἰο ἐμοῖς οοΣ- 
ΒΟΪΟΙΙΒΏ 688 ΟΥ̓́ΤΔΟΓΤΘ ΘΗ] οποα γίονβ, 1{18 ΤΟΥ͂Θ 
{π8π περιεργάζεσϑαι, 2 'ΤΉΘΕΒ. 111. 11. ΟΥρτγίδῃ: 
αἰϊεηαδ σγαδ ἀφεπδ, οἷ. 1 Τίτα, ν. 18; 1 ΤΊθββ. ἰν. 
11; [Κς. χὶ!. 14. [ὁ ἐπισκεπτόμενος τὰ ἀλλότρια. 
Πάπα εχρἰσαίίοπεπι ὑγοδαί 1, ἴρδα υοοῖς οοτιροειο ὃ, 
υνειεγπι ἐχροϑίίϊο, Τεγί. ΟὙρτ. Αὐσ. 8, ἱετηροτὶΣ εἰ 
ἰοςὲ εἰτομπιδίαπίία. γοσμΐ ἀμδίο φωίάαπι Ολτιεϊαπὶ, 
ἐξ ἱποοσί(απέΐα, ἱεπιενίίαί6 εἰ ἰουϊαίς, ἴηι ἀαοἰΐοπές τπῇ- 
ἀεἰΐωπι ὠἰροία υἱοίποτιεπι δμοτιῦη σιτοδείας ἐπαμίγο- 
δαπί, εα8 »γοργία ατγόϊίγίο τεαατσιοδαπί ας γιμάϊοοι 
ἐογπιὶ 6886 υοἰεδαπί, φιοα ποη Ῥεγίπεδαί αα εοτιμα 
υοσαίΐοπεη. ΑἀοΥμλτα.---Δ, 
γε. 16, Βαϊ ἰξ (Ἀ9 βυει) 85. αὶ ΟἸσίδιίδῃ. 

---ἰἸἢ 6. πᾶηθ Οὐλγίδίίαπ ἈΡΡΘαγα δὲ ἰμαΐ ἐπι ἴὸ 
αν ρθη δαἀορίθα ὈΥ Ὀεϊΐονοσθ, Αςῖβ χὶὶ 90: 
ΧΧΥΪ. 28. ἴῃ ἰμ6 ορἰπίοῃ οὗἉ ἰδοὶγ ϑῃθιῃΐοθδ, [89 
ὨΔΠΙΘ 088 Ἰπ ΔΔΟ.8, ἀπ 80 Μ3)ὼ τηδέ ὑπαογδίαπα 
1 Ἰιοχο, οὗ, γν, 14. ἜΠῸῊῺ (6 Φοῖνθ 1 νῶβ ἰδηὶδ- 
τηοὰπὶ ἰ0 ΒΘΟίΔΥΥ, Γοοσδαο δηᾶ σοῦ 6]; 1} ἰὴ 
Βραίμοὴ ἰΐ τγα8 θα 0.8] ἐὸ αἰ μοἶβὶ. 

1τιϑῖ Εἶτα ἢοῖ ὍΘ δα βδιηθᾶ.--ΟΥ, ομα. ἱ. 16: 
2 Τίῃ. 1. 8. 125. βυοδ βυδογίηκβ οοπάμοο μοὶ [0 
Βμδῖηθ, Ὀυὺ ἰο ΒΟΠΟΌΓΡ; “1Π6Υ ΔΥῸ Ῥγθοίουβ 76 εὶν 
ἴῃ {86 δριὶ οὗ αοἄ.᾽" Οδϊον. Δοίβ νυ. 41. 
Βυῖ οὶ Ηἷστα β]οσχέέν σοῦ ἰπ τ 15 ροτί.-- 

“Ὧπ δοσουπί οὗ {Π6 δ 18 6518, Ῥοίοσ ταῖσι Βδτὸ 
Βαϊ: 1,οἱ ἶπι σα Υ σΙοτΥ; αὶ 6 ἰοδοίιοα {μδὶ 
(86 σἴΟΤΥ τουδὶ 6 Δβουϊδοὰ ἰο ἀοἂ." Βοηχεὶ. 
[μοὶ πὶ φἸοΥ Ύ αοα ὈΥ Ραΐϊοποοθ, Ὁ φοοὰ εοὺγ- 
δ89, σοηἴοββίηρ {π6 ἴδιτἢ, δη ἃ ΌὈΥ ΚΟΥ] ῥγδὶβ8 
δὰ {πδη καρ νη ρ.---ἐν τῷ μέρει τοίτῳ.---(1μ8ςὶι- 
ΤΠ ἃπαὰ Τἰβομοηδοτγῖ τοδὰ ὀνόματι δὲ Ὀδοδυβο 
Οὗ (86 δηθ οὗ Ομ τιβί. ΟΥ̓ΒΘΥΒ ΘΠ ΟΣ, 1658 ΔΡΙΥ; 
τηϑίξον, 6480). [866 ΑΡρᾶσ. Οτὶϊ., νυ. 16, ποις 17. 
Μ.7-δίοἶ σον :--- πὰ {15 οἱ ψν 10 8 [8}18 ἰο μἾτπ." 
1018 ἀἰβῆσα! ἰο ῥσονα {μὲὶβ 80 οὗ μέρος. [1 ἰδ 
ταίμοΣ ἴἰο Ὀ6 ἰδΚ6 ἢ 88 οἷ. 111. 16. ἐν ῳ καταδαλῶ- 
σιν, (λον ψοτὸ ἰὸ ρἱουιν αοἀ πῃ ἐδ 6 Ὑ6ΓὙγῪ (μΐως 
ἴο᾽ ψὶοὴ πον ΘΙ Β᾽δηδογοα, υἱΖ.: {μεν ζδ}1} 
ἱπ ΟΠ γ δὲ. 

ψΕΒΞ. 17 ἰπἰσγοάνοοθϑ δ' πο στουμὰ ᾿ΒΥ ΟΥ]8- 
(ἰ8π8 Βμου]ὰ Ια γ Βα θοΥ Τὸ. ΟἸ τἰβί Β Βα Κα. Ῥοῦ- 
ΒΕΒ864 οὗὁὨ Βυ 6} ἃ τηϊηα ({||Ὸ χαϊπὰ οὗ Ββυδοσίης 
Εἰ ἴοσ ΟΠ σ δ᾽ 5 Β8}.6}), ὑμ8γ νὉ}}} Ὀ0 ἀεϊϊτετοὰ 
ἔγοτα 809 ΠοΔΡ δηῃὰ ἱπουϊί8}}]6 Ἰυαἀᾳτηοηὶ οὗ αοὰ 
ΒΟ 5 δοουὶ ἰο Ὀατϑὺ οα ὑπ ϊΐοτοσα, Ὀυὶ ὃε- 
εἰμ αἱ 9 ΟΒΌΓΟΝ οὗ αοά ἴα (μ6 φμΡοσδοου οῃδ 
{παὶ δ. δοιηΐηρ 05 ΒΟΡ. Τμμ6 ἔοσπιον Ὑὑ}}} [οεὶ 
{89 γΠ010 νοϊχεὺ οὗὁἨὨ ἰῃ9 λυ ρτηιοπί, 86 Ἰδίίον 18 
ἔἄγδι Ὀορ πηΐ ἢ 8 ΟὨΪΥ͂, Ἡ ΠΙΘΓΘΌΥ ΠΟΥ ἀγα βανοὰ. 

Ιι 16 Ε1119.---Αα 1ἰ ἴδ 9 ἰπβοχὶῦ]6 ρυγροϑὸ οἵ 
αοὐ ἐπαὺ ψὸ τυδί ἐβτουρἢ τ οἢ ὑσὶ Ὀυ] δι 90 ἘΠΊ ΟΣ 
{86 Κίηχάοπι οὗ ἀοα, ἀπὰ δβ ἰΐ 8 ἃ πο ]]-Κπονπὶ 
ἰδὶν οὗ τὸ Ὠὶνίηθ κΚἰηράοιῃ ἐμαὶ Ἰυάφιμομί τουεῖ 
Ὀθορὶῃ αἱ (86 οἰΐγ δπὰ μουδο οὗ αοὐ, “εν. χσχυ. 29; 
χ. 18: χίν. 18,19, χὶῖχ. 12; Ατηοβ ἰϊΐ. 14; Ἐσοκ. 
ἷχ. 6: χχὶ..4: ΗϑΌ. χίὶϊ. θ, 88 πιδηϊζεβιεὰ ἱπ 88 
ἰχου Ὁ]685 οὗἨ ΙΒγδὸὶ ἱῃ Εχγρὶ δηὰ ἴῃ πὸ τι]ϊάοτ- 
658, 80 ΠΟῪ ἷἰδβ ὑπΠ6 δοβδοῃ οὗ ἰδ ᾿υάρταρδὶί, [0 
{86 οηά οὗἉ 4]] (δίηρϑ 15 δ μβαπὰ, νυ. 7. 
ΤΒ6 ἡτπιᾶρτηθῃῖ.---ἴὸ Ὀο᾽ ἰόντ ἰἰ 18. ἃ Ῥδίογ- 

ΠΆ] ἢ δϑιϊβοιηθηΐ, δοηί ΘΙ ]δίϊηρ ἰμοὶγ ἀε ἶγο- 
866 ἔγοΙΩ ὈΒΊΚΠΟΤΏ δπα Ὠπγοροπίοα 818, ἰῃ ΟΥ- 
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ἀεγ ἐδαὶ. {ΠΟΥ ΙΩΔῪ ποὺ ὍὈ0 οοπάἀοιηποα τὰ {110 
ΜΟΥ, 1 ον. χὶ. 28, 81; 1 8 ἰο ἱμοὰ 8 ὑυὰᾳ- 
διεπΐ οὗἁ ΙΩΘΓΟΥ͂, Ὀὰὺ ἰο ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΣΒ ἃ ἡυαἀρτηηδηί 
οἵ πτϑί, τουθδι ηρς 86 Ρυμίίνο υδίϊοο οὗ Θοά. 
ΤῊΣ οὔθ 6848 ἰο βαϊνδίϊοι, {119 οὐ μὸν ἰο ρογαϊ(ίοι, 
οὗ [κα. χχὶϊ!. 80; Μαίί. χχνυ. 41; ον. υἱ. 1δ-- 
17; χχ. 11-1δ, Βόι. ἱἰ. δ; 2 ΤΏ 668. 1. 6. 

Ατν τδ9 Βοῦδ9 οὗ 6οά.---ΟΥ οΒ. 11. δ; 1 Τί, 
ἱ:,18. Το ΟΒΌΧΟΣΒ οὗ (80 ογὰ. διοῖσοσ 88 
ΒΟΥ͂ΘΡΆΙ] αποίδίϊοὨδ ἔγοια ἴἢ6 ΒΑΌΪ8 βίαι ἐμαὶ 
(δ. Ἰυάσταοπὶ νν}}} Ὀορῖη τὰ (8ὸ τἰρμίρου. 
μαῖ Ὑὐἱ}} ὍΘ ἴ86 Θῃ!ᾷ οὗ ἴῇθσα 2---Ππαὶ 

π|}} Ὀ6 (μεῖς δ] βίαίοἵ “1 ἰΠ 6 ΒΟ. ἃγ6 ο[)8- 
ἰἰϊβοὶ, νᾶδὲ ματο ἐπ 6 τηοδὲ τ 8]1 οἱ ον 8 ΒΔ γ 68 ἰο 6Χ- 
ρΡεοι ̓  Ηον Ὑ}11 10 ἴσο τὶν ἰὴ υπτ]ρσμίθουβ Ὀ6- 
ἴοτο Το, 1 ΤΉου ἀοβὶ ποὺ ουὐϑὴ βρᾶγοὸ ΤῊ Ὀ6- 
Ἰϊενίης ΟΠ] άγϑη, ἰπ οὐ 6 ἴο ὀχϑσοὶβθ δπα ἱπδίσαοὶ 
(86 3 Αυφσυδιΐη6.---ΟὉἃὨ [Κο. χα], 81; 76 Υ. χΧ]ὶχ. 
12: Ῥβ. 1, θ.--τῶν ἀπειθούντων.---ΟΥὮ. οἷν. 11. 8; 1]. 
20; ὅπο. χυὶ. 8. 9. [Β6ῃ 6] :---“ μα ϊείωπι, ἐπιίίο 
ἰοἰεταδι μα, δεπδὲπι ἱπσταυοδοϊί. Ῥὶΐ δία ρματίε »εν- 
Μιπεῖὲ δυπὶ ἐπιπιμηΐίαίε βρεοίαπέ πιΐδεγίαβ ἐπιρίου μη: 
ὑπρὶὰ ἄμπι ρίος αὐέσωπί, δύαηι πιοπδγαπι ἐπηρίεπέ εἰ 
ἀμευηΐ φδδ δια ἵρδογιιπι ρογίϊο ζμίωμγα δἰ( : δεὰ τὰ 
πιείμι δοΐωπί ρὲ, σματε ρμαζίεηί68 διιηί.᾽".---Μ.]. 
Υεβ. 18. ὦ 89 στἱρβῖθοια μασᾶϊν ἰ6 βαυϑᾶ. 

- Ιπὀ ἱβουρᾷιὶ οἵἉ ν. 17 15 γογβϑὰ δηὰ βιγϑηρί- 
ἐπεὰ Ὦγ ἴ86 νοῦ θαι αἰοίαϊϊοη οὗἨ Ῥχσου. χί. 81 
ἰπ ἰδ ΧΧ, ΤΒῸ ΑΡοβι]δ ΔῪ 8180 δυο σϑιιθηι- 
Ὀετοὰ ἐπ 6 δοσουπίβ τ ΐσὶ ΟἸμγὶβί Ηἰτη58617 ραγο οὗὮ 
ἴθ τοδὶ Ῥογὴ]8 οὗ (86 148ὲ ἰοτηρίδαιἑοπ8, Μαίι. 
χχίν, 12. 18. 22. 24.---μόλες, ἢ ἀἰ που], τ 1} 
Ἰιδτὰ μϑπ8 δὰ ποὶ ψίϊπουιν βυδοχΐηρ.---ποῦ φα- 
νεῖται, ῬΒ. ἱ. 4. ὃ, ἀοβογὶ 985 [86 ὉΠρΟΑΪΥ 88 ΘΠ 
πἰοἷ 186 τη Βοδίίογοι ἢ αν δγ.---Δίκαωςξεπιστεύ- 
ὧν, 0050 ΒΟ 88 8 ὈΟΙΊΟΥῸΡ 6848 8 1180 γγ06}}- 
Ῥ᾽οδδίηρς δὰ δοσορίδθ]ο ἰὸ αοά, ἰ8 λιιϑιϊδοὰ δπὰ 
{(0]]ονγ8 δον υἱκἰσουβηθ88. ΤῈ Ορροϑὶίθ, ἀπει- 
θῶν αηὰ ἀσεβής.---σώζεται 56., ἀπίο 116 οἴοτμαὶ. 
Το ορροϑίΐο, ἰο Ὅ6 1Ἰοδβί, ἰο 7411 ΒΟΡΘ]6Β81γ ἱπίο 
Ῥογάϊιϊοη. ᾿ 

γεν. 19. ὙὐΒοσοϑίοσο---ν 611- ἀοΟΙ 6 Ε.---ἀ6η- 
ογδΐ οοποϊαϑίοπ ἔσομαι (ὴ6 οηἰἶτο ἀχδοτγίδίϊοη. 1 
δβυϊοτίηρ δοοογάϊηρ ἰο (8 ρῬάτροβο οὗ αοά 18 80 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 17 1ὺ σοῃίθιηρἶαὶ 68 ΒΌ0}} σἸοσίουθ 648, 
πὸ οὔρεα ρα ΘὨ Υ ἰο δυθταϊὶ ἰοὸ ἐπὶ8β Ὀῖνπμθ π6- 
ΘΒ Υ (ἀοΥπιδῃ :-- δέ οῆεπι Μω84), οἈ. ἱ. Θ; τ, 
9, δοτατηἶέ ΟΣ Βοὰ] ἰο Ηἶπι, οὐ ΟῚ γὸ Βᾶγο ἃ 
ἄστη δηὰ βδοσεὰ }ιο]ὰ, δὰ πόυύοσ 1080 βἰζῃὲὶ οὗ {116 
δ40Δ] Πεοοβϑιυ ἰμδὺ γγὸ σοῃίΐπαθ ἴῃ τπ9}}-ἀοἷπς. 
---καὶ οἱ πάσχοντες---ϑοταο ἴαἶκα ἰΐ 85 ἱπ οἰ. 1ἰϊ. 14: 
οἰδεγβ ᾽οΐῃ ᾿ξ τι ὥστε, ΔΙ Βου ἢ ἰδ 1ἴβ πόνον ἀϑοὰ 
ἴο δἰγοηρίηθη ὥστε. ΒοίίοΥ ΓΟ] ὙΓΙΘΒΊΏ ΚΟΥ: 
“1.6 ἐπὰ δηὰ δἷπι οὐ ουύϑσγ ἰμπίπρς βιου]ὰ 9 (ἐ9 
Εἰοτγ οἵὗὨ αἀοά, γ. 11, Β6Ππ69 δἷδβο βυ δον." ΤΏΟΒ6 
8120 ἯΐῸ ἀ0 ποί δι οσ δγθ ἴο δοιησοΐὶ ὑπο ῖγ δοὺ]8 
ἰο ἐδὸ δ μέ] Οτθδίον. 
Ἀοοοτᾶϊηξ ἴο τδ6 Ὑ11 οἵ 60οὰά.---ΟἈ. 1. 

17; ἱν. 17. Ταΐβ σοπίαϊ πα 8 οοπβοϊδίΐοη ἀπά 8 
ῬΟΔΒΟῚ ἴοῦ ἰδ 70] Οπΐπς οχδογίδιϊοη.---ὡς πιστῷ 
κτιστῇ.---Ηα ΒΔ5 ποῖ ΟὨΪΥ οτοϑίοα ον Βου]α οτἱ ρίη- 
αἴϊγ, Ὀυΐϊ 4150 σγοαίθαὰ ἰμθσὰ ὅπον πὶ Ομτίϑί. [ἡ- 
8500 ἢ 858 Ηθ ἷ8 [δι μ7ι], 16 18 Η18 Ὀ]6Βϑϑα νν1}] ἰὸ 
δηϊδιι ἐ6 φοοὰ σον Ηδ μα8 θοζυπ, ἀπά ἰο πιδῖκθ 
ξοοῖ 4}} Ηἰβ ῥσοϊηΐβϑοϑ, ᾿Δ8 οὖσ Ογοδίογ, Ηθ μ88 
(80 ἔτει οί τι ΠΡΟπ υ5, Αοίδ ἰν. 24. [Οδουπιε- 
1.8:---ἀσφαλὴς καὶ ἀψευδὴς κατὰ τὰς ἐπαγγελίας αὖ- 
Τοῦ.---Μ. ]--- παρατιθέσθωσαν.----Α5 ΟἸνίδι᾽ 5 ἀγίηρ 
ποσὺς νοτο: “ΕΔίμον, ἱπίο (Ὦγ Βαπὰβ 1 δομπηπιὶί 
ΒΥ βρίσιὶ," {κο. χχίϊὶ, 46. οὗ, 1 Ῥοῖ. ἱ. 9.--ῇᾷο 
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8 [8 τοδί ἐγσυαβίγ ἀυδτάΐδῃ οὗ οὐν Βοι}8, ΡΒ. χχσχὶ᾿ 
6: Ἐσοϊ, χὶϊ. 7, δῃὰ ΟἿΣ Ὀοάΐθθ 4180 δἃσὸ ἰῃ ἰδ}6 
δβᾶπαβ οὗ ἀοα. ὙΠΙΒουὺ Ηΐ8 νν 11}, ποὺ 4 μαὶν οἵ 
ΗΒ οἰ] άτοῃ σϑῃ Ὀ6 υγί. “ΔΒ 186 πιοϑί ζ8Δ1{}- 
ἴα], Η6 τοὐϊ Ῥγόβοῦνο ἐμοῦ, 85 {86 πγοϑὺ πραγ Η6 
οαπ ἂο 1|.᾽ ΘοΣΒδΓα.---ν ἀγαθοποιίαις.---- ἢ ̓6}}- 
ἀοΐῃηρθΒ. ΤῸ δΔρροβίϊζοῃυ ζοθδ Ὁδοὶς ἰο νυ. 16 διὰ 
τ. 106. Τσχυβί ἴῃ αοα δηὰ νῸ]]-ἀοἷηρ τηυδῦ Ὀ6 ἰπ- 
αἰ ββοϊ Ὁ] αηϊίοὰ, ““ΟὨΪΥ ᾿παβια 6} 85 ζ8 10} σο- 
Βίοσ οϑ 86 ῥσϊτηα] βρὶ Υἰΐα 4] γοϊδίϊοη οὗ Οσοδίοσ δὰ 
σΓοδίΌΥΘ, ΙΏ8Ὲ 8 δγσδηίθα ἰο Τοὐοΐϊδθ οὐ {818 
[ΔἸ 1] π 688 οὗ {16 Ογθδίου." Βδιοῖίχοσ. Οἵ, Μαῖίί. 
χ. 28: 1 Οον. χ. 18; 2 Ῥοί. ':. 9; Ῥβ. οχχχυῖὶὶ. 
8; οἷ. 14. 

ΘΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤΏΟΓΟ 18 ἢ τονγχα δἰἰδομεά [0 βυ δου 85 
ΒΟ ; ἰὲ 18 ΟὨἹΥῪ ἐπ6 ῥϑίΐθηδο δπ οοηβίδηου ὙΠῈ 
ΜΒΙΊΟΘΙ, ἤἴοσ ΟΓ δι᾿ Β Βαῖκο, βυδουίηρς 18 ὈΟΓΏΘ, ἰο 
ὙΓ1ΟᾺ ΤΟΙναΓα 18 ΤΩΘΣΓΟΙ ΠΥ Ῥτοχϊβοα, 

2. ΤῸ Ηοὶν αμοβὶ ῆο γαοβίβ ὈΡΟῺῚ 8 ηΐβ, ὑτο- 
ἰφσίβ ἐμοῖη, 85.165 Τοχί ἢ ἴσγοιῃ ἰμότω, 18 68116ἃ ἐδ6 
δρί τιν οὐὗὁἨ ΟἼΟΥΥ Ὀθοδιιβθ, βαυβ Βοοβ, δ 18 δου, 
δηα σδ.808 Ηδ ΒΟ] π688 ἰο γδαϊδίθ, δῃἃὰ Ὀθοδυδθ 
Ης ͵ἰ8 που οὗ Ὀοΐηρ χογ θα ὈΥ τιθὴ δῃᾶ 84]} 
ΟἶΒοσ ογθαί το. 

8. “ΤῸ ὅτο οὗὨ ἰγ18] Ὀθ]οηρθ ἰο ΟἸγἰβεδηϊίν, 
1. 18. ἐμ σ]θ, ποὺ {16 Ἔχοθρίύϊοη.," ἘΔ θ᾽. 

4. ῺΥ ἀοοβ ἡιαάρτηθηΐὶ Ὀοχίῃ δὲ ὑμ6 μοῦδο οὗὨ 
αοἀῦ 1. ΤΏ ΟτΟ 18 ὁπ0 ἰΔῪ [ῸΣ (86 ΟΠΌΓΟΝ 88 ἃ 
1016, απ ἴον (δα ἱπάϊνιἀυ}.δ] ΤΟΙ ΌΟΥΒ οὗ [ΐ. 
ὝΔΒοσι ὑἰπ6 Τοτὰ Ἰογοίι Ηθ οἰαβίοποί, ΗΘ6Ὁ. χ]ὶΐ, 
06. Α ἔδίμον, 1 Ἠ6 18 ΘΑΥΠΘΒΙΥ ΟΡΡΟΒΘα ἴο οΥ̓ἿΪ], 
οἰαδβίΐβοβ ὅγβί ἷβ οὨΣ] ἄσοι, δου σα ἷβ ὨουΒθ- 
μο]4, Ηδο ἰ8 δσγβὶ βουϑῦο ἰὸ ὑμὸ ΤΌΤΤΩΘΡ, δέου σαγὰ 
8180 ἰο ἰμ6 Ἰδαίου. ἴησο οἱοδηβίης ΤΎΟΤῚ δ 18 
{89 δῃᾷ σοπίοιηρ]αιθα, 6] συ θη Ὀ6]ΊΟΥΟΥ 8. Το- 
σΟΖΏΪ26 8 ΙΓ ΟἾ Ὁ] ρῥτονυϊβίου ἰῃ Ὀοΐηρ ᾿υαροα ΠΟῪ 
{πδ0 {ΠΟΥ ΤΩΔῪ Ὀθ6 Βαανὰ μοσοδῖῖου. Ηδθποο ᾿ἰ 8 
086 οὗ ἰδὸ ρΡγογοζαίνοβ οὗ (86 μβουδβο οὗ αἀοἀ ἰμδί 
ἰι 15 ἀοβιίποὰ ἰο Ρ888 ἰβγοῦρῃ ὑπὸ ἡπαρτηομὶ οὗ 
ἄγδοα ἰῃ ἰΐπηθ, ἰπ οτάον ὑπδὺ 1ἢ ΤΥ Ὀ6 Βαγϑα ἔγοτη 
186 Γαίατο ἡυἀστηθηὶ οὗ σαὶ. 2. Βοοδιδο μ6γ0- 
Ὀγ (80 δοσίβοῦ οὗἩἨ ΟἿΓ 800]8 δῃὰ σΘΏΒΌΓΟΥ οὗ 
Οοὐ᾽ ΒΒ νδγ8, δπηἃ 8. ΧΟ] ΟΤΟΥΒ, ΔΥῸ β]οποϑα δηὰ 
ἀορτγῖνοα οὗ 8}} οὐ) οί 008 διζαϊμδὲ ἐμὸ ἰυϑοο οὗ 
σοά. 

ὅδ. Ἴόοχδο 17 ἰβ ποὺ ἴῃ σοπῆϊοί τῖϊὰ ὅ5πο. 1. 18. 
“ἘΦ τΒδὲ Ὀο]ονοί ἢ ὁπ ἷτπη ἷβ ποὺ δοπαοιηηρά: 
Ὀαΐ δ {μαι 6] ον ἢ ποὺ 8 σΘοῃ ἀθτηποα ΔΙγοδαν :᾿ 
81 (μα 18 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ 18 (0 ἀἰδιΐη συ 8} (9 ᾿υάπτηοπὶ 
οὗ στϑδοθ ὕγοτῃ ὑπὸ ἡυάδρηηθηὺ οὗ Ὑσαίη, δηὰ ἰθηρο- 
ΤΆ] Ρῃ ΜΙ δ τη οηΐ ἔχου θίγῃ]. 

θ6. 1ὸ ψογάβ, “1 16 {πὴὸ ἐμαὶ ἡπάρστηθης 
Βιοι ἃ οί ̓ ᾿--πΒΌΡΡΙΥ 8 μἷὶπί σοῃσοχΐπς {16 
ἀαιο οὗ 18 ΕΡΐ8ι1ϑθ. Τμο ἀοκίγυοίϊοη οὗ Φοτα- 
ΒΔ ΙΘὰ σου ὦ ποῖ πᾶῦο ἔδίζοπ Η͵Ϊδοθ Ὑ86Ὼ ἰδ0 δὺ- 
ἰογ συστοῖθ (8 Ῥᾷεδαχο. ἢ 

ἩΟΜΙΚΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ ΘΓΟΒΒ, ἰμ6 ἤγο- ὑσοοῦ οὗἉ ζα1}..--- ΤΉ  οὐρῆὶ 
ν6 ποί ἴο Ὀ6 ἐδίοηϊδιηιοά δἱ ἐμ μοβὶ οὗἉ ὑἐγὶ υυϊ]δίϊοι ἴ᾿ 
α. Τὶ Θομη68 ἔγοηι αοα. ὁ. [1ἰ ἰβΒ ἀοδβί ρα ἰο ναί 
ι.8 ἰο ἴιο ἰ65ὲ. ςο. [ὑ ἴδ τηροὶ {πδὶ {86 β68ῃ δῃου]ὰ: 
ΒΟΥ δηὰ ἰπδί Β' ΠΟΥ βου] ἃ παν σοῦ Ὁ 16. ἀ. 
ΤΙθ ΜΔΥ οὗὁἨ Ομιγίϑδί βοθβ ἱβγουσὶι δβυβοσίη δ ἰο. 
Εἰοῦγ. ε. ϑυβοτίης νὴ Ομ νἶϑὶ 18. ἃ (ὈἸΚ ἢ οὗἉ (89 



δι 

Ββἰδίο οὐὔἤἩ στδοθ δηὰ δὴ ϑδγηοδὶ οὗ ἤυίυσο σίου. ἡ 
Βυ δου ΐπδ ατὸ π0 ἀΐδραταοο Ὀυΐ Δ ΒΟΠΟΌΣ. σ. ΤΈΘΥ 
ΔΙῸ δίιίοπἀθὰ ὮΥ 8 8686 Οὗ Ὀ]οβδοάῃοδβ ἰῃ (86 
Τοτοίαδίθ οὐ οσχροοίοα ρἴοσγ. ἢ. Τὸ ρῥδίζθῃσθ 
ὙΓ16Ι γγο ΘΧὨΪΟΪ. ΒΑΥΘΒ ὺ8 ἔγοιι ἰδ ῥιυἀρτηθηὺ οὗ 
Ὑτϑίη, το ονοσίδοβ (89 αηροάϊγ. ἱ. Νοί ουὐϑῃ 
(16 διμδ)]οδὺ ἰῃΊΌΥΥ οδῃ ὈοΐΔ}} Ὀο]θυοσβ τὶ ποι 
ἀπο ν1}} οὗ  αοά, ἀπά 8}1 ἰίη σα τυϑὲ σοπάυοθ ἴο 
ἐπ οἱν βαὶ γδίϊοη.--- αι 18 βυδοσίπο πὰ ΟὨ δεῖ 
α. Νοὶ ἰο ἀο δΔὴγ σοῖς ὑδδύ ΓΟΠΘΙΒ 8 1180]6 ἰ0 
ὁυδὶ Ῥυπίδῃπιοηί. ὁ. Τὸ βυ ου ἱῃποσθη Εγ ΓΤ 
τὶ Ὠ οουδηοβδ᾽ βάκο. ο. ΤῸ βυϑδονυ [ὉΣ ΟἾΣ δι Β 
8860, δηἃ ἰπ σοτατηυῃΐοι ἩΣ( Ηΐῃ. ; 
ΖΒΙΕᾺ: [ἐκ 8Β ΟΌΣ ΒΟΟΌΪΔΡ ῥγΐποοϑθ ἀϊβίϊη- 

ευϊδὰι Γα 18 1 ἀπ ἃ οοπβίδηὶ βοσυδηΐβ ἀπά υἱοίο- 
Τὶουθ ΚΘΠΘΣΔΙΒ πὶ ὑμὸ Ὀδάκο οὗὨ βοιθ ογάδγ, 80 
(86 Τοχὰ οὗ Ἰοτὰβ ἀϊδεϊ ηρσουΐθηο8 Ηἰδβ ἔδὶ ἢ] ΒοΣ- 
Ὑϑηΐβ δηὰ υἱοίοσβ ἩΠῚΜὴῚ: Ἧ ογόδδοβ οὗ βυδοσγίπρ ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΣ ἴο ῬΤΟΡΑΓΘ ἰμθτῃ δι} 00, 88 ὙΠ} ἃ ΟΓΟΒ8 οὗ 
ΒΟΠΟῸΓΡ δῃὰ ἃ ἰόκϑῃ διὰ δβδβδυγοὰ οχρδοίδιΐοι οἵ 
ἐδὸ στοαὺ ΒοΠΟΌΣ ὑπαΐ, 88 ἰλο580, νῖοὸ τὶ ΟΕ γἱδὲ 
σοπίϊπυθ Ῥαδίϊθῃὶ 'ἰπ βδυβθοσίης, μι. 88}8}} 6 
Ὀ]οΒδοά Βουθδύϊου 0} 70Υ δπὰ ραἰδάμπιοβα θη δὲ 
Ηΐα βοοομὰ δηὰ δυϑῃ δἱ Ηΐβ ὑμπϊγὰ οοπιΐηρ, ΗΘ 
8181} ΤΟΥ͂Θ 8] ἐμ αἴοσγ οὔ Ηΐβ ΡΟΣ, δὰ σδὶβο 
κλδνα ἰο Ῥαγιϊοϊ ραϊζοῃ ἰπ ἐμ9 φἴοσυ οὗ ΗΪΐ5 ἰῃρ- 
οπλ.ἢἢ 
ΒΕΕΒΕΒ: ΑΒ οὺγρ Τοτὰ οἱ Ηΐ ὅτοὶ οοπιΐπρ Ὀ6- 

ἔϑδῃ τὶϊὰ ἐμο νυνὶ γίπρ οὗ [116 ΤΠ Ρ]6, 80 ἐὲ 18 ἐμ 
ἴοθη οὗὨ {π6 σοιηπιοποοιιοηί οὗ Ηἰΐβ δοοομῃὰ δοση- 
ἰὴς (δαὶ δ σοβηϑβ Ηἰβ ὨοῦΒ6 88 Δ ἃ ΓΟ β ἢ 6.5 
Ἄγο. Μα)]. εἰ, 2. 

ΒΤΑΚΚΕ: {1.110 Ῥδΐῃ, σγοδὶ στ ύσγοβ ες. Βοίὰ 
ἢ ΟΠ τἰδί, ΠΟῪ αἸοτίουβί ὙΠ ιδὶ 8 ἰδίζθῃ γοτῃ 
ἐῃ66, ἴον πίοι δου ἀοδὲ ποὶ γϑοοῖγο ἃ πὰ Σ]]}0η- 
ἴο]ὰ γτονσασα  Ὑδδι Ὀοοίδ ἐμ θῃ, (ΠΥ σοιιρ αἰπὶηρ 
δὰ πνοορίηρῖ 1,μ0ὲ υ5 Ἰοοῖὶς θροη πὸ ζαΐατο δπὰ 
βιθοίθη {μουν {9 ργοϑοηὶ. Μδυϊβ [ἀοστηδῃ 
“Ἀοῖεε᾽ Μαδισοίομθῃ.--- Μ.} οὐ Ομσῖδὶ δρὸ ἰοΚ6}8 
οὗ Βοπουν. ΒΒ 18 ὁ Ὀοΐογο ἐμὸ τοῦ] 18 ὀχδ]ίδ- 
ἄΐοπ δοΐοτο αοα δπὰ Ηἰβ δημοῖὶβ.--- Ῥοίοσ δὰ 
ἀηδὰθ οχρουΐθηοθ ὈΟΙΒ οὗ ΒΟ ΒΕ δπιοη δηθὰ δὶ {πὸ 
ποδὶ οὗἁ ἰγἱδυ]διΐου, Μαί. χυὶ. 22, δῃηὰ οὗ το)οϊοὶῃς 
ἷπ βυδονίης τὶ ΟἸγβί, Αοἱβ νυ. 4].--- ΡΥ ΓΘ ΓΒ 
ἄπ ἰμ0 χη, Ῥδσίποσβ ἴῃ ἰἢθ Θοτομδίϊοθ. ΑΒ 
ΒΥ ΟἿ ὧδ ἰμοὺ τί βυδοσίπς ἴοσ Ομ τὶϑι 5 δ8 9, 80 
ΒΌΓΟΙΥ (ποὺ ἩἱΠ Ὀθ6 οἰθσπ}}Ὺ οἱοί οά τ 0 Ὺ 
'δηὰ κἴοτγ.---σὶ ἰοὺ αἰ ὐ-Βοαυίθα δηὰ (ἰτυϊὰ ᾿π 
ἴδ δβίδἰϑ οὗὨ ἱδιηρίβιΐοι, οὔδοσυο ὙὮΘΓΟ ἴπου δτί 
βυδοχίης ἴοσ Ομ γδι 8 Βδῖκθ, δῃὰ σοὐοΐοθ, ἴον ὑμὲ8 
ὧθ ἰο {06 δὴ ἰπ78}}}]6 ἰοκοη ἐμαὺ μου δτὲ ἰδ 
1ογά 8, πο. χυ. 19. Του δβηγοβὶ: 1 μᾶνθ ἰο 
ΒΟΥ τη 0}; Οχϑιηΐῃθ ἐμγβοὶζ, ἰἦ 1 ἷα ποὶ ἰμὶῃ 6 
ἢ ἴδα!ι,; [Ὁ 11 ἷἰθ, ἀο ποὺ οομΡ]δίη, θυ  τοροαὶ 
δυὰ διιοηθα. [9,8 .. ἰἰΐ. 89.---ἼΥ ἃ ΟὨ τ βιίδη, γᾶ 8 
Ὠοὶΐλον ἰπ ὑδὸ τηλρἰβίσγαου ΠΟΡ 8:6 πα ἰΒίΓΥ, ἰδ 
ὉΠ Ϊ6 ἰοὸ ἀο δηυίης ἰοτνν δὰ [86 Σπρτουθιλθηὶ 
ΟὗἨἁ τῶῦσλ ἐμὲ 18 ἀἰβογά οΥυ, 10 ἰΒ μου ἢ ζ0Υ' πἷπὶ 
ἴο βἰχι, ἰο ἀοβίῖγο δηὰ ἰοὸ δοιησζηϊ 1 ἰο αοὰ, Ἐσοῖς. 
ἶχ. 4.--- ΤῊ ΘΥ 66}} (π66, δπὰ ἱμοὺ δὶ ἃ Ομ νἸβίϊδῃ ; 
Ἰμθα ΣΟ ΘΏΌΟΣ ἰδ γ Ηρδὰ ἤγοτλ Ὑβοπὶ ἴμοὰ μδϑὶ 
(ΒΥ πϑίῃθ, ἐδ γ ἀποϊηὐϊΐπρ Ἡ Ιοἢ (Βοὺ μ88ὲ τϑοοϊνϑα 
ἔγτοια Ηΐω, 1 ὅ55ο. ἱϊ. 27, δηὰ ἰδγ ἀυίγ, ἰο ΤΟΙΠ]ΟῪ 
Ἠῖμι, Μαίί. χ. 88.--- 9 στϑίλι οὐὗἨ αοαὐ ἱβ πο ᾿66ί. 
ῬοδΥ, ἩἩΠΟΘΟΟΥ͂ΟΣ ποὺ ἀγί, [0Σ βἷπ τ ῖοῖ οδηποὶ 
δἰδηά Βοΐοτο ἱμ9 ἡυάριποηὶ 8θδί, οἴθαυθβ ἰο ἴδ690, 
Φοῦ χχχῖν. 1].-- Μ ΔῊ ΒΟΥΓΟῪΒ 81|.8}} 6 0 (9 
νίοκοά, Ῥβ. χχχίϊ. 10, ν ἢ}]6 ἐδ μοᾶϊγ βἰ πΡῚῪ 
Ἀο]ὰ δπὰ ἰδϑὶθ {μ6 οὺρ οὗἨἩ αοἄ, 86 ὑπροῦϊν ΒαΥθ 
ἰο ἀγίηκ (110 τ ΥῪ ἀγοζβ, Ρβ. Ιχχυ. 9.--- πη οἰ οΐ 18 

ΤΗῊΗΕ ΕἸΚΗῚ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ἐδ φγοδίοδίὶ βἷη δπὰ {ἰῃ9 798] σδῦβο οὐ ἐδο ἰθῃ- 
ῬΟΥΔῚ δῃηὰ οἰθγ}] ἡυαρτηθηίδ οὗ Θοὰἀ, ΜΕ. χτὶ, 
1θ.---ἸἼμοῦ ΠΟΘ ΘΗΥΥ [89 ΡΓΤΟΒΡΘΟΣΙΥ οἴ ἰμὸ πὶοϊκοὰ: 
8148! ἰΐ Μ1}} ἔδσο 11} πῖνα ποτὰ ἴῃ οἰθζεηίγ, υἢ- 
1685 ἐπΠ0Υ Τορϑηί, 8. ἰχχὶϊν, 12.---Αα ἴσυθ ΟἸσ δι ῖδα 
οὐρα ποθ... ἰο οδυδο Ηἷὶβ οὔτι βυθοΣ ρΒ, ποὺ 
8 ΤῸ ἐμ όσα, θαϊ οοϊητηὶὶ ον ῖηρ ἰο ἐδ Μ|]}} 
οὗ ἀοᾶ, 1 ὅδε. ἱἰὶ. 18.---Ἡ Ποδὸ σοτανο οί ἢἷ8 
801}} ὑἰο αοἀ τπηυδὲ Ὀ6 ἴπ ἃ βίδίο οὗ φγδοθ δπὰ δο]]- 
688, ΟἸ ΒΟΥ ΥΪ86 8}1} ἢ18 σοτηταλ ηρ; 18 Ἰοαί δηὰ ἴῃ 
γαΐῃ, Φοῦὺ χνὶ. 17.- - Το βου], ἱἢ τὸ ἀϊθ ἃ ΔΡΡΥ 
ἀφαῖ, πῇὶ}} δυγοῖν σὸ ἰο αοά, γο Ὑ11 Ῥγόδβοῦγο 
10 88 8. ᾿τηπηοΥΣίδ] Βρὶτὶΐ, δηὰ {8:6 ΣΠΌΓΟ 80 ὈΘΟδΌΒδΟ 
1. 85 Ὀδϑῃ βαυθὰ ὈῪ ΟἸσὶϑδὲ διὰ βαῃς δοὰ ὉΥ ἰδ9 
ΗοΙ͂Ὺ ϑρίτιι, πο. νυ. 234, 

Βοοβ: αοὰἂ ἄθοσθοθβ ῥα βασηθηΐ ὁπ ἐμ σἰραί- 
ΘθοΌ 8 οῃ δοοουπὶ οὗὨ ἰΠ6 1. ῬΤΟΌΔΌ]Θ ἱπαοΐθδοε, ὁἢ 
δοσουπί οὗ {π6}]Ρ δΌυδο οὗ Ηϊ8 Δ π|6882 
οὗἩ ρᾳτύδοθ, ΟΣ 8150 οἡ δοσουπὶ οὗ οἴμὸν αἰβογογδ 
δηὰ ἔδι] το, πίοι, Ὁ}}16 88 ὑπο δγὸ οδοοκοὶ, 
ταὐὶκΐ Ἰοδὰ τ5 (0 ρῬοδὶ(γο ζ74]1}1πὴ0ῦ ΔΊΓΔΥ ἵγοιδ 
ἔτδοθ.-- -Τὸ ποσὰ οὗ ἀοὰ δηποῦποοα ἸΟΥΪῈρ δ6- 
ΤΟΥ δηὰ Ἡ ΒΟ θβοῖηο βισσίῃμοδα; αοα 18 ὙὉῚῪ 6Χ- 
δοὶ πὶ Ηἰἶδ8 ἔδυαῖγ. 

ἴλϑδοο: Β]ββοὰ δζὸ ἱπποσοηὶ βΒυ θ ΓοΓΆ.--- 
άάθῃ ΦἸΟΤΥ οὗ ὑπ Βδσοσα οὗ ΟἸσχὶδί σοΐζῃ. ΤῈθ 
αἰ δογοιὶ ᾿ἱτηροτί οὗ βυδοσίηρβ, α, πὶ ἐ86 Ὠουδο οἵ 
αοά; ὃ, ἰπ ΒΟ ΓΒ. 

ΞτιβΕ: Ηον ΟἸ τι βίδα οὐρς ἰο δυῦτϊέ ἰὸ 
βαδογίηρ. : 

ΚΑΡΕΕ: Τὴ6 80800] οὗὨ ἐδ ΘΓΟΒ5, ἰδ δοδοοὶ οἵ 
Βρδαύϑθῃ; 1, ΤΉΘΤΟ 8 Ὡ0 ἬΔΥ ἰο ποδυοπ πϊδουὶ 
{89 ΟΥΟΒΒ; 2, Ηδδυϑῃ ἰδ ορθηϑὰ ἴῃ ἐμθ ΟΥΤΟΔ8; ὃ, 
ΤῊΘ ΟΣΟΜῈ οὗὁὨ {86 ΟΥΟΒΒ ἰδ πὶ ΒοαΎ θη. 

[[Ε] ἩΤΟῸΝ :---Ὗ πα. 12. [ἢ {π680 ἤτοα, 88 ΤἈ18 
δ ἰνἱοά, ὑἰὴ0 ποχὰ οὐ ὙΔπομ ΓΑΙ ΓΟ]168 ἰ5 ἰσὶοὰ, 
δηὰ ἰκ ἰουπὰ αἱὲ σοϊά, ταοδί ῬΓΘοΐοΌΒ, πο τοΐσ88 ἱῃ 
ἱι. Τὰ ἰσυὶὰ δηὰ βιννϑοίμοαβ οὐ ἐδ Ῥγομιῖδο8 
δΓΘ ΤῸ σΟΠγτηθα ἰπ {πο ΟΠ τ δι δ᾽ 8 Βοδτί ΡΟΝ 
8 ὀχρουϊτηοπέ οὗἨὨ ἐπσατι ἰπ πἷὶβ δυδονίηκδ; δὲ8 
αοἂ ἱκ ἔουπὰ ἰο Ὧθ 848 χοοὰ 85 Ηἰβ ποτὰ, νοὶπξ 
τὰ Ηἷπὶ ΒΘ 9 ρ066 ἐβγουσ {μ6 ἤχα, ἴδ. 
ΧΙ. 2, ὑσοδοσυΐηρς ἷπι (π8ὲ ἮθΘ 0568 ποί μπῇ 
οχοθρὺ ἄγοβδ, τ ΐοὶ 18 ἃ σα ἰηἶ} 1058, ᾿ϑαυίηρ ΟἿ 
..18 οογτυρίΐοι Ὀομἰπὰ Ηἰπι, 

Ὗχαβ. 18. 1 ΣΟΙ ΟΣ Ἡλδὶ ἐμδί ρμίουβ ἀυϊκο ἰδ 
δαϊὰ ἰο μανῷ ἀϑοϊδασϑοὰ δἱ Ψοσυβδ οι, τ βεὰ ἰδ 6} 
οἴἶεογοα ἰὸ σγόνγῃ εἶτα ἰεΐηρ ἰμόγο, “Νοῖο αὐτεαπ, 
υδὲ Ο΄γίδίις σρέπδανι.᾽" 
κε. 14, Ηοτο νϑδὲ (π6 Αροϑίϊο μιδὰ βδὶὰ, ο05- 

οοσπίΐηρ βυ οτπρ ἱπ ΠΘΠΟΓΔΙ, μ6 δροοΐδοδ ἴῃ 89 
Ῥαγιϊσυ δῦ οδϑο οὗ βυ δου ΣΟΡΥΌδ ΒΒ; δυὶ {18 
ΟΧΡΓΘΒδΙΟἢ ΒΘΘΙΙΒ οὶ ἰ0 ΘΟὴθ ΠῺ ἰο ἴδο μοι 
οὗ (πεῖ πο 6 Β85 υδοὰ Ὀοΐογό; 86 βροῖθ οἵ 
ἥενν (τἰαὶ, Ὀυὺ (μ͵5 οὗἨ ΤΘρΡτοδοῖι βϑοῖηβ χαῖβμον δὲ 
ἴο Ὀ6 οΔ]16ἀ δ αἷγῷ ἐγίαϊ, ἰμ6 Ὀ]Δδὶ οὗἩἨ τδηαυΐβε πα 
νογὰβ. Ὑοὶ ΠΡΟΣ ἰσΐδ] ἰὲ γὦἢ}}Ὁ ὈῸ ἕοππὰ ἰο ὃ6 (κ8 
ἦι ἴδ. ΒΟΥΘ δοοουπίθα) ἃ ὙΘΣΥ͂ ΒΒΔΥΡ, 8 βεγν ἐσσὶ, 
εἴ. 568. 1,1. 6.-Μ. 

[Μαοκνιαητν:---ὕκα. 12. ΤῊΘ τπδίδρβον ἷβ οἱὰ 
Ὀαΐ ΠΟΌΪ6: ἰΐ Τϑργθβοηίθ {μ6 ΟΝ γθεϊδηβ δὶ Ῥοπίυβ 
88 βεαυϊηρ ἥτε οδδὶ πἸροῖ ἐμοτα, ἴον ἰσγίος οἵ ἐμ6ῖὉ 
ἔδιι ἢ, δ σοϊα ἰΒ ἰσϊοὰ ὃν ὅσο, οἷ. ἰ. 7, ἰο πϑῖοδ 
(π6 Αροβεὶο 6]1υ.498.---Μ. 

{ὕ8π. 17. 1π Βανα απια, ἴο]. 00. 1. ἐΒο 0} 
Ἰονγίπας Ῥδβϑβᾶρο ὀσσυγο: ““αοἀ ΠΟΥΘΡ ΡυπἾδμ65 180 
νου ϊὰ Ὀαὶ Ὀοοδυδο οὗ πὸ πίοϊο, Ὀυὶ Ηδ δἴταγε 
θορὶηβ ἢ ἐμ σἰρμίθουβ ἢσαοι. ἘΠ6 ἀδδίγογοῦ 
8.68 πο ἀϊ Ὅσοποο Ὀθίγγθοῃ (9 ῥυιὶ δὰ (ἢ 88" 
δὲ: οὨΙγ πο θοχὶμδ ὅτε πὶ ποτὶ χίοοι."--Μ} 



ΟΒΑΡΤΕῈᾺ Υ. 1-4. : 

σπάρτεβ ν΄ 1-4. 

ΑΕΔΙΤΕΙΒ: ἘἸάοτα δὸ σχμοσίοα ἴῃ ΒΥ σα δἷδὸ ἴο ἐοπὰ [ἢ9 δοοῖ οὗ ΟἸγὶδί δίς ἀπ ἰο Ὀ6 ναίξοστια ἕο ἔδοση, 

1. 1786 ο]άοτβ "τ ΒΙΘὮ ἃΓα διποπρ' γοὰ 1 Ἔχ μοτΐ, ὙΠΟ 81 8180 δὴ οἱ ἀϑγὅ, δηὰ ἃ τη 668 οὗ 
2 {86 Βυδοτίηρβ οὗ ΟΠ γβῦ, δηα 4150 ἃ ραγίδικον οὗ {πΠ6 βίοσυ ὑμαὺ 8881} θ6 τουθδὶϑᾶ :- δ Ε'δοά 
86 ἤοοκ οὗ αοα πΒΙΟΘὮ 18 δποηρ; γου," ἰαΚἰηρ [86 ογογεῖρ ὺ ἐλογθοζ, ποῦ ἀνε ὐούμα τον 

ὃ Βαὺ πι]ΠΠΡῚΥ; ποὐδ ον ΔΙΓΩΥ Ἰαοτα," Ὀαὺ οὗἁἩ ἃ τοδαγ ταϊηα :}0 ΝΟ ΙΏΘΡ 88 ἴηρ ον 8}} 
4 ογοῦ Οἷα ε Ἀογὶϊδρο,}2 μαὺ Βοὶηρ 5 ΘΏΒΑΠΙ 165} ἰο {80 βοοῖς. Απὰ ψ θὰ {86 οὨϊο Κμορ- 

Πιογὰ 5}4}} ΔΡῬΘδτ, δ γϑ 88}8]} σθοοῖγθ᾽δ ἃ Ἅσσόνῃ ΟὗὨ ΡΊΟΥΥ ὑμδῦ [Δ 60}} ποῦ δινσαυ. 

Υαο]. ᾿ πρεσβντέρους πίί(ουΐ [9 ἌΓΟΙ σ ΒΙΤΩΡῚΥ εἴάεν8.---Μ.] 
ἘεοδρίΩΒ οἱηἱῖθ οὖν αἴονῦ πρεσβυτέρους Ὀπὲ δυρρ)ίοα τοὺς δ0ὺ ἜΝ  ΛΊΩ ἸΔΟΏΣΩΔΣ"); οὐ (80 οΟΥδος 

Βδηὰ ἐδο ἐπηρογίδηξ 
β ὁ συμπρεσβντέρος-ἴδο 20110ν7-6] ἀΕΓ.-- 

Α. Β. ἱπδοτί οὖν 

τὴ 
Βοὸ ΑἸτογὰ; δἷδο ϑἰπδ.-- 

μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξη ς-“«ἰῃθ ΚΊΟΓΥ ἩΝΙΟᾺ 8 δρουῦΐ ἴο θ6 τουθδὶοᾶ. Ἐσαμδ]αΐο [6 ἩΒοῖΘ 
ὝΟΓΒΘ; “ ΕΙοΥΒ ἐπογοίοτο διοης ΤΟὺ 8, [6]1 ον] ἀθγ δηὰ π|ίμϑεθ οὗ ἐδπ9 δβυδοσίηρα οὐ ΟὨσίδί, δ]5Ὸ ἃ 

οἵ 189 ΘἼΟΣΥ ἩΠΙΘᾺ ἐσ δυουξ ἴο 6 τονϑα]ϑὰ οσχδογί."..--Μ. Ῥδείδκοῦ 
απο 2. [ὁ ποιμάνατ ες-ἰοηά, ραδίττο Ὀοίϊον ἴδ (ϑϑὺ τΗΪΟᾺ οἷν ΟΧΡΓΘΕΒΟδ ΟἿΘ ΟΙΒΟΟ οὗ ἃ ΒῃΘΡΒοσα: ἔπ ατοοῖς 

ἀδῃοῖδδ 811 μἷβ ἀπιίϊοδ, δὰ 1 18 ἰση ροβδβί Ὁ] 90 ἴ0 ΟΟΏΥΘΥ ἰΏ 
νιον.-.Μ.,} 

ἰδ ἐπ ἴΌΣΟΘ οὗ ποιμάνατε τὸ ποίμ- 

[δ ἐπισκοποῦντες, οτοϊξοὰ ἐπ Β. διὰ Β[ηδὶς.. -πογοχβοοίηρ 1. ΤΏΟΒΟ ἨΒΟ ΣΟΥ {μ|8 Ἡογὰ ἄο ἐξ Ῥοσῆδρα 
“70 ϑοοϊθαίαδιϊ ο) ΓΟΘΔΟΏΒ, [ῸΓ ἴδασ πρεσβύτεροι διουὰ Ὀ9 παρμοθοὰ ἴο ὈΘ 88 ἘΠΟΥ ΤΡΙ ὝΓΟΥΘ, ἐπ (- 

ποθεν Ὶ ν σκοποι." (ΑἸέογά). “ἥἥρεωιπ 
ἀναγκαστῶ ς--ΟΟ.Β ΓΑΙ ΠΘ6]Υ.--- 

8. μηδ ἔπεῃοῦ γοΐῖ, ΒΟ 

εἰ οδιοίμα ἐαρτύμεγε νοϊωΐ.» ( 

δος ἐπ μδὲ; ἃ 1ε υσίηδε ἰῃ δ οἰϊτιαχ ϑϑοὶ ἐἰπιο.᾽" (ΑἸΐοτά).--.-}1.] 
δισΧΡΟΚεΡῸΝ ἐπί [80 βαϊκο οἴ οτγάϊὰ μαίῃ.---Μ.] 

προθυύμω φτὐκ 6] ΟἸ ἾΥ, τγ.-Ν. 
γαῖοϑ, [1 κατακν ἸΟ ταν Νε τ : ἐιεύοντε ς-αἶο ἢξ ΟΥ̓ΘΕ ; 860 Ὡοΐδ ὈΘΙΟΥ, 

Τῶν κλήρων, κλῆρο ςταϊοῖ, ρογίίοη. ΞΒΤΩΡΙΥ ἴῃ Ἰοἱδ ΟΥ ῬΟΓΕΪΟΏΒ οοτμτ 6 ἐο ἐπαὶν οαΓο; ἐμδὲ 16, οὗἁ 

πΟΉ ίαοοποςε ατὸ Ῥγεεὀνίεγον, 
[89 ππίνογδαὶ Ποοῖς οὗ ΟἩτίδι, δα θά  Υἱ βίου Βιοἢ 88 ἀΐοοθϑθθ, ραγίδηϑβ, οἷς. ἘΓΆδΊΩΤΒ : “Οἴεγος αἰμέξης τοοαΐξ 

ποίη ἐρέσοορῖη ψεανοδνάια ἀν ἰρεῤ ἠκφ ̓ν υσρρκὶι ἐΜῈ. ἀεραφυτοθῃ, » οδίῃ 1 3 «ἰοί ΡογίζοΉ2ξ, ψαῖς οἱ ἷ 
δος, ἀὁ οιῖο, ΑΙ ον, δηὰ οἴμοσα.- 

γινόμεν οὑ««Ὀθοομηΐῃκ.--Μ.} 
ΤύποιεορρἝίοΓΏ6.--- Ῥ 

Υαεο 4. 

.,᾽) Ἐδιυδ: “ ον. 
8ο Βϑικοὶ, ἯΙ 

φανερωθέντοςὙ805 ({Π6 ΟἸ δ ΒΠορμοσὰ) ἰ8 τηϑη!Π}θδ1ο8.--Μ} 
τὸν ἁμαράντινον στέφανον.“ ΔΙΠΆΓΒΗ 6 ΟΣΟΎΙ, ποΐὰ μά ραντος, Ὀαΐ [Π0 δάϊοςσςγο ἄ6- 

τ γοὰ ἔγομῃ ἐξ: [89 Ογόντῃ ᾿ηδάο οὗ ονογϊ δοζϊίης βονοσα. ΤΠ6 1Πἴ0ΓΔ] ἐγδ δ] δου σϊρδὶ ὃο τοϊδιπϑὰ τ ἢ 
δὐνδπίδρο: ἐμ οχργοδαείοῃ ἰ5 ροοὲΐςδὶ δπὰ ΣῪ ὕθδι 1] πὰ πϑοὰ Ὁ. Ῥορθ δῃὰ ΟΟὟΡΟΣΊ. 

Το ΟἿἹΥῪ απαγανιλὲηα δονοῦ ΟἹ δα σ ἢ 
16 τἰσίαθ; ἐδ ΟἹἹῪ ἰαδίἑης [ΣΟ ϑΌΓΘ, ἐγ ἢ .---Οὔτορεῦ.-----Μ.] 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΠ 818] ὀχβῃογίδι οι ὈΘΑΥΒ οἱ ἐδ οαὐτατὰ αἰ- 
ἴοσεμοαθ οὗ ρμοβὶίΐϊοῃ ἴῃ ἐμ Ο υσΟΙ. 

Υεβ.1. ἘΠᾶδσα δυσοὶβ γου.--- Ὁ}. . ΤῈ 

ΜΟΣὰ ΟΟΟΌΓΤΕ ἴοΣ ἰΠ9 ἤγϑιὶ ἰἶλθ ἰπ Εσχ. 111}. 16. 18, 
ΤΈΘΥ ττογο ἰπ βσδοὶ ἐμῃ6 μιοδὰβ οὐἁἩ {89 ὑν το 
ἰτῖθεβ, ὑπὸ ομίοῖβ ΟΥ Ῥγίποοθ οὗ πὸ ὑγῖθο, οἵ. 
Ναμ. ἰδ. [1π (86 Ρῥΐδοθ οὗἨἩ ἐπ18 ῥσίσαϊ νο δσ- 
τδηξοιηδηΐ, δὲ ἐμ6 ἱπείδμοο οὗἁὨ οί το, Γαρσοβθηὺς- 
δίίνε οἰθθσθ ψΟΣῸ σὨοΒθΏ, Εχ. χυΐὶὶ. 18, ““80]6 
Ἱπ6 ΠΏ, δυο ἢ 85 68. αοα, τηθὴ οΟὗὉὨ χα ἢ, Βαίηρ οου- 
ΒΟ. ΒΈ655.᾽ δηΐ ἔγοτῃ ἐδοὶγ ΠΌΤ ΌΟΡ ἃ Βο]ϑοὶ δ0- 
τοϊἰἰ66 (46 γγὸ δου] 8840) οὗ ΒΟΥ ΕΥ̓ 6] 618 Ὑδ88 
δίκαι, ἔχ. χχῖὶνυ. 9: Νυμπῦ. χὶ. 16. ΕἸάΘσΒ 8.0 
880 τηρηἰἰοηθὰ ἱῃ οδοπποοίϊοη ὙΠῸ ῬδΓ(ΙΟΌ]ΔΡ 
σοι ἶΉ5, Βαϊ ἱν. 2: 1 δι. χὶ. 8; Ζοβῆ. χσχ. 
4. Ομ νιβιιίδηϊ σοοοϊγθαὰ ἰμοδὸ ᾿ἰμβυλια 008 88 
86 εχἰβίθὰ; {ποΥ͂ 676 τοίδἰηθὰ ἱπ “6 158}- 
Οσκίϊδῃ ΟΒυσσδ 65, ἀπὰ ἰπισοὰυοσὰ ἱπίο αοπι110- 
Ονϊδίίϊδη σπυσοθοθ. Ἧο δὅπα ἰμοπὶ δ Απίΐοοι, 
Ἀσὶ8β χὶ. 80, ἴῃ ἔδο Οδυτοῖ δὺ ΦογΌ ΒΔ] τω, οἷν. ΧΥ͂. 
2. 4: χχὶ, 18; 748. γΥ. 14, δῃὰ ἰδ ἱῃὰ ΟἿΣ Ρ488- 
8κ(ο. ΤΈΘΥ πὸ πο ΑἸΤΔΥ8 (γοὶ ἀοιὲ}688 οὔ δι) 
ἴδοδο οἱἀοδὺ ἰῃ γϑϑσβ, Ὀυΐ γϑίμοσυ ὑμ6 ταοβϑὲ οχρθ- 
τιεποοὰ δηὰ τηϑίισϑα διηοης (δ 6 σομγογίθα τηθπι- 
δότε οὗ {16 ΟμυσοΒ. ΤΉΘΥ δ8ΓΘ 8180 οδ)] δὰ Ὁ18}- 
ΟΡδΕΞΟΥΌΥΒΟΟΣΒ, Αοίδ χσ. 17. 28: Τιϊ. ἱ. ὅ. 7; 
ῬΏΠ, 1.1; 1 Τῆπι, 1, 1. 8, ΤΈΘΥ ΓΟ ΘΒΟΒΘΣ ὮΥ͂ 

6 Αγροβέϊεϑ, πὶϊὰ (9 ΘΟΠΟΘΌΣΤΘΣΘΘ οὗ {δθ 
ΟΒυγοῖοβ, Ἀοίβ χὶν, 28; Τίς. ἱ. δ; ἐμοῖν Τα ποι 
ὝΟΓΘ ἰο ΟΥ̓́ΕΣΒΘΟ, ἰο δάιηΐηΐδίον ογάὰοσ δηὰ αϊτοοί 
ἀἰβοῖριἶπο, ἰοὸ ψαίοδ οὐοσ Ῥῦγο ἀοοίσϊπο δβὰ 
ΟΥ̓ΘῺ ἴο ἰο86ἢ, ΔΙ βουχὰ ὑπο αβδὲ γγδ}β ποὶ ὑμποὶγ 
Θχοϊυδῖγο ἑπποίϊοη, 1 ΟΟΥ. χὶϊ. 28; Ερῆ. ἱν. 11: 
Άοπι. χὶὶ. 7. Αἴἴον πὸ ΑροβίοἹο δρϑ, (86 οἵθοθ 
οὗ Ὀΐβμορ δηὰ οἱ ἀθῦ οΥΘ σγϑα8}} 7 Βοραγδίθα. 
Ὀυγσίης ἰδ 11}6-τηθ οὗὨ ὑπὸ ΑΡοβίϊεβ, {νι ΒΌΡΘΣΩ 9 
ἀϊτοοίδου οὗ (9 Ομυχοθ 68 τγ88 νυ ο] 6 ὃγ ποτὰ, θὰ 
(6Υ Ρυΐ ἱπιοζηβοῖνο8 οα 8 Ἰονοὶ 1 ἐμὸ 6] ΘΥΒ, 
Βοησα Ῥοίθσ 68}18 Ηἰτηβ61} συμπρεσβύτερος, δπἃ 
Φομη ἀθδοσῖ 08 Εἰ π|861 145 πρεσβύτερος, 2 ὅπο. 1; 
8 ὅηο. 1. ““Ξρ,᾽" βᾶγ8 αἀτοίϊιδ, ““ἰμ9 Βοιηδῃ ροῃ- 
ΟΥαἾδ ἼἭΟΥΘ ψοπί ἰ0 6811 (Ποῖν ΒΟ]  ΟΥΒ, ΘΟΙΩΓΡΔΑ͂ΘΗ, 
οοπιπιϊϊοπεδ.᾽ Βαὶὺ (6 Βοη86 ἷ8 αἰτοῦ. Το 
δη {6818 1ῃ Υ. ὅ ΒΙΟῪΒ ὑμδὶ πρεσβυτέρους ΤΟΙ ΓΒ 
8180 ἰ0 8ᾳ6.---τοὺς ἐν ὑμεν.----τοὺς, ἃ8 ϑιοῖ ΟΣ βὺΡ- 
0608, [88 ΠΟ ῬΔΓ  σΌΪΔΥ Βὶ χηὶ ἤοΔ 09 88 ΤΟΙ ΘΙ Σ 
ὑμῖν ἸΔλοῦΘ ΘΙ Ρ 8.10. 
Ι-- --ὁχΧηοτιῖ.- ἀογβαγὰ βαγβ ὑπαὶ Ῥοίον δά- 

δῆ σ 8 ἐπ γ66 στοιπηὰβ ἰΔ ΚΟ ἤσοτα ΕΒ ΟὟ ῬΘΓΒΟΉ, 
οα ὙΠΙΟΝ 86 Ὀ84868 δΐ8 οχμοσίδίίοη. Εἰγβί, .0 
6815 Εἰχη 861} ἃ 76 ]1ονγ- Θ᾽] ον, 88 ἃ Ὀσοίμοσ ᾿π ΟἿ ο0 
ΤΙ ΜΟΥ Θχμοσίβ ἢ18 Ὀσϑίβσθη; 86 68118 Εἰπιβο] ἢ ἃ 
τ ἢ.688 οὗἩ ἐμ βυδοτίηρβ οἵ ΟἸγῖβί, ποὺ ΟΠ] Ὀ6- 
οδδο Βα 888 ῃχγοδομοὰ ἐμ9 ἀδαίῃ δηὰ οσοβδ οὗ 
ΟἸγῖδί, Ὀπὲὶ 4180 θδοδυβθ ἢ6 δὰ Ὀοσπθ τ ὶίποὰΒ ἰ0 
ΘΟ γῖβε ἔπ τΟΥῪ ἀοοὰ, ἰπ Βαυΐης οπἀυτοὰ γασίοιι 
ΒΟΥ (8 ἔῸΣ ΟΕ γἶδι᾿ Β βακο. Βυΐ ἰΐ 18. ὨΘΟΘΕΒΑΡΥ͂ 
ἰο δἀὰ ἰο σϑθδσκ οὗ ἀτοίυδ, ἐμαὶ “ῬοίοΣ μδὰ 



86 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

δοοῃ Ηΐπ θουσηᾶ, δηὰ ῬΡυο Δ ΌΪΥ δὰ Ὀθθὴ ἃ ἊἋΪ8- 
ἰλῃὺ βροοίδίοῦ οὗὁἩ ἰμ6 οτυοϊᾷχίου.᾽" ΤὉ8ὸ δβοοοπὰ 
τουπὰ 158 πἷδ Ανροβίο]ϊοδὶ νοσδίϊοῃ, βθαϊϑὰ Ὀγ βυΐς- 
ζογῖπ δ, οἵ. 1 Οοτ. ἱ. 28; Οο]. ἱ. 24. 26; 64]. τἱ. 
17. Το καί ουϊἀθη ν ἱπάϊοαΐθβ ἐμαὶ μάρτυς ἀοὁ- 
Ὠοίο8 8180 ἷβ δοίι 8] ἱοβυϊτοην, οἵ. ΗΘΌ. χὶϊ. 1: 
Αοἰϑ χχὶϊ!. 20; Βου. 1. 18, Ηο ἰδ οἷἴβο ραυίδκοσ 
οὗ 16 Τπὰΐγο ρσΊΟΤΥ, ὈΘΟοδ50 Ὠ6 νῦδ8 ἃ πλ86] Ρ8Γ- 
ἰδοῦ οὗ 116 βιιδουΐηρβ οὗ ΟἸτὶϑί, Τὴ9 Γϑϑά 68 
οὗ ἐπἰκ Ερ᾽5(19 οσο (ο Ἰοοῖς Του τὰ ἰοὸ 86 ζαΐ ΓΘ 
ΒΊΟΥΥ τὶν (116 ΒΕ 116 ΘΒΒΌΓΔΠΟΘ ἱπ ΜΒΟΝ ὯΘ γ788 
χροοίϊηρ ἰῤ. ΤΒὶβ 15 ἐπ ἰἰγνὰ στουπὰ οὗ Βῖ8 
οχδοτγίαιΐοη. [Βιυὺ δοΟΙρΡΑΓΘ Φπο0. χΙΪ!. 86, ἰο 
τῇ ἰοἢ ἰη6 ΑῬΡοϑί]6 ποὺ ᾿τηρΓΟΌΔΌΪΥ δ᾽ 1ὰ468.---Μ.]. 
αονμαγά :---  ΤῊῈ6 ἈΘΔΥΘΏΪΥ ΚΊΟΓΥ, (6 ΓοΤΑτ ὰ οὗ 
ΔΔοΙἾγ, Μ01}} θ6 Θοτητηοῃ ἰο γοὺ 8δηα τη6, ἰἦ γου 
8130 Ὑ11} τωδηϊοδί ἀπ16 268] ἱπ (6 Ὡἰβοβαγμο οὗ 
ἕῳ ἀυΐγ." μελλούσης δόξης, οἷ. οἈ. 1. δ. 7; ἱγν. 
18. 14. 
κε. 2. Ῥομᾶ 86 ΒοΟΙ͂ς.---ποιμαίνω͵ 48 αἷ5- 

εἰπαχυϊδηῃοαὰ ἔγοτῃ ἐπισκοπέω, ἀοποίαβ: 1,οδα 1 ἴο 
ἴπ0 ὙΒΟΪΟΒΟΙΏ6 Ῥδβίθυγο οὗ (μ6 Ϊ νη ποτὰ, συδτὰ 
ἐξ ἔγο {86 Ροΐδοποιιβ νγοοαβ οὗὨ 8]56 ἀοοίγῖπο, δηα 
ἄο Ὀοΐοτο 0 ὉΥ γοῦν οὐσὰ ὀσχδιιρὶο πὶ τγρ]]-ἀοΐπρ, 
οἷ, ἧν. 19; οἵ, 5ηο. χχὶ, 17; Φ26γ. 111. 1δ: "χχὶϊὶ. 
1-4. Ἑτοῖς. χχχὶν, 2: πο. χ. 12; Αοὶβϑ χχ. 28; 
Ῥβ, χχἹἱἱ, 1. Βοτπδγα:--- θη (ρδβίυγτοϑ) 1 τ ἢ 
ὮΥ παϊπὰ, τι τ γ του, τ} ἢν ποῦς, ἰθηα 
ἐὺ {1} Ῥσαυοσ, τὶ ὀχιονίδίϊοη, δηὰ {}}6 ὀχ "1 Ὁ1- 
(ἴοι οΥ̓͂ [ΠΥ Θχατρῖο.᾽" 1.6( 86 Ομϊοῦ ΒΒορμογὰ 
Ὅο γουν Ῥδίίογῃ, ὅηο. χσ. 11. 
86 οοῖς οὗ οὔ ὙΒΙΟῈΒ ἰα διποηβ, γου. 

---Κῦον μα ἰὰ θοϊοη ΖΒ ποί ἐοὸ γχου, Ὀὰὶ ἰο αοά, 
ἴο Ὑοῖὴ γχοῖὶ Μ01]1 ἢανο ἰ0 Το 6 δοσοπῃί.---τὸ ἐν 
ὑμῖν, ποί, 88 ΕΡαΒιηδ: “488 [ὩΣ 88 ἴῃ γοὰ Ἰ1ο(ἢ 
[φμαπίωπι ἐπ υοὖϊδ 64{}, θὰαΐ: (86 Βοοῖς ὙΒΙΟΩ 18 
διλοηρ γου, 0 γον, ἰἢ γΟΌΡ ἱπιησαϊδία τορίοη 
[᾿π γΟᾺΣ ΡδγΙβῃ, 88 Ὑἷὸ ῬΟΙ]α ΒΑ Υ,---Μ.1, (9 5860- 
κἰοη οὗ ἰ86 οὔ Οδυγοῖ τ ϊο 18 σοιῃημϊοα ἰο. 
του οΒατᾷο, οὗ. οἰ. ἱ. 18-2]; Αοἱβ χσχ. 28; Φηο. 
Σ. 1δ; 1 οί, 1ἰ. 2δ;: [κ χὶὶ, 82, ο ποὶ ἱἰμγ8- 
κἷπο ὑπαὶ ἰῃ9 Βοοὶς 18 γουγϑ, γοῦ 8.0 ΟΠΪΥ͂ 861- 
γδυΐϑ. ΟΥ̓ ᾿ἴκοὸ ἐταροτὶ δγὸ ὑπ ποσὰ β οὗὨ Φ9808 ἰὸ 
Ῥοίον, πο. χχὶ. 1δ. 16. [Οογβαρὰ βαυϑ8: “" σωΐ 
φοδίξουπι οεἴ, υἱαεἶϊοοί σπὶ σιο ππιρπ σοι, πὰ ἐο- 
᾿οἰδδία ΘΟ 10}: 

Ονοτχβϑοί:ᾳβ ιἐῖ --- ΠῚ ἘΘΔΙΟΌΒΙΥ ---ἐπισκοπ- 
οὗντες (ϑομδηη δηᾶ Τὶδοιοηάοτί, δυβίδὶη θα ὈΥ 
ΤΩΔῺΥ δυϊπον ἐἷθα, τοϊδΐα (15 τόσ) ἀοβηθ8 ποί- 
'μάνατε, δὰ ἀθποίοδ, Ἰοοϊκίπα αὖον, ουὐουβοοίῃ, 
Ὑγδιοἰπρ ΠῚ} στοδί ΟΔΙΘ Βοϊη οἰ ΒῚ ἢ Σ ΓῸΣ ΒΟΙΏΘ ΟΏΘ, 
ΒοὉ. χὶὶ. 1δ; Αοἰδ χχ. 28; 1 Τίμων. ἵν. 16; ΤΊ ἱ. 
9: Ηοῦτγν. χὶϊὶ. 17, ωκο μοοὰ ὑμδαὺ ὩῸ Ὑοἶγϑδ 
οοῖθ (0 ἀόγουν (ἢ ΒΈΘ6Ρ, δυσί, ἰἢΏ ζΘΏΘΓΔΙ, 4]} 
ἀδηξοῦδ ἔσο ἰηθηι, δηὰ ναίου τ ργολί οδσῸ 
ΟΥ̓́ΘΥ ΘΟΥ̓ΟΣῪ ἰδίηρς ἰδαὲ ὈΘ]ΟΏ “8 ἰο ὑμοΐγν τ ΘΙ ΓΘ.--- 
Ηονν τουδὶ [86 00}. 9 ἑοπα θὰ (ρεαδίιτοα) Ῥοίοσ 
οδϑυϊίομδ ἐπθτ δρδίηδὶ (Πγ66 δὶ οὗ {1:0 Ῥαβϑίογδ) 
οδῖοθ, διὰ ὀχβοσίϑ πολ ἰ0 (16 Ῥγδοίΐσο οὗ {π9 
ΟΡΡορϑῖϊο γἱσίι68.--- μὴ ἀναγκαστῶς τοῖογδ τοὶ ἰο {16 
βοοῖς, Ὀαὶ ἰο (ῃ9 δ ΡΒ ΘΓ 8, δηα γοδρθϑοὶβ δὲ ὁπ 06 
110 δΔοοορίϑῃοθ δηὰ πὸ οοπάποί οἵ ὑμοὶγ οἱἕοσ. 
Ιῃ ἰμοβὸ ἄδγϑ, ροσβϑυδβίοι, Ὀογάογίηρ Ὁ 60η- 
βίγαϊπί, γ88 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴῃ ΟΥὰΘΥ ἰο ἰηάπ8 
0Π6 ἰο δοσορὶ οὐ δοπίΐπυθ ἴῃ (μΠ9 οἴδοο οὗ 8 Ῥγθ8- 
Ὀγίοῦ. ΟΥ̓ΘΖΟΥΥ ὑμ6 ἀαγοδὶ οομπίοθδοθ ἐμαὶ 6 
οὐ] ΠΟΥ͂ΟΥ ΟΟΙροἱ ΒΥ ΟὯ6 ἰο δοσορὲ ἰδ Ε}18- 
οοραίθ. Ξϑδίοι χοῦ θχσρουπάβ: Ὡοέ ΟὨἿΪγ Ὀθοδυδβο ἰΐ 
ὈοϊοπκΒ ἰο οὐὗ οἴἶοο, Ὀυὲ οὗὨ ἴτγϑα ᾿1]}, διὰ αοα ἀ6- 
ταδηᾶὰς ἰϊ. (δοδιηδηη δ 8 κατὰ Θεόν). ““ο86 

Ῥδϑβίοσβ ἃγὸ ποὺ τὶ ῃοῦί σοθυγο ὙΠ0, οθϑυϊὰ ἐμὸν 
ἀο 88 ΤΠ6Υ ποι]ὰ 11κὸ ἰο ἀο, που]ὰ γδῖμοσ 06 δὴν 
ἰδίην [Π8ῃ ρδϑίουβ,"" Βοηροῖὶ. [ὐαείε ρΡαδεῖί( ρτε- 
Ζεηὶ 2) εἶ, φμΐ ῬγοΟΡίετ  τόγς ἐεπιροταϊέμπι ρεπυτίαπι 
ποπ λαδεί πᾶς οἵναί, ἑαοίγοο »γδάϊοαί Ἐυαπφείξωπι 
εὐ (6 Εὐυαησείϊο υἱϑεγε »οδείί. Βρὰθ. ““π ασὲ- 
ππ|Ὼὴὰ8 ας περέδοίία 8 »γδογίρίυπι, ἰεπίς εἰ ζτισίάε ἐλ 
οΡεγὸ Ῥτοστεαϊηιγ.᾽" ΟΔΊν]η.---Μ.]. 
11 Ώ61γ.--ΟΥ 1 σον. ἰχ. 17; Ῥβ. 11ν. 8; ἔσ. 

Χχχυϊ. 2. ΤῊΪ8 ἩΣΠ]Δ; βρὶ σῖὶ βοῦν 8 ἔγομι (86 ἴοτο 
ἴνο ΟΠ ΘΥΒᾺ ΤῸ ἐμο ΟΒ] οὗ ΒΒορΒοσγὰ δὰ (μ9 δοοῖ, 
4:ο. χ. 12; χχὶ. 1δ-17. 

ΝΟΣ γοῖ ἴοσ ἴ[06 βΒ8ῖζθ οὗ βοσγάϊᾶ μαΐῃ . --- 
ϑοσηθ ἰπσπϑα σοὶ σίου ἰηίο ἃ ἰγδᾶο, 1 ΤΊπι. Υἱ. ὅ; 
(86 Αροβί]ο οδυίοηβ δζαϊηβὺ ἰμβαὶ βῖπ. Οἱ, ΤΊΙ 
1, 1 Τὰ. Σ. 8; 2 Ῥεῖ. ἰϊ. 18: 14. Ἰνὶ. 11; 2ετ. 
Υἱ. 18; υἱῖϊ. 10; ΔΐσΔΕ 11}. 11. δ; Ἐποὶς. χῖξ, 19. 
“«ἼΒΟΣΟ μ9 Ἰοτο οὗἨ ραΐῃ τοὶ ζῃβ, 9 βθορμογὰβ 
ΔΙῸ δρὶ ἴο ὈΘΟΟΙΏΘ ΕἰΓΘ] 58, γ88, οὐ θη ΤΟΥ 68." -- 
“ἼΠο89 ἯἯἘΟ ῬδΙΡΟΥ μοὶ Ὀοάγ---Βοοὶς (86 τα Κ 
δια νγοο] οὗ {80 56 6}." Κυΐογ.--προϑύμως ἀθ- 
ποίθ8 ἰηπατὰ ἀρ! κῃ δηὰ ΣΘΑ] ἱπ {6 βαϊνδίΐου δηὰ 
Κυϊάλποθο οὗ δουΐβ, ἰῃ ορροβί(ΐοι ἰο 86} 6 8}} πιοίϊτοβ. 
[Βεἀ9 ΣΠ]υδίγαίοβ (86 νψοτὰ ὈΥ {80 ΟὨἰ]άτοα οὗ [9- 
ΤΟΙ, ΒΟ; ὙΒΟΙῚ οὐ (ἢ) 6 ὙΤΟΥΪΠῚΘῚ ΩΑΥΘ ἰοῦ 
βοῦν ἶθ68 ΘΒΡΟΥΪΥ δηα ρστδίυἱζουβὶγ ἴῃ (86 Ὀυϊ]άϊηρ 
Οὗ ἐπ ἰΔΌΘΓΏ8019.---Μ.]. 

γεξ. 8. ΝΟΣ γοῖ 85 Ἰοσάϊηβ ἐΐ ουοζσ ((}9 
σΌΓΘ σοταχηϊ θα ἰο {μ61}).---ἰ 80. 86 αοστδῆ.--- 
Μ.].---“κατακυριεύειν, Μαίϊ.' χχ. 2δ; ΜΙ. χ. 42; 
Αοἰδ χχ. 29; οἷ, 948. 1. 6; Βομ. χΥυ. 16. [ἰ ἀ6- 
ποίοΒ ΠΊΟΓῸ (ἢ 8 κυριεύειν, {κὸ. χχὶϊ. 2ὅ: 2 Οονγ. 
ἷ. 24, ζ0.» κατά ΟΔΥΥΪΟ5 {π0 ἰάθδ, οὔ Βοβι γ δηὰ 
ΡΥἱα6.---τῶν κλήρων; κλῆροςξεϊοι, ροτίϊομ οὗ ἰη- 
Βονιίδποο, μοσιίδρο, Αοἰβ χχυϊ. 18; 60]. ἱ. 12; οἵ, 
θοαὶ. ἰν. 20; ἰχ. 29. ὅο ἰδ ΡῬ6Ο}]6 οὗἉ [δγδε] 870 
ο81164 ἐπ μογιίδρο οὗ αἀοά. ἷπ ἐμ Νὸνηνν Ταοδίὃ- 
τηρηΐ ἐπ 6 σογὰ νὰ8΄ δΔρρ! θᾶ ἰο ἰμοβο ρογίϊουβ οἵ 
{6 Ο τ βία Ομαγοῖ τ ἢ 161} ΤΟΤΘ δδδισηρθα ἴο ἰῃ- 
ἀϊν᾽ 8] ὁ] 6γ8 88 ἐμοὶ Ἰοὶβ. 850 ἀοσμαγά, Οδ]οΥῦ 
δηαὰ οἴμογβ. [1ὐ 18 δ)ιοβοίμοῦ ΘΥΧΌΠΘΟΙΒ ἰ0 6Σχ- 
Ῥουπὰ κλῆρος 8ἃ8 ἀοποίϊρ [89 ΟἸΘΥΧΖῪ ἰὰ 118 οτάοτϑ, 
ἴῸΥ 16 ΔΏΒΤΘΓΒ ἰ0 ποιμνίου, οἵ. Αοίδβ χγΥ]ϊ. 4; 1 ΟὐΓ. 
Υἱἱ. 8δ; 2 Οοσ. ἱϊ. 10. 

[1. κλῆρος, ἴὰᾺ (6 Βοῆβ89 οὗ ρμογίΐοῃ, 8 (86 
τηοϑδοΐηρ αἰἰδοποα ἰο (μὲ5 “γοτὰ, Ὀοδίἀ68 186 Οοτ- 
ταθηίϑίοσβ δΔΙγοδν οἰΐϊθα, Ὁ Εγδδιηυβ (“στέσοι 
σμὶ οἰἶφια 7ογία οοπίιφίέ σωδεγπαπόύμα), Ἐπβιϊυβ 
(““στοσὶε Ἰοπιπίοὶ ρμοτίζοηεδ, σι δίπσωζέδ ἐρίδοορία 
»αιεεπάξ εἰ τεσεπάς Ὀείμί δογίο, οδίίφεγωπί᾽}), Βο- 
κοὶ, οΙΥ, Βιοίχον, ἀ6 ἥδοιϊο, ΗΠ αὐλόν, Ἦ :Θδἰ ΌΓ, 
ΑἸοτὰ; 2. κλῆρος, ἰπ ἴ16 Β6π86 οὗ λεγέίασε 9[ (οὰ, 
δ {86 τπιθαπίηρ αἴνοῃ Ὁ ΟΥΥΪΪ (οα 18. 111. 2), Ο4]- 
Υἱὴ (““συμῆς ὑπίσεγδαπι δοοϊδείς οογρῶς ἀνοίας εἰϊ 
ἀοπιδιΐ, ἰοάϊάετα φιπί υεἰκίὶ ρτάϊα, φμοτωπι οὐἱυτοι 
δἰπρυ δ ργεδδνίεγίδ αδεὶσπαί.,.), ΒοξΖα, Ε. Υ΄., 6το- 
υ58, Βοηδου, ὃ. Τη6 οὐ͵οοίΐοπβ ἰο (μῖ8 ΥἹΟΥ͂ 
810, δοοοχαΐηρ ἰο ΑἸΐογὰ, {μπαὶ κλῆροι σου]ϊὰ ποί ὃ9 
ἰδίῃ (ῸΣ ῬΟΣ Ϊ0ΠΒ οὗἁ κλῆρος, ἀπὰ τπδὶ Θεοῦ, οουϊὰ 
ἴῃ {μ18 6886 Βασάν ὍΘ τυϑδηϊηρ ; 8. κλῆρος, ἰὰ 186 
ΒΘΏ86 οὗἁὨ ἐλε εἴεγσψ, 186 ἰ 8 διιδοιι οι βεῖοσδὶ τη688- 
ἴῃ δἰϊδοιιϑά ἰο (10 νογὰ δῃϊοβν Ὀγ οσιδη δίβο- 
11ῖο Ομ θηίδίοσβ: 5ὸ ούϑὴ Οδουπιρηΐ8β, 9 6ΓΟΒΊθ, 
ἃ Ιδρίὰο (““7εδεέ ἐγφο 5. Ῥείτωα Ἐριεεορὼ; εἰ Ῥα!» 
ἐογίδω, πε ἐηζεγίογίδει εἰεγίοὶΣ ὑπρετγίοϑο ἀοπηπατγὶ θὲ" 
ἐΐπι᾽᾽), Ἑοπδράθηι(8, δὶ. ; 4. Βοάνν6}} δι  ΕΓΑΣΙΥ͂ 
Θχρ]δίηβ (86 πογὰ οὗἉ Οσλωγοὶ- σοοάε, διὰ ἰ8 τοδυιυοά 
ὉΥ ΟΙΣ, Ομγα ἃ. |.-- Το, οοτγχοοίμοδδ οὐ ἰ(δ9 
τηθδπΐηρ οὗ {μ6 ἰθχὶ, Πδιλ νυ, (86 ἄγδὶ 6} εἰ τθυ 
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δῦοτοθ, 16 οὐἱάοηὺ ἔγοτι τοῦ ποιμνίου, 60 δΒοοῖκ, 
σι 1οἷ ΘΟΥΤΒΡΟΙ δ ἰο τῶν κλήρων.---Μ. 
Βαῖ (Ὀδοοιαΐη ) Ῥα[ΈΘΙΙΕ.---ἀλλὰ τύποι.---(οΥ- 

Π6} 118 ΘΟΥΤΘΟΙΥ ΤΟΘΙΏΔΙΚΕ ἐμαὶ Ῥοΐοσ ΟΡροβϑδ ἐπΐ8 
Ῥϑίϊοση ἰο ἐδοὶν Ἰοτάϊησ. ὙΠΑΥ͂ τἸηυδύὺ Τ]Ὸ ὉΥ 6χ- 
ΔΙῸ} 16, ποὺ ὈΥ ογσάοσίη. Αἰμδηβδὶυβ:--- 186 16 
διιου]ὰ σοτηταδυᾶ, δπὰ {86 ἰοησοθ Ρουβυδάο.᾽ 

, ογάβυγοσίμ: --- “3. Ῥούον ΒΔΡΡῚΪΥ 868 {δ9 
ΡίυΓΣΑΙ, κλῆροι; ἴον ἴῃ ΟἸ τ βέλδῃ ἐἶπι68, 1ἱ 18 ποὺ ὁπ6 
πδίϊου, 85 1ὶ Βοὰ Ὀθοη οὗ οἹά, Ὑ ΔΙΟΘᾺ 8 ἐΐιθ σΟΒΘ 

" ΡΘΟΡΙΘ δηὰ δουϊίδρο οὗ Οαοα, Ὀυὺ αἱ παίίοπαῖ 
Ολυζελεε, αἱ οοποτεσαίίοηδ οὗ ῬΑΒίΟΥΒ δῃὰ ῬΘΟ}]6 
8Γ6 λεγιίασες οὗ ἰδ Τογὰ ; οδοῖι 4“ ΟΒΌΤΟΙΝ δπα ΘΔ 0} 
δουατορχδίοη᾽᾽, τ ΒῚΟὮ ΘΥΟΥΎ ῬΑΒίΟΥ ΒΟΓΡΎΘΒ, 18, ἴὮ 
8 Ἰγβίϊ 68] 8686, 88 (86 ΕΠ ρΡ]18}} ΟΥ̓] ἀθοῖα τ 68, 
“780 ὅρουδο διὰ Βοὰν οὗ Ομ γῖβι." Βγυ ἐδ9 ποτὰ 
κλῆροι, ἰἈΘΓΟΙΌΓΟ, τὔὖδὸὖὸἊνἶὄΥῆ ῪἾἸΩΔΥ͂ υπἀογδίαπἃ ΠΟ [ἢ0 
[αὶ 810] Ῥ6ΟΡ]6 οὗἩ ΘΟ τῖδί, ἀἰδισὶ υϊοὰ πὰ το ΌΪϊΑΥ 
ΟΣ ἰηΐο γαζίουβ ἀϊοσθβοβ, Ῥδυβῃ 68, ΘΠ ΌΤΟΒΘΒ, 
δηὰ σου ρτοχαίϊοη8, Π1|κ6 (8.9 σοϊῃρδηΐοθ ἰοὸ Μ ΆΙΟᾺ 
ΟΣ Τογχὰ ἀϊβισι Ὀυϊοαὰ {89 ἸοαΥ 95 δηὰ 88}:68 ὈΥ {δ6 
μδηὰβ οὗ Η18 Αροβί]ϑβ." 

“Ηργθ 18 δηοίμοῦ οδυΐϊΐοη ἔγομιλ Κβί. Ῥοίου'Β 
τοῦ, τ ΒΙ ΟΝ τ Ὺ Ὀ6 σομῃητηοηἀοα ἰο ὑμ0 οομδὶἀ- 
ΘΓδι οι οὗἨ ἐμ86 Ὑ10 08}} ἐποιηδοῖνοδ 15 βΒυσοοδ- 
δΟΙ8, “16 ΑΡΟΒι]9 ζουὈ ἀἀο(ἢ ἀοηιίπατγί ἐπ οἰετὶδ.᾽ 
Βυΐ ἱΠογῪ το οἰδῖπη ἰο Ὧθ 18 ΒυΘΟΟΒΒΟΥΒ ΓΘ ποὺ 
δίταϊὰ ἰοὸ “ἐθδοῖ ἱμδὶ ὑποὶσ σὰ ἡυἀρηπιθηὶδ δγὸ ἰἢ- 
ἴΔ}}}0]6, δπὰ ἰο πιδῖκο ἱποὶς ἀθδη 108 8Δη ὑπὶγο- 
88] Β0]Ὸ οὗ Εδὶίι, δὰ ἰοὸ σϑαιῖχο βυ᾽θοίζοη ἰο 
(μον Ἰατγβ δὰ ῬΟΥΒΟΏ9, 88 οὗὨ ποορββὶΥ ἰ0 Βδ]γδ- 
ἰΐοῃ, δι ἔο Ὀ6 σ6]]οὰ “Ποπιπιι ει ποείεῦ Ῥαρα,᾽ 
(6]ο85, ἰῃ δ χίσαυ. Ῥαρῶ; Φοβδημῃ. 22, ΤΊϊ. χίν. 
4), οἰο., 811 τυιιῖο ἢ δῃηἃ τοι οἷ ΤΊΟΤΘ 18 ὑγοΐδββϑα ὮΥ͂ 
(86 ΡΟΡΘΒ δηὰ ἴῃ ἐμοῖσ 6 μα]. Νὸ πιοᾶοδϑί σδῃ 
ὅδ ἀοὴγ ἰμαΐ ἐπ18β διλουηΐβ ἰὸ 88 τυ 85 8, 
Ῥείοτ᾽β ἀονιίπατί ἐπ εἰεγὶδ, ΟΥΘᾺ ἰο (09 ΘΧΟΓΤΟΙΒΙ πρὶ 
οὗ δυοῖν Ἰογβὶρ ΟΥ̓́ΘΣ ὑπ 1,οΥγ δ Βουϊίαρο, [89 
Ομγϊδιΐδη ΟΠ γοῖ, 88 ΜὙ111] Ὀθοοῖὰθ ποπο Ὀυὲ ἰμ6 
[τὰ Ηΐπι56], τβοβὸ Βονϊίαρο ᾿ὺ ἰδ. Βρ. ὅδη- 
ἄοτγεοι, ὃ, Ρ. 2288. ΑΡΡοβὶύθ δ.Ὸ δἷβο ἐπ 10] ὁ ϊῃ ς 
αοίδιϊοηϑ ἤγοια Βογπδσᾶ: (“Ὁ ϊοπδίτοϑα τάδ δεί σγα- 
λα ξυηπω εἰ απίπιιδ ἱπῆπιμδ, δο68 »γέπια εἴ υἱία ἵπια, 
ἔδισιυα τισσπὶ εἰ υἱία οἰΐοξα, δέγπιο πιωζίεδ εἰ ἤωπο- 
ἴμε πυΐϊϊιιδ᾽᾽, ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ, (“7 ὐτηιῖδ ἐδί υἱία ραείοτίδ, 
φιὶ πιοο οαἴΐοεπι 7)εΐ δίσπαί, πιοάο ἰαἴοα ασίίαΐ ; φυΐ 
δι αὐἱδιις οεαἰὲ ἱμαϊξ, σαπεδ ἐπδίσαί εἰς.᾽᾽, διὰ αογ- 
μδγὰ (“ωδίοῦ απίε οὐεδ υααϊῖ᾽).--Μ. 

γεβ. 4. Δῃηᾶ νυἘθ.---ηλατα 1} 9 ΟΥΟΥΤῚ 
οὗ φΊΟΙΤ. --- “Ἰπβίοδα οὗ βογάϊα μαΐη, διὰ {πο 
ΘΙΩΡΙῪ ΒΟΠΟῸΡ οὗὉἨ ΤΌ] πρ, (86 ΑΡοβί]θ βι)οῦγβ [0 
ἰβοῖὰ ΒΟΌΪο σαΐῃ δῃὰ ἃ ἰσὰθ οσόντγῃ οὗὁἨ Βομουγ." 
Βεαβεσ. ἝΟῇ. θδη. χὶὶ. 8: Μαίί. χχὶν. 4δ: χχγυ. 
21; 2 Τῖπε, ἰν. 8.---ἀρχιποίμενος, ΟἿ. 1]. 26: ΗδΌὉ. 
χιϊ!. 20: οὗ, Εξοῖκ. χχχίνυ. 1ὅ. 28; Ρβ. σχχὶΐὶ.; 80. 
χ. 11.---καίξεει 6. 8180.---φανερωθέντος, Ἰἰκο ἀποκα- 
λύπτεσθαι, τοϊαὶθ8 ἰο (16 Υἱπῖ 01] σοϊαση οὗὁὨ Ο τὶ δὶ, 
εἰ. 1. δ. 7; οἵ, 60]. 111. 4; 1 ὅ)ο. 11. 28; 11]. 2.--- 
κομίζεσθαι, Βε6 ἱ. ῶ.---ἀμαράντινος---ἀμάραντος, οὮ. 
ἱ, 4, --- τὸν τῆϑ δόξης στέφανον. --- ΤῊ ΟΥΟῪΠ5 
{τοδὶ 9) τ νπσἢ ἩΑΥΤΙΟΥΒ ἀηα {ῃ6 βοο6689- 
1.1] οοπιροίἑίογβ ἴῃ [Δ 6 σ8πι68 804 ἰο θ6 δΔἀογποὰ 
ἭΘΤΟ πηδάο οὗἩ ἤούνοΥθ, ΒΟΓΌΒ, ΥΥ7 ἸΔῈ 76] ἸοαΥοΒ, 
δηὰ οἷϊνγαε Ὀσδποθοθ. ΗΟΙΪΥ βουὶρίυγο ΡΟ ΚΒ οὗ δ 
ἌἜτόνπ οὗ τἱζιθουβποβε, 2 ΤΊμι. ἷν. 8, ἃ σσόψῃ οὗἨ 
Ἐ} 8, 745. ἱ. 12: Βν. ἱϊ. 10, δπὰ Βοῖο οὗ ἃ Ἴσονῃ 
οὔ φοῦγ. [Ιηρίοδα οὗὁὨ 8 σόν οὗὁἨ {βόγηΒ, {89 
Ομ διΐϊδη νἱοίου 8}}8}} Βογθδίϊου Ὀ6 δά οσηθα 1} 
8 Ἰἰνίη, ΒΟΔΥΘΏΪΥ σόν. ἈΠ ΒΟΙΒΟΥ {Π6γ6 18 8 
ἀϊδετγοποο Ὀοένγοθα (8.680 ΟΤΟΎΠΒ, ΟΣ ὙΒΘΟΒΘΡ ὑΒ6Υ 

81Θ 811] ὁ50 δῃὰ ἐξὃ Β8116 ΟΥΟΤΏ, ὙὉ}111 ΟΠ]Υ ὯΘ ἀΪ5- 
οἸοβοὰ πῃ οἰθτηϊϊγ. ΒΘΒΒΟΥ οχρὶδὶπϑ ἰΐ 88 ἃ 
ἰοκοὴ οὗ ἰδ9 σογαδὶ ἀϊχζηΐ οὗ 6] θνοσβ, οὗ τ Βὶο ἢ 
Ζ6οἈ. Υἱ. 18 τιδὺ Ὀ6 τοζασγάϑα ἐπὸ ἰγρο, οἵ. 1 ον. 
ἷχ. 28.ὡ. Βυρο, ΤΠοπὰ8 Ααιΐπα5, βαϊσηιοσο ὑἢ- 
ἀογϑίδπαά ὈΥ ἰΐ ἃ ἰρθον βίαρο οἵὗἉὨ εδἰοσπδὶ 1168.-- 
δόξης ταυσδὶ ποὺ Ὀθ ἀϊϊυἰοα πο “186 τ͵οδίἢ νοι 
δ κ'ονγ"᾽΄---οΥ ἃ Ὑ07Ὺ σἰογίουβ όσον, Ὀκὶ (89 ΟΤΟΤῈ 
ΜΈ γοβοοίβ ὑμ6 αἴοῦυ οὗἁ Οοά, οὗ, οἱ. ἱ. 7; τ. 
10. [ΤᾺ φίογυ οὗ Ομ τὶβί 18 ργόορδῦ]υ {818 διμδ- 
ΣΕ] σόν, οὗ, 1 Ῥοί. τ. 1; ἧν. 18; 1. ἴ, δὰ 
γ. 10 Ὀφρ]ον; 8180 1 ὅ:ο. :ἰϊ. 2, οἱο.---Μ.} 

- 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Το {1116 οὗἩ Ο οὗ ΞΒΟΡΒΟΓα τΒὶο ἢ ἰδ ΠΟΣΘ 
βου δοἃ ἰο ΟΠ γἰδβὲ ἰὼ σοϊδίλοπ ἰο ὑμ6 ὑπ άθσ- 886 
Βογάβ, Η18 βουυδῃηίβ, ἱπυοῖγοθ 89 Ὀἰνίπο οτἱὶρῖπ 
οὗ 86 ρμϑβίοσαὶ οδἶοθο. [1ὺ ἀθβοσῖθεβ Ομ γὶθὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ 88 ΒΌΡΘΥΙΪΟΙ ἱπ αἰ  ἴἰο {86 Οὐ Β:60- 
Βογάβ, Ὀὰσ( 88 ὑἰμ ῖγ ΒΌΡΟΣΪΟΥ ἱῃ ῬΟΥΘΓ, ἱπ ΜὮ080 
ὭΒΙὴΘ 8δηἀ ἱπ 1086 δἰοδα ἐπου Βοϊὰ ἐμ Ῥδβίογδὶ 
οϑδῖοθ, ἰο βοτὰ ὈΘΙοπρ οὶ ἐδ Βῃ86ρΡ δῃὰ (89 
ΒΏΘΡοΣαΒ, Ὀθοδαθο Ηὸ 888 ρκἷυθη Ηἰΐ 1110 ζῸΣ 
ἔθόχα, πο. χ. 11; Αοίβ χχ. 28, ἰὸ ψ βοῖὰ {μ6 ΒΒ6ἢ- 
Βοσὰβ δ΄θ δοῃδοαῦ θη ΣΟΒΡΟΒΒΙΌ]6, ἀπ ἔγοσῃ 
ὙΠΟ ἰΠ6Ὺ μᾶγὸ ἰο ἀχροοὺ 9 τονγασὰ οὐ ἐδ9 
Ῥυπίβησηοπί οὗ ἰμ6 οοπάποὺ οΥ͂ ἰμοῖν οΒοο, 1 ΟΣ. 
ἷγν, ὅ; 80 Οδ)νΐη, ὕδ]ου δῃὰ οἰ μου. 

2. Τὸ εἶνθ, 88 βολνγορῖοῦ ἀο068, Υ. 4, ἃ Ῥο]οΣαϊοαὶ 
ΤΟΙΌΓΟΠΟΘ ἰ0 ὑμοη οχί ίΐῃρ ΒΙΘΣΑΓΟ σαὶ ἰοῃἄθῃ- 
οἶθβ, δὰ ἐβθῆοθ ἴο ἄσζὰθ δχδὶ πὶ 6 ΚΟΠΌΪΏΘΠ 688 
ΟΥ̓ ἐο Εγ δβι16, ἰ8 α ἀδοϊά ρα ρμοσυοσδβίοι. οὗὨ ἐδθ 
τἱρμὺ κἰδπὰ γμοϊηὶ. ὶ 

8. Τὸ ἱπβιϊζαι οι οὗὨ ἐμ Ῥχοβογίοσζαίθ 18 ποὺ 
δἰαιϊθὰ οχρ)οϊθγ, Ὀαὶ 10 τδϑ ΔἸγοδὰν ἰἱπ οχὶβίθποθ 
Ὀοΐοτο ἐμθ ἀοδαίῃ ΟΥ̓ ἰμ9 6] 0 Φ81:η68, δῃἃ ὈοΐΌΓΘ 
ῬΔ0}᾽} ὅτ πιΐββί ΟΠΔΤΎ ἡΟ ΣΏΘΥ ἰο ΦΘτυδδι οι, Αοἱθ 
χὶ. 80. ΠῚ ΔΡῬΌΕΒΥΒ, 5808 Ἦ οἶββ, ο δ Ὺθ ΘΥΟΥΎΒΟΓΘ 
οτἰ χἰδίοα τὶϊἢ {86 ἔουπάϊπρ; ἀπ τποτὸ ἱπάοροπᾶ- 
οῃΐ δβίϑὈ βητη θη δηᾶ οὐζδηϊσαίξοι οὔ ὑμ6 Ογἷβ- 
εἴδη ΟΒΌΓΟΙ, οδΒρθοΐδ!]γ ἰπ ον 8}- ΟἸ τ] β δ 60ῃ- 
ετορειἑοηβ, τὶς ἢ 70] ονγοὰ ἐπ Ῥγυθοθάοῃηὶϊ οὗ ἐπ οἷν 
το ον ΟὨυτο. Ῥϑὰ] οὨ 8 σβί τοὶ θβ  ΟΠΑΣΥ͂ 
ουΓΠΘΥ ογάαἰποὰ ο᾽άογθ ΘΥΘΓΥΉΒΘΓΟ, Αοἰβ χὶγ. 
28. 

4, Τηΐδβ Βρίβϑι19 ἀοθϑ ποί γοὺ τοῖεσ ἰο ἀἰδογθηὶ 
οὗἶὔἶοοθ ἱπ ἰδ6 Ομυτοῦ. Ὧο Βᾶνθ Ὀοίοτο τ [80 
τηοϑέ βὲτηρ]6 ἕοσπι οὗ σμυσο -οοῃβιϊξα οι, ὑπο Ὁ 
νι ἰο ἢ 811 ΟΥΒῈν οΠοοΒ ΟΓΘ 88 γοὶ ἱποϊυἀθαὰ ἰπ 
36 Αροβίοϊαίβ δηὰ ἐμ Ῥγυοβυγίοσαίθ. ΑΒ ἱπ οἈ. 
᾿ϊ. 256, ἐο Τιογὰ 18 681194 9 ΒμΠορμοτὰ δηᾶ Β[88- 
ΟΡ (οΥ̓Θυβθ6.) οὗ {πὲ Ομύτοι, Βοὸ ἐμ θ᾽ ἀογ8 ἯΘΓΘ 
ἰο σοπέϊπαο ὑπᾶον Ηἰπίμο8ο Ηΐθ ζυποίΐ 8, {πὲ 
18, ΟὉ; 86 οη6 παπᾶ ἰο ἐθδοῦ δα ὄχδοτί, δπὰ ἰὸ 
ΔΥΤΆΏμβ6 Ὀἰνίηθ ΤΟΥ, δπὰ οὴ {86 οἰ ΒΡ ἰο ἰδ Κθ 
οδτα ἰπδὲ 411 ἐίημκΒ δου] θ6 ἄοπθ Βομ βίυ δπὰ 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂Υ, ἰο δατηϊηϊβίον ἴμ6 ἀἰθο! }1π 6 δηᾶ ἰο ῥσο- 
υἱάδ ἔον ἐπ6 βυρροτί οὗὨ [ἢ 6 ῬΟΟΣ. 

5. Ῥοίοῦ δοΟμβί ἀοΥ5 861-δδουϊ δοίης Ἰονὸ δηὰ 
Β61-ὐοδβίηρ, ΒαΤΆἽ ΠΥ {86 πιοϑὺ θββ 6} 1181 αὐ] 18- 
οδἰΐοηῃβ οὗ ἴσιο βρί τὶ] Ῥϑϑί ουβ. 

6. Το ἀθοϊαγαίίουβ οὗ Ηοὶγ ϑογὶρίυγθ σ0Ὲ- 
οογηΐπρς {86 ΦΙΟΤΥ οὗἉ {μ6 178 ἰο οοπιθ, δηὰ 118 
ΟΥΟΜῺΒ οὗ Βοποῦν, οὐριὺ ἰο Ὀ6 ἀθα]ΐ ψ 1} 88 Βᾶνυ- 
ἴῃ ἸΊΟΤΘ ΣΟΔ]Υ (8 σοϊητηοῃ ἰΠΘΟΪΟΘῪ 18 τοπῦ 
ἰο ἀο. ““1)9 70]1 ᾿τπροτέ οὗὁἨὨ ὑμθ86 οὔ ῺΒ τ)}9 
841} ΠΕΥ͂ΟΙ υπάογβίδηα ἱπ οὖν Ὀοάϊ]ν 116. Βαυὶ 
ἔτοτα ἰμοὶρ ὙΘΥΥ ὨΔΙΙ6Β, Ἧὁ ΙΩΔΥ͂ ΘΟποϊυὰο ἰμδὶ 



88 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂ΊΤ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

[86 Υ οοπδέϊλυΐο ἃ χγοδὲ βΊΟΥΥ, δηᾶ ἱπάϊοδίο ἃ {116 
ἐο ἴἰντὸ στὰ ΟἸσῖδί αὐ ἀϑαίῃ δὰ συ υϑ]ν ἰο 
Τοὶσο πὶ Ηΐηι δἱοσ δυβδονίηρ, 2 Τὰ. 11. 12; 
ΒΥ. χχὶϊ. δὅ.᾽ Βοοβ. 

Ἴ. [11πὸ Οομιτηοηίδίουθ ᾿υδὶ]ν οὔδβογυο ἐμαὶ 17 
Ῥοίοσ δα Ὀθϑὴ {80 Ῥστίποθ ΟΥ οἰϊοῦ οὗἨὨ ἰλ6 ΑῬΡοδ- 
1108, 85 ἰμ9 Ραρὶδβίβ δέῃ, "6 νου]ὰ ἴῃ (185 Ρ͵δοθ 
δὰ ἰπ ἰμ6 ἱπβουϊρίίοη οὗ μἷβ8 ἐτγοὸ ΕΡἰδί]68, δυθ 
δεοδυτηοα ἰο0 Βὲτη56017 (μπὲ ἱρὴ Ῥγοσορδϑίϊυο.---Μ80- 
Κηϊρδί.-- Μ.]1 

ἨΟΜΙΓΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΘΑΥ, 

ΤΏ Ῥαδϑβίοταϊ οδῆοϑ ἃ κἱἵ οὗ αοἂ ἰο ἰδὸ Ομ σοῖ- 
68. 1, ΤΊιο οχίϑας οὗἉὨ 1.8 ἀυϊθ8: 2. ἐδδ ταἱϊπαὰ ἴῃ 
ὙΌΪΟΒ ἰὃ τησδὲ 6 Ββαπιϊηϊβίογοα. --- ῬΓΘΔΟΒΘΣΒ 
Βιου)]ὰ καἰγο ὑοδι ΠΟΩΥ ἀσϑντῃ ἔἴγοιῃ ὑπο ΟὟ 6Χ- 
Ῥοχίθῃςθ.---Ηο ἰο δυοϊὰ ὑπὸ ἔγοθ οδρὶίδὶ ἔδυ δ 
ΟΥ̓ συ 1 Ῥαδίοσβ. 1,.οοἱς ἱμπγου ἢ Βιδιιθ δηὰ 
ἀϑδαί ἰο ἐμ οσόῦσι οὗὨἨ ΒΟΠΟῸΣ δῃὰ 86 ΟΥΌΟΤΠ οὗ 
11ἴ6 Ργοραγϑα 07 {0860 Ὑ710 ΟΥ̓́ΘΓΘΟΙΩΘ. 

ΒΤΑΚΚΕ:---Α ἸΟΩ͂Υ δβαγίηρ: ἯΠπῸ που]ὰ οἶδα 
πορ]οοί (Π6 δΒοοῖς δὰ Β8ορ οὗ Οσὶδί ἢ 1 ΟΟΥ. ἦν. 
2.--- 8 ΤΑΔῪ Ὅο Ὧ]}Υ δεδυσοὰ οὗ ΟΌΓ βαϊνδίϊοι : 
ὙΥϊί085685 δη ἐοϑ 1 το θ08 οὗἉὨ 1ὑ δρουπά, Βοπι. Υἱ }}, 
16.----ΒἸ]οῖ σΤΟΒδ- ὈΘΔΡΟΤΕ! ἩΔΙΘΩ ΔΤῸ ὑδ6 ΥΟΒ68Β, 
διὰ ὙΠΟΣΘ ΡΟ ἱμβου ἢ ΤΟΥ ΔΓΘ ΠΟΥ 88} ἰμ 0860 
οὗ εδυίδ, δηὰ ν|0}}] δοουχοά ἰπ Βοδύϑθῃ. ΒΒ ]ουο, 
ΒΟΡ9 διὰ ἀθαΐσθ, δπὰ γοὺ πὶ}} κύον ἴὲ, 1 9πο. 111. 
2.---ὰ ταϊηἰδίοσ τασδὶ ἸοΔα Ηΐ8 00 Κ 85 8 βΒῃορβοσὰ 
ἰο τἩΒΟ]ΘϑοΙηΘ Ῥδδίυσο, ΤῸ]Ὸ ἐΐ τὶ ἐμ τοῦ οὗὨ δὲ 
ἸΩΟΌ ἢ, ἴβ. χὶ 4, τὶν ἐδ βίανοθ Ὀθδυΐνν δρᾶ 
Ὅδηαβ, ΖΘΟΒ. χὶ. 7 (αοσηδῃ, ““ οί] ομοα8 δοὰ 
Ῥδΐπ᾽), απὰ ἴῃ 81 σϑαροοίβ ὍὉ6 τδίοιι}, ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ ΒΌ ῸΣ τὸ ἱΠΊΌΓΥ Ὑδδίδοουου, 18. Ἰχὶϊ. 6.-- 
ἩΘΆΓΟΓΒ ΒΒΟυ] ἃ ΡΟΒΒΘΕΒ {Π6 οἰδγδοίοσ  βίϊοβ οὗ χζοοὰ 

Ά 

ΒΉΘΘΡ ἰο δοαϊγα ἐμ0 ταϊπὰ οὗὨ Ομ τοδὶ ἐμοῖς Ομἰοῖ 
ΒΒΟΡΒοζὰ ἀπά ἰὸ θὰ} ΗΪ8 γοΐδο δηὰ (δαὶ οἵ ζδι(ἢ- 
[1 ὑπο - ΒΡ τὰ ὙΣ χοδὰγ οὈοάξομοο.---ΝΟ 
ΤῸ] ἩΠδίβοουο 6] ΟΠ β8 ο (ἢ ΟΠ106 οὗ 8 ῬΥΘΔΟΣ- 
ΘΓ; ῬΓΟΒΟΏΘΙΒ ΒΓῸ ΒΟΣΥΔΏΪΒ, ποὶ ΓΌ]ΟΥΒ, Μαίί. χχ. 
28. 20.---Τ ΔόΒον, δου οὐσμίοδβί ποί ΟὨ]Υ ἰο ἰδδοὶ 
Υἰ ΒΌΥ, Ὀαΐ δ15ο ἰο 1ἶνο σἰ μιν, Ἰοδὲ ἴμοὰ ἀο ποὶ 
Ὀυϊὰ Ρ τῖϊὰ οὴ9 Βαπὰ δηὰ ἰθᾶσ ἀόνη ἘΣ (89 
οἶμοΡ, 1 ΤΠ688. 11. 10. 1 411 ὈΘΙΣΟΎΘΥΒ δγὸ ἰὴ ἀ15- 
οΥ πα μδύοΙΥ 8 τουδὶ υυἱοδίμοοά, {818 ἀϊδιϊ ποίοις ἰδ 
ΘΒΡΘΟΐΔΠΪΥ ὑγὰθ οὗὨ 17] ἐοΔο 8 τ 086 αἰ σΉΪΥ 
ἦθ. ἱπάϊοαϊθα ὌΥ ὑπ Ἔγοόῃ, δηὰ δ᾽ἐδουχῃ ἱμὸῪ 
ῬΟΒΒΘΒΒ ἐμπὶβ αἸΩΣΥ δἰσοδὰν ἴῃ (89 ΠΟῪ πιδῃ, ἱ 
1] ἱΠΟΡΟΔΒΙΏΡΙΥ ΔΡΡΘΩΣ δἱ (π6 σουοϊδίϊοπ οἵ 
ὅοδι8 ΟΕ τ ἰδβὶ. 

ἘΟΟΒ:---“1οὺ 08 ὈΘΙΟΩΣ ΟἿΪΥ ἰοὸ (ποδθ Ὑ0, 
Ἰοδάϊηρ δ μοηρϑί 1186, ΩΔΥῪ ἱπάυϊσο (86 Βορο οἵ 
τοοοίγϊηρ ΒΌ ἢ ΟΥΟδ, δου ἢ 88 γοὶ τῊο ἀ0 
ποῖ υπάορβίδηα ἐμποὶν παίαχο.᾽; 

11800:--«}μ0 ΟὨΥ διΐδη Ῥδδίογαὶ οῖοο: 1. 1(8 
ἀυίϊ68.: 2. [(8 πιοιϊγοβ; 8. 118 γονδχγὰ, 

ἘΊΟΘΗΤΕΒ :---Ον βίδα ἐθδόθοσβ δῃ ἃ ΡΡΘΔΟΒ ΟΣ 
ταϊιβὺ ποῖ ΤΌ] ὈΥ δυϊδοσῖγ, θυ χυΐάο δηὰ ἀϊγεοί 
ὉΥ 186 Ῥόνγ ον οὗ ἰσυὶ δηα Ἰοῦο δηὰ ὑπὸ ἔογος οἵ 
ΘΧΔΙρΪθ. 1,6( ΠΟ ρϑϑδίοσ Ὀ6 ἃ Ῥορβ.᾽" Τ1ι0 Ρλ8- 
ἰοτδ οὗ ἃ ΟΒυγοῖ βου] Βοος ἐλ ΟΣ ὈΣΘδιλ 6 Π 00 
ἴῃ ἐμδὺ ἐμὸν ἄγβὲ Κϑαρ ἰδθ δοχωσοδπαπιομίδ οὗ 
ΘΟ σιβϑί, δηὰ λυ ἰῃοῖο οἰδοσα ἐοὸ δι ]δίϊός, ΡΒ], 
ἢ}, 17; 2 ΤΏΘδβ. 1. 9; 1 Τῆι. ἧν. 12: Τῖϊ, 1, 7. 
Δ ΤΣ ΊΌΝΤΟΣ --π ΕΚ. 1. ΤῈο Ὀ]οδδίηρ οὗ ὁ δι - 

Ῥαδίοσ. “. ϑαίέμδ δοΐεπι ἤοπ ἴωσενγε φμαπὶ Οἦτυ- 
δοδίονεμηι ΠΟΉ ἀοοσετε." ὙὍὙΕᾺ. 2. ΗἨδὰ ], κδὺ8 ΒεΙ- 
πατὰ, βοῖηθ οὗ ἐμαὺ Ὀ]οοά ρουγοὰ ζοτί οα (δ9 
ΟΓΌΒΒ, ΒΟ ΘΔΓΟΙΌΪΠΥ που]ὰ 1 ΘΔΡΙῪ ἱΐ, δηὰ οὔξὶιὶ 
Ι ποὶ ἰο ὍΘ 88 στο [Ὁ] οὗ ὑμόοθο βου]β ὑπαὶ ἰΐ ν)ϑ 
πιο ἴον ῖ---Α]} θ᾽ ον ουβ αὐ αοα᾽ 8 ΟἸΘΓΩΥ (κλῆρος). 
--Μ.] 

ΟΗΑΡΤῈΒ Υ. δ-11. 

ΑΥ̓ΔΙΥΒΙΒ :---ἘχΠοσί δου, δἀἀγοβδοὰ οϑδρϑοία!] ἴο ἴΠ9 γοῦη χοῦ, ἴο δα ϑοζίοι, δῃὰ ἰο 411, ἴο οοπεηποὰ ΒΟτΤΩΠΙΥ, [0 δαθαχίδ- 

αἰσομοδδ ἴο ἐῃ6 μαπὰ οὗὨ αοά, ἴο [Αἰ Πα] ποδα ἃπὰ τὶ ρί]λησο, απ ἔμυ8 ἕο τοσἰδὶ ἐπ ἀονί!, αοὰ ΠΙπιποΙ7 1} ἐμὴ ρεγίδεϊ 

δὰ βίσοηχίμοη ἔθ. 

ὄ Το νβθ, γ6 γοπηροῦ, ᾿Βαθτἷξ γοῦγβανοβα αηίο {86 οἰάογ. Ὑ68, 8}} οΧ ψοι; Ὀ6 Βυῦ- 
7663 οη6 ἴο 8ποίμογ, δηὰ 6 οἱουμοά δ σι ΒαΠ ΠΟΥ : 4 ἔον αοἀ τοδἰβίθι δ ὑπ 6 ργουὰ δπά 

6 “ρἰγϑῦ σταθθ ἰο ὑμ6 Ἀὰπ}}]16. Ημ}]6 γοῦγβοὶνοϑ ὑμογοῖοσο ππάθτ [86 ταὶ ραν μδπὰ 
Ἴ οἵ αοὰ, ἐμαῦ Βο τηδὺ δχϑ]ῦ γοῦὺ ἴῃ ἄπ ἐϊπη61: Οαβέϊηρ δ 81] γον σΆΓα ὌΡΟΣ Εἴτα; [0 ἢ 
8 οἀτγοί ἴῸΣ γου. Β6 βοῦϑγ, δ6 υἱρι]αηῦ; Ὀθοδυβθῦ γοῸ ΔΑΥΘΥΒΆΤΥ (86 ἀ6Υ]], 88 8 ΤΟΆΓ- 
9 ἷπρ Ἰΐοη, τα] Κού δροιῦ, βεοκίπρ Ὑ ΒΟ ΒΘ πΔΥ ἀσνουν. Ὑ ΒοΩι τοβὶβυ βὐοδα [ϑβύ" ἰπ 

[86 ἔΔΠ8, Καοπῖπρ ὑμαῦ ἐἢ6 βδπιθ ΗΠ] οὐ] π5.}2 ἀτθ Δοοοι 5864 }5 ἰΏ γοὺγ Ὀτγούμσθη" 
10 ὑμπαὺ τὸ ἱπ π6 ψουνἹα.}6 Βαῦ {86 αοά οὗ 8}}] ρτδοθ, το μαι 68116α 816 πηΐο ἢ]18 οὐθτ- 

ῃδ] ρ͵ουυ 
11 βιδὈ]18},,9 βιγθηρύμθη, βοι 016 9 ψοιι. 

ΟΥ̓ου. 5 Απηθῃ. 

ΟΣ ὅ. [- ὑποτάγη τ ἐπαῦθ Βυοοῖ.--Μ. 

ὈΥ} Ο γϑὺ 6508, αὔνον ὑμαῦ γο βατθ βυδογθὰ ἃ π}116,}5 χπακο γοῦ ροτίοοξ, 
ΤῸ δἷπη δὲ ΡΊΟΙΥ ̓  δηὰ ἀουηϊπίοη [ῸΣ οὐοῦ δηά 

8 Βοο, αἴτεν ἀλλήλοις ἰηδοτίδ ὑποτασσόμενοι, σἰτὰ Κι. 1,.; Α. Β., Βίπα!ξ. δῃὰ ΤΏΔΩΥ γεγδίοι οί ἰϊ.--- 
ΜΡ] 80 εἰδὸ ᾿δοβλαπη δηὰ Τἰδοβοηθοσζ; ἴῃ τἰαξ ο849, ᾿ἸΣδηδίαϊο, “ γϑ8, 811 κὶγὰ οἹὨ ΒΒΣΜΠΥ [0 050 δἢ- 

᾽ 

[3 ἐγκομβώσασθε, ἴο Ὀἱπὰ ὦ ἐπί οἱ οποβοὶ, ΘΓ [{ ΟΟΏΞΙΔΠΕΥ ; (Π|6 86:80 ἰδ, σγοδῦ ΒυΙΊ ΕΥ̓͂ 86 ἃ βῆ" 
ταϑηῖ, δηά γοζοίηΐηνς ἰδ ἰσαπδιδιίου οὗὨ ΕἸ. Υ., γοηάος : “ οἰοίμο γουγϑοῖγοιυ τὶ ΒυτΠγ. ον [89 οἴ" 
ΣΩΟΪΟΔΥ οὗ ἴ8μὸ πογὰ, 806 ποῖο Ὀ6]0.---..} 



ΟΗΑΡΊΤΈΕΆΕ ΥἹ δ-11. 

4 δ ̓  τι.“ Ὀθοθῦ8ο.--Μ. ] 
: ἀντιτάσσεται--οἰἰοίδι ὨΪΤηδ017 πῃ, ΟΡῬοβΙ ΕΟ. ἴο, ἑ. 6.) ΟΡ ΟΒΘΙΝ Ὠΐτηδο] ἴο.--.] 
ὃ «δέ, ποῖ " απὰ."--Μ.] 

οτοο 6. ὲν κε  β  Β ἘΠΕ ἔτ (θστα.), ἰπ ἐδ ἐἶτηϑ δρροϊηϊθᾶ. καιρός, ΔῺ δηδσίμγου οοποζοίο, ποῦ, Ὁ. 138. 

αιεο 1. [πᾶσαν ΤῊ μέριμναν} ΥΟΌΣ ΟδΥΘ, ἐππδὶ 18, [ἢ 115 ΘΕ ΓΌΤΙΘΒΒ, ΟΠ69 70Γ 81}, 60 ἃ ἰ0 γϑοῆοσ ἐδ χουῦξ- 
ΤΟΠΟΘ οὗὨ ἰὲ ἱπλροααΐ Ὁ] 6.---Μ.} 

Β66., Στ 1... ἰηϑοσίδ ὅτι Ὀοΐογο ἀντέδικος.--Μ,] 

1.-- Υατοο 9. Ἢ στερεοί «Βσια, ὈΘΕΟΥ 

Νον Τοδίδιμθοηϊ.--Μ. 

Υανο 8. [9 
ΚΟ1, διὰ οβοῖβ ἰανορίνα καταπιεῖν; Βδἰηικαταπῖν.--Μ,)} 

ΐ ὯΔ πίϑαἤιδ 
τὰ αὐτὰ τῶν ὑεμξηληητον 80  δϑ19 δου δοίη δ; [ἰδ ΘΟὨΒΙΓΠΟΪΟΙ ΟΟΟΌΣΒ ὯὨῸ ὙΒΟΣΘ 6166 ἴῃ [δ 

ἐπιτελείσθαιπεδτε 
4 ἀδελφότη τ ι-“Ὀγο ποτ οοῦ,--Μ.} 
ἸΤτοχοϊαῖο [Π)9 ὙΓ{0]0 γοῦϑὸ: “ Ἐ6 Βοῦϑγ, Ὀ6 γἱσί]αμτ, Ὀοοδτιθο γοῦγ δάνϑ 

ὙΔΙΚοΙΣ δρουΐ, δβοοϊχί ες τ ΒΟΤ ἢ ΠΙΔῪ ἀσγοῦ ; ΠΟ (ἴ0 ἩΏΟΙΩ ΟΡ ΤΣ 

ἴηρ δοοοιηρ δμϑα, [ἢ ΟΟΌΣΒΘ Οὗ ΔοοΟΙΡδὨτηθηϊ.--Ἀ1.] 

[80 ἀΟΥΣ,͵ ἃ4 ἃ σοδσίηρς Ἰίοι, 
ἴΔ09) γοδίδϊ, ἤσιῃ ἴῃ 110 ἴα! 

ποπίης ἰμαὲ [λ9 πο δαῦπλθ θυ ἴογί ρ8 ΓΘ Ὀο᾿Ὼ ΒΚ ΔΟΟΟΙΩΡ ἰδϑὰ Ὁ γοὺῦ Ὀγοϊδοσῃοοὰ ἱπ {Π9 τον] ὰ."-Μ. κ 
Βοο., {ἢ Κι. δὰ ΒΟΥΘΣΘ] Ὑϑγαΐο τοδῦβ ἡμᾶς, Ὀπὲ Α. Β. 1,.. Δῃὰ ΟΥΒΟΥΒ δΒΑγο ὑμᾶς; Β0 8180 8Ἰηα11.-.-Μ. ετθ0 10. 
ἐν Χριστῷ Ἴησο ὕ--ἰῃ (ηοἱ ὃν) ΟὈτίδι 66υ9.--Μ. 
ὀλίγον παθόντας-«Ὑ Ἀθη γ6 ἴδγο διυδογοά 4 {{{{10Ὸ Ὑἃ8Π|16.--Μ. 

9 Ἀοο., ΠΕ 
ΘΕ: Δ }}8ἢ.--Μ. 

θεμελιώσε 

] 
Κ.1μκἰμθοτίδ ὑμᾶς αἴος καταρτίσαι; Α. Β. διὰ ΟἴδογΒ οἵαίἑ ἰξ. στηρίξειυταΐο ΟΟΏΔΙΕΙΩ, 

Ὠπὰ γου, Χ γοῦ οἱ ἃ ἐοπηάδίίου.--" 
γε: 6611. [Σὶ Τταποϊδῖο: “ ΤῸ ἐξ ΚἸΟΥΥ," ἈΓΘΙΘΓΆ]9 [0 ἔδι6 προ μτηῖν; Ἀοο., τὰ ΕΚ. 1... οἷο, τοαδ ἡ δόξα καὶ 

Βοΐοσγοτὸ κράτος.--ΜΝ.] 
[3 εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνω ν-απηῖο [Π9 δοδ οἵ [89 ἀζϑ86. Β. οὐδ ὅμο 168 Ἰτοσὰι.---"Μ4.} 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεκ. ὅ. ΤΖιὐὐκουνῖβθο γὸ ὙΟΌΣΒΟΣ -- - 1890 
ο]ἄοτ.---ὁμοίως, 88 ἴῃ οἷ. 111, 7, ἸΙο8 45 ἰο 89 ὁοογ- 
τοβρομϊηρ ἀσίγ οὗ ἰΠ 6 γΟΌΠΘΟΣ ΤΘ  .Β οὗ (86 
Ομαγο πῃ ζόποτ]. Τμθ80 8΄.Ὸ ποὺ ᾿ΔΥΠΊΘΏ, 
Ὀυλ ὑ8ὸὺ γουδροῦ πιθπῦογ8 οὗὐἠἨ {πὸ Οδμυτοῖ ἰπ 
ἔδηονδὶ. Τδὸ βδηι ποδὶβ πουὰ βοθὰ ἰὼ ψϑῦ- 
γδηΐ ἰδκίπρ πρεσβύτεροι 88 ἀοδογὶ δίηρ (80 δρϑὰ 
ἸΔΘ ΟΥΒ οὗὐὁ ἴμΠ6 Ομυγοι, Ὀυΐ ἐμ που]Ἱὰ ἴῃ- 
γοῖγο υηδοτοιδηάϊηρ πρεσβύτεροι ἴῃ ἃ. Βοη86 αἱΐ- 
ἴετϑηὶ ἔσουα Υ. 1 ; ΤΩ ΟΥΘΟΥ ΟΡ ὁμοίως Νουϊὰ οοῃῆϊὶοὶ 
ΜΠ Βυ 0} δὴ ἰπἰοτργοίδίΐοη. ΤΉΘΥ ἃ γ0 δοοογᾶ- 
ἰησὶγ οἰάογα ἴῃ ΟἾΘΟ, ὙΠῸ ὙΟΣΘ, 88 6 δΑΥΟ 8]- 
ΤΟΔΟΥ ΒΒΟΤΙ, ΟΠ ΘΙΥΔΙΪΥ 4180 ΘΟ. ἴῃ γοᾶσθ. Αὐ 
(16 Β8116 ἐΐπιθ, 1ὑ ΤΩΔΥῪ ὯὍ0 δϑϑυϊθα ὑπδὶ 4}1} ἐδ9 
οἰάθτ ῬΟΥΒΟῚΒ Ὑ6ΓΡῸ ἰο ἰδῖ.θ 8 τοί ΥΥ Ῥᾶτὺ ἰὰ 
8026, (πουρσὴ ποὺ ἱπ 811 ὑμ6 Τα ποίϊομ8 οὗ Ῥυθβου- 
ἰ6γ5. πρεσβύτεροι ἀῃὰ νεώτεροι ἀδποίθ, ἐποΥΘΌΓΘ, 
(86 δοπέγαβί Ὀοίνγθοϑῃ {086 ὙΠῸ ΟΙΘ Οἱ ΠΤ θουπὰ 
ἰο Ἰεβά, οΥ τοϊρῃί το] πίδυ!γ ἀο 1, δα 086 Ἦ ΠΟ 
ΜΓ 1θἀ δὰ ονουίηρ. Τ86 Υἱὸν οἵ Ἦ εἶβ8, σγσὸ υἢ- 
ἀογβίδπβ ὈὉγ νεώτεροι οΥ νεανίσκοι, Αοἰδ γ. δ. 10, οὗ 
ΤΟΌΏΩ ΡΟΓΒΟῚΒ ΠΟ ὙΘΙΘ ἰ0 48818ὺ (μ6 6] 618 ἴῃ ουὐ- 
νατὰ τὰ ϊηἰβίγαι 0}8, 15 ΒΡ Ϊγ ἰ6 8016, αἱ Ἰοαδὲ ὁπ 
186 στουπά οπ ψΒλοῖ ἢ Ρα 18 10. πάντες δὲ ἴῃ ψμαὶ 
ἴ0]]ογ78, οι ὈΓας 68 πρεσβύτεροι δ νεώτεροι, δῃὰ ἰδ 
ποῖ δη( 6.168] ἰο {μ9 ᾿ἰδιίοσ. Οου]ὰ 8. 81:28]} 
Ρογίϊου οὗ ἱἰδ9 ΟἸυγοῖ οὐἷν ὍὈ6 οχῃογίοα (ο Ὀ6 
Βυεοὶ ἰὸ {πΠ6 ρῬγεβυγίοσβ ἢ Τὰΐθ που]ά, αἱ 81] 
ονθηΐβ, ποορβϑϑιίδίο {μ9 1468 οὗ ΟΥ̓ 6184] βΒιι ΟΡ 8- 
ἴἰοα ἴῃ ἃ πδυσογοὰ βθηβο. ϑυσἢ 8} ΟὈΒΟΙΎΔΏΘΘ 
ἴῃ ΟἴμῈΡ ΟΠΒΌΓΟΒΟΒ ἰΒ 4180 ἀουθιἶι]. [ΑἸοχά, τ 8ο 
ἰακοβ ἃ δἰπιΐϊδὺ Υἱον, ΟΧΡΓΟΒΒ6Β ἰῦὺ ὙΪΓῸ ΙΩΟΤΘ 
Οἴδατπ 688 δπ Ἰορίο8] ἔοσοθ Ηθ βαγ8: “"Α8 {86 
Ὥδιη8 πρεσβύτεροι Ἀδὰ ἃη οὔδοἶΔ] 86η86, ΥἱΖ.: Βι- 
Ῥοτγπἰθπάθηίβ, οὗ ὑπ ΟἸΌΥΘΙ, 80 νεώτεροι 11}κ6- 
Ἦΐ56 ἀοδουῖ 95 {086 ὙΠῸ Ὑ9Γ6 (δ τυ]οᾶ, ἰμ6 ἀϊ8- 
οἷρ]εβ οὐ 896 πρεσβύτεροι. ἸμὰΒ ἰδ ῖκοπ, ἰδ ν"}}]} 
τχθϑὴ ἤ6Γο, {86 Γοβὲὶ οὗ ἐμ ΟΠΒΌΓΟΙ 88 Ορροβϑὰ ἰο 
πρεσϑύτεροι.---Μ. 1---ὑποτάγητε, οἷ. οἈ.. 11. 18, 18 ; 
(ϊ. 1. Οαϊνίῃ :--- Νοιδίης 18 τοτο τορυρηδηΐ ἴὸ 
ἴδ πιϊπὰ οὗ τηδῃ (1π μἷ8 9181108 βίδιθ) ἰβ8ῃ ἰο 6 
δυθ)εοὶ.᾽» 
Ὧϑ8 8]].---πάντες δὲ, ἸΩΓΟΥΪΟΥΒ 8.70 ἴο βυδ)θοὶ 

ἰβογβοῖυοβ ἰ0 ΒΌΡΟΥΪΟΥΒ, τυῖνοϑ ἰ0 ὑἐμοῖν Βα Βθαπ 8, 
ΘΙ] άγοη ἰο μοῖρ Ῥατθπίβ, 8]ανοβ ὑὸ ὑμῖν τα ϑϑίθσϑ, 
γ68, ἴῃ ἃ οογίδὶ π βθῆδο, 81} ἰο 411, οὖ. ῬᾺ1]. 1. 8; 
Ἐρδ. νυ. 21; Βοαι. χὶΐ. 10. Ταΐβ βυδογαϊηαίΐοι, 

ΒΊΟΝ ἰδ ἰμδίβύθὰ ὩΡΟῚ 88 ἃ Ὀσἱποῖραὶ ροϊηΐ ἐπ ἐδ 
ΟΥΘΣ οὗ πο ΟΡ Ιβἐϊδ σΟΣατ ΟΠ ΘΑ] (ἢ, ταυβί 6 
ουπάρα ου υ χη Ὁ]9 δ ηλἱβδῖοπ ἰο αοἀ, οὗ, Μαίιΐ. 
Χχ. 27: χχὶϊὶ. 12: 1|κ9. χῖν. 11]. χυὶἱ!. 14. 
Διᾶ οἹοῖδ9 γοῦχδοὶνοδ υνἱ τὰ ΒΌτ ἶν..--- 

τὴν ταπεινοφροσύνην, ἸΟΤ  ἾΠ688 οὗὁὨ τιϊπα, τ ΒΙΟὮ ἰὸ 
ἐμ6 Βοδίβοῃ γὙῦδ8 Υἱ]θ, ὈΓΟΚΘΏΠΟΒΒ οὗ δ ῥσχουὰ 
μοαγί, {89 Τρροβὶΐθ οὗ ὑψηλὰ φρονεῖν, Βομι. χἹΐ. 
16; οὗ ῬὨ1). 11. 8; ΕἘρΡ᾿. ἧν. 2: 60]. 11. 12.--- 
ἐγκομβοῦσθαι ἔχοτα κόμβος, 8. Βἰσὶπα οΥ θαμὰ ἰο ἰΐθ 
Βοιηοί ἷηρς τὶ, ἰο ἔδδίθῃ ἰΐ, ἃ κποὶ, οὐ ἔσοιι 
ἐγκόμβωμα, οχρΙαϊηοθὰ ὉΥ Ῥο]Ίυχ, δοοοχάΐης ἰο 
ΒιομοΣ, οὗ ἃ τλιλϊθ ΒΡΓΟΙ ΟΥ ἔγοοκ σσοσπ ΟΥ̓ῸΡ (δ 6 
οἱοίμοβ ἰο Κοορ ἰμϑῖα οἱθδπ, ᾿1|κ9 (6 ἀυδβίογβ υϑοὰ 
ὉΥ Θοδοβιαθῃ δηὰ ἰγϑυθῖ]οσβ. [1 88 ἃ βϑυτηθῃ 
ὈΒ.Δ,]Υ ΠΟΤῚ ὈΥ δ'ανοθ. Οὐδ δηα οἰ 5 ὁ0ῃ- 
βίον 1 ἰο ἀοῃοίθ ἃ ϑον -ἄγθββ, πὶ {18 οδηποὶ 
6 Ῥτονθά. Οδῖου δοπι 98 ἐδ 6 ἔνγγο ἰά688: “68 
ΔΥΘ (0 ρυΐ οα ἈυΤΑ ΟΥ̓ 858 8 χατχιηθηί (οἷ. 60]. ἐἰΐ, 
12) διὰ μᾶγνο 1ἰ δϑίθποὰ ἐἰϊρμὶ ἰο υ8.᾽ ΓΗΪΒ Ἰδη- 
ἔυακο, 1 ΟΓΑΙΙΥ ἰτγδπηβ]αίθά, ἷβ βοιηονῃδαὶ Ἰπαϊ- 
ΟΓΟΙΒ: “79 Βῃου]ὰ Ὀ6 Ὀυϊίοποά ἂρ ἰἰσιύ ἴῃ 1ἰ.᾽ 
--Μμ.]---ἰ ὁ 8ιιου]α Ὀ6 ἱβοτου Ὦ]Υ βυτγουπάοα ὈΥ 
ιν, ᾶγϑ ἰὑ δἰ ο080 811 τουπά, ἀπα Βυϑεοσ ποροὰν 
ἰο θὰ} ΐ ΔΌΤΔΥ ἔγομι 0.8 (οἷ, 9π0. ΧΙ, δ, οἱο.,), 
ΟΥΘῺ 1 10 Βῃουϊὰ Ὀ6 τοβρατάθα 88 ἃ βΒοΥΎ 9 χδγὺ- 
τηϑηΐ. [ΓΑἸζοτὰ σοπάοτβ ἐγκομβώσασθε, αἰτὰ οἱ, 
ἴγοιῃ ἐγκόμβωμα, δορὰ Ὁ ἃ Κἰὶπὰ οΥ̓ σίγα] ὉΥ 
Ποησυβ, Ταδίογαίϊα, 2, 88, δῃαὰ Ῥο]υχ, 4, 119. 
860 ἴῃ Ἢ οἰβίοϊη.---Μ.] 
Βοοάῦδο οα ορροδβοῖ Ἐξ βοὶΐ ἴο [86 

Ῥιουᾶ, Ὀσθῖ κἰνοῖδ σύθοθ ἴο ἴ8 9 ΒυΌ]οΟ. “--- 
ΤῊΟ Αροβί]θ σίνϑβ {110 σθᾶβοι [Ὁ δΐ8 Ἔχ πογίδί 0. 
ἴῃ ἃ οἰϊδίϊοη ἔγοιι Ῥσου. 111. 84, ἴῃ ὑπὸ ΤΧΧ΄., ἐμθ 
ΟὨΪΥ νδγϊδίΐοπ οΐηρ (Π6 Βυ δι αἰ οη ΟΥ̓͂ 6 Θεός ἴῸΣ 
κύριος, οἷ. 4858. ν. 6; Ῥγχον. χχίχ. 28. 200 χχὶϊ. 

29..--ὑπερηφάνοις, Η6Ὁ. υνὸ 
ἰγ, ἱπβοϊθαΐ ταθῃ, ππρλὶπ 11} οὗἩ αοα, ἀπὰ Ῥτουά]ν 
Ἰοοκίηρ ἀονγῃ ὕροὸπ ΟἰΠοΥΒ, [Κ6. ἱ. δ1; Βοι. ἱ.. 
80; 2 Τὶπι. 11. 2. ΟΟὙΠΟΥ δββδυϊὶ, 88. ἰὲ ΓΘ, 
ἀμθ Βοποὺ οὗ Οαοά ἴῃ βοϊζίηρς ἰπαὶ το ἢ ὈΘΙΟΏ ΡΒ. 
ἰο ἀοα. ΟΥΒΘΡ βὶπβ8 ἢν ἔγοιῃ αοᾶ, ργἀβ οπμ]γ ὁρ- 
ῬΟΒ68 8017 ἰο αοἀ ; ΟΥΒΟΙ 51π8 ΟΥΌΒ. τηθῃ, Ῥτὶάσ 
ΟἿΪ]ΥῪ ΓΤΑ1865 ὑμβοῖὰ αραϊηδὶ αοαὰ. Παποὸ αοα 8180, 
ἷῃ Ηἰβ ἔστη, ΟΡροβοβ ΗΒ} ἰοὸ (86 ρΡγουά.᾽ 
ἀονβαγά. [ΑἸξογσὰ αὐυοίο8 ἔπ βαγίῃρ οὗἨὨ Ανὐίδθδ- 
Ιη8 ἴ0 ΧΟΡΧΟΒ, Ηοτγοά., Υἱΐ. 10, ὁρᾷς τὰ ὑπερέχον- 
τα ζῶα ὡς κεραυνοὶ ὁ Θεός, οὐδὲ ἐᾷ φαντάζεσθαι, τὰ 

» ΒΟΟΥΒΟΣΒ, δ ρἢ- 
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δὲ σμικρὰ οὐδὲν μὲν κνίξει; .. . φιλέει γὰρ ὁ Θεὸς τὰ 
ὑπερέχοντα πάντα κολούειν.---Μ. 1.---ἀντινάσσεται, ὁ 
ΟΡΡοδοΒ ΗΪ 8617 ἰο {πθπὶ 88 ὙΠΓΠ δὴ ἀστὴν. ΤΆΐβ 
δοηϊτηοθηΐ τ188 ποῦσα ἰ0 Β0π10 Οχίθηΐ ἰο {π6 Ὀοὺ- 
ἐὰν ἀιηοης ἰδ ποδί μθη, Ὀθοδδο ὑπο πἰδίογγυ οὗ ἐπ 
ΟΣ ὰ ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἰ(. 8.60 Βιοῖ ον, οἵ. θδῃ. ἶν. 84.--- 

ταπεινοῖς τε ὯΨ),. 80 ἸοΥ]ἹΥ, ἔο86 0 λοϊχσιονυ- 

Ἰοάρκο ὑμοῖν ΥὙἱ]θηθδθ, δπὰ σοί οΥ {ποι ῖνο8 

Ἰρθδῃ ἀπὰᾶ Ἰον.---δίδωσε χάριν --- ΪΠ ν Ηΐδ κοοὰ 

Ῥοαξυγο στοδὶβ ὌρΡΟη ἰδμοῖα, δπὰ Ηθ ραἷνοβ ἰδ ϑτὰ 
ΡΣ οὗ ἰἰἱ, οὗ. αοη. τνἱ. 8 ; χυιὶϊδἱ, 8: [κ6. ἱ. 80; 
ἱ, δ2; Αοἰδ ἰΪ, 47.---“ΤῈ0 ῥγουᾶἂ τψὴῸ ρογβίδί ἴῃ 
οἴοσίηςς Ηΐπ δυιηθὰ γοϑἰ βίδησθ, 8.0 δβίσυοῖς ἀνα 
ὮΥ Ηΐβ πιϊχγ Βαηα.᾽ ἀογδβαγὰ. “Το γθ δο, 
5 ἰὺ νότο, ὑγὸ δπᾶὰβ οὗ ἀοἂ τπᾶορ τ ιὶοῖ ΜῈ 
τηῦϑὺ ΌΤΙ Ὁ]9 ΟΣ ΒΟΙΥΘΒ, ὑ8 6 ὁ06 808868 (πο ῥχοιᾷ, 
(86 ΟἾΒΟΣ Θχδ]ὶβ ἐμ Βα Ὁ] 6.᾽ Αὐρυδβάπο. [7 ὦ- 
ηηίαϑ ἐεἰ υαὲ ργαξίαγωπηι.᾽ ἰὈΪα.---Μ. 
γε. 6. ἘΣ 1]6 γοτσβοῖνθα ᾿βοσζϑίοσο.--- 

Αποῖν ἱπίδσοποο ἀσάτη ἔσγοϊῃ ἰδ οἰδίΐοη ὕσζοσα ἐμ 9 
ΟΙὰ Τοβίαπιθηὺ δπὰ {86 οοποϊυάδΐηρ οχδογίδιΐοι. 
ΤῈ6 ΑΡΟΒι16 οὔοθ 070 τουοσίβ ἴἰο δυδουΐηρ δηὰ 
ΟΔΌΒ6Β, δΔΥΒ ΒΟΒΒΟΥ, {πὸ Ἰἰρδὶ οὗὁἨ (89 οἰϊαίίοη ἰο 
ΒΒ ΐπ 9 οῃ (π9 ἀδτποββ οὗ βυ βοτίηρ οὗ [πὸ ΟΒΌΤΟΝ, 
--ταπεινώθητε -ΞΞ ὉΟῪ ὙΟΌΓΡΒΟΙΥΟΒ πη δ Π}1}}{ }, Τὸ- 
Θορτΐσθ γΟῸΓ ἱτηροίθμοο δηὰ (π6 στηϊχιὶ οὗ ἀοᾶ; 
ΒΟ ῦΌπαϊς γὙοῦΓΒΟΙτοα ἰο Ηΐπὶ αὐυΐοὶ δηά ὙΠ} ΡΥ. 

ὍπδοΣν ἴδ9 ταϊρῖν μΒαπᾶἃ οὗ Θοᾶ.---ΑὮ 6]- 
Ἰυδίου ἴο οἷ. ἰν. 17, ἰο (89 ἐπιροπάϊηρ ῥυάρτηθηίε. 
Ηὸ οδη μυΐ ἄονσι δπὰ οχαϊὶ, 1|ς1}} δῃ ἃ το αἰΐγϑ, 
Ὑουπα δπὰ ΠοΑ], Αοἰβ ὶν. 28, 80: ουΐ. χχχὶϊ. 89 : 
1 δι. ἰἰ. 6. 2 Κίηρε ν. 7; θοαί. ἰἰ. 24: Ἐχ. χὶν. 
81; Σἰΐ, 19; χχχὶϊ. 11. 16... δ1. Ηο χονθ8}8 Ηἰἱβ 
οδαπιϊδίπρ Βδπα 4180 (0 Ὀ6]ΘΥΘΡΘ ἴῃ {89 Βυ ΠΟΥ γ.5 
Ὑ 816 Ηθ βορὰ ἴον ἐμποὶν σοδηίηρ δηὰ ἰσὶδὶ. 

ΤΒαῖ ΕΘ τᾶν οσχαῖϊῖ γοῦ ἔῃ ἘΠῚ τ{Π|6.--- 
ἕνα ὑμᾶς, ἴῃ οτάον ἐμαὶ ἴῃ γοὰ Δ Ὅ6 ζ0]8]16ὰ 
ἐμαὶ ἴὰνν οὗἩ {89 Κὶπράομ οὗἩ αἀοα, “9 ἐπὶ 5848]] 
Βα ]6 ἰπιδο 7, 8881} ὯὉθ οχαὶ]ιοα,᾽ Μαὶίὶ. χχὶϊὶ, 
12.--πὐψοῦν τες 'ο ταὶδο ἔγοτα 6 ἀυδὲ, ἰο οοπιΐξοτὶ 
δῃα Π6]Ρ, ἰο δάνδποθ ἰο ΒΟΠΟΟΓ ἔγοιῃ ἀἴβατδοθ, ἰὼ 
“ω ἔγοσα ψυϊοῦ, οἷ. ὶ. 6, 7; οὗ, 7248. ἱν. 7. 10.-- 

καιρῷ (1ϑο δ ηη 8045 ἐπισκοπῆς [Α αῃὰ ΤΏΔΏΥ 
ΥΟΥΒΙΟΠΒ.---Μ.7, ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ ἰδίοσ δἀ αἱ ἐΐοι ἔγοτῃ 
οἷι. ἐϊ, 12) ἰὰ (πο ἐΐϊπιο δρροϊηἰϑά, {μ9 σἱχὺ ἐἶπιθ, 
ΒΟΓΘ ΟἹ ΘαΥ ἢ ΟΥ ΒΟΥΘΑΙΟΡ τὶ ουΐ ΔῺΥ ΣΘίρυθ δα 
ἴο οὖν {{π|6. 

γεκ. 7. Οαδιίηξβ 811 σγοῦὺσ οασθ προσ Ἐξὶπι. 
-- ΠΟΙ͂Υ Τγοοάοπι ἔγομῃ 8}1 δ Χῖοι Β ΘΔ. 18 Θββϑῃη 18] 
ἰο δι θη ϊβϑίου ἰο ὅοα. “16 πιϊχμὺν Ὠδηὰ οὗ αοὔ 
8 ἴα ἰμ6 βοσυΐοθ οὗ αὶ δι Βου᾿ Β ποαγί 0. 6 οδγοίῃ 
ἴου γου.᾽ ΒΒ6Β8Β6Γ :-Οἀὐπιῤῥίψαντες ἔτξοτῃ ῬΒ. Ἰγ. 28, 

ἐπιῤῥίπτω --Ξ 50. δηα ον ἰο ΤΟ] ἃ 

Ὀυγχάσῃ, οἵ. Ῥβ. χχὶϊ. 11; χχχυΐ,. ὅ: Μαῖίὶ. νἱ. 28-- 
84; ῬΆΠ]). ἱν. 6, ἴο οαδί ὕροι, ἰο, ονϑν, ἴϊκ6. χίχ, 
25: χὶϊ. 22,-- ΟὙς οαϑὲ ΟἿΣ οδγ68. ὉΡΟῚ αοἂ ἱπ 
6] ον] Σ ῬΓΑΥΘΥ δηά ἰ90}} Ηΐτπὰ ἐπ 6 ποϑᾶ ψῃ οὶ ὁΧ- 
οἰΐ65 ΟἿΣ ΘΆΓΟ, 88 ΟΕ] ΥΘη ἅτ πνοπί ἰὼ δσοηϑδάο 
(πο ῖν στο ἰο ἐπ εῖν ἔδί μοῦ. 6 ᾿τπηρίοτο Ηἶΐβ ΒοΙρ, 
ΤΟΙ ΘΙ Ὀοτης ΗΚ ΤΠΟΓΟΥ͂ πὶ δ ται Βαπά. 
Απὰ Ηε 15 ποῖ ἱπιρ]οτθα 1 γαϊη.᾽ ΒΟΟΒ :---Π Θῃ 66 
Ἧ6 πιυδί ηοὐ βίσιι ρα ἴοηρς τ ἢ (6 Ὀυτάθδη οὗ ΟἿΓ 
ΟΔΓΟῸΒ θὰΐ 6,86 ΘΌΓΡΒΟΙΥΟΒ αὖ ὁη66 ὈΥ Θδαγηαδὺ μϑαχί- 
γοδυηΐηρ Δη Γοτυοηί βρη." Οα]ου: ““μέριμνα 
ἔτγοτη μέρος, μερίζω, 616, 88 ἰὑ ψογΘ, ἀἰν 68 1π6 
μιοατὶ ἰηἴο ἀἰϊδογοπὺ ρατίβ, ἀγα πίῃς 1ὑ ΒΙΓΜΟΣ δπὰ 

ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ 

ἐδῖυ}0ν.--τᾶσαν τὴν, Δηιχί οἰγ ἴῃ 8 Θπ ΓΘ 658, (6 
ποθ οὗ 1ξ, υπαϊνϊἀοα δὰ νὶϊμοῦξ ΔΗΥ͂ ΤΟΒΟΓΎῪΘ 
ἩΔΔίβοουου ; βγοδῖ σδῦοβ 8Πηἃ 5118}} 0Π68, ΘΔ ΤῸ 
ΒΘ665 ΟΣ ἰάδῃ, Ῥοὺν ἰδοῖα οαυὐ Ὀοΐογο Ηΐπι. 
Βοοδῦδο Εἶθ οασϑιδ ἔοσ γου.--- μέλει, ὈΘΟΔΌ 89 

Ηδϑ 88 γοὺ δἱ βοασγί, Ηθ δι88 ἰδίϑῃ ἰΐ Ὅροι Ηΐπι- 
8617 ἴο σαΓ6 [Ὁ γου; ποὺ 8 μαΐν οὗ γοῦν οδὰ 8}18}} 
ῬοΣΐδὲ πὶϊπουῦ ΗΒ ψ1}}, [ϊ6. χχὶ. 18; Μιὶί. χ' 
80.---ἰ περὶ ὑμῶν. περί αἴϊοτ γὙογ8 οὗ σαγίης ἀ6- 
ποίαβϑ αδομί. ΑΒ ἰο ἰδ αἰδιϊηοίΐοπ οί 6 περί 
Δα ὑπέρ,  ο᾽ον, “επιοδίδ. Ὁ. 280, βΒαγϑ8: ““περί 
δοίαπι πιεπίΐε οἰγειπιδρεοίίοηδηι Ὀεἷ τεδρεσίωπι τεῖ, ὑπέρ 
“ἰπιΐ απὲπιὶ ργορεπδιοποης εἰς. εἰσπίβεαί.᾽" 8,00 ΠΕΡ 
Ῥ. 890.--Μ.]. “Βεϊονοσβ ἀδι}ν δϑοοπὰ Δίουπί 
Μοσΐδὴ πιὰ ΑὈΓΣΘΠΔΠ, ΔΡρσορσίαιηρ 85 1θ ον 
τοοϊίο, (80 νοτάβ, “αοὐ Μ1}1} ῥγονῖαο, θη. χχὶΐ. 
8. Το Ιοτὰ Μ}}} ῥσγουϊὰθ οα ἐἰμδύ τηουπίδιῃ, ἐμ 
ἱβ οὰ ἐδ τηοπηίδὶη οὗ θ᾽ Υἱμο Ῥχγουϊάθησο, ΠΘΠΟΘ 
σοιμϑίῃ ΟΌΡ Β6]0; ΡΒ. οχσὶ." ἀοσυμαγά. 

γεβ. 8. Β6 δοῦϑεσ, Ὀ6 νυἱκὶϊαιῖ.---Τη οί ὕγοο- 
ἄοτῃ ἔγοτῃη οᾶσθ ζσηυϑί ποὶ ἀοζοπογδαίο ἰπίο ρδίῃυ, 
ἴου ΜΘ 876 8ι}}} ἐπ {86 Ομ υτοῖι αἰ] δ πὶ, ποὶ γοὶ ἴῃ 
ἰδς Ουτοῖ ἐσ υτρμδηὶ. Τὸ ἰδ 6 οαγὸ ὙΠ 6 ἢ ἰσοῦ- 
168 ὕγομι τὶ ΐπ τἸηυδὺ θ0 δἀἀοὰ ἐμ ἰοιιρίαιϊοιδ 
Ἡ 8160} οοῖαο ἔσο {86 εἰ ηρσάοπι οὗ ἀΔυ πθ88. Ἠδποθ 
ἐδ ΑΡοβί]ο ὀχβοσίβ ὑμβόῖὴ δ ἴ0 ΒΟΌΣΙ ΘΥ δηὰ 
Υἱκίϊδποο, οὗ. ἦν. 8, 1. 18. “1μοὺ ἰ8ἷβ θ6 ΥΟῸΓΡ 
οαγ9.᾽ ΒΒοημρο).--- νήψατε, γρηγορήσατε, 5ὸ 'πιδορδ- 
ΣΌΪ ἰοχοίμοσ, ἤθηο6 0 Θορυ]δίϊγο. γρηγοσήσατε 
οὗ, [κο. χχὶ. 84. 86. Τιῖδ νγαο  ρ᾽ ΘΟΠ 5158, ΒΔ γ8 
Οδονυ, ἰὰ ἰδ Ῥγυάθῃοθ ὮΥ ὙΠΟ γὸ ανοϊὰ {9 
Ἰγίης ἴῃ νγαὶὶ οὗ βαίβδη, ἰπ ἰ89 βδυπηίΐηρ οὗὨ ἴδιϑο 
ΒΟΟΌΓΙΕΥ δπὰ οὗἁ δὶπ5 δηὰ πὶ {89 ἱπβσοπίης ουἱ οἵ 
βοι οἶδ, ΕΡ᾿. νυνἱ. 11; Μαίὶ. χχὶν. 42; χχν. 18; 
1 σον. χυὶ. 18. ΤΟ οχβοσίδιϊοη Ὀδδοὰ Ὁροπ 189 
ψΟΣὰδ οὗἉἩ οὖσ [οχὰ, ΡΥ 58 βία ΔΉ ΘΟΌΒΙΥ ἔγοῖι 
{6 ΑΡοβί]9᾽ Β οἴῃ οχροσίοποο, Μαϊί. χχυὶ. 40. 41; 
1 χχὶϊ. 4δ; οὗ 1 Τηθ88. υ. 6. [Αυρασίίῃθ: 
«“ Οὐγάδ υἱσίϊα, βᾶε οἱσίϊα, ερε υἱσίϊα, ςατέξαζε υἱσέϊα, 

οἱρίϊα."" --.Μ. 
ὝουΣ δἄνθιβοιν .--- πὸ ἜχρΟΒ 108 ἩᾺΙΘῊ 8608 

ἴῃ “ΔΑΥΘΥΒΔΓΥ ᾿" ΒυΠΊΔΙ ΒΙΔΏΘΔΘΙΟΙΒ, (ΗΘ ΠΒ16ῦ διά 
οἰ 6.8) πο πὸ γοζυϊδιΐομ. ϑαίβϑῃ 18 οδ)] θα δὺ- 
Βοϊαίοῖν ἐδ9 ΒΑΥΘΙΒΔΙΥῪ οὗὨ ὈΘΙ ΘΥΟΣΒ, τ8Ὸ Ββίδιιὰβ 
ἊΡ 88 ἰδ σμαηιρίοι οὗ ἰδ τ Β 6 6 ΟΡΡΟΒ868 ἰμ6Π:, 
(μοὶ δῆθιηυ, Μαίι. χὶϊὶ. 89; “ΖοΒὴ υἱῖϊ. 44: ον. 
χὶὶ. 10; πὸ ῥσίποθ οὗ (δὶβ νψουϊὰ, Ἐρι. 1ἷ.2; 2 
ον. ἰν. 4: Φολη χνυὶΐϊ. 11] : χὶϊ. 81; χῖν. 80; Αοίβ 
χχυϊΐ. 18; 2 ΤΉ 658. ἰἱ. 9: 1 σοδη 1. 8. Ηὸ ἷ8 ἰδ6 
ἀφοϊαγτοὰ ορροποηὶ, Ὀοίῃ οὔ Ομ σγίβὶ δὰ οἵ ΗΪβ 
ἸΩΘΙΏΌΟΥΒ. ἢκδ ἰδ (86 δοσυβου οὗ {86 ὈΓοίμγθη, 
Βου. χὶΐ. 10; οἵ, ΦοὉ 1. 6, οἱα. 
Ὁ ΑΙἸτοῖ δΌουξ.---Α58 ἴῃ ΦΟὃ ἱ. 7, ἢ 18 βαιά 

ἰο ζοὸ ἴο δπὰ ἔγο 'π ἐδ ϑαυί!, 8ὸ βδσθ ἢ 18 βδὶὰ 
ἰο 41} δϑουϊ, τ] ἢ ΔΡΡῚ165 οὶ (ο γἱβῖθ]6 δρ- 
Ῥοδσίηρβ, Ὀυΐ (0 ἢἾ8 ΟΡΟΓ Δ 0ἢ8 ὈΥ͂ Ἀ1Β 15 ΓῸΠΙΘΠί8. 
Βοτγρίυγο πάρα ἐθάοῃ 685 ἐμπαὺ 1Ππ6 6Υ]] ΒΡῚΥῚΪ8 8ΓΘ 
δομδησὰ ἴῃ 8611, 3 Ῥοίον ἰὶ, 4: Φυὰἀο 6; [19 
γἱϊὶ. 81; Ὀαΐ (ΠΘΥ ἃγ Βουπὰ ΟὨΪΥ ἴῃ τοβροοὶ οὗ 
{ποῖ υἱβ1 Ὁ]6 δρροδγίη, 8116 [ΒΘ Ὺ σα] ἸὨΥ ΒΙὉΙΥ͂ 
ἴῃ [86 ΤοσΙ 05 ΟΥὗἨὨ [86 αἷν, ΕΡΆ. ἰϊ. 2; τἱ. 12; ἰῃ 
ἀδυίπα88, ἐΠοΥ σοδπὶ ΟΥΟΥ ἀοβοχί ρ]δοοθ, λίαί, 
χὶὶ. 48. 44: ἸΚΟ χὶ. 24: δηὰ ᾿πθρπος Τη8} 100» 
αἰαίοὶν δὰ ἱπαπιοαϊαίοϊγ, ΓκΚὸ χχὶϊ. 28; Ψολη 
ΧΙ. 27. 
Ἀ5 ἃ τοασίῃρ Ἰΐοι.---ΤῊὴο Ἰίομ, δοοοσάϊης ἴο 

ῬΙΙΏΥ, ΓΟΔΥΒ τηοβὺ νἹο θη ΠΥ, 6 Β6 18 ΒΌΠΒΡΤΥ. 
ΕἸΒΘΎ ΘΓ δαίδη 18 σοΙμρΑγοα τ 1} ἃ βογροηΐ, οἢ 
δοοουπί οὗ Πἷβ ουπηίηρ, 2 Οοσ. χὶ. 8; Εδυ. χἱϊ. 9; 
χχ. 2; Βοσε, τι ἃ Ἰἰοη ὁπ δοσουμῃί οὗὨ δΒὲ8 ΟΥΌΘΙΙΥ͂ 



ΟΗΑΡΤῈΕΚΒ Υ- ὅ-11. 

δὰ θοϊάποθα, 8 ῬΟΤΤΟΣ δηὰ βίγοησίδ, πὰ [8 
Ἰαδὶ οὗ ἱπίυτγ. “ὙἸΘα Τυγίουβ 70 .18 δηὰ πιδὰ 
Βαδί θη8 Ὀοζαπ Δ Ῥογβοουίϊίζοη οὗ ἐμὸ Ομ Υ δ ΐδη8, 
ΟΥ̓ δἰίδοϊκοὰ ἱπάϊγυϊ πα) ΟἿ τ βιϊθηδ, ΟΡ ΒΙΣΡΙΥ 
ἱβγοδίοηοαἃ ἐπθτα, ἐξ ῬγἯΩὭῪ88 {6 ἀοΥ1}᾽ 58 τοὶ, 80 
ἰδοὺ βϑονοα εἰ π)56]7 88 ἃ σοδυίηρ ᾿ἰοη. Βυὶ δἷποθ 
δυοῖι ἐπ Βαρροηθὰ ἤθσγο δπὰ {80 79, Βθ '8 ἀθ- 
βοτίδοὰ 85 ἃ ΤΟΣ πς ᾿ίου τ τ κοί δου. 
Ηΐδ οὐὐοσί ἰ8 ἴο ἐοσυ τ ν δηθὰ ἰο ἐθαν, Ὀαὺ ΘΒρθοΐδ!}ν 
ἰο ἰοῦ, Ηἱΐδ ἰοῦσι γίης οοπδὶαἰοα οὗ οἹ]ὰ ἴῃ τη6- 
πδοίηρα, ἐδγοδίθεϊηρ οὐϊοίβ ἀπ δηλ ΘΑ, ἈΪ8 
ἰεδυϊης ἰῃ ΟΣ ΘΟΌ 108." -- Εο08. [ἀοΥματὰ : ““ΟὉηι- 
Ῥαγαίΐωγ αἀἱαδοῖτιδ ἰδοπὶ ζαγπεϊδο εἰ »γϑ ἐπιραίἑεπίία 
[ιαπὰὼ τυσιρπεϊ, σαῖα ρ»εγηϊοίοπε ποδίταπι ἱπεχρίοδιϊίεν 

᾿ πο υἷα ρῥγιρδάα οἱ ειγθοῖ!.᾽".--Μ.] ᾿ 
Βοοϊσί πα νοῦ ΒΘ τῶν ἄθνους;.---ΟὐὨἨ Μαείί. 

ΣΥΝ, 84. 1 σον. χνυ. 82: Ηοῦ. χὶ, 86, Το σοτι- 
ῬΑΓΙΒΟῺ ΓοΪδίοβ ἰο Ὀοίΐδι.---καταπίνειν, ἰο ἀτγίηκ 
ξιοοάγ, ἰο χαΡ ΟΥ ΒΎΎΔΙΙΟ ἄοτση. Ηδ σδηποί 
ΔΕΥΟΌΣ ΟΥΘΣΎ ὈΟΑΥ͂, τλοΥο ἐμ θῖ ἰο [Ἀ]1] ΔΎΔΥ ἵγομι 
ΟΒτῖδὲ ἰηΐο βἷπ, θὲ ΟὨἿῪ 080 ΒΟ 8.6 ποὶ ΒΟΌΘΥ 
δηΐ γ᾽] απ. “16 ΘΩΘΙΏΥ δηα ΟΡροποπΐ οὗἁ (0 
Οβυσοι ἀδαρῖβοβ ὑμ086 τἼΟ δῖ δίγοδαυ ἱπ δἷ5 
ῬόΟνΘΡ, Ἡβοῖι Β6 δ88 οβίγσδῃροὰ ὕγομι 86 ΟΠ ΤΟΣ 
δυδ Ἰεὰ ΔἸΤΑΥ οσαρίϊγθ δπὰ οοπαυοτγοὰ. Ηθ ρᾶ8868 
ἰδοῖα οὐοῦ, δη ἃ οοπίϊπυιοδ ἰο ἰθπιρὺ ἐμο86 οὗὨ τ οῖλ 
Βο Κπονβ ὑπδὺ Ομ νίδὺ ἀν 6}}5 ἰπ (πο. --ΟὉγρτγίδη. 
εκ. 9. ΟΣ τϑαΐβὶ στα ἴω [89 ἔδὶ 1}.--- 

Βον 884}} τὸ ον γοδίβίδποο ἰὸ (μΐἷ8 ρουοσίυ] 
ΠΟΥ 1. ἴῃ ἄσι ἔδϊϊῃ. 2. ἴῃ (πὸ ἱμοιυρδὶ 
ἰδδὶ δυοῖ βιδονυίης ἱδ ποὺ Ῥϑου αν, Ὀὰὺ ἐμ ὸ υπὶ- 
ΥΈ.84] ἰοἱ οὗ ΟἸ γἰβὲϊδῃ9.---ἀντίστητε. 176τη68 ἷν. 7, 
εἶϊθ8 (6 βδῖῶθ ἢ : Ῥγχου. ἰἰϊ. 84, δ8 {89 
8Δ1ὴ0 ΘΧ πογίϑιὶο, “Ἢ ΘῈ τοὶ Το τθο Ύοη {δ ΘΌΓΤΘ 
ἰο θοἀ,᾽ οἷ, γοὺρ. 10, αἀπὰ 6 οὔδιζο: ““ Βοδὶβὲ 
186 ἀθγ]}, διὰ Β6 νι. 1] 8.66 ἔγομη γου." Τ}ι18 οἷτ- 
σπηϑίδ 06 ΓΟ 618 {Π0 ΓΟΌΓΘΏΟΘ Οὗ (Π 6 ὁη9 ΕΡἰδι}9 
ἰο 'ἴδ9 ΟΡ ὙΘΥῪ σου Ὁ]9.---  Βοδὶϑὶ εἶτα, ἰ ογ ον 
ἰο ἀτίνο εἷτα δος ὙΒοη 6 δἰίβοκβ υ8. Το Γἴοπ 
οὔ ἰδ ἰγῖθο οὗ Φυάδἢ ἐθ πιοτὸ σαϊ κεν ὉΥ ἤδν ἰμ8η 
δ Ἰΐου οὗ 801}. Ηἱἷβ υἱοίοῦῦ δηὰ Ηΐβ πυϊμμξ Ὀθ- 
ΟΟΠ6 ΟΣ ΟὟ ἱπγου σῇ {811}.᾽ Οαον. ἘρἈ. 1]. 
16; Φοβπ χυ. 4: 1 Οογσ. νἱ. 17.---- ὉΠ 6] θυ σΒ 
ἔβαν (89 ἀον]} 88 ἃ Ἰΐοῃ, 8:0 δίσοπρ ἰῃ δὶ ἢ ἀθβρῖβθ 
δΐπι 88. ἃ τΌΣΙΔ.᾽" Ι5ἰᾷοτ, “Ὑ]ἹΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ῸΣ ϑδίδῃ 
1ἴοδ ἰῃ ζδ 11}, Ὀθοδιιδο ἔα τ ἢ ππἰλθα 8 ὑο ΟὨτῖβὲ, (6 
τἱοίου. ΒΥ ΖΓ6 118 {80 ἀον]} 18 ἀγίσοι ἰο βρη ἃ 
δ (9 Ἰίοη ὮΥ ὅτε." Θογβαγα,---στερεοί, ἄτπι, ἰπι- 
ΙΠΟΥΔΌΪΘ ἔπ {Αἰν ἢ, πη ἤΑ 1 87] οἱ οανυηρ ἰο ΟΕ γἰβὲ 
ληὰ Ηἰ8 ποτὰ ; οἵ. Αοἰβ χνΐ. ὅ ; Βοχη. ἦν. 20; 6]. 
ιἰ, δ. 1; ΕΡἈ. τἱ. 16: ἰν. 14. 
Κυονίηρ, [μαι ἴΠ9 56][-δ6:29 ΒΕ δοτί ἢ 6Ε--- 

ἴῃ [80 το. ]ά..----εἰδότες, οἵ. οἰ. ἱ. 18. 11|. 9.-- 
τὰ αὐτὰ, (86 616 ἰκἰπα οὗ βυ δου ηρ8Β οὗὨ ἰγῖα], ΤῊΘ 
ἰδουρῖν (μδὲ 8680 βυ δου πα ΔΥΘ σοππιοη ἰο 8]} 
(86 Ὀγοίδσθη, 18 ἀοβίηθὰ ἰῸ στη αγαϊπβί ἰδμ6 
“το ποοῖν ἐμαὶ ὑμὸν ἃτὸ τοὐοοίοα γ αοἀ δηὰ τηδη, 
(δὲ (867 ΔΓ δἰ Π6 Ὁ ΟΧ σ ΟΣ ΔΙ ΠΔΤῪ Βί ΠΠΘΓΒ ΟΥ μη- 
σΟΤΏΤηΟῺ Βαϊ; οἷ. 1 ΟοΥ. σ. 18.---ἀδελφότητε, οἢ. 
Ἰΐ, 18.---τἐν κόσμῳ, ἴο ἱπάϊοαίθ {116 τϑϑβοῃ οὗἉ ἰμοῖσ 
δυδοσίηρσε. Υοι Ἰίνθ 'ἰπ ὧἂπ ἐπηρογζοοὶ του]ὰ, 
ΔΙΏΘΏ ἰΓΔΗΒΙΚΟΓΥ {Π||πρ89, δρἃὰ τὶ ἢ (89 σὨἰ]άσοη 
οὔ ὑπο]! εἴ, Ζολη ἰσ. ὅ.---ἐπιτελεῖσθαι, υϑοὰ οὗἉἁ ἐἶι6 
ῬΆΣιηοεὶ δα αἀἰβοῆδτρθ οὗἩὨ ἰᾶχϑϑβ δπὰ ἀθθίβ; οὗἁ 
(δς ἀἰδοβασξο διὰ οοπιρ[οἰΐοι οὗὁὨ βοῖὴθ Ὀυϑίῃθ88 
ὃγ σοιηθαί. 16 ἰά688 οὗ ραγιηθηὶ οὗ ἀθθὶ δηὰ 
ἙΟΠΙΡ] οἰ Οἢ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΟ Ιποα ; (ΠΟΥ͂ Δγὸ Θηυτοᾶ 
ὈΥ γοῦὰν Ὀγοίμσοη τὶ(ἢ ἃ νἶον ἰο (Β6ἷν σοτιρ]οἰΐοι 
(ρετίοείαρ, 80 ΟἸετπαη) ὉΥ ἰδ δρροἰϊπίπιοπί οὗ 
οὐ. ---τῇ ἀδελφότητι ἴον ὑπὸ τῆς ἀδελφότητος. Ὃς 
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Ὑοὶίθ δηα οὐοῦβ ἰδῖκο ἰὺ δ (μὸ Ὠδίϊνο οὗ (Π}6 Ἰῆου ὁ 
τοπιοίθ οὈ᾽θοὺ [{. 4., ἐδ9 Πειϊνο οὗἉ Σου θῃοο.---Μ.} 
88 ἴῃ γίνεσθαι ὑμῖν, ΘᾺ, ἷν. 12; 8οὸ ἩΘϑἴηροῦ. 
“ΤΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ Δ1Ὸ Ῥαυίδικουβ οὗ Οσ βι δον κα, 
Ῥυΐ ον σοπήθαοταίθϑ ἰῇ ῬΥΘΥ͂ΟΣ δπα ἴῃ οοιραιϊην 
(89 ΘΠΘΙΩΥ."---Οα]ονυ. 

γεβ. 10. Βυὶς ἴ86 Θοᾶ οὗ 8411 βιδοθ.-- 
814] Ῥγοϊηἶδβο [..}1 οὗὁἨ υἱοῖ οοπβοϊδίζου. χάρις ἀθ- 
ΠοΟΐΘθ ΠΘΓΘ, 88 ἴῃ οὗ, ἰν. 10, ἃ νη αἰ οὗ ζτδοο, 
πάσης ἱπγο]Υη ἃ Ρ] ΓΑΙ οὗ κἰδδ, οὗ. οἢ. 111. 7; 
788. 1. 17; 1 Οον. χὶϊὶ. 6; Ηοὺ. ἰν. 16: 2 Οογ. νυ. 
18; 1, 8; Βοιι. χυ. ὅ. “Ηο ἱἰδ8 ἰδ|0 Βοῦγοο οὗ 4]] 
ἔτϑοο διηὰ οὗὨ 4]1] χοοὰβ.᾽᾽ αουμβασά. “8 180 
ἰάο8 οὗ Ηΐτι [ἐ. 6., 6οἀ.---Μ.7 (Βότο 8 πα 1880]0- 
ὈΪΥ πηϊίοα Ὑ]ιδίβοουοσ ἰ8 οδ]]θὰ στδοϑ.᾽" ϑδοΐζοσ. 
ὟΒΟ Βεῖ οδ]]16ἃ γου, ὁ καλέσας ἡμᾶς (δ0Ἀ- , 

ΤΆΒΠ δη ΤΊ ΒΟ ΒομἀοΥ τοδα ὑμας, ΒΟ 15. {89 
ΤΏΟΤΘ δ πθηϊὶο τοδαϊησ). Η15 08}} ἀΐβοῖοβϑθϑ ἰοὸ 
18 Ηΐβ5 ρστδοίουβ ἀἰβροβι(ίΐου. Ηθ ν1}} δοπρ]οὶθ 
δὲ το Ηο μ885 Ὀορυη, οὗ, δῇ. ἱ, 18. 
Ὅπῖο δἰδ5 ϑἴθσσ δὶ ΒΊΟΣΥ ἐπ ΟἸχίβὶ 6888. 

-- ΤῊ ᾿ϊνῖμο δοὶ οὗ οδ  πρ τὰ ἰο ἐμαὺ ΔἸΟΥΥ͂ 60}- 
ἰδ πῃ 86 ϑαγηθβί, ὑπαὶ ΘΥΟΤΥ͂ ὑπΐπρ ΜἩ71] 80 σοτλθ 
ἰο Ῥᾶ88 88 ἰο {86 υ8 ἕογιασγὰ ἰὸ 89 οηὰ [τέλος, 
--Μ.] οὔτδ6 οΔ)]}1ρ. καλέσας ὈΘ]οπ ΚΒ ἰο ἐν χρισ- 
τῷ Ἰησοῦ ποὶ ἰο ὀλίγον παθόντας.---αἰώνιον δόξαν, 
οἰ. γ. 1; ἱν. 18; ;. 11. ὅ.---ἰῖἰν χριστῷ: ἴπ Ηϊΐβ 
ῬΟΥΟΣ, ΤῸ ΗἰΒ βΒᾶῖο δπὰ ὈὉγῚ Ηΐβ8 σψοσὰ, ΕΡὮ. ἱ. δ; 
ὯΙ. 11; 2 Τί, ἱ. 9, 88 ὑμ9 64}}Ἐ}πρ; 4180 ἰδὶςοβ ρἷδοθ 
ΜῈ} τοΐοσοηοο ἰο Ηΐμι, οὗ. ἥπαε 6; 1 Τ688. ἰϊ. 
12; 2 ἼΠοδβα. ἰϊ. 14. 
ὙΜΈΘΩ γ9 Βᾶνθ βυδοσχοᾶ ε 111116 νυν ἢ 116.--- 

ὀλίγον παθόντας ἃτὸ τἰ ΚἈΓΠΥ δοπηθοὺθὰ ὉΥ διοῖ ον 
ψὶῖ τ δὲ 88 σοπο Ὀοΐοτο ἰῃ ἰδ9 86η86: ὙἘΠ16Β 
ΚἸΟΥΥ Μ111 δοτὴθ ἰ0 Ῥ888 'π ἰμ0 πδίυσαὶ οχγάογ, δἷ- 
[05 γ͵ὁὃὸ ἴδγθ βυδοτοὰ ἃ 11{{10, ΟΣ οὐ σοπάϊ(ΐοη 
(μαὺ γὸ ᾿δγὸ βυϑογοὰ ἃ Ἰὲ{{16, οὮ. ἰἰϊ. 14; Βοαι. 
Υἱἱ. 18. 8ο Ἡοϑίπρον, οὗ. ῬΒῚ]. ἱ. 6.--λέγον, 
ἀἶτη 6 85 οοπἰγαβίοαἃ τὶν ἰηδπὶθ οἰοτηἑγ, οἷ. ἱ. 6. 
ἀοτμαγάὰ: “16 Αροβδίϊο βίον ἱμδαΐ ὕγομῃη ἰδ9 
ΒΔῖ6 ἔουῃΐδίη οὗ σγδοθ φτοοοϑθᾶ Ὀοίϊι {π6 τοὶ 
ΘΔ] πρ ὑο ἸΘΔΥΘΏΪΥ ΚΊΟΤΥ δηὰ ἐμ υἱυλπιαῖο 60Ὲ- 
Βιιτητηϑ οι οὗ ἰπ 8 Ὀοποδί.᾽" 
ἘΠ᾿ 5617 Ὑ7}}} ρϑσίϑοϊ γου.-- (ἼἸὸ Ἑαϊ, [- 

ἀΐο. οὗ (μἷ5 διὰ {86 ζ0] ον ς γουῦβ 18 Ῥγοίου Ὁ ]9 
ἰο (9 Ορίδὶἰ.). καταρτίσει ἔτοτῃ ἄρτιος, οοταρϊοίθ, 
Ῥογίδοί οὗἨ 18 Κἰπᾶα, γοδάγ. Ηο νὑ}} ρογΐδοί γοὺ 
ἀοδβοϊοποῖοϑ, τα γόοι ΓΟΒΑΥ͂ ἰῃ ΘΥ̓́ΟΣΥῪ Β6Π86, “80 
(μι πὸ ἀοΐοοὶ γοιιδῖὶη ἴῃ γου.᾽ Βοηροῖ. Οέἷ 
ΗδΘ6Ὁ. χὶϊ!. 21; 1 1.688. 111, 10; 2 Οον. χὶϊὶ. 11. 

Οουδβσηι, στηρίζειν-εεϊο ῬΤΟΡ, Τὰ8κο ζαβί, ἰο χὶνϑ 
πὶ ΒΥ δηὰ βιρροτὶ ἰο νϑδὺ 18 ἰοἰονίηρ, 10} 
χχὶὶ. 82: βου. ἱ. 11; 1 ΤΊ 688. 111,2; 2 Ῥοὶ, 1. 
12; 5348. νυ. 8. ““ Νοίδίηρ 888}} οδδο γοὺ ἰοὸ 
Β.}κ6.᾽ Βοηροὶ. 

ΒΒ σΘΌμθη, σθενώσει ἔτοτῃ σθένος, ταϊρὰιί, 
ὈΟΔΣΥ δίγθησία, 6 η66 ἰο ἐπιραγὶ βρ᾽ τὶ] ταὶ σὺ, 
ἰο βίγθηρίμοη βρὶ εἰ 8}}γ. Οαονμαγαὰ {1} 8 οὗὨ (Ὰ9 
ἔρυτο οὗὨ ἃ οαβι1 6 νυ] σὴ 'ἴ8 Γογ 864, οὗ, τ. 9. 

Οτουῦῃᾶ, θεμελιώσει (1μδΔο τη οὐ 18 ὑμᾶς δπὰ 
θεμελιώσει. Τ᾿ΒΟΒ ΠΟΥ α180 οταλίβ {ἢ6 ἔΟΥΠΙ6Υ), 
θεμελιόω, ἰο ἴοι, λίπ ἴῃ {πὸ στοιηά (ῆχ 85 
οὔ 8 ζουπάαδίϊοη), Το ον βίγοης, Δι. νἱΣ. 2ὅ; 
[Κ8. Υἱ. 48; Ηον. ἱ. 10; ραταιίνοῖγ, Εριι. 11]. 
17; ΟἹ]. ἱ. 28: 1 Οογ. χυ. δ8: 1 Ροὶ. 1ϊ. 4; 3 
Τίη. 1. 19. Ταϊκο ποίο οὗἉ {89 ἱπίσιϑιο ἄθυθῖορ- 
τοοηΐ δηὰ σἶβο οὗἤὈ {8 986 γϑ υὍ 8. 

Τὸ Εΐπὰ ἰ5 189 ρβίοιν δηἃ ἴ86 ταϊβῃϊ.-- 
αὑτῷ ἡ δοξά. Ἐχρτοββίου οἵ ργαϊυὰθ ἴῸ Ὁ {Πι680 
ὀχ ΣἰλοπΒ οὗ σγδοθ; τὸ ἀδγὸ ποὺ ἰδ9 δΔῃΥ 
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Βθδγο οὐὗὁἨὨ {80 ογοάϊὲ ἰο ἐξβοι,βοῖνθ8.---κράτος, [89 
ταὶχδί, {86 σχυ]ο, ἐπ δου οσ ΔΙῸ ΗΘ ΘΙΆΡΙΟΥΒ 
ἦπ ΟΡ Ῥχορασδίϊοῃ, ΕΡὮ. 111. 20; 1 Τίαι. υἱ. 16; 
Ηοῦ. χὶϊ!. 21. Τὴ ζίοσυ οὗ αοά ἰδ {ἰμ6 υἱπιδὲθ 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ 8]]. 

ΘΒΡΟΟΙΔΙΪΥ ἴῃ τὲ ὈΘ᾽οΏ 8 (0 {86 ϑἰαδίο οὗ ' 
ΤΏΘΩ ἯΠΕὃ ΠΙΑῪ ἴ66] δϑδυσοα ἐπί ἱπ (0 ταὶ εὶν, 
ὑβχουκχὰ ἔαλίδ, τϑ 858}4}} θ6 Ῥγεβοσγυϑὰ ὑπο βδαϊτδ 
ἰἴοπ, 6}. ἱ. ὅ.---Μδὴὰ 18 ᾿ὐἶκὸ 6 Ηἱ]στὶπι Ῥαδδὶη 
σου 8 ἤοσοδί ἱπμαρὶϊθαὰ ὈΥ ὈΘΩΙΣΒ διὰ 1ΐἴομβ, 
δὰ Ἰοάσίης δὶ ἃ ρ]δοθ Ὑδομ 18 μ9 Ἰοῖβο οὗ 
ΤΟΌΌΘΣΒ δηὰ συυχάοσοσθβ. ϑαΐίδῃ, μοϊἀϊῃρ ὉΔΡ60- 
ἸΙΟΥΟΣΒ ΔΙΣΘΔΥ ἴῃ 8 ῬΡΟΥΟΣ δηὰ ἴῃ [ιἷβ οἶδ, 
ἀϊγοοὶβ 818 τηοδβὲ δασπϑδὶ οι ἀθδυοῦγΒ διαί πδὶ ἰἰ9 
κοα]γ.---Βυγάοηΐηρ ὁπ686}7 ἩΐῈ θαι ρς δὰ ἀσίηκ- 
ἴῃ, ΟδΓ6Β οὗ ᾿ἰνΐτρ, δπὰ βοΒἢ}γ Βϑουσι γ, ΟΡΘΙΔ 
(86 ζαίθ δηὰ 86 ἀοον ἐο (86 ἀ6711, (μδὲὶ 86 Ἰοϑῦ 
οδίος δηὰ χυΐῃ τη6ῃ.---δαίδη ἷβ ΒΓ Ο ΟἿΥ δτπιοὰ, 
Ὀυΐ γἱποὶῦ]θ. δὶ 18 6 Ὀοδὶ τ δροῦ, γῆι [ἢ γ- 
ΒοΙ Υ᾽ σἱτ 1ἰ ἴῸν οὔδοποῖνο δηὰ ἀοΐοσιδῖνο Ἡδείδσο, 
ΕρΡΆΒ. γἱ. 10.---Νουοαν βυβογβ δι βίης πον, δβία- 
ΦᾺ]δν ΟΣ δίγαηχθ. Οὐδιοσβ Ὀοίοτθ γοὰ δ'8ὸ [879 
Ἰη89 Θχρογΐομοοῦ οὗ ἰΐ; ἰδ ἀοΥ1] ἀο608 ποὶ Τεμιδ 
1 ἰο 8Δῃγ.--- ΒΘΙΘΥΟΣΒ ταυδέ ΔΙ ΉΔΥΒ 6 οομιθδίἑμβ, 
1 ποὺ νὰ} τοὶ, γοῖ τὰ (89 ἀοΥ1] διὰ ἰδ δῃ- 
618. Ἐδυί]γ τ ΘΡΟΩΒ δ71Ὸ οὗ Π0 δυδὶὶ, Ἀπ] ἔδτὰ 
οοπάμο68 ἰο Υἱοίοσγ, Φοῦ τῇ. 1; Ηεῦ. χὶ. 80, οἰο. 
--Ηἰκὰ οδ! μι οὗὨἨ πιο! ποὲ ἰ0 8 σουδὶ πεἀάϊηξ, 
ποῖ ἰο {πὸ τοοοϊνίηρ οὗ ἃ ἰγαπβίίοσυ μουίίδρο Ὀυΐ 
ἰο ἰμὸ δέθσμδὶ βἴοσυ οὗ αοὰ. Ο τῖῶδὲ σἱοοαὶ 
νδί ΒΟΠΟῸΣ διὰ ριδοοὶ 1 ΤΊνοβδ. ἱἰἱ. 12.-- -Τθοῦ 
(ἱηϊκοδὶ ἐμαί μου δϑὺ ἴο θα ο ἃ Ἰους ἰΐπιθ: τὶ 
οοπσοὶς! [8 ποὶ (δ γ Ὑ8016 1186 ββοσί, βοὰν δε 
ὁ88 ἰδ γ βυδοχίης Ὀ6 Ἰουκ ἢ 2 ΟὐΣ. ἦν. 17.---Ἀτεῖγ- 
(δΐης τ αοὰ, ἔγοτα αοά, ἰο αοἀ! 165. Χ]. 29.-- 
Ηο ν»ῶο δ''νδγβ (8}}.8 οὗ δὲ8 υβηοι δ πθδ8 88 
Ῥγδβθηξίης δ ὈΔΣΥ ΟΡ ἰο0 οδυπθδί 688 ἴῃ (216 Ομ τὶ5- 
(ἀδῃ 1176 1ὁ νἱγέυδι!γ ἀουγίηρ ἰδ9 αοἀ οὗ 8}1} ετδοο. 
Βν. χχὶ. 8. 

ΒοΟϑ9 :---Οοπδγτηῖης 15 Ορροβοᾶ ἰο Ὀοίηρ ΟΥΕῦ- 
Ῥοπογϑὰ ὈΥ ουϊπαχὰ κυ βονημκ8 δηὰ ἐπνγασὰ ἰθΡ- 
ἰδίϊομβ; βίσοηρίοηίης ἰο θη 688, {την δαὰ 
ψϑηΐ οὗἨ οουγᾶρα οἰ δἰ θα ἴπ (86 σομῃζεβδίου οὗ 
80 πϑιθ οὗ Ομ σίβί, δμὰ ἴῃ ἀοίΐῃρ Ηΐδ8 νυ]. 
ατουπάϊπρς ἰ8 δὰ Ἔχ ἰ ἱϊΐου οὗἩἨ χτδοθ, τ ΒΟΓΘῸΥ 

ΘΟ σἰβὶ δπὰ 6 αοβρϑὶ ρσθδομβοὰ Ὀγ ἐμὸ ἀροβί]οβ, 
ΔΥῸ Πιδὰθ δΒο ΟἾΘΑΡ ἰο (6 580], ἰμβαὺ ἰΐ δἰ νδγ8 
ΚηΟνΒ ὙὮΥ ἰΐ ἀ0688 ΟΥ δΒυ δ. δ ἸῺ. 

ἨΕΒΒΕΒΟΕΒ:---1. δὶ βΒμουϊὰ Ὅθ6 ον ἀεσροτί- 
τηθηΐ ἰπ δυσίν, δηὰ ἴῃ 61} ἀδυβ᾽ 2. Ἡμεὶ 
ΒΒου]ὰ Ὀ6 ΟΣ ἀοροτγίτωοηῦ ἴῃ ῬὈΧΟΒΡΟΣΙΥ δπὰ ἴῃ 
ξοοά ἀαγεῖ 8. αὶ πὸ οὐρᾷ ἰο Βαγ, 17 Τοσίθ:9 
ΒΙηΪ68 ΟἹ" ΓΡΓΟΤΤΏΒ ΟἹ υ8 
ΒΤΙΣΕ:-Ἶ Βοὸ ὙΔΥ 1π ὙΠΙΟΒ Μγ͵ὸ τασδὶ ῬΘΓΘΘΥΘΓΌ, 

αἴλου βανίηρ οοτη ἴο ΟἸχἶδί, δηὰ μ6 στοδὺ Ῥ6Γ118 
οὗ ἰμΐὶΒ ψγᾶὰγ. ἼΤθοδο δζὸ: 1. Τπο γὰρ οὗ οὔ 
οὕ μοδχγί; 2. {μ6 ἰοιαρίδίίοη δηὰ δοἀυοίϊου ἴῃ 
(86 ποτ]ὰ δτουπὰ υ8. 
ΚΑΡΡΕ:---Τ 9 στοαὶ Ὁ] οββίπρ οὗὐἨ Βυπιιν. 1. 1 

δηάᾳ ἴαυον νι ἰ} αοα πὰ 1 ταθα; 2. ἰξ ἴδ 8 
ῬΟΥΟΙ ϑραϊμδίὶ βαίβῃ; 8. ἰὑ ἰτηρατίβ δίσϑηρίῃ ἰὴ 
ΒΟΥ ρ. 

ϑταυντ:--- ΗΟ 0Π0 Γοβὶ βίβ (86 ΔΘ ΒΑΥΥ: 1. ΒΥ 
Βυμδγ; 2. ΌΥ ἔγοθάομι ἔγοιη Οδσο; ὃ. ὈΥ 50- 
Ὀγίοίγ; 4. τὶν 8. ἄστη ἔδιἢ; ὅ. ψ ἢ {μ6 ΤΟΙ ΕΠι- 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΒ. 

1. ΟἸδβδὶ δ) δηϊίαυδ μο] 5 δος τίϊε ἰμ9 τὸ- 
οορηίξΐοι οὗἩ {86 ἰσαϊ ἐὺ αἀοα ορροβοϑδ Ηἰπιβοὶ 
ἰο {6 ῥγουά, ἐπὸ ὀστοῦ Ὑῖσῖ (86 Ὀσῖποο οὗ ἀδεὶ- 
ὯΘΒ5 ἰπγο ἰπίο ἰδ9 μοᾶτὶ οὗὁἁ οὔνγ ρδγϑηίβ, ὑμπδὶ 
ἐπ Ὠοῖγ 18 8 ϑηνίουβ Βοΐπρ, Ὑ80, ἤγουν }086]- 
ΟΥΒΥ, ἰδ ἐπηραίλομί οὗἨ ΔῺΥ οχαϊίδίίοι (ογι. Π7ὅλ6) 
δου μδίἀο Ηἰἶβ ονβ, 80 1ἷῃ Ηογοάοίυδ, θσδηῦβ. 
ΜϑῺΥ φχοἀιυοίίοηβ οὗ τωηοάοτῃ ἰἸἰἰογδίυσο, δηὰ 
ΙΩΘΩΥ ΟΡ πίομβ οὗἨ ἀορτοάθαὰ πιθὰ, ὀχ ἰοἱν 168ὲ 
δυο βυδβρίοϊουβ ἐμοῦ (8. 

2. Μυϊο τοδί ριδίίοῃ, 85 Τουμὰ διιοηρ ἴδ δ] δἰ, 
ἴθ ᾿πβηλίο]γ ἀἰδογοαὶ ἔσοσα (μαὺ Ὀο]λονΐπρ δι Ὀταΐδ- 
δίοῃ ἰο {80 δρροϊπίσαθπί οὗ ἀοά, Ὑδιολ ΗΟΙΥ 
Βοσὶρίυχο σϑαιῖγϑβ. 

8. Το ἰοδοδίπρ οὗ Ῥοίοσ οΘοποϑσῃϊηρ ἴδ6 ᾿δυ- 
Θ:66 οὗ Ξβείδη, ἀθοϊἀΘ]γ δ οἰ 1]αίοθβ ὑμι6 ἀἰβίοσ- 
ἄοῃ οὗὁἨ ἰ)6 ἰχυΐι, τ αϊοῖ ΒΟΤΟ δηὰ ἰδοσγο ἱβ δα- 
γαμποθὰ ἱπ ΟΡ ἰτη6, ἐμαὶ ὑΠ6 ΡόοτοΣ οὗ ϑδεαίδῃ 
οϑαδϑὰ υἱἱὰ ὑπὸ δάνυθηλ οὗ ΟἸτίϑὰ, ββαίδῃῃ δδῖβ, 
δῶγ8 ΟαἸνίη, ποϊιΐηρ ὈοίοΣ ἰμδὰ ἰο Ὀ6 δῷ]ο ἰο 
αἰϊδοὶς δπὰ οδρίισο υ8 ὑπϑασοδ. Ηον οοὐ]ὰ Βθ 
Βοίίον χαΐη ᾿ἰ8 οπὰ ἰδ ὈΥ ἀθοοϊνίηρ, 8 ᾿πίο [89 
Β6Ι] ΟΥ̓ οΥ̓͂ ἷ8 ποη-οχίβίθῃοο, 8α 88 ἰο ἀσρείτο υ 
οὗ 8}} ἔρωσ οἵ ἰση. 

ἨΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Ἡυλ Εν ἴ8 1|Κὸ 938600᾽8 Ἰδοῦ, τ δῖ ο Ἰθδἂβ 
“ἥτγοιη οδυίδ ἰοὸ ἤδδυθη. 1. 118 ατουπὰ; 2. [8 
χηδηϊοδβίδι ὁ ἢ.---Τ 8) ΟἸ δια π᾿ Β ἀγί οὐὗἨ οδδίϊης 
18 ΘΑΣΘ ρου αοαὰ, “ΟἘ, ο (δαί οδὴ ἱβοσουην 
Ἰοδτ {818 οαβίϊηρ 1} οχρογίΐίθμοο ὑπ ἰσυΐῃ οὗ 
Ῥοίοσ ΒΒ δϑϑβουίίομβ. Βυΐ δ (μ8ὲ ἄἀοθβ ποὺ Ἰθδσῃ 
{18 σαί ΓΟΙΠΔΙ 5 8 οδδί- ΔΉΑΥ, 8 ὈΓΟΪΓΘῚ δηὰ 
δι᾽ υχαϊοα τηδπ, 8ῃ ουἱοϑδὶ δηα οδβὺ ΟΥ̓. Ταΐθμον. 
--υστδοο ἰ8 ἃ σίῖυοῦ τ 16} ἤοννΒ ἀο  Πιν Δ. Ὰ8.---Ηυ- 
τα] γ, [89 τροϑὲ ῥγθοΐουβ αἰ{ϊγ8.---ΤῸ τηϊ 
μδηᾶὰ οὗ 80 σσυδῖίδδ δηὰ ρυδοὺ οὐ Οοά.--- Το 
ΟΡ βεδη  Β ἯΔΥ Ἰοδὰβ ἔγοιη (86 οσογὰ ἰὸ Ὄρϑῃ 
ΒΡδΔοα, ἔγομι ἐπ ἀορίμ ἰο ἐμ6 μοὶρῃί,--- δ ἰλ6 
6011] (θτ ρ(Β ΤΏ Θἢ ΘΒ ρθοἶ ΠΥ ἰο ὉπΌο] οὗ, 80 ἢΘ σδ ἢ 
ΟἾΪΥ ὯὍΘ6 τοβὶϑίθα τι ὅγτῃ ΤἈ1(8.--- 6 τηοϑί ρον- 
ΘΥ[Ὰ] σομβοϊαίϊοη 18 ἐπ {8:6 ΟΓΟΒΒ. 
5ΤΑΒΕΕ:-- ΕΑ γ, (86 πιοδβὲ ἸΟῊΪΥ υἱγίαθ, 185 

(80 Εἰρμοδὶ πὶ σαϊυθ, ἤοὸν ἰὺ Ὀσίηχθ ζΥδ6Θ; ΤΔῚἢ 
τηοἰβέθῃβ (ἢ 6 ἀ6 6} ὙΔ]]6 8; ᾿ονν υἱοὶοὶβ γὼ ἔγα- 
αταυὶ. Ῥυΐάο, ἰῃο ρογίγαϊὶ οὔ ϑαίδη, δηὰ δὴ 
ΔΟΟΙΑΙ παίΐοῃ ἰο αοα; ἃ ρμοΐδβοῃ Ὑ ΟΝ ΙΔῚΒ δπὰ 
ΘΟΡΓΟΡΙΒ ἩἩΒΟΙΘΥΟΣ 18 σοοά, ΕἾΘ66, βου], ἔγοσω {818 
Βογρεαΐ, τ ΒΘ 888 ὈΪ ΘΠ ΤΩΔΗΥ Βα πίβ, δὰ, 88 ἰὐ 
ἍΟΓ,6, σαϑὺ ἤθη ουὐ οὗ ΒΟΔΥΘΏ.---Ατὐ ἔμοὺ δἰ κὮ, 
αοά ἐ5 πίρμον : βίσοηρ, αοἀ ἴΒ Βύσοῃ ζου ; ταἰργ, 1 ὈΓΒΠΟΘ οὗ {μ680 βυβοσίη 5 οὗἩ {86 Ὀτοίδτοι, οἵ 
αοά ἰβ πιοσγὸ τοΐρθιν; δερϊμοπὶ, ἀοὰ ᾿8 τηαὐοβίΐο. [ 186 ΟΑἸΠ Ὡς ἰο ΒΊΟΤΥ διὰ οὗ (89 ΓΔ 18] δηὰ πα μὶΥ 
Τῆου τί ὑπᾶον (1688 ὑμ88)} αἀοα, Βαϊ Ὁ]6 ὑπ γ86 1 ] αἀοά. 
πἀπᾶον Ηΐπι. 51ν. 111. 20.--ῦνο τηυδὲ βυδοσ Ὀδΐοσγο[Ϊ [1 ΕΙΘΗΤΟΝ:---τἾ τα. ὅ. Τὴ ΒΟΔΥΥ Βοδὰ ἴδ ἴη- 
6 ὍΔ ΟΟΙΩῺΘ ἰ0 ΒΟΠΟῸΣ, δὰ αοᾶ ἐεϑίβ ον Βυ- ἀθθ4 ἃ ογοση; Ὀυΐ τ βοπῇ πμθῃ ουπὰ ἱπ {ΠΟ 
τα Π Ὑ ὉΥ βυδονῖτιρ, 0 860 ὙΒΟΙΠΟΣ ἰὺ 06 ΜΟΣΙΒΥ} ΨΥ οὗὨ τχἰχμιίθουβηθδβ, Ρσου. χυὶ. 81. Ὑβοσο 1ἴ 
οὗ Βομουν, Ῥσου. χύ. 88.--- ΗΠ ἰδ ποὶ 8 χπϑσ-  Βμ1π08 ἃπὰ μ88 ἃ κἰπὰ οὔ σουδιι οὐοὸγ γυυίμ: 
1ἰουΐουβ οδ86 οὗ Θχδ] ἰδίου, Ὀὰϊ 8 ΨΥ ἰ0 1, Οο]. ] οἰ μοῦ 180 ἃ ΚΊ8661658 οἷ ἂρὸ 18 ἃ τηορϑί ἀοβρ ολ- 
11. 8. 4.---ὟΤ ὁ πιυϑὲ οαδὲ οὐῦ σᾶγθ ὉΡοῸπ αοα ποί Ϊ ὉΪ6 δῃὰ Ἰδιμ θη Ὁ] δἰρί. δὶ ζϑίῃβ δὴ ὉΠ ΠΟΪΥ 
ΟἿ] ἰὴ ἐμέ σ8 [ΘΙ ΡΟΓΑ] Ὀαὶ 4150 ἰπ {πὶ ρ8 βρὶγλέυ δὶ, ̓  ο]4 τοδῃ οΥ ὑγουλθαι, ὈΥ ὑμιοῖν βοοσεβ οὗ γϑδσβ, δυΐ 



ΟΗΑΡ. Υ.Ψ ὅ-11. 

ἐδὸ ΠΙΟΤῸ ΒΟΟΥῸ8 οὗ κυ] πη 6085 δηὰ του ῖ Απὰ 
ἐμαῖς παὶίθ μδῖστα δρεδκ ποίη Ὀσὺΐ τ ΒΙΘΠΘΒΒ 
ἴον πυϑίῃ. 

Νν.--Ἐ δὲ (9 ΟΠ τἰβιΐδη ρὰΐ οἡ ἐλαέ ((86 
ἐδίηρ (6617), ποῖ {86 ΔΡῬΘΔσδιοο οὗ Σύ, (0 δοὶ ἴῃ 
88 ἃ εἰδρο- ζδτιηθηῖ, Ὀὰΐ ὑἐπ6 ἰσαΐ οὗ ᾿ξ, 85. ἱμοὶν 
εοπδίδης Βεϊ,, Ὀ6 οἱοίμοα τὴ ΒΌΙΩΣ γ. Ιὲ 
Ἰαῦδὶ ΔΡΌΘΔΣ ἴῃ γοΌ οαὐὐγαγὰ οαγτίαβο. . .. 1 
8 6065} 858 ἃ τιοἀοδὲ ΤηΔ} 8 ΟΥ ἩΤΟΠΙΔΣ ΒΒ δΡΔΓΟΪ, 
μπϊοδ ἐπ ον ἩΘΔΥ ποὶ ἴῸὸ᾽ (μδὲ πὰ, ἐμδὶ ᾿ξ ταν Ὀ6 
δδοῦ, δῃὰ ἀο ποὺ δι γ βδυηὶ δηὰ ἀ6] 15 ιν ἴῃ 
ἀγεβδίη ; ἰδβουσῃ ἰβόσο ἰβ ἃ ἀδοθΏΟΥ͂ 88 ὙῸΘ]] 88 
ποσοδϑίγ, δ ὶο ἢ ΒΟΥ ἀο δῃὰ τὺ ὮδΥθ γοδροοῖ 
ἰο, γεὶ ἐμαὶ ἱῃ 80 πδδὶ δὰ υπσϑοοίθα δ ψδΥ, πὶ 
δον δῖὸ ἃ βοοὰ ϑχδιρίθ, οὐ ἷπ ἐμαὶ ροϊΐηί. 
ΤῊῦδ Βυσ  εἐγ πῃ σαΥτίαρο δηὰ ποσὰ ἰβ 88 {ἰπ0 
ἀοοοσῦμι οὗἩὨ {μῖ6 οἹοι εἶπ, Ὀαΐ {πὸ τοδΐῃ οπὰ ἰδ 
18:6 Κ68] βου] 688 οὗὨ ἰἰ.---ΠΌοΟοσα᾽ 5 Ὀοαῦυΐν δηὰ 
ἦονοἷδ πόσο οογοσοὰ υὐἱ ἢ ἃ νοὶ]; πὶ ὙΝθα ἐμὸν 
ἀἰὰ Δρρϑδν, ὑμ6 γα] βοὶ ἐπ θπὶ οἷ δηὰ οοσηϊαθπ θα 
ἰδδαι, δουρὶ δὲ ἃ ἀἰδίδησο ἰξ μἱ ἃ {π9}.---Ὁ ᾿ὺ- 
πῚ11π|γ} ἐδο υἱγίαο οὐ Ομγὶδὲ, ((λδὲ ποι Ηθ βθὸ 
ῬΘΟΌΪ ΔΕ οδροιιβοα) ΒΟ ἀοβί ἰδοῦ οοπζουπᾶ ἰΠ6 
ΤΠ οὗἠἨ ΟἿΥ γχὶάϑί---Ο͵ὸ ΒΔ 75 ὙΘ]1, “Ἰδὲ Β6 
ΝΟ οδιτίοδ οἶδ οῦ στδοϑα τϊίπουΐ υτη ἑν, ο81- 
Ττίοδ 8 Ῥγϑοΐου δ ΡΟΟΣ ἱπ Ἡϊηαὰ Ἡὶ μου ἃ ΘΟΥΟΣ.᾽ἢ 

Βυῤ Ητε γίνει σταοε.---ῬΟΌΥΒ ἰὺ ουἱὐ Ρ]ΘΠ ΙΓΌΠΥ 
ΒΡῸΠ ΒΌΤΩΪ6 Ἠθατίδ. ΗἶδΒ βιγοοῦ ΘΒ 8η ἃ ΒΒΟΥΤΟΥΒ 
οἵ κτδλοο δ᾽1ἀ9 οὗ (89 τηοππίδίηδ οὗ Ῥυὶάθ δηὰ 74]] 
Φὸ ἐδο ἸΟῪ Ὑδῆογβ οὗ δ 0]6 Βοδσίδ δβα τῶδ Κο 
ἰδοπ) μ]οδδοὴΐ δηὰ ἰοσγὶΐ]ο. 

Υεβ. 6. ΗΠ8 σταοΐοτβ ἀοδίχη ἷβ (0 τι κὸ τθοἢ 
Τοῦ ΤῸ. ((Λδο0 ὉΥ το00}} ΒυϊὈ] ΐπρ. . . .. 1 ἰδ 
ὨΔΟΘΒΘΑΣΎ ἐΐτηο δηὰ Ῥαΐπδ ἐπα 15 αἴγοη (0 (16 υη- 
δα]ασὶϊπο οὗ δ δι}, σδδιΐῃηρ οὗὐ (80 οαυί δηὰ 
δα, θη ἴα ἴΒ ἰο Ὧδο ἰδάθῃ πὶδῃ δρίὶοοθ. Ἧἴ76 
πυιηδὶ 6 οτηρίϊΘἃ ΤιοΤο, ἱΥ τψὸ του]Ἱὰ μᾶγο οὗὁὨ ἐμδί 
Δ]πο685 δηὰ υἱο 68 ἩΒῚΟΝ ὙΓῸ 8.6 ἸΟΏρΊηρ [ὉΣ.΄ 

ὕεβ. 7. Το ψ οἷο χοϊάθηῃ τρΐπ68 οὗ 8}} βρὶ τὶ ὺ- 
04] οὐτηΐογί δῃὰ χοοὰ δύο Ηΐβ, (6 βρὶσὶὺ ἐι86]7. 
ΤΒοὴ ὙΠΙ Ηο ποὺ ζγη 8} τ μδὲ ἰΒ δὲ ἴον {μ66, 1 
ἰδοὺ Βυπ ἿΥ δἰϊοπὰ οα Ηΐτη δὰ ἸΔῪ ἐμὸ ὁδτο οὗἉ 

γἱάϊης ἴον 800 ὕὑρὸη ΗΪ8 νι ἰβάοτῃ δπὰ Ἰουοῦ 
ἰδ ὙΟΓΘ (1.6 ΒΌΣΘ ὙΔΥ (0 ΒΟΠΟῸΣ Ηΐμ 18 δ δί 

ἯΟ δδγθ, δὰ ἰο οὈἰδίη τυ οἢ οὗ τῆδὶ τ πᾶν 
Ὠοῖ; [01 Θογίδ᾽ ΠΥ Ηθ 6818 Ὀδδὲ τὶ ὑμοβο ἐμαί 
ἂο πιοαὺ ΔΌΒΟΙ υἱοὶ τ ον 411 ἐο Ηΐμι. 

γν. 8. 9. Τιδὶ "γὙὸ ΔΥ τσαϊοΐ, ἰῦ ΘΟΠΟΟΙΏΒ 08 ἰ0 
ὮΘ ΒΟΌΩΓ, Τηο ᾿πβίγυοίίοῃ 18 το δΥΥ, δηὰ 8, 
ἀσππῖκθη 8ο] 16 8 ποὺ δ( ἰο᾽ Ὀ6 οἢ {16 τγδίοδι. 
γε. 10. Αβ 1ῃς χει, ρογζεοί, ἱτλ 1168 ἸΏΟΓΘ 6168 - 

Ἰγθδὴ ἐμ σοβὶ, ἐμοὶ δἀνδηῃοοιηθηΐ ἰῃὰ Ὑ]ΟίΟΥΥ 
ὁΥ6 ἐμοῖσ σοί πἰῃ β' ΘΟΥΤΌΡ(ΟῺΒ δπὰ ἱπῆστη  Ἶ68 
δηὰ (Βεῖν Ῥγόρτοβδ ἰοναγὰβ ροσίθοίοη. δϑιαδῥῥδὴ 
8.85 ἸΏΟΤΘ ΘΧΡΓΤΘΒΒ ΧΟίΌΓΟΠΟΟ ἰ0 Ὀοΐδ {μ0 ἱππταγὰ 
ἸΙΣΒΕΠ688 δηαὰ ἱποοπβίδ Ποὐ ὑπδη ἰδ πδίο 8] ἰο 08, 
(86 οοππίοτ- Ὀ]Ϊδϑὶβ οὐὅἩἨ ρουβϑου δ δηα ἰοιμρίδ- 
ἰδ ἴοη8 δῃὰ ἰο ουϊναγαὰ ΤρΡροβί (1018, δπὰ ἱπιροτίβ 
(86 ουσίηρ οὗἨ (ῃ6 ὁπ6 δηὰ βυρρογὶ διχδϊηβὲ ἰδ 
οἶβοσ. ϑιγεησίλεη, (80 στον οὗἁὨ οὐδὲν ρύδδθδ, 
ὀδρεοΐδ!ἷν χαϊπίηρ οὗἨ ΓΟΥΠΟΥ ΤΙ ΔΒ. Γ68 οὗ Π086 
ἔτδλοεθ ἩΒοσοΐῃ (ΠΟΥ͂ ἃγὸ ψϑακοϑὶ δηὰ Ἰούοβί. 

Απὰ δείέϊε, ἰΒουκὰ ἱξ δϑϑῖὴβ ἐμ ϑϑῖηθ, δηὰ ἴῃ βυὺῦ- 
δίδῃποο ἰβ [86 βδιὴθ ὙΪΓῈ (6 ΟἶΒοΥ ποσὰ δίαδὲῥῥελ, 
χοῦ 1ὑ δὰἀβ βοπιονν αὶ (0 ἐξ ὙΘΓῪ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΒΌΪΥ ; [ὉΓ 
1ὺ οἱ σιιῖβοβ ἰο ἠουμὰ οὐ Εχ ὉΡΟΩ 8 βυτὸ Τουπάδεΐοι, 
διηῃὰ 80 ἱπάθθϑα ΙΏΔΥῪ ΒαΥΟ 8} δερϑοί ἰο Ηΐτὴ ἨὮΟ 18 
{86 χουπάαίίοη διὰ διγοη σι οὗἉ 6] ον οσΒ, οἢ ἡ μότα 
(860 Ὀμ11ὰ ὈΥ ἔδὶ., ονθι 90 8ὺ8 ΟἸ τ δι, ἰὰ τότ 
Ἧ δδᾶγο 811 Ὀοΐἢ ὙἱοίοῦΥ ΟΥ̓ΟΣ βἷῃ δηὰ 16 6886 οὗ 
ἔτϑοσ, οδβἰ8 ὉΠ βητηθηὶ οὗἩ σρί τὶς, δηὰ ρόνον ἰο μ6Γ- 
ΒΟΥΟΣΘ δρδίπδὺ 81} αἰ Βου  ἶ6 8 πὰ δρϑδδυ]ίδ, [8.Ψὄ 
ΣΧΧΥΪΙΪ, 16; Μαίὶ, υἱὶ, 24--29.--Μ.] 

[γξξ. ὅδ. Βονασο οὐὗὁἩ 086 γυΐάθ οὐἤἁἩ Βυμ ]γ. 
ΥΣε. 7. Μοβὶὲ οὔ ΟΣ σασοβ ΔΓ ΟἿ ΠΟΥ ἱτη δ  ἰ ΠΟΥῪ 
οΥ δθουΐ ὉΠ ΘΟΟΒΒασ 68. ΕΔ δηὰ ἰγαβὶ ἴῃ αοά, 
186 1π74}}}0]0 δ}οιιοαΥ [ῸὉΡ {μι 61).---ὙΣΒ. 8. Οὖγῦ 
ΘΠΘΙΩΥ͂ 8 οχροσί ἰπ ὑπὸ γαυϊδίΐοῃ οὗ δὶ8 ἰδοὶΐοδ: 
ἀοίοαιοα, πο 'β Θυθἢ ΤΟΣ ἀδηρογοῦθ ὑ88ῃ υἱοίο- 
τίουθβ. οὗ δίδωσεν ἀνάπαυσιν, οὐδέ νικῶν, οὐδέ νικώ- 
μενος. Ῥ]δίο ἴῃ Ῥέα Ματοοῖ.---- Ἐπ. 9. ΤῊΘ τοο- 
εἶντοβ ἐο σϑδιδίδῃιοθ Δ.Θ {8 βίσοη ἷγ ρυΐ ὉΥ Τοῦ- 
(118, 1,δ. αὐ Μαγίψν, 8: ““ϑίαί οοη ποία ἐοη- 
δρεοίον οἱ υἱοίοτίε, Ασοποίλείει, ει υἱυια: Κνε- 
ἑαγολει, ϑρίσίια ϑαποίια: Ἐρ(είαίεε, Ολτίδέι «εδιδ: 
Οὕτοηα, εἰεγηπίίαίέ δγαδίιη, ἀπφεϊίοιβ ἐπ οοἰλε δμδ- 
δίαπίϊε ροϊξίία, σῖοτία ἕπι δεσῖα δεσζοτιιηι.,"---Ἵ πα. 10. 
ΤῈο ἀοὰ οὗ 4]1] χγτδοο.---Μομδιησηθα ποδὰδ ΘΥΘΙῪ 
δυγαί ΟΥ ΟΕΔΡΙοΣ ἀμόὰς 189 οχοθρέϊΐοῃ οὗ οῃ6) οἵ 
80 Κογᾶῃ ῖῖ {πδ6 ποτὰ δ ημαλὶ, αγταλπιαπὶ 
αγταλεεριΐ, οἰ κα σἴπρ, “Τὴ (88 ὭδΙηο οὗἨὨ ἐδὸ πιοδὲ 
τθΡοϊ] αοά,᾽ οΥ, 85 βοῖὴθ Ῥγοΐοσ, “" 1π {δ 0 Πϑπιθ 
οἴ ὑπὸ αἀοὰ οὗ 8]} χτδοθ.᾽" ΞΚΔΥΔΙῪ ΘΑΥΒ: “ΤΕ 
Τοτται]δ 18 ΟΧΡΤΘΒΔῚΥ τϑοοϊητοθῃἀο ἰῃ ἐμ Κογδῃ. 
Τηὸ Μοβδισηθδῃβ ῬΤΟΠΟΌΠΟΘ ἰὲ ἩΒΘΏΘΥΟΥ ὑπ Υ 
ΒΔ Σ 8 δηΐτηδὶ, δὲ ὑπ οοϊητηθηοεέσηοπέ οὗ 
ὑπο ὶν τοδαϊης δὰ οὗὨ 4}1 ἱτηιροτίδηΐ δοϊΐοπβ. [1 
ἴθ. τὶ ἢ ἔθ ἐμαὶ τ ΐσ {Π6 δίρη οὗἉὨ {8.6 ΟΥΟΒΒ 18 
τὰ ΟἸγὶρϊδη8. αἱάδρ, ὁπο οὗ ἰποῖρ οοϊορταιοα 
ΔΌΪΒΟΣΒ, 88 γ8, ἐπδὺ ΒΘ (ἢ 680 ἩὙΟΣΩΒ ὙΟΥΘ Βοηΐ 
ἄοτη ἔγοιι δου θῃ, ἐμ6 οἴου 8 δ6ἃ ὁ {86 δἰὰθ οὗ 
{89 οδϑέ, ἐδ 6 1848 ὝΟΥΟ 1016 4, ἐΠ6 568 γ788 τηογοΐ, 
{86 δι ἐ)8}8 ογοοϊθα {πο ἷγν ΘΑΥΒ ἰο ᾿ἰδίοη, {86 ἀογ]1]8 
ὍΟΡΘ Ῥτοοϊρ᾽ἰδίοα ἔγοτῃ {πὸ οοϑἰθδίδαὶ ΒΡ ΘΥΘΒ,᾽» 
οἰο.---Μ.] 

[ὕππ. δ. ῬΑΒΚΕΤΒΒΊ: ΤῈ6 οΥ α΄ἴπ8] νοσχὰ, ΒΘ ΓΘ 
Τοπαογοα 4“ 6 οἱοἰ μοὰ,᾽ 18 γΥῪ Ὀσδαί Ὁ] δηὰ οχ- 
Ῥγοβεῖσο 1ἰ δἰ χηϊῆοβ ἰοὸ οἷοί ῬΣΤΟΡΟΙΪΥ π1Ὰ 
8} ΟὐὐΟΙ ΟΥΔΙΙ ΘΔ] οῃΐ ἰϊοα ἸοοΒοΙΥ Ρο 
86 ὝΔΑΤΟΣ 11} ΚηοίΒ. Απὰ 1ὲ ἱπΡ1108, ἰδὲ (9 
ΒΌΠΙ ΠΥ οὗἨ ΟὨ τ βιΐδηδ, τ 10} 18 οπ6 οὗ (ἢ χηοϑβὲ 
ΟΥ̓ΠΒΠΊΘῺ 8] ςΥ8068 ΟΥ̓ {π01ν ῥχοΐεββίοι, Βμβου]ὰ σο- 
ΒιΒ ΠΥ ΒΡΡΘΔΡ 'π 811 (μον σομυθγβδίίοῃ, 80 88 ἰοὸ 
Βυγῖ κο ἐπ 6 ΘΥγ6 οὗἁ ΘΟΥ̓ΟΣΥ͂ ὈΘΒΟ]άοΓΡ, δηα ἐμαὶ (μ18 
δΙῚΪΔΡ]6 Τ866 Βου] ἃ Ὀ6 80 ΟἸΟΒΟΙΥ οοππθοίοα τ] ἢ 
οἷν ῬΟΓΒΟΏΒ, ἰμδὺ Ὡ0 ΟΟΟΘΌΓΓΘΠΟΘ, θη ρίδιΐοι ΟΥ 
ΟΔΙ ΔΙ (Υ ΒΒου]ὰ Ὀ6 406 [0 δἰγρ {Βϑτὰ οἵ ἰἱ.---Μ.]} 

ΨΕΚ. 8. ΞΤΑΝΗΟΡΕ: 886 δοδοῦ; ἰ8}9 δάνὶδο σοῖη- 
ῬΣΙΒ68 ποὺ ΟἿΪΥ 8 ἐθιηροσαὶθ 80 οὗ (ῃ6 οΥδαίιγο8 
ΔΡΡοϊηίοα [Ὁ ΟΣ βυβίθῃδποο δηὰ σοίγοβτηθηῖ, 
Ὀυΐ ἐπα φονοτησηθηΐ οὗὁἨὨ ΟἿΣ Ῥδβδῖοη8 ἃπὰ ἀθβῖγο8 
ἴῃ ΖΌΠΟΙΔΙ, τὶ τοβροοί ἰοὸ ΔΩΥ ΟὈ͵θοὶ8 ΟΥ ουὐθηίβ 
ὙΠ δίβοουοσ, τ ΐο ἢ (8 Ὀγοβοπὶ 1176 ἃτο τνοιί 
ἰο Ῥτόνοκο ἔοι ἰο0 γἱοθῃο6 δηὰ 6ΧΟ688.---ί.] 
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ΟΗΑΡΤῈΒ Υ. 12-14. 

ΑΝΛΙΤΕῚΒ :---ΘΙΔΔΙ τα οτι [86 οὐὐθοῖ οὗ {89 ΑΡΟΒΕ6᾽8 τ] ς, εαϊαἰδίίοιδ δηὰ Ὀομοάϊςιίου. 

1 Βγ Κιϊνδμμ, δ᾽ Αἰ 0 8] Ὀτοίμον πηΐο γου,} 481 δ  βρυΣ Ι δγὸ υχιδη ἀσφϑι 
13 οχβογίίηρ, δηὰ θυ ἔγίηρ; ὑμαῦ (18. 18 {86 ὑσὰθ στδοο οὗἉ ὙΠ Ποσοΐη γο βίδα 4Τ 

εδιιγοΐ, ἐλαΐὲ ἐδ αἱ ΒΑΡΎ οΙ, οἰοοίοα ὑοροῦμον τῖτ ἢ ψοῖ,, Βα] αὐθί γοα; δὰ δο αἀοίδ, Ματ- 
14 οὕ Ωγ βΒοη. Οτθοῦϊ γ0 010 8ΠΟίΒ6Υ ἩΠῸΒ ἃ [κἰ88 οὗ οβασγιγδ. Ῥεδοὸ ὅδ πὶ γοῦ 8]} 

ἐπιαὺ δύο ἰὼ ΟἸτὶβὲ δοβυβ Απθῃ. 
Το βγρὺ οὗ Ῥοίϑσχ.ἕ 

Ψοτοο 12. ΜΔ. πιστοῦ ἀδελφοῦ.-ἐλε (ΑΙ [ὨᾺ] ὑτοῖμον.--Μ.] 
ὑμῖν, ποῖ ἃς ΕΟ Τ., “ἃ ΤΑΙ ὨΖ] Ὀχοίμοῖ ππηίο γου,» Ναὶ ἀοροῃμάθηϊ ὁἢ ἔγρα Ψ α, “ΒΥ ΒΙΊνδσιαΒ, οἴο., 1 αν 

Ἡτιϊίθη ἴο γου."--Μ. 
[8 Βοιῖοσ σοΐϊαίῃ 89 ἐπόν ο ὑΓΩν λογίζομαι ἴα {80 οτ ἴδε), δὰ γοηάοσ, " ΒΥ ΞΠΙσδυῦδ, [9 Δ ΕΒ[] ΒτῸ- 

186 Γ, 8 1 σοοκοῦ, οἱο."- 
4 δὶ ὀλίγω νεαἴῃ (ὈΥ πιϑϑῃ8 οὗ ἴον πογὰβ.--Μ 

Οοά. ΟΟΙΌ. Οοά. Βίη., δο δεὶς ἣν στῆτε. Α.Β. ΔΕΥΒΒΕΌ ΒΟ ἘΠ εἰς ἣν ἐστήκατε-«Κ 1, ΤΊθΟ αν» 
ἄογῦ δῃὰ οἴμοσθ. ΤῺ τοϊχῃξ οἵ δυίϊδβου  Υ 16 Οἡ, {86 δἰὰθ οὗ ἰμο ἥγεῖ. Ἧ͵ὁ ΣΩΔΥ γοπᾶοσ, ἢ Ε. Υ. κ1ὴ 
ΨὮςῖ γὸο βίδα, ογ, ἢ ΑἸέογά, “ ἴῃ τοὶ δίαπὰ γ6."--Μ. 

οτρο 13. [δ ἡ ἐν τα τ τ κύρε φς σνυνεκλεκτήκα" μΜΠ0 (δὶ 16 οἸοοϊοά ἑοχοῖδποσ ψῖἱἢ γοῦ ἰπ ΒΑΌΨΙΟΣ ; 8ο Θγιδπ, 8380 
ποῖθ Ὀ910ν.--ΜιΡ] 

Ψοσοο 14. Αἰ μύρῳ τοῦδε ἀσπάσασθε:εή ἀσπάζεται, Υ. 18, “ εα]υ10.".-Μ.] 
Α οὔ Ἰ]ογο.--Μ.] 
Βοο. πὴ Κ.. 1.., δὰ ΤΌΔΩΥ Ὑϑγβίομβ ἰηϑογίδ ἔσο ὃ δἴϊον χριστῷ.--Μ.] 

[Ὁ Το σαυδοτίριίου πετροὺ Α. οὐοῦτα 'π Α. Β.; δίῃ. τοὺ αγίου αποςτολου πετροὺ χαθολιχὴ 
επιςτολὴ α' 1..-Μ.} 

ἘΧῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

γεβ. 12. ΒΥ Θ᾿ ναηι---ἰὰ ἔονν ττοσᾶξ.-- 
ΒιΙναοδ 18 ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΌΪ (86 ΒΘτ10 885 ὅ)λα5, Αοἰδ 
χυ. 22. 21. 82. 84. 40: χγὶ. 19. 26. 29. χγΥἱὶ!. 10. 14: 
χΥΪ . δ ; 89 οοπιρδπίου οὗ δι. Ῥϑιὺὶ (1 ΤΉθ688. 1. 1; 
2 ΤΉ 688. ἱ. 1 ; 2 ογ. ἱ. θ)ὲ. Ηδ δοοοιιρδηϊοὰ {86 
ΑΡοβίϊο οὔ Ϊβ8 βϑθοοῃὰ σαἰββί ΟΠΔΤῪ ΟΌΓΩΟΘΥ, δηὰ 
τ85 ΤΣῊ αἶπὶ αἱ σον πί ἱῃ Α. Ὁ. δ8. Αοἱβ χυΐὶ. ὃ. 
ΤῊο βἰδιοιηοηίδ οὗ [Δοδτδηη, ἐμαὶ ΕῚγδηυ δηὰ 
511828 ἃτὸ αἰβοσοηΐ ὈΟΓΒΟΏΒ, οδπποΐ Ὀ6 Βυϊδίδῃ- 
ἐ(ἰαιοα. 8960 Ἢ οἶθ8.---Ἦςμῖν ἰδ ἰο ὈῸὸ Ἰοϊποὰ τὶ 
ἔγραψα, ποὶ 1 τοῦ πιστοῦ, ὙΪΟῺ τγου]ὰ Σοαυ 6 : 
“οὗ ὑμῖν πιστοῦ. ατοὐϊα οΧΡ]ΔῖηΒ ἔγραψα οὗ ἃ Ἰοδί 
ΜΟΪΒΕ16, Ὀαὶ {Π18 15 ααϊύθ ΥὈἰΓΓΑΓΥ, οὗ. 2 Ῥεί. 111.1. 
Ι τυυοῖθ ὮΥ 3: ν8 0.8, ΤΏΔΥ Ιη68ῃ, 1 δαγο (Δ]1]ο ἴῃ 
᾿ΐβ δδβἰβίβῃησο ἴῃ σις ; (818 Θχροδβὶ ἐἰοη. ΒΘΘΘΠΙΒ 
ἰο δ βυδίαϊποὰ ὮΥ {δῈ ἰγδαϊΐοπ, ὑἰμΒαὺ Ῥοίοσ τγλ8 
ΟὈΪ χοὰ ἰο υ86 8} δΙΩΔὨ 6.818; ΟΥ Υδίμον, 1 βοῃὰ 
γου ὑμῖ8 Ερ᾽βι1]9 ὉῪ 6 δῃηὰ οὗ δ: ναπυβ, 8δοὸ Αοἱβ 
ΧΥ͂. 28, δὰ ἴῃ (6 Β ΒΟΥ ΟῚΒ ΟΥὗἨὨ ΒΟΥΘΓΆΙ οὗ 
Ῥδυ}᾽5 Ερ 58.168.--- 9 ΔρΡροβιίΐου τοῦ πιστοῦ, οὗ (110 
Ὀχούπον δι 7] ἰο Φ 6818 δηᾶὰ ἰδ Ομυσοῖ, δηά 
ΨΟΡΙΏΥ οὗὁὨ 4}1] οοηδάοδῃοο, δπὰ (86 οἱτουτηδβίδποθ 
ἐμαὶ ν. 18 βρϑοὶῆθβ πο βαϊυίδίίοι ἔγοσα Εἷτη, ἔβυΟΌ 
(86 Ἰαίίοῦ νον. Βυὶ ὡς λογίζομαι, 1 τοοϊκου, 1 
ΒΊΡΡΟΒΘ, 18 ἀφαϊδῖίσο. ὅοσηθ οοπῃδοὺ ἰΐ σῦς δὲ 
ὀλιγῶν:  μαγὸ πυϊψίθη πῃ ΤῸ τοχᾶδβ, 1ΐ ΒΘΘΠΒ ἐο 
Πγὸ, 881 (δἴπκ, σοπδίἀογίηρ ἰδ 6 ἱπηροτίαποο οὗἉ ἰδ 6 
Βα ͵]οοῖ. Βυΐ βυ οὶ δὴ ΔρΡροβιἐΐοῃ νου] μανο Ὀ6 6 
ἸΏΟΣΤΘ ΔΡΡτοργίαίο ἰη ΗΘΌ. χὶϊ!. 22. Ἡδηοθ Οἰμβοσδ 
)οῖπ ἰδ ΙΓ τοῦ πιστοῦ, Βαγὶηρ ἰμαὶ Ῥοίον ἀϊά ποί 
Κποῖν, ἔγοπι ῬΘΥΒΟΙΔ] οσρουΐθποο, (9 δά 61} οὗ 
ΒΗ] νη ἴῃ 18 ῬΘΟΌΪΙΔΡ το]αἰΐοη ἰο ἐμο86 σοηργθ- 
ξεϊλοηβ, 8:1}1 18 σου]ὰ ποὺ 141] ἰο ἱπάϊοαίθ ἃ 
ῬτΟὈΙρ δἰ 168] ΟΡ πῖοη οὗ ὑι18 Ὀτοίμου, ουθα ἱμβουρῃ 
ὡς λογίζομαι Βῃου]α 06 τοηπᾶογοὰ, “488 1 δὰ ἐ]Υ 
ΟΥ̓ σοα ΘοΟΠσοΣπίηρ δἷπι,᾽ οὗ, Εομ. 111. 28  Υἱ. 
11, Βεσδ δ᾽γοδαν συ ΚΒ, {μαὶ ἰΐ 18 ἀου θέ] 
ἐμαὶ Ῥοίοῦ βουἹὰ Βᾶνθ ὑσχαϊβοα ἃ δ, γὼ Ὁθ- 

Ἰοηροὰ ἰο ἐμ ἡγουμένοις, Αοἱδ χγ. 22, ἰπ εποὰ 
γδχῦθ ἰΘΥΙΩΑ, ΡΥ συ 5 υ]ν 1 6 ἐπ δηἀοὰ ἰο Τοθοια- 
ταθπαὰ δἷτη 88 86 ὈΘΒΓΟΣ οὗ ἐδο Ερὶδιϊοθ. ΤῈ6 
τοοδὺ παίυγαὶ οχροβίϊΐοι 18 οὐὈἰδὶ πο ὈΥ οσπηροί- 
πᾳ ὡς λογίζομαι ΔΒ διὰ Σελονανοῦ ἐγ “«Ἰ οὐϊ- 
ου]αὶο ἱμπδὲ γοὰ "11 τοσοῖνο ἐμἷβ ΕΡίδβῖ1]6 ὈΥ͂ [88 
διὰ οὗ Κ᾿: ]νδηυβ,᾽ το τγ88 ἐμ 1685 σοΥ δὶ 
Βἷποθ ἐξ τ88 ἀοδὶσηθὰ ἰο ρ888 ἰβγουρ (86 Βδπάθ 
οὗ βϑυδσϑὶ σοηρβτοχζδϑίΐομβ. [{ (818 Ἰπιοσρτζοιδίϊοι 
8 δογγϑοί, ἔγραψα διὰ τοῖογβ ἀθοϊἀ66]γ ἰο (ἢ ἰγϑ8- 
τηϊββίοη, δῃὰ ποὺ ἰο {6 Θοτηροβί (ἴοι οὗ {80 ἘΡΙΒέ16. 
[Βαυὲ 86 ἀθονγο οχροδβί(ϊοι οὗ ὡς λογίζομαι ΔΒ (0π- 
ποοίοὰ τὶ τοῦ πιστοῦ, ἰδ ΒαΓΑῚΥ Ἔχμαυδίίνα. [ἢ 
ΒΘΘΙῺΒ ἰο Ὀ6 {86 τηοδῦ παίυ τ] δσοππϑοίΐου, δῃὰ ᾽η- 
ἀϊοαίοθ, δᾶγ5 ΑἸέογὰ, ὑπὸ Αροβί]θ᾿ Β ̓υάσπηχοπὶ 60Π- 
οοΐης δέ νδηυδ, ρίνθη, πο ἴῃ ΔΗΥ͂ ἀἰδραγαζο- 
ταθηῦ οὗ Βΐἴπι, πον ἱπαϊοδίϊηρ, α8Β 6 οιίθ διὰ 
Βοηζοὶ, ἐμαὶ μ9 ψγ88 ποὺ Κπόονῃ ἰο Κὲ. Ῥοίοτ, Ὀυὶ 
88 ἠογ λγίηρς Εἶτα ἱῃ Βἴ8 τηϊββίου ἰὸ (86 οἰ ΓΟ 68 
δἀάγοδββοα, τὶ 86 ΑΡοϑβι]6᾽ Β γυϑοδοσωχῃθῃἀδίϊοα, 
ΟΥ̓́ΘΡ Δηὰ Δ ογο ἐμ δοαυδϊπίδηοοθ 816} (86 τεδα- 
ΟΥΒ ΤΔΥ ΔΙΓΟΔΟΥ μαγο ᾿δὰ τσ ἢ μἷπι.---Μ.] 

[ΟΚΌΒΜΤΟΒΤΗ :---ι, Ῥοΐου δυόθομοθ ἰο ἈΪ8 
Τοϑάοσβ, ἐπμδὲὶ 5... Ῥαὺυ}8 ζο] ]ονν- Δ ΌΟΌΓΟΣ δθοῃς 
ἰῆθια, Κ1148, ἰ8 ““(Πποἷγ [αὶ Ὁ] Ὀτοίμοσ." ΗΘ 
68118 5ι. Μαυκ Ηἷβ βοῃ, τὸ δὰ οῃσθ 7α] το ἴῃ 
ἐμ {1 8, θὰ το δά αἴοστδσαβ ῥγοδομθᾶ ἰὸ 
μοὶ ἰπ Αβὶβ (869 0]. ἱν. 10; ῬμΊ]οπι. 34), δπὰ 
σου 5 . Ῥϑ], τυυ  εἶπρ ἤσοτῃ Εότσαθ ἰο ἴπ 6 ΘΠ ΓΟΝ 65 
οὗ Ῥμγυεία, το ΐοηβ 88 Βοῖηρ ἔμ γθ δπιοηρ δἷ8 
οὐ ἰγὶθα δηὰ ἐγ βίο γί ο ἢ 45, ἀπ ἃ 08118 μἷπὶ “ 8318- 
(6 Ὑ᾽5 ΒΟ ἰο Βασθαῦδ8.᾽" 

5. Ῥϑαϊ, 88 ψ}6}} 88 5:. Ῥοίδυ, πον δἷ8ο, οὐ (ἢ 6 
ΟἾο8θ ΟΥ̓ Πἷ8 ΘΆΓΘΟΡ, ττίΐοβ (0 ΤΊ ΩΟΙὮΥ δϑουΐ {π6 
Β8Π16 ἰΐπηθ 85 ἰ86 ἀδίο οὗἁ {818 ΕΡ᾽βι]6 οὗ δέ. Ρεΐετ, 
Δα ὈΘΔΥΒ τὶίη688 {πὶ Μδτὶς “418 »χοπίαδίε ἰο δα 
ἴον (86 ταϊπἰβίσυ,᾽" (2 Τίπι. ἰν. 11). Απαὰ δι. Ρείεγ 
Β6σθ οΐπ8 Μασὶς τ Β1148, τῆο δὰ οὔοθ ὈΘΘΩ 
Ῥτοΐοσυοα ἴῃ ἢΪ8 ΤΟΟΠῚ. 

830 ΤΩΔῪ 811 πγουιπὰβ θ6 μοδὶϑὰ, βπὰ 411] ἀπὲ τ- 
6668 600889 ἴῃ (89 ΟΒΌΣΟΙ οὗ ΟἸχὶδί. 80 πιαῪ δὶ 



ΟΗΑΡ. Υ. 12-.14. 

{ΑἸ 16 ΣΕ Υ8. ὯΘ ΤοσοΥ ΓΘ, δηα ΟΕ ἰβίΐϑη ΒΥ Ῥχο- 
ταὶ, πὰ Οοα᾽ Β ΦἸΟΣΥ Ὀ6 χρη βοα ἴῃ 8}1 ῬΟΥΒΟῺΒ 
δηὰ ἴῃ 811 ἐπίῃ δ, (του 9 6808 Ομ σἶϑί !--- ΝΜ, 

δὶ ὀλίγων, δ! ΟΧΡΥοδϑίοι οὗ τηοα δίῃ, δὰ δῆ ὃχ- 
διογιϑίλοι ἰο 86 (86 11{1160 ΘΟὨΒοΙ ΘΠ ΙΟΌΒΙΥ, 
ἘΣΧΒοΥΤΙΠ6.---παρακαλεῖν, ἴο ΟΠΘΘΡ, ΘΠΘΟΌΓΒβΘ 

Δ σΟΏ 8016, Τ18 18 {86 τηϑδῖὶῃ ἀδδίχῃ οὗ ἐπὸ 
Ἐρίδβι]9, διὰ (86 Ζ]Β]πιοπὶ οὗ ὑπ6 ομάῦρο ΟἸτὶϑὶ 
ξδνο μἷπι: “ Βιχϑηρίμ 6. ἐγ Ὀσεί Βσθ,᾽) υ}κὸ χα]. 
82, ᾿ 
ΣοθΌἱὩΕ.---ἐπιμαρτυρῶν.---Βοη 6] ΓΟΐοΥΒ ἐπὶ 

ἰο (86 ἰοϑιϊπιοην οὗ Ῥϑι], Ἡ ΒΙΘᾺ Ῥοίον ἱπίοπαοα 
ἰο οομῆγῃῃ. που τοϑβοῦ. [Ι{ σδίμοῦ ἀδῃοίοθβ 
(86 Θοπ στη δίϊοη οὗ (86 ΟΥΓΔ] δηπουποοιηθηΐ {86 
μεἀ τοοοϊνοα, Τῇ χοδι]ί, ἰμ9 βυθδίδηοθ οὗ ΚΝ 
18 ξοπίαἰποᾶ 1 τὌὍ6ἃιὗας 70]]Ο 78. 
ΤΒδὶ τα 158 1:6 ἔστι βτδοθ οὗ Θοῦ, γἱ:.: 

Ἰδὲ γοὺ μαῦθ Ὀθθῃ Ἰηϑὰθ Ῥδγίδ κου οὗ {86 ᾳ7δοθ 
οἵ Οοἀ ἰσυ]γ, δπὰ ποὶ ΟΠ]Ὺ ἱτηρ ῖ ΠΑΥῚΥ; {μὲ γοῦ 
διδπὰ οὰ ἰπ6 υἱχαὺ Ιὐδηάπεϊοε, ἔγΟΠῚ ΒΟ γοῦὺ 
Ἰηϑὺ Ὠοὺ ΒΙῸΣ ὙΟΌΓΣΒΟΙΤΟΒ ἰ0ο Ὀ6 Ρυδιοα αν: 
866 Οἱ, 1, 10. 20; 1]. 4. ΒΥ χιθ8}8 οὗἩἉ [89 ῬΤΘΔΟΣ- 
ἴῃ οὗ (Ὡ6 6 0506], {ΠΥ δὰ θδθὴ Ὀτουρδὲ ἱμγουρἢ 
ἴδι!} ἰο (ἢ 6 Ῥοββθββίοῃ δηὰ δῃϊογιηθηὶ οὐ ἰδθ 
εἴλοθ οὗ αοα. ἸΤΒοτοὶῃ (Π6ΥἹ ΒΒουϊὰ Ββίδη ἃ ἔσσῃ 
δηὰ στον, οὗ, 6ἢ. ἰἱ. 8. 21; ἰϊ. 7, 9. 10.---ΙὯ ὑπο 
ὙΟΥΒ ἰμ8ν τιϊρσῦ Θοτηθ ἰὼ ἀουδί 1 ΠΟΥ ὍΟΓΘ 
τῖρδὶ δῃὰ βίδπαΐπρ ἐπ {Π6 στδοο οὗ αοἃ: βταί, Ὁ 
Ὀεης δΒυσργίβοα αὖ ἱμβοὶγ βυϑδουΐηρθ, βϑοοηὰ, ὮὉΥ͂ 
ἴα]86 ἰθδοιοσβ.Ό 965} ἰσδοθο 5 ΟΥἨὨ ἰ88 ΔΥῸ 
(8]164 ἰπ αποδίϊοι, “ ΒΟΙΒΟΣ 186 ΘΑ] αἰΐδη8 ὝΘΓΘ 
διδῃά της ἰπ (116 σὰ 6 στασο οὗ αοα.᾽ ΑἸΟΣ γα σγὰβ 
Οἶμεῦ βοάυοοῦβ, τ Ββοῖὰ Ῥοίοσ ἀθμοῦμοοΒ ἴῃ Βἷ8 
βεοοπ ἘΡἰβι1]6, πιδὺ μᾶνο δυΐβθῃ ἰπ 8086 δουῃ- 
ἴγπ1ε8, δὰ ὑγϊοὰ (ὁ χπᾶκοὸ ἔμ ο86 ΟἸ ΓΙ δι π8 Ὀο]ΐονο 
ἰδὲ {λ6} ᾿οσθ ποὶ βίδιαΐης ἰὼ 189 ἐσθ χτϑοθ οἵ 
6οἀ.᾽ Βοοβ. 

εἰς ἣν ἐστήκατε----ἶνι τ ΒΊΘΒ γ6 ΒαΥΘ Θοτη9 ἰ0 Βέδπα 
ἈΠ 5.}}} βίαπά. [860 ποίθ ἱπ Αρραγ. Οὐ. 
ἘχΟΠΙὮ]]ΟΣ οοηδί ὁ. ἐστήκατε 88 τηοϑύ δυιμοπίΐο, 
δαὶ [80 ῥΡΤΟΌΘΌΙΠΥ 18 δίσοπς {μδὺ ἰξ 8. ἃ οοττθο- 
ὧν τὰ Βομ. γ. 2; 1 Οογ. χυ. 2; 860 ΔΙζοσὰ, 

Υχκμ, 18. Εῃῆο ταὶ ἰ5 οἹϑοϊϑᾶ τοροῖδοσ 
ὙΠῚ γοῦ ἐπ ΒαΌνϊοΣυ δβαϊαϊοῖ τνου.-- 
“Ὑ78ὲ ἀθοίχῃ οὗἩ [86 βα]αϊδίϊοῃ τοὶ ΖΌ]]ονγ ἰδ 
ἴ0 δΕδΌτα ἴδοι ἐμαὶ Οὐ ὈΘ᾽ οΥΟσΒ Βανθ ὑπο ῖγν 
ῬΕΓΒΟΥΘΓΒΏΘΘ ἴῃ ἐμ6 ἔδ: ἢ δηαὰ υ] ἰτηδίθ δα] γί] 0 
ΕτεδΙΪῪ αὖ ποανὶ.᾽"--- ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτή.---- 
Το πιοδὶ ουστοηξ ὀχροβί(ΐοῃ 18 ἰμαΐ ἰξ ἀδποίθθ ἃ 
σὐπστοραίΐοη δὲ ΒΘ Υ ΟΣ, οἷ. οΚ. ;. 1. 8.0 ἐδὸ 8δῃ- 
οΙδΐ ὙρΥ βίο 5, {Π6 1. ΠΟ ΓΒ 8 ἃ ΓΟΪΌΤΙΩΟΥΒ ἀο γ ἰοὸ 
ἴδο οἰ θοπί ἢ δα πα ΣῪ ; 506  οἷδ8β. ΤῊ Υἱοῦ οὗ 
οἰ οτα, ὙΠῸ δχρ δίῃ ἰὲ οὐὁἩ Ῥοίθσ β τὶθ ΟΣ ΒΟΙΩΘ 
ΒΟ] δὰγ αὐ ΒΘΌΥ]ΟΙ, 888 ἴπ 15 δυο ἰΠ6 οἷγ- 
οὐπιδίδηοο ἐμαὶ [Π 6 ΠδΙη68 οὗ ἐπα γ᾽ 418]8 ΓΟ πλθ- 
᾿ἰϑησὰ ἱτητηοάϊαίοὶν ὈΘίΌΤο ἀπά δἴνοσ {μ18 ϑα]υίΐδ- 
Πα; δαὶ ἰξ του]ὰ Ὀ6 Τα ΟΣ βίπσυϊαν ἐπὶ Ῥοίοσ 
Ἐῃμου]ὰ ἀοβουῖο 818 νῦῖ[θ ΟΣ δποίμον Δὰν 80 ροτὶ- 
Ῥθγαδι θα Πγ 885 βμὸ ἐμαὶ 18 οἰθοίοα ἐοχοίμοσ τὶ 
οα ἷἱπ ΒΑθγ]οη. ΤὨΐϊβ που]ὰ τοαυΐγθ: ΙὨΥ͂ 60- 
εἰθοὶ (0π6) το 18 ΠΟῪ ἔπ ΒΑΌΎ]Οα. 2. 98ο. ἱ. 18 
ῬΥΟΌΔΟΪΥ τοΐοσβ ἰοὸ ἃ οοπρτοβαϊΐοθ. Ηοδηδηι. 
Ἡ οδίπρου.---βοιηθ ὀχροδίίουβ 860 ἴῃ ΒΑΡΥΪΟΙ 8 
τείότεποθ ἴο ΒοΙΩΘ, ὁπ δοσοιιηὶ οὗ ϊ8 Βοβι 1 γ ἰο 
Ομ διἰδηϊγ, οἵ, Βον. χίν. 8; χτιὶ, ὅ. 18; χυϊὶΐ. 
2.10; οἴμοτα ἴο Φογυβδοτ, δὰ οἰλοσβ αρδὶπ ἰὸ 
Βδῦγ]οα ἴῃ Ἐργρὶ, Ὀαὶ πίοι τσὰδ ΟὨΪΥ 8 Βοπθδῃ 
ἸΠΠΠδτγ μοοὶ. Ἧ6 Ῥχοΐοσ, πὶϊὰ Ἢ οἶβθ, ἐπὸ οχρό- 
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δἰ ἴοι δοσογάϊηρ ἰο τι βῖοι ἐμ Ἰΐοτα] ΒΔΌΥ]Οη ἰὰ 
Ομδ]άθδ 18 τηθαπί, ΔΙ που ἢ γὸ ΒᾶΥΘ πῸ δοοοιπί 
Οὗ ἃ ᾿ΟΌΣΠΟΥ οὗἩ Ῥοίοῦ ἰο ΒδΡΎ]οη. 186 ἀοδὶρ- 
ΒΔΙΙ0.. ΟΥ̓ Ἰλοιλθ ὈΥ (86 ἴθστῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ ΒΘΘΙῺΒ ΟὨΪΥ͂ 
ἰο δἰ ἃ Ἰδίοσ ροσϊοά, δῃᾷ ἰο Ὀθ 111-βυϊθα ἰο ἐμ Βι}}6 
οὗ ἰμὸ Ἐρίβι]9 δὰ {μῸ βοῃάϊηρ οὐ Βα] υἱαιλομδ. 
Αοοογαάϊηρς ἰο δομοιΐροη, [6 760 ν}8 ἀϊὰ ηοὐ Ὀερίῃ 
ἴο 6811] οπιο ΒΑΌΥΠΟΠ ὑπ] δὕοσ {μ6 ἀδδίχυοί οι 
οὗ Φογυβα θη. 

ἹΜδσοῦδβ, ΤΥ ΒΟ .--- ΥΟΌΔΌΪ ποὺ 18 αοίαα] 
ΒΟ, 88 ἯΘ ΠΑΥ͂Θ ὯῸ0 ᾿ΠἔΟΓΙηδίϊο οὐ ἰἐαὶ ποιά, 
Ὀπὶ δῖ8βΒ βρἰγίίυδὶ βου, Μυῖκ {μ6 Ενδηρο]βί, οἵ, 
Αοἰἷϑ χὶϊ, 12; 60]. ἰν. 10, ῬΒ1]. χχῖν.; 2 Τῖπι. ἰν. 
11; 2 Τίη). ἱ. 2; 1 Οοσ. ἰν. 1δ; 68]. ἰν. 19: Μαΐϊ. 
χΧὶϊ, 27. Ῥαρὶδβ γοροσίβ ἶσα ἰο ἤανο Ὀ6Θη Ῥρίοσ Β 
ἱπίογργοίον, 80 Του 011} }8ὴ δπὰ ΟἸοπποαὶ οὗὨ Α]οχ- 
δα γα. Βιυιΐ τ βίαιοι ῖβ οὗ {ἢ 686 ΓΔ Π6Γ8. ἀο 
ποὲ δυσϑηὺ {μ6 ᾿πίροσγοηοθ δαὶ (μ6 ΕΡΙβι16 τϑβ 
υτϊίθπ ἴῃ ΒΟΠΊΘ, 88 ἃ ΒΡΌΣΙΟΙΒ Βυ βοχὶ ρίΐοη ἴῃ 
ΒΟΥ͂ΘΤ] ΔΗ ΒοσὶρΡὶ8 ἀφο] ΔΓ 68. ᾿ 
γε. 14. ,(Θαιαῦΐθ γθ9 ΟἹ βῃ οῦξ 9. ἐπ ἃ ἰσὶθα 

οὗ 1ον6.---ΟΥ 1 Οον. χυὶ. 20; 2 Οογ. χὶϊὶ. 12: 1 
ΤΊ 58. νυν. 26: Βομ. χύὶ. 16. Το ουδίοιμι οὗ α 
ἈΟΪΥ ὈΓΤΟΙΒΟΣΙΥ Κ'δΒ 88 αὐ {αὐ {ἶτὰθ ὉΠΙΊΎΘΣΒΆΙΠΥ͂ 
ΟὈβοσυϑα δὐποης ΟἈΥΙβλη8., “1 ν͵ὰ8Β ἀφδίρηθα 
ἰο Ὀ6 186 868] οὗ ΗΒ Ἰονο ἴῃ ὙΟΒΘ πᾶπηθ {Π6Ὺ 
ἸΙββοὰ ὁπ δῃοίαν, Ὀὰΐ α8ο ἰδ 5608] οὗ (ΠΟΙ ΟΥ̓Ω 
τη 8] Ἰονο, ῸΓΣ τὶϊποῦὶ ἰδεὶηρ 118 οχ βίο [ῸΣ 
δτδηίοα βυο ἢ ἃ σασρο σουϊὰ ΒΑΡαΪΥ μᾶνὸ ὈΘΘῚ 
εἰνοι.᾽" ὙἩΠοΒίΏρον. [ΕῸΥ ἃ {1} δοοουηί οὗἨ (818 
ουδϑίοχη, 5660 ΩΣ, ἤεαϊ- ἩΟγίοεγδιοῖ, 8.. ν. 88. 

Ῥθδοϑ---Ασθῃ .---εἰρήνη, Β66 οι. 1. 2; Βοπι. 
χΥϊ. 24; ἘρΆ. υἱ. 28. 24: 8 ὅπο. 15. 10 ἴδ [89 
Ρθδο0 οντηρ ἴγοση ζτᾶσθ. 1ὲ 18 δη)ογρα ΟἿΪΥ ὈΥ 
ἰμόοϑὸ ἯὮΟ ἃσὸ ἴῃ Οιχῖϑὲ 9 6βὺ8, Ὀὰὺ ὉΥ αἱ 118 
Βἰἰυαίοὰ, 1 ΟοΥ. ἐ. 8; ῬΒ1]. 1. 2; Ὁ]. :. 2.--ὠἼὀᾷχιήν 
18 ΔΕΓ ΩΡ ἴὰ ΠΔΗΥ ΙΔ ΒΟΥ ρίΒ. 

ΗΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ,. 

ὙΒΙΘΆ ἀγὸ (8λ9 ᾿π78111}0]6 ΤΘ ΙΒ οὗἩ ἐμο βίδίθ οἵ 
ατδοοῖ “1 ἰΒ 8 ρτοδί συλ}θρὃὦίο τηλκο {μο80 80 
βίδπα ἰπ ἐπ σὰ στο οὗ αοἂ ἀουδὲ ἐμεῖς βίαίθ 
οὗ στδοθ, ΟΣ δἰ Ἰοδβὲ 9 Θῃ ἀΘΔΥΟῸΣ ἰ0 ΤηΔΚ6 ἴβοσὰ 
Ὀ6] ον ὑμαῦ {ΠΟῪ Ὑ7}}} ΙΒ ΤΟΙ δ ὈΘΩΊΠΠΟΓΒ 
ἰὼ ΟὨ γι ϊδηϊγ, Ὀδσδαδο, Τουβοοίι, (ΠΘΥ 8.0 ὑῃ- 
Ὑ1ΠΠηρς ἴἰο σαδιϊχαίθ ἱμποῖν Ὀοάΐϊοβ πλιὰ Βοῖμθ υῃ- 
ΘΟΙΏΙΊΟΙΪΥ Βεαγὰ ἀΪ801}}1η6, ἰο οἷ Βοῖῃὴθ ῬθΟΌΪΔΥ 
ῬΆΣΊΥ, δηὰ ἰο γϑοοὶνθ ΒΟΙμ6 ὉΠΟΟΙΩΙΊΟΏΪΥ δἰρσῃ δὰ 
ΡῬτοίουμπα πίδβαάοτῃ οὗἁἨ ϑ τη ΐομ ὑπαὶ ῬΑΣΥ, πιΐδουί 
ΒΩ ὙδΥΤαπί οὗἩ Ηοὶγ Ἦ τἰΐ, πᾶ ῖκοβ Ὀοδβί, οὗ, 6]. 
γ᾿ 10; ἱ. 8. 9; 2. Ῥεί. 11). 17, 18.᾽" ΒοοΒ. 

ΒΤΑΒΚΕ:--- ΒΟ  οΥοβ βίδη ἃ θυ ἷπ παρᾶ ὈοΙἢ 
οὗ ἱπδβίσχυοσίΐοι δηᾶ οχμοσίαἰΐοη ἰο σομβίδ ΠΟΥ ὈΠ- 
ἀον (6 ΟΥΟ85 1π [8:6 σουγΒ6 οὗ ΟἸΣ δ 1δηγ, Ῥσον. 
ἶχ. 9.--- ΜΔΏΥ 8. 0Π6 ΤΩΔῪ ἰτηδφίηθ ἰτι 86] ἰο0 βδίαπα 
ἀπ στδοο, ἱβουρῇ Β6 δ πᾶ οσ τ ταί δηα Ἰοβίηρ 118 
Βορθρ6. Ηον τυοῖ ἀοροπὰβ ὉΡῸΠ ΟἿ Θ᾽ Β Ὀδὶηρ 
Τουπὰ ἰπ πο ἔσὰθ στδοο οἵ αοάᾶ, δπὰ οὗἉ Ὀοΐπρ τἱὶ- 
ἰ8}}}7 αϑδυτοά ἱἐπογοοῦ Ὀοΐῃ ἱμΆΥΪΥ δηὰ ουἱΐ- 
ὙΑΙΪΥ, 2 ΤΊπι. 111. ὅ.---Ἴἴ δ ἃ ουδίοτῃη οὗἁ Ἰοπρ 
ἀυγταίίου ὑπαὺ οδο ἢ Β6Χ, 28]6 δῃηὰ ἴθιηδ]ο βερᾶ- 
ταίθὶυ, ᾿εϊββοα, [Μκ0. υἱἱ. 46. 46, Ῥοδοῦὺ δῃὰ Ὁ τὶβί, 
π6 Ῥτίποθ οὗ Ῥϑᾶδθ, βὸ ἰοροί ΒοΥ.--- 050 ἀθβῖν- 
οἱ ρϑδσθ, τη υδὶ Ὀ6 ἰῃ Ομ γτῖδί. ὙΏΟΒΟ 18 'ἴπ Ηὶ 
888 (σὰς Ῥϑδοὺ ψ»Π 41} {π0 Ὁ] βδίπ 8 οἵ δα] γυίϊ θη 
ἴΌΤΟΥΟΙ δ δυο, ὅηο. χυὶ. 88. 



θ6 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΑ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

1.1800:---"Ὸ γοῦ δίδπα ἰπ {86 στδοθο οὗἩ οὐ 
ΓΈΙΟΗΤΟΝ :---ἴὸ ἰοδυ λυ ἰλ0 σὰ χτδοῦ οὗ αοα 

--ἰὰο επὰ οἵὗὨ οὖσ ργθδοβίῃρ.-- -Μ.] 
[ΝΈΑΝΡΕΕΒ:--- 7 ὕγδίθυῃδὶ Κὶδα ἩΪΠῈῈ Ἡδῖο ἢ 

᾿ς ΘΥ͂ΘΓΥ͂ 016, δΔ.ἴοΓΥ Ὀθοίηρ Ὀδριϊεοῦ, τδα τοοοϊνϑὰ ἴῃ- 
ἰο {Π0 ΘοΙητη θα: ἐγ, ὉΥ (16 ΟἸ ΤΙ δ 85 ἰπΐο τ ΒΟΒΘ 
ἱπατηϑαΐαίθ {6 ον δὶ μ6 Θπίογοα --- το {ἢ 9 
ΤΟΙ ΌΘΤΒ Ὀοδίονγοα οἢ Θϑοῖ Ομ υδί ὈδίοΣΘα ἐδ 9 
ΘΟΙοὈΣαιΐου οὗ ὑπ6 σομιηιπίοῦ, δὰ τῖϊ δ ΣΟ ἢ 
ΦΥΟΥῪ ΟἸ τ δύδδη βα]υϊθὰ ἷ8 Ὁγοίμον, ἰοῦσα ΒΘ 
ὮΘΥ͂ΟΙ ΒΔῊῪ ὶπὶ ὈοΐοΣθ---Ἦ88 ποῦ ΔῊ ΘΙΩΡΙΥ ΤΌΤΙΩ, 
υὺ ἰλ9 ὀχρσχοβδδίου οὗ Ομ εἰδίΐδη θη κβ, ἃ ἰοκθῃ 

οὗ {πὸ τοϊδίϊοπ 'πὰ ὙΔ19 8 ΟΕ τ δεδπβ δοποοϊνοᾶ 
{ποτ Βο 68 ἰο βΒἰδπα ἰο οδοῖὶ οἴμοσ. [1 πῶβ {μπῖΐβ, 
ἱπαοοά, τ ιοῖ, ἴῃ ἃ οοἹ]ὰ δπὰ βο] 8 δρο, βι σοῖς 
ἐπ6 Ῥαρδὴβ τὶ πόπᾶον: ἰοὸ ὈΘΒο]ὰ πὰδπ οὗὨ ἀϊΐ- 
ἴογοπὶ σου π γ 68, ΤΒΏΪΒ, βίδροβ οὗ ουϊίυγο, 80 ἴπ- 
εἰπιδίοὶ Ὀουπα ἰοχοίμον; ἰο0 560 8} Βίσδηροσζ το 
ΘΘΙΩ6 ἱπίο 8 οἷἱγ, δηὰ ὈΥ δἷβ Ἰοιΐοσ οὔὗἩ σϑοοχζηϊιΐοη 
πα Ἐρώίοϊα ζογηιαία) τηϑὰθ Ηἰπι56}} Ἰκπόνσῃ ἰο ἐδ 9 
Ἀγ δύδηβ οὗἨ [6 Ρ͵]8Δ06 88 8 ὈὉτοίδπον Ὀσγοηὰ δυ5- 

»ἱοίοι, δηάϊηρς δὲ ὁποο διηοης ἰμοπὶ ἰὸ ἩΒοῖ ἈΘ 
ΔΒ ῬΟΓΒΟΏΒΙΥ͂ ΠΠΊΚΏΟΥΙ 8]] ΤΒΠΏΟΥ οὗ ὈΥΟΙΒΟΙΪῪ 
ΒΥΤΑΡΔίΔΥ δπὰ ρῥχοϊθοίοη."--Μ.] 



ΤῊΕΞ 

ΕΘΟΟΝΌ ΕΡΙΝΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΥ̓ ΡΕΤΕΒ. 
1 

ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ. 

δ 1. ΟΒΙΕΟΊ' ΟΡ ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ. 
ΤῊ Ἐρ 8.19 15. ἀδδιστιϑα ἰο ὉΘ ἃ Βοσί συ τ θ σα] δἀἀγοββοὰ ἕο Ὀθ] θυ σβ, δἰδηάϊηρ δηᾷ δ]- 

ΤΕΥ οα Δ ὉὈ}18}68 ἴῃ {86 ἐστι, 88 ΘΡῬΘΔΙΒ Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἔγοτα οἷ. 1. 12. 156. ΤῈ ἢτβὶ ΕἸ βὶ]19 ἀθα]5 ψ1Ὰ 
ΜΑΓΠΏρ5 αρδϊηβὲ ἀλΏρΟΙΒ δηα ΘΏΘΙΛΙ68 ἔτοσὶ ὙΠΒοὰ ; (9 βοοοῃᾷ “χαῦτϑ ΟἸ τ βύϊδη8 δραϊηϑὺ 89 
ἸΏΟΓΟ ἀΔΏΡΘΙΟΌΒ ΘΏΘΙΩ16Β ἔΌΤῚ ὙΠῸ] Ώ, δηἃ οχμογίβ ἐμθαὶ ἰο γἱριίαημοθ δηᾶὰ χοδἰβίδηοθ ἰο ἐμθ ἀ6- 
ΟΕΙΥΟΙΒ δα ΒΟΟΡΌΤΒ, ΤΠῸ Π8Δα ρτϑ Ὁ 4}}Υ στορὺ Ἰαΐο ὑμ6 ΟὨ τ βέϊδῃ ὁπ ασοθοθ. “ΒοαΓο, ἰοϑὺ γ9 8530, 
δείησ ἰοὰ ΔιΌΘΥ πΠῚ ἐμθ αἰτοῦ οἵ [86 τ]οκοά, [411 ἔγοτη γὙοὺγ οὐχ βιθαϊδϑίμθββ, (οἰ. 111. 17).--τ ῦ 
“Ὅδο νι 411 ἀἸ]Π ρσοῆοθ {ῃ9 τοοοϊνοά ρ δ οὗ ὅτδοθ ἰο [89 ἐαγβοσίηρ' οὗ γοῸ ΒΟ] 658,᾿" οἢ.. 1. 8, οὐσ, 
Το Ποῖ οοπ δηίδβ οὗ ὑπο ΕΡ 5.19 οοῃμοθηὐγαϊθ ἴῃ {818 ὁχβοτίδίοῃ. ΤῊΘ τηοΐνοβ ἰο 8 ΒΟΙΪΥ͂ μίς το 
ον ἐδικθῃ ΠΌσα [ἢ ΟΟΠΒΙ ἀογ [0 οὗἉ [89 ὩΘΑΣΉ 688 οὗ ἰμ9 οοταϊηρ οὗ ΟὈτδὺ δηα ἐμ οδἰδβίορ 68 
οὐπηοροίοα τχιϊ δα ονθηὺ, οἷ. 111. 11, οἷο. ΤῊΘ ἀδοοῖνουβ ἀρσαϊπδὺ Βότὴ Ῥούθυ ὙΥΑΥΊΒ Ὦ18 ΤΟΘάΘσΒ, 

ἅ[6 ἀοβουιοα ποὺ 80 τυ οἢ 1 ὑ6] ΘΟ Π}} 7 88 ΤΩΟΤΆ]]γ. ΤΉΏΘΥ δ7θ τχθῃ οὗ {89 ϑαάδάμορο οαϑὺ οὗ τηϊηᾶ, 
᾿ιϑοσέϊηοβ, δῃὐϊποχηβίθ, ᾿ἱνῖπα ἰὰ ὉΠΟΙΘδΠΏ 688, Ἀπσὶρὐθουβηθϑβ δη ἃ οουθίουβη 685, δοοοσάϊηρ ἰο ἐϊι9 
Ρῥγοαρπηρπ οἵ ὑμοὶγ οὐχ 188, οἰ. 11, 10, 8,14, βοτηθ οὗἨ τ Βοτὰ βοοῖϊθα δὖ ὑ86 γα , ἀμὰ ρδγιοα ]ΑΣΥ͂ 

δὲ ἰδ σοτϊηρ οὗ ΟὨτιδὺ, οἢ. 111. 8. 4, οἰο. ΤΉΘΥ πϑοὰ ργοαὺ βυσϑ ηρ ορὰβ οὗ συ δ, ΒΡΟΪΚΘ 601] 

οἵ ἀϊσυιϊλίλοβ διὰ {89 οοἰοδίϊαὶ ΡΟ ΘΓΒ, δηα ἀογϊἀθα {πὸ Τιογὰ ὑμδὺ Ὀουρσὰὺ ὑμθπι, οἱ. 1]. 1. 18. 10. 
Τμοὶν πβάογα οοπδιβίϑα ἴῃ ᾿γιηρ, ὈΪΑΒΡμοσηϊηρ, απ 86 Ῥχοχαῖθο οὗ ἀῃργ ἀ]οαὰ 1ΙοΘΏο6, οἷ. 11. 19, 
Ηδτδ τ ΣΔῪ ἀἰβοθσῃ ἐδ τοοίβ οὗ [89 δῃ ὩΠποχηϊβο ΟΟβὶβ, τ Β]ΟΝ αἴϑοσψαγαβ γγὰ8 τη ἰαϊηϑα ὈΥ͂ 
Οὐγροοσταίοθ, ΕΡῚρἤδῃθθ, Ῥυοαϊσα8, ἐμ 9 ΤΑ ΟΠ] ΔΏ8, 6 Απ ἰδοΐοβ, δα οὐμοσθ. ΔΙ ΤΆ1 ΔΓ ΘΙΤΟΙΒ ΔῚΘ 

τείειτοὰ ἰο ὈΥ δὰ], 1 ΤΊ. ἰν. 1; νἱ. 20; 2 Τίχμι. 111. 1, οἷο.; οἵ, Βον. 11. 14. 15.206. ΤῈΘ δαΐδοῦ 

Ρτθιοὶϑ ἐμ εὶν ἈρΡρϑασϑῃοθ, ἀπ ῥγορϑίϊοϑ!]]ν 8668 ἤθη δ᾽ γθδαῦ οχίδηίϊ, οἰ. 11. 1, οἷο.; 10, οἴο. ΤΉΘΙΓ 
ἴαβα Κπου]οάρθο 18 ορροβοᾶ ὈΥ (89 νἱίαὶ πον]ϑάχο οὗ ΟἸσῖϑὺ, οὰ ὙΔΙοἢ χταδὺ βίγοβϑ 18 ἰδ α ἴῃ {818 
Ἐρίδέϊο, ὁΒ. 1. 2. 8, 8; 11. 20. 

82. ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΑΝΑΙΎΒΙΒ ΟΥ ΤΗᾺΕ ἘΡΙΞΤΊΕ. 

ΤῊο ΕἸ δι]6 οοῃβιβίβ οὗ ὕνο ρασγίβ: ὑμθ βγβί, οἷ. 1. 1-2; (6 βϑοοῃᾷ, ἔγοταῃ οἷ. 1]. 1----]. 18, 
Εδοῖ οἵ {π686 ραγὶβ ἀγὸ ἀρδὶῃ αἰνιαἀθὰ ᾿πύο ὕνγο βϑοίΐοπβ. [Ι͂ἢ ἐμ βγβὺ βοοίϊοῃ οὗ {86 βγϑὺ μασύ, οἷν. 
1. 3--11, ἔμο Αροϑβέ]θ τουηϊμὰβ ᾿ἷ8 τεδάδσγϑ οἵ ἔμ στοαὶ απ ργϑοίουβ τίομϑδ δῃἃ ῥργογαίβοϑ τ ΒΙΟἢ Βδὰ 
Ὀρο νουοββαίθα ἰο ἔμθῖι οἢ ἐμ μαζί οὗ αοἄ, δῃὰ ὀχμοσίβ ἐβϑιὰ οἱ ἐμιϑὶσ ρασγί ὕο ΘοιρΙΥ πὶ ἐδ9 
ἀετιδηὰ οὗ ἰμὸ θινηθ ἯἼ1), δρᾶ ἰο τλδῖζο ἐμοὶγ ὁδ] ηρ ἀπ οἰϑοίζομ ϑαγθ. [|ἢ (δ βοοοπᾷ βϑοίϊοῃ, 
«ἃ ἱ. 12-21, ἢθ Βροοϊδοβ {δ τηοΐῖνο τοὶ ἔμ οοπβίγαϊηϑα Ἀσὰ ἰο ὀσχμοτὺ βοτὰ, υἱΖ., ὑἐΐο ἤθᾶγῦ- 



4 ᾿ ἸῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙ(Β ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

688 Οὗ 18 ἄδορδδο; 6 ὑμθῃ, ν. 16, οἴο., οοῃμ ἅστηβ ἐμθ ἐσαίῃ οὗ 86 ἀοοίχιηθ 1 ΒΟ ἢ. ἐμ ν ῃ8α Ὀθδὰ 

ἰηϑἰγυοίοά: 1. ΒΥ {δθ -ἴαού ὑμαὺ 6 8ηα 4}1 ἰὴ Αγροβέ]θβ ῃβα Ὀθθὴ ογϑ- ὙΠ 68868 οὗ {88 ὙΓΟΓΚΒ οἵ 
εδβα8; 2. ΒΥ ὑδ6 ἰοϑ.  ΠἸΟΠΥ͂ οὗ Ῥτόρῃθοῦ. [Ι͂ἢ ὑμ6 βγβὺ βϑοΐϊοη οὗ {16 βοοομα ρασγί, ἮΘ Δ ΠΟΌΠΟΘΒ 
{86 ΒΡΘΘΑΥ͂ Δρρϑᾶσζαμπορ οὗ [4188 ρσορμδίβ, ρίνϑϑ ἃ Ὀσίοῇ βίκοίοι οἵ ἐμϑὶν ὁμαγαοίοσ δῃᾶ οοπάποί, ἀπὰ 
δανογίβ, ὈΥ ΨΑΥ οὗ ψδγηίηρ, ἰο ἔμ ΓΘ ΘΧΘΙΏΡ 68, ἰο ΒΟΥ ἐμαὺ ἐμοὶγ τ ]ΟΚθάῃθββ Του] ΒΌΓΟΙΥ Ὁ 
Ραμ Ι8ῃ64, οἢ. 11. 1-10. 86 ΘΧΘΙΡ]68 Ῥαῖηρ, 6 6886 οὗἩ 86 [Ἀ]]6ἢ δηρο]5, (6 οα86 οὗ ἰβοββ ψῇο 
ΡΟΥΙΒῃ 6 1ῃ. {86 νγαίθυβ οὗ {86 Βοοᾶ, δηᾶ {89 6486 οὗἩ βοάοτῃ δῃὰ ἀοιγοσταῆῃ. ΤΏΘΏ 0Ὸ]]ΟὟΒ (6 ΤΟΙ 
ΒΡΘΟΙΗ͂Ο ἀοβουρίοῃ οὗ ἐῃ6 1. ὑβογσοιρη σΑΥΠΔΙ ΕΥ̓͂, ὑμ6ῚΥ ῬΓΘΒΌΙηρὑ ΠΟ ΒΏ688, (8 61Ὁ ΒΡ: γὺ οὗἨ Τρ ὈΘ]]ΠΙοη 
8Π4 Ὀ]ΑΒΡΒΘΙΩΥ, ὑμοὶγ Ὀγαΐδὶ τδηὺ οὗἨ Τθαβοι, ὑμ 6 1} ΠΟΘ ὐ]οΟΌΒΏ 658, ΠΟΙ ῬΟΙΒΘΥΘΙΆΠΟΘ [ἢ 601], ὑμο 

οονθίουβη 688, ὑμ6 1γ βοἀποίγο αγίβ, ἐμ 6 ῦ σδυμηρ ΙΒ 411 {86 1}Υ πο ρΡΊ 658 ἈΠ α δι ρ 688, ὑδεὶγ 
ῬΟΓΨΘΥΒΘΠ655, ΟΟΘΌΥΔΟΥ͂ δηα ρογαϊέϊοη, ν. 10-22, ΤῊ ΒΟΙΥ ον οὗ Ρτορμοίϊοαὶ αὐΐογδῆσθ Βδυίης 
ἰουπᾶ ἃ ροϊηΐ οὗ τεβί, ἐμ Δροϑβί]οθ, ἴῃ ἐμ βϑθοοῃμᾶ βϑούϊοῃ, ΓοϑΌ 168 δὖ οἷ. 1. 15, βίαὐθβθ ἔμ ἀθϑῖρι οἵ 

δι15 ὙΤΠΠΠΡ 501}} ΤΟΥ͂Θ ΟἸΘΑΣΙΥ {Π8ῃ 1η ΟὨ. 1. 15, ἕο θ6 {86 ΒΕ γτὶηρ Ρ οὗἨ ἐμδὶῦ ρΌσο τη. Ἧδ τὸ- 
ἴευβ ἴο ὦ 8.1}} Τζοσθ ἀβηρἝ ΓΟ Β 01888 οὗἨ Θῃθ 168 οὗ ΟἸγτβύ, ὑο πο ΚΟ ΓΒ, ΤΟ ΒΟΟΗ͂ αὖ {86 σοχηληρ οἱ 
ΘΟ σιδὺ δῃὰ {ῃ6 ονϑηΐβ οοῃηποοίθα πὴ 10, Δα πΉ0 10 ἐμοῦ ΕΡΙσΌγοδη ὈΪ88 Δ1Θ ΟἹ ἃ ἴϑνϑὶ πιὰ ἰΠ6 
Του πιοΓ, οἰ, 111. 1-ὅ. Ἢ ὑμδπ τοίαξθβ ἐπ ψαΐῃ συθδβοὴ ἐμ 6 7 δβδβίρτι [05 {86 1} ἀθῃϊα] οὗ {Π|8 σοιπίῃς 
οὗ ΟΠ γ]ϑὺ, ὈΥ͂ ὑπ [λοὺ οἵ ὑπ ἢοοὰ (ν. δ--7), [0] οντϑα Ὀγ ἐμ ᾿Ἰπβέγποιίοη ρίνθῃ ἕο ΘΠ ΊΘΥ ΘΒ, ὑπαὶ ἰδ 
Βθδύθη8 δηα ἰδ6 ϑασίῃ “{1}} Ὀ6 ἀοβίχογθα ὈΥ ΗΕΧ6 ἴῃ ἃ ἴβδγα] οαἰδδίσορῃθ, ἀπα ὑμπαὺ ἐμ ἀρραγοηὶ 
0] Υ οὗ Ἰαάρτηοηῦ Βῃου α ὈΘ6 ΘΟὨΒΙ ἀογοα 88 δῃ δοὺ οὗ {89 Ἰοῃρ-βυ θυηρ οὗ αοά, ν. 7-10. Τῆεα 
ἴο]]οσβ, ἴον [86 δα] βοαύίϊοη οὗ ὈΘ]ΙΘ ΟΥΒ, {89 δΔηπουποοιηθηὺ οὗ {86 ΤΣ Β οοτηϊηρ, πα οὗ ἐμ σταρ 
δνοηΐβ οοηποοίοα ἢ 1, ΘΒρθοὶα]]ν ἐμ οδ Ὁ ]Π]Βῃγηθηύ οὗ ὩΘ ὨΘΑΥΘΏΒ δηὰ ἃ ὩΘῪ οατίῃ. 8 
{}}}8 18 οοῃῃθοίοα δὴ ϑαγῃδδὺ δβχῃοσγίδἐοη ἰοὸ ΠΟΙ] η688 οὗ 116, ν. 10-16. Ἠδ βίγοηρσίμθηβ {86 Ὑχειρὶΐ 
οὗ 18 ὀχβογίδξιοηβ ὈΥ͂ ἃ τϑίθγθηοθ ἴο ὑμ6 ΕἸ ρ᾽β(]68 οὐ Ῥδϑὰ], νι Πόσα ΒΘ Ῥγοΐδβδβθβα Ἀ1η)56 1 ἰ80- 
ΤΟΌΡΉΪΥ ἴο ἄρτϑο, 8116 ὑΠο86 ἀοϑίγου Β οὗ [86 ρθδοθ οὗ ὑπ ΟἸ ΌΤΟΙ68 ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ ταδὶ ἰαίπθα δὲ 
Ῥροίοσ δπᾶ Ῥϑὰ] 6 ΓΘ δὖ γδδηοθ ΠῚ Θϑοῦ οὐμοσ, ν. 15. 16. [Ι͂ἢ σοῃοϊυβίοῃ, Β86 χα βοχίβ ἐβϑῖῃ ποὶ 

ἴο ΒΗΓ ὑμοιηβοῖνοβ ἴο Ὀ6 τηονϑα ἔτοχῃ ὑμοὶγν ϑιθαϊαϑίῃθϑϑ ὈΥ [Π.}6 ΘΙΤῸΣ οὗ ψΠΟΚΘα τηθῃ, Ὀαΐ ἐρ ον 
π στᾶοθ δῃὰ {89 Κποπίθᾶρο οὗ 9688 ΟἸγιβύ, 88 ἃ. ὁ ἱθῦ σθδ 8 ἴῸΣ {86 οοπμβογυδίίοῃ οὗ ἐδ6 ἴα", 
ΤΠΔΒΌΥ, ἃ ἀοΧο]ορΎ ἰο Οσιβύ. ' 

ὃ. ΘΟΕΝΟΌΙΝΕΝΕΝΝ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΞΤΙΕ. 

Το δυϊπθη οἱνγ οὗ λὸ πυιθηρ οἵ {86 Νονν Τοθίδιμθηξ ἢ88 Ὀθθῃ 80 τ᾿ οἢ ἀοηϊοὰ απὰ ἀουδίοα 
10 δηοϊοηὐ δηα Τηοἀο γ {] 168, 88 ὑμδαὺ οὗ {818 ΕἸρὶϑ.10θ.Ὑ Μοασσι οΥἹ 108 ΘΟΠΒΙ ΘΓ 10 Ῥτόυθῃ, ἐμαὶ 8 
Ῥϑϑυδο- Ῥοίδσ οὗ ἃ Ἰαΐβυὺ ρα οα οἱ ἈΤΉΘΠΥ ταδηυϊβοίϊυγοα {ἢ18 ἘΡ 8.16 ἔγοσα ὑμαὺ οὗ 0. Μιβὶοὰ ὈΥ͂ 
{μοῦ σοη βάρη Δββϑυ οηΒ, ΟΥ̓Θὰ οἰγουτηβρϑοὺ Ἰηγοδυ μαύοσβ αν μ6τθ δἀπᾶ ἔβετθ δβϑϑοηΐθα ἰοὸ {818 
ΤΟ50}0. 

Βοριηηΐηρ χ ἢ} [86 δτνέογηαῖζ ἐδδέϊηιογΐο8 οἵ (818 ΕἸ ρΙδι16, γσὸ ᾶνο [η9 ἴδού ἐμαῦ 10 γγχδβ ϑοοϊβϑίδβ- 
ΕἸ0Ά}}Υ δοκηονοαροα 88 ρατὺ οὗ 86 ΟἝμοῃ 1 ὑμ6 ἔουσί ὀδαίασΥ, (ΟΥ̓, Οἰσϑαπιπἐρεθολιολίε 
αε8 Δίομεη Τορίαπιθπίβ, Ρ. 477. 615). οἴη Ὀδοϊς τ γάβ ἔγοσῃ ἐ818 ἢχϑα ροϊηύ οὗ ἔπηθ, τὸ βηὰ ἐμπδὲ 
ΨΦοζοιηθ οοηβι Δογϑα .1Ὁ ρρῃθηθ, Οὐβοσνίηρ, ΒΟΥ ΘΟ, ὑμαὺ 1Ὁ γ88 ΩΘΏΘΓΑΙΠΥ ἢ614 ὕο 6 ΒΡΌΠΟΙΒ ὁα 
δοοοισηῦ οἵ [86 ἀΙ ΒΈΓΘΠΟΘ οἵἉ 1.5 Βίν]6 ἔγοσα {86 ΕἾχβί. ἘΞ ΒΟ ΙΒ, 1ὑ 18 Ὑγ76}} ΚΠΟΥΤΩ, ΓΘΟΚΟΙῺΒ 1 διποη 
{86 “πεοσοηιοηα, ἀθβοσὶ Ὀ68 1 88 μοὐ ἱποϊαἀϑὰ ἴῃ ἰῃ 9 ἔθη σϑοοϊγϑᾶ ὕδποὶ οὗἉ {86 Ομ ατο, δἰ ἐδουρὶ 
ΤΑΔΏΥ ΘΟ ἀοΥοα 1 ργοβίβο]θ, δηὰ δε 10 δἱοηρ πιὰ [86 οὐ Γ βουιρίυτοθβ. ΟΥρθὴ βαγβ: Ῥούασ 
[85 Ἰοἵδ δὴ Ερίβι16 τ] ἢ 18. ὉΠΊ ΘΥΒΑΙῪ δοκπον)οαροα; ρΟΥΒΔΡΒ (ἔστω δὲ) 4180 ἃ δοοοηῃᾷ, ἕογ ᾿ξ 18 
ἀουδύοα---οπθ 18 ποὺ δρτοθᾶ δρουὺ 1ξ, Ηο οἱὐθβ, ΒοΎΘυΟσ, {86 βϑοοῃᾶ ΕἸ βι]9 δ8 ρατὺ οἱ ἰδ 
ΗΟΙ͂Υ ϑουιρύυτοβ ἴῃ ΒΘΥΘΤΆ] ρϑββασοθ, οὗ, Ὀ᾽οἰ]οίη, Ρ. 61, οἴο, Τὴὸ ϑ'υσγίδο νϑσβίοῃ, ὑμ6 Ῥ}βοβιίο, 
σ ΒΙΟΝ οτἱρὶ παύθά αὖ ἐδ Ἰαύοδὺ ἰπ ἐ86 γα οϑα συ, ἄοεβ ποὺ ὀοπίαϊῃ 1; 10 18 ποὺ Κποτσῃ οα ἡμδὶ 

ατουπᾶθ. Τὸ 18 4180 ταμίη ἰὼ 86 Μυγαίοσίδη ὕδηοι, ψἈΙΟἢ ΒΟ νυ Υ ἀο68 ποῦ τηθηξοι ἰδ0 ἢτβὲ 

ΕΡΙβι16 δηᾷ οὐδβον Ερίβί]οβ οἵ ἐμ6- ον Ταοβίδιηθηῦ. Τοσί ΠἸὰ ἢ δπᾶ ΟὙρσῖδα ἀο πού παθαίίοα 1; 

ἘΆΒΘΡΪ 8 βέδέθϑ ἐμαὺ ΟἸοσιθπὺ οὗ ΑἸ]Ἰοχαπάγια ᾿πσοῦθ ἃ σου Θ ἑΔΙῪ ΟἹ 10 δῃα οἶμον Απδῤοσοπιεπα. 
ψυδίϊη, ἀπ Ιγοπϑοβ ῬΥΌ ΘΌ]Υ 811086 ἐἰο 2 Ῥοίδν 111. 8; (8 Ἰαϊῥου αἷβο ἕο 2 Ῥεΐαγ 11. 4-6, δῃὰ ἐδθ 

[ΟΥτΆΘΥ αἶβοὸ ἰο 2 Ῥαΐου 1ϊ. 1. ΤἈΘΟΡΒΙΪ.Β οὗ Απίϊοος Β66Π18 ὑο σϑίδσ ὑὸ 2 Ῥούβυ ἱ. 19. 21; 111. 8. ΤΘ 

Τρ βι]16 οὗ Ἐογπδ8, αθουὺ {86 τι} 8]6 οἵ ἔμ βοοοπὰ οϑη ΤΥ, οοῃ δὲ πΒ δἰτηοβῦ Ὁ ἀΘη1800]9 ΓΟί ΓΕ ΠΟ ΕΒ 

ἴο 2 Ῥοί. ἰϊ. 1δ. 20. 22; 1]. 8; 1. ὅ-8. Ιῃ Βαπαθαβ, ΤΉ οΒο ΕἸΡ 8619 ροῦθδρβ γϑβδοῖιθβ ἄόυσα ἰο (δὲ ἐμὰ 



48. ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΒΑ ΟΡ ΤῊΝ ἘΡΙΠΤΙῈ. δ 

οἱ ἔο ἤγοί οϑδίυτυ, Ὀιοὶϊοὶπῃ Ῥοσοοῖνοθ ϑούοταὶ 8] 08] 0η8, 86 οἰθαγοδὺ οἵ ἩΔΙΟΩ 18 ὑμαὺ ἴο 2 Ῥοΐοσ 
1. 8, ΒΊΟΝ 18 μοσουον ποὺ οογίδιη, Ὀθόδῦδθ {18 Βα υἹηρ ΟΟΟΌΓΒ 8180 1ηὴ 89 Μίβῃπδῃ. [Ι͂π ΟἸδθιηθαὶ 
αἱ Βοιηο, Ὀιο θ᾽ ἀΙἸΒΟΟΥΘΓΒ τηϑαδῖνθ ργοοίβ, ΟΥ̓ Ἡ ΒΊΟΝ {818 δαΐδθον ὑοβ ἢ 98 1π ἴαυοὺῦ οἵ οὐγ Ερ᾿18.19 
ὀνϑα δοίοσο ἐδ ἀοδίγυσίοη οὗ 76 γυδαίθα. Αὶ οογίδι  δϑπ ΙἐΥ οὗ Ἰαπρτιαρο σδηηοῦ Ὀ6 ἀοηϊθα, Ὀαΐ 
ἐμ αἰἰδέϊομβ οὗ Ὠ)1ο 16, διηωοὴσ ΒΊΟΝ ἐμ 9 ΘΧΡΥΙΘΒΒΙοῺ οὗ ἡ μεγαλοπρεπὴς δόξα 18 [ῃ9 τηοδὺ πο ΒΥ, 

ἘΠῚ ΒΑΡΪῪ 40 ΤΌΘ ἔμ ΟΑΙΤῪ οομν] σέο ὑο {ἢ απ 5 οὗ ὑΠο89 ῬΏΟ 8ΓΘ ΔΙΓΟΘΑΥ͂ θΌτΘ οὗ [86 ρ6- 
ΠΕΪΠΘΏ 6885 οὗ (80 Ε᾿Β.]ϑ6. ΤῊΘ Βδῖὴθ ΔΡΡ]168 ἰο ἐμ Ἐρὶβὲ]9 οὗ Ῥοϊγοασρ. ΗΒ 7801} ταδὶ δὴ 
ἰδὲ ποῖ ἃ βίῃρὶο βοηύθῃοο 18 οἱὐθα 1100 ὙᾺ}} 7 ἤοτα 2 Ῥοΐθσ, 88 18 ὑ89 οδϑὸ τΓῈ 1 Ῥοίοσ. ΝΟΣ 
(Δ ἰσπδίϊαβ ὃ6 ῥχγονϑαὰ ἰο Ὀ96 ἀοροπαάθηῦ οἢ 2 Ῥοίοσ, δ ὑβοιρῃ ὑμ6γθ δ.Θ βϑύθσδὶ αἰβίδηὐ 8110- 
δἰομβ. [ὑ [0] Ονγ9, ἔτοτι ὑπθ Ῥσϑοθάϊπα ἀδία, ὑμαὺ ἐδ9 ΕἸ ρ᾿βι}9 γγϑϑ πδοὰ δοὰΐ ἔμ ταϊα 16 οὗ ἐδ 6 
βοοοηα οοαἰαΥ; ὑμαὺ {86 οαι]]οαὺ ἕαύμοσϑ οαπποῦ Ὀ6 Ῥχογϑα ὑο βᾶνθ υδοὰ 1Ὁ; (μδὺ 1 ρζανϑ σβθ ἰοὸ 
ἀουδίβ ἰῃ {89 {τὰ οΘ ΌΤΣΥ, Ἡ ΒΙΟἢ ΒΟΎΤΘΟΥΘΥ ΔΙΌΒΘ ΟἹ ἐγμέεγγιαΐ στουπᾶθ; δηᾶ ἐμαύ 1.8 σϑη. ΠΘΏΘΕΒ 
ἯΔ8 ΘΒ 8016 :6ἃ Ὁγν {86 ΟΠΌΓΤΟΙ αὖ [89 ὁπὰ οὗ {89 Τουσ ἢ οοα ασγ. ΤῊΘ Βαρροθι(ίοῃ οὗὐἨ ΤὨΪΘΥΒΟΝ 18 
Αἰἰοχοῖ μον ̓ Ἰπδάθαυδίο, ὑμαὺ ἴϑασθ θγὸ δαἰοσίδ πο ἰμαῦ ἴοο ΘΑΣΙΥ ἃ ἀἰβοϊοβτο οὗ {89 ὙΠ0]6 ἴΌΣΤΩ 
οἵ {86 6011}, 85 σίνοῃ ἴῃ ἐδθ ὑπ ἀοΓ- ΟΣ8 οὗ Ῥοΐογ, ταῦ ἢαγθ οχογίθα ἃ 80 οἱ ἱπρ Δ πθῃοθ ΟΒ 
ἐ8ο ον", δη ἃ ονϑὰ οἱ 1.8 ΤηδΔη 1 οϑ δέοι ἴῃ ἐδαὺ ἔπηθ, ἩΓΒΙΟΝ 88 Βα κθῃ ἰο 4}} ἐὸ ἀθρίῃβ οὗ ἐῃ9 
δρΠίσδὶ που]ὰ ((δδὺ 158, [89 ὥταϑ τ βθη ἐμ 6 Οσμοὶ οὗ {86 ογιοϊζοσοιυηιόγια 68 χοα). ΝΟΥ͂, 5809 
ὯΟ οογίδ ἢ ΤΟΘῸ] ὁΔ Ὧ6 ΔτΊγοᾶ δὺ ἔοτα οχίρσῃδὶ ον άθποθ, ΒΊΟΝ ΒΟΎΘΥΟΥ σαί Υ ἴα οο γα 888 

ἀϊδίαγοττβ ἐμ ζϑμαΪ ΠΘἢ688 οὗ ΟἿΣ ἘΡΙδ616, τ]ο 876 80 τυ ἢ [Π6 τηοτϑ ἀοροπαοηῦ, 
ΒΟΥ, οἱ ἐμέογγιαζ ευἰάεγιοα, ὉΠΟΥ͂ ΆΙΟΣ οδα τ;το δ νο ἰο ΟΠ ῈΓ ἴπι0 10]ΟὙΠῺΡ᾽ ΤΟΙΏΔΥΚΕ: 
1. ὟγὙὸ οποουπῃῖίοσ 1η {89 ΕἸΡ᾿8.}9 ἃ ῬΘΥΓΒΟῚ ΘΟΠΟΟΥΠΙ Πρ ὙΒΟΣῚ Ὑ76 86] ὑμαὺ ὮΘ βίδμ 8 ἴῃ {80 στύϑοθ 

Δ Κπονϊοάρο οὗ 7ὁδι8 Οσιδί, ὑβαὺ 6 Ἰονϑβ ἐγσαϊῃ δῦονθ 8}1 ὑπ πρΒ, οἱ. 1. 8; 1}. 18; 1, 12; ἐμδῦ 
ἢ9 88 γϑοαϊνοα ἐμ ἰουρίνϑιοδ οὗ β'ῃ8, δὰ δ᾽οηρ τι 18, ἃ ΘΙΥΊΠΘ ὙἹἕδὶ ΘΠΘΓΩΥ, οἈ. ἱ. 9. 10. 2; 

(μαὲ ἢθ 'β ἐβογου ρὮ]Υ ἴῃ ϑασπθδῦ δρουὺὺ ΟἘτδ δ. Υ, ΟἈ, 1, δ, οὗο.; 11. 14,17; ἐδαὺ Ἀθ Ὧ88 ῥϑυύβομδὶ 
ἰαἰοτοοῦταο ὙΠῸ ΟἸτὶσὲ 71 6σπ5, οἰ. ἰ. 14: ἐμοῦ Ἦθ Ἰοοκα β θα δῦ αὖ ἨῚΒ δοιοϊηρ, δὰ μαδίθῃβ ἴο 
πιθοῦ {6 οοταίηρ οὗ ΗΒ ἄγ, οἰ. 111. 12; ἐμαὺ Ἀ6 ἴϑδτβ ὑμ9 ἡυαρταθηίβ οὗ οὐθυτύγ, ΟἈ. 1). 1, οὗο,, διὰ 
18 ροποίταιοἁ ὶτῃ (89 86η89 οἵ {86 βαροτίἰοπάϊηρ ᾿υδέοϑ αἵ αοᾶ, ὁἈ. 1. 9; ἐμαΐ Ἀ6 οὐ] ὐγαύθϑ ΒΕ 
8} ἐλ] ροποθ ἃ ΒΟΥ οοηνοσβαίοῃ δηᾶ ἃ μοῦϊγ 116, δῃὰ ἴ60]8 οοπδίταϊ θα ἴο ΟΡΡοϑθ ἤπϑ- ϑρὰῃ ἴἈ0]68 
ἡηῈ8 (Π 6 Βον τ ἐγ οὗἉ ἐγαΐμ, οἷ. 11. 16. ΤΉΪΒ δρίτιῦ, {ΠῸ5 ΘΠ ρ ὐοποᾶ δηα δηϊτηδ θα ἢ [86 ϑαγτιοϑῦ- 
ἢ658 οὗ ΟἸ ΤΙ ΒΕ] 10Υ, 68118 ὨἸ τη 86} ϑδίταοῃ Ῥούθσ, ἃ βογνδῃηὺ δῃά δὴ Αροβίϊο οὗ 5 εβ8 ΟἸγβί, οἢ. 1. 1; 
ἴῃ, 2; ΒΘ δρϑδῖκβ ἴῃ [86 πρὶ τὺ οὗ ργορβθοΥ, οἷ. 1). 1, οὗο.; 1}, 8; ἨΘ δρϑοϊῆϑβ ἀβίβὶ]β οὗ 18 119, ἐπιαὺ 
9 βορὰ θθθῃ δὰ ογο- τὶ πρ665 οὗἨ ΟἸ τί δὲ Β ἰταυββρυταίίοι ΟἹ ἐδ ΒΟΙΥ ταουπΐ, οἷ. 1. 16, οἷο., ἐδαὺ 
δαεῦδ μδὰ τουϑδὶϑὰ ἰο πη ἐμ 8 ὭθΘΑσμ 688 οὗ Η18 ἀϑδί, οἈ. ἱ. 14; 86 ἀϑβϑοσῖ 68 Ηἰτηβ6} δ ἐῃθ ἜΡΤῊΝ 
8 ΟΟἸ]οαρσιθ οὗ ἔ9 Αροβέ]θ ῥδαὶ, τὶ τῃ τ μοθ9 Ἐρίβέ]6β 86 ῥγοΐθββοθ {ὉΠ} ἰο δζτθθ, οἷ. 11). 15. 16, 

δηὰ οὐῃβίἀοσβ 1 ἰδ ἀαΐγ ἴο τϑιαπα, βέγθηρσίμθη δηα βὰν ἊΡ {89 Ὀ6᾽ σου ἰοὸ Βοτὰ ἢθ ἩΥΙύΘΒ, οἷ. 
ἰ. 12, οἷο; 1]. 1. 3. Ηἰ8 ἀοοίτηοδβ, Ἔχ οσίβδἐϊοηθ, ΘΟ  }ΟΘΒΊΟΏΒ, ἐδβι 168 δηἃ ὙΘΓΠΙΏΩΒ. ἅτ [}}} 

οἵ ρΟνοΣ δῃᾷᾶ ἄτα, [11] οὗ ἥγτα δβϑγαποθ δηὰ ρον πρ 268] ἴον 89 ΒοῃΟΌΣ οἵ 86 Τιοχὰ, [Ὁ] οὗ 6πι- 

Ῥίαδῖβ δῃα οὐἹρίηΑ}1γ. ΙΓ Ῥούδυ 18 σα! γ {86 δαΐμοῦ οὗ ἐδὶα ἘΡ 8.16, ΘΥΘΥῪ ὑβὶηρ 18 1 Ω]ΟΥΟῸΒ 
ΒΑΣΤΩΟΏΥ͂ ; 17 ἢ6 18 ποΐ, γγο Βανθ Ὀϑίοτθ 18 8 1Π801}}0 ῥβυοβοϊορίοδὶ τ 16. [18 1Ὁ Ῥροββί Ὁ], 79 8 ΓΘ 

Θομδίγαὶ πο ἰο δδὶς, ὑμαΐ ἃ τλδῃ, δηϊτηδίθα {βγουρῇ δηα ὑμπγοῦρῃ πιὰ ἐδ Βρὶστιῦ οὗ ΟὨ ΙΒ Δ }1γ, 
ἘΠῸ ΟΧΡΤΟΒΒΙΥ͂ ΓΕΠΟΌΏΟΘΘ 811 συπηίηρ [Δ ρτοα ϊοηϑ, Βῃου]ά μδνθ βοὺ ἊΡ ἴοσ μο Αροβίϊο Ῥοΐϑυ, διὰ 
δδγο τυγιὑΐθα {818 ΕἸ 8016 ἴθ Ἀΐ8 πδιηθῦ [ηὐθῃξομαὶ ἔγαυα δπᾶ βαοῖ 1] τυ πα !οἩ--- 0 18 ἈΠ|8 
ἴο0 γδοοῦς116 ὑπουη 

2. 1ἴ, 88 ΤΑΔΗΥ͂ ΟΥ̓ 108 ΒΌΡΟΓΒΟΙΑΙΥ͂ ΔΒΒΌτηΘ, ἃ ἀθοοῖνοσ ἀϊὰ ἴδ μον (818 Ἐρίβέ16 ὍΡΟΙ Ῥοΐεγ, ἐδ 
Ἰηυδὲ δανθ ἀ006 Β0 ὙΠ0} ΒΟΙῚΘ 671] ἰηὐδηου. Βα ὙΠ6ΓΘ 15 ἔῃ 6 γ9 ΔΗΥ ὑμίηρ ἴῃ 818 ΕἸ ]β|16 ὑμαΐ 
ΟΟΌΪα ῬοΟΒΒῚ Ὁ] Ὀ6 οοπβίσυοα ᾿πύο 8. οσΤΟΥ, ΟΥ ἃ ΤΩ ΟΓᾺ] ἱπηροτ ἐγ) Οἱ {86 Ββαρροβὶύϊοι ἐμαὺ {6 οὉ- 
Ἶθοὲ τγαϑ 86 τηϑά!αἰίοι Ὀϑύνγθοα ἐμ6 ΑΡροβέϊθβ οἵ ἐμ 7ϑν8 πᾶ ἐμθ Αροβίϊεβ οἵ ἐμ αβη!ι]68, ἐμ 
Δ]εροὰ ἀπε μ6δθ ἀπίογίπδύθυ σθβοῖνϑϑ ἰὑβο] ἱπίο ἃ βοίϊοη (866 8 οἰῥαύίοη ἤτοπὰ ΟἹομιοπί οὗ Βομιθ, 
ἴῃ Ὀιοι]οἴπ, Ρ. 830. 81), ἀπ ὑμ6 οομίοπίβ οὗ ἐμ8 Εἰ βί]θ, 'ῃ ἐμαΐὲ οαβθ, ουρῃὺ ἴο Ὀ6 νου αἰ δογθηΐ 
ἔτοιη συ μδῦ ἐΠ6 0 δοό.0 Απ οἰ μβευνίβο Βοποϑὺ τηδη ΜΟΙ] ποὺ ἤδνθ νϑηὐυσοα ἰὸ ρἴδοθ ἔμ6 ἤδιηθ οὗ 
[ἰδ6 Αροβί]ο αὐ {8 μθαά οὗ μ͵β υυϊεϊπρ ἴος [89 ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ δἰ βοκίηρ 8186 ἐθαοῖθυβ (Ομ Όβθῃ,. 
Ναεολεσοὶδ ἀεγ ΖΕοδλεὶ, οίο., Ὁ. 124). 

8,.Α ἴογχεσ ψου]Ἱὰ ποῦ μαγθϑ οὐ ἐἰθα ἰο ἀοαϊμτιδία τὶ ἢ στοαύογ ργθοϊβίοη ἐμ γθϑθ 8 [Ὁ ὙΒΟΤΩ 
ἴδο ΕΡΜΗΣ γ83 ἩσΙἐὑθῃ, ἩᾺ119 ὑμ6 δαίμοῦ νι ἐμ αὐἰμιοσὺ ἱπρσθῃποῦϑη 658 δ γθββοθ ὑπ ο89 ΝΟ 



6 ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΠΟΕΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΕΒ. 

δανθο ορἰδιαϑα {86 κ ῥγϑοϊουβ (δι ἢ, ἀπ δχρϑοίϑ ἕο πιθοῦ 08:9 βᾶ:1θ οἶδϑ8 οἵ γθβϑ 18 88 ἴῃ [ἢ ἢγδὲ 
Ἐρίἰδί16. 

4, ΤῊ βοοοπὰ ΕΡρἰβί16 18 δῇ ἰῃηἰορταηὺ ρατὺ οὗ {89 Εγβί, τ ῖοὴ ἀ6818 τ} ἐαέογηαἶ ΘΠ ΘΙΆ 68, Ἡ}}}}9 
[86 βοοομᾷ Ερίβίϊθ οδυυ λοηβ ἀραϊημδὺ ὑπέογγιαΐ ϑάνθυβαυῖθα οὗ [89 ὑγσυϊῃ. Το ὕτο οδῃμοῦ Ὑ9}} Ὀθ 
βθραγαίβα ἔγοσῃ ϑϑοὶ οἶμιϑσ. 

ὅ. ΤῊ ἀοοίσ!πδὶ οομίοπίβ οὗ ἐ86 βοοομα Ἐρ᾽β019 ϑβϑϑῃ α}}γ αρτϑο τ ἐῃ9 ἔγβὺ ἴῃ [6 σομοθρ- 
ἰζοπ οὗἨ ΟΠ γι πῚΥ 88 ὑμ6 ΤΠ] Α]ταοηὐ οὗ ΟἹα Τοβίδιηθηῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, οὨ. 1. 19-21, δῃηά ἴῃ [Π6 Ῥχοιῃ!- 
ὭΘΩ0Θ μχίνϑη ἰο {86 οομΐηρ οὗ ΟἸ τὺ, 88 6 δύ Β66Ὼ 1 [89 Αροβίϊθ οὗ ΒΟρθ ἴῃ ὑμθ δτβὲ Ερίδεὶε, 
οἢ. 1]. 10, οἷο, ΤὩθ δβϑοοῃα ΕἸ 8010 18 ηοῦ Ἰπίδσίον ὑὸ ὑῃθ βγβὺ ἴῃ βρὶΥἹῦ, ρου σ, ψιν δου δῃά ρον- 

Ἰηγ 268] ἀραϊηδὺ 601], 1 ΟΥρΊ Δ} δηα θα ἢ οὗ ὑβουρδύ, δπα ἢο ῥχοἀυσξοῃ οἵ {δ6 δβοοοῃὰ οδῃ- 
ὑΌΤΥ ΟΠ ΟΟΙΆΡΑΓΘ ΜΠ 1ὺ ἴῃ {818 τοβρθοῦ. Οὐσηραῦθ ἐδθ Ξ'βορμοσα οὗ Ἡϑστὴδβ 8 {86 δοοοὰ 
Ἐρ18016 οὗ Ῥοίον---σ δῦ ἃ οοπίχαδῦ! ΗΟ Ὀθδυ Ὁ], ᾿ὰ Ραγ σ]ΑΓ, 18 [86 οροπὶηρ οὗ {δ6 Ερίδιϊο, 
ὙΈ20Ὰ Ἰαἰσοάιοθ8 Ὁ8 αὖ οἤο6 Ἰηὐο [86 Μ80]6 ρ]οϊ αθ οὗ Θνδρο] 108] στο ΤῊΘ τηοαθ οὗὨ ΤΕρΓο- 
Βοηΐδίϊοι ἴῃ {89 ὑνο Ερ βίϊοβ δχ 18 4180 τη Ῥοϊμ β οὗ δρτθοπλθηΐ, 6. σ., (9 οοπηθοῦου οἱ 
ΒΘηὐΘΏΟΘΘΒ ὈΥ̓͂ ΤΏΘΔ8 Οὗ ΡΔΙΟ1Ρ168 δηα {86 ὁμοΙοΘ οὗ ῥΑγ ἸΟΌ]ΔΓ ἜΧΡΥΟΒΒΊΟΏ8. ΤΏαΒ, ἙΌΘΣΙΪΚΘ πθ- 
ὑοὴΒ 086 ῬΤΟΣαΒ ἀναστροφή, 1 ῬοΐίοΣ 1. 15. 18; 11. 12; }}. 1. 2, 16; εὗ 2 Ῥοῖοχ 11. 7; 1. 11.--. ἀπόθεσις͵ 
1 Ῥοίδγ 111. 21; οἵ, 2 Ῥοίοχ ἰ. 14.---ἀρετή, 1 ῬοΐοΥ 1, 9; οὗ 2 Ῥοίοσ ἱ. 8.-- ὠὠθἀλόθεια, Ἰῃ ἃ ῬΘΟΌΪΔΥ 8686, 

1 Ῥείου ὶ. 22; οὗ 2 Ῥοίοσ 1. 12.----κομίζεσθαι, 1 Ῥοίοτ 1. 9; ν. 4; οὗ. 2 Ῥοΐογ ἰϊ. 18.---ἐποπτεύειν͵ 1 ῬοίοΣ 

ἦι. 12; "1. 2; οἵ, 2 Ῥοῖοσ 1. 10.--τἰ.Οοπιλος αὰ ἄμωμος, 1 Ῥοῦύοτ 1. 19; οὗ 2 Ῥοῖογ 1). 14.--ΟἹ πέπανται 

ἁμαρτίας, οἷ. 1 Ῥοίογ ἴν. 1; οὗ 2 Ῥοίοσ 11. 12. 
6. Το Ἐριδί]9, 11 τυ ὐΐθῃ ὈΥ Ῥούοσ, δ Ὁ]. Αἰδ ᾽πὶ ἐμ Ὠϊβέοσγ οὗ [89 ἀδγοϊορηηθαΐ οἱ (δ 

ΘΟ γιβάαπ Ομυσοῦ, ΤῊ1Β 88 Ὀδθὴ Ὅ76}} Ὀχουριῦ ουὐ ὈΥ̓͂ ΤὨΪΟΓΒΟΝ, Ο ΒΔγ8: “ΘΌΡΡοείῃρ ἔἰι 
ἘΡ 5.19 ̓ σοτο ποῦ ἐδ ρχγοάυοίίοῃ οὗ Ῥοΐοσ, 1ὺ σδῃποῦ, Ὀθοδῦβο οὗ {8 βυτα-ἰοὐα] οὗ 118 οοηὐθηίθβ, ὃο- 
Ἰοῃς ὕο Δ1Υ οὐμβοὺ ροσγοὰ οὗ δἰβίοσυ ὑμδῃ ὑο ἐδμαὺ οἵ ἐμδΐ ρτοαῦ οδίδδίγορηϑ, [8 σα σἈΟΥ Ὀγθδχιησ 
ἰοσί οἵ δῃῃ: ΠΡΔγ]]6]θὰ τ]οϊκοα θη ν}]9 απμοβὶβ, ΒΟ 188 ροδύβσιοσ ὕο (89 τοϊπἰδίσυ οἱ Ῥϑυὶ], διὰ 
δα ΘΟ ὑοὸ ἐμαὺ οὗ Φοη." 

7. Τὰ οὈ)θούϊομβ σαὶϊβϑα οἱ 1Ἰῃέβσηδὶ ρτουηᾶβ ασαύγϑέ (6 ΕἸ βί]6, ἃγὸ πού οὗ στϑδὺ σροτηθδέ. 
α. ἴὺ 18 α]εροὰ ἐμαὺ ἐλπίς 18 ἴθ Ἰοδάϊηρ 1άθ8 οὗ {π6 ἢγϑβί ΕἸ ρ βι16, 110 ἐπέγνωσες ργοάοχηϊπαῦοδ 

ἴῃ [89 Ἰαϊίογ. ΤὨϊ5 18 ὑμ9 παι γαὶ σομβθα θηοθ οὗ 86 ἀϊβοτγοηΐ ἐθηάθποῖθθ οὗ [86 ὅτο ΕἸ βί]οβ. 1 
10 ῬγΟΌΔΌ]9 ὑμαὺ θοΐμ που]ὰ τλονο ἴῃ (86 βαιὶθ ζᾳπἀδπχθηίαὶ 4688 

ὃ, Ταῦ [89 ἀδγ οὗἩ Ομ γβι' Β οομαϊηρ 18 ὀἀχρϑοίθα ᾿ῃ {89 Ἀγϑὺ 88 δοιῦ ἰο ἰδ κθ ρ͵δοθ ἐπηπιθαδέεϊγ, 
Ὑ8116 ὑμ8 δαΐδογ οὗὨ {}9 βοοσπὰ Ἐρίδβι]9 δά σοσίβ ἢοὺ 8ο τα πο ἰο 1.8 πδαγ7ι688 88 ἴο 18 δι δηηηεϑε. 
ΤἈΙΒ ἸΩΔΥ Ὀ6 δοοουῃίθα [ῸΓ ὈΥ ὑμὸ Θομ ρα  Υ 6] Ὁ ΘΑΥΙΥ ἀδίθ οὗ (89 Θοπῃροδὶ οι οὗ {μ6 δγϑὺ Ερίϑέβ. 
360 Ιπηἰγτοἀποί!οη ἰο 1 Ῥοίαυ. 

ὁ. Τμαὺ {89 1468 οὗ ΟἸ τβι᾽ 8 δἀνοηὺ ἴῃ ἐμ) βοοοπὰ ΕἸ ρ᾽8{]6 18 αἱ ὐομψϑίμον ἱκαρέ ἴῃ 89 Ὀδοκ-ρτουπά 
οὗ ὑμαΐ οὗἨ {86 πα] ἀοβγαοίίοῃ οὗ ἔπ που], ΤῊΪΕ 18 ααϊία οογστϑοί, δοοοσάϊηρ ἕο Ἂἰ. 1}. 10, διὰ 
6 Βοοοπμᾶ ἘΡ β.16 οοῃῃρ]θίθϑ 1η {818 γοβρϑοῦ ὑπ ἀἰβοοῦγβοβ οὗ {86 ΒΕ γϑί. 

ἃ. Ταῦ ἴῃ ὑπο γβί ΕἸ 8016 {86 τοἀθυηρύνο δοίβ οἵ ἐμ6 ἀϑαίῃ δῃὰ ἀροοο δὴ οὗ ΟὨ γι 810 
ἀββουῦ θα 88 ἐμ στουπάνουκ οἵ {116 ΟἸ τβίϊδῃ 116, ΤΆ Θσθαβ ἐμ 6 Υ 8.6 ποὺ χαϑπίϊοηϑαᾶ ἐπ {86 βοοοπά. 
Ἐν) ἀΘΆἉΥ Ὀδοδαδθ {86 σα οη ἀραϊηϑὺ ΒΟ ΌΘΟΙΒ 18 ὑμο ὑθῃ θη ον οὗὨ (86 βοοομὰ ΕἸ ρ βι]9, Ὁ ]10 ἢ} ῥτο- 
ΒΌΡΡΟΒοβ ὑμοβ χϑάθτηρίϊνο δοίϑ. 

6. Τμαῦ {86 1Ιάθ68 οἵὗἨ οοτημηαπίοπ τ μὰ (86 Ὀϊνὶπθ πδίατο, οἵ ἐμθ οτὶρίη οἵ {86 ποι] ουέ οἵ 
Μαύρου, πα (ῃδὺ οὗὨ 15 ἀεβίγαοίίοι. ὈΥ͂ ἤΓὙΘ, ΑΥΘ ῬΘΟΌ ΔΓ ἕο ὑπ βοοοη ἃ ΕἸ ρ 8ι18δ. Βιυΐξ ὑδδῖθ 18 μὸ 
ΤΟΔΒΟῚ ΨΥ ἔθ γθ Βῃου ]α ποὺ Ὀ6 14688 ρϑοῦ ΔΓ ἐοὸ ἐμ18 ἘΣ 8019. 

ΤΣ Ὑμαΐ τ ἴῃ ἐμ6 βοοοη ΕΡΙ 8016 βίδπἀβ ἴῃ {86 Ὀθοϊ-ατουπᾶ, ἀπα Κηον]θάρα ἰπ (86 ἴοτε- 

στουῃᾶ. ΤΉΪΒ 18 ἐμ: ΠθοθββαγΥ δἀ)αποὺ οὗ 8:6 ΘοΟπ ΓΟΥΘΙΒΥ πὶ ἐμ Δα μογοπίβ οἵ [88 ἴα]649 Οπομίδ, 
δηᾶ βαϊὰ ἐπίγνωσις ἀο68 ποὺ αἱ ΒῈΓ τηδίθτι}}ν ἔσοτῃ πίστις. 

σφ. Ὧο Μ᾽ οἰίο βαυβ, ὑἐμαὺ Κύριος 1Β. Δρρ!]ϊθά, οἷ. 11. 10, ἐο Θοά. ἘΒαΐ ἐπὶ. 18 δἰβο ὁϑοδϑίομδὶ 
{86 ο886 ἴῃ ὑμο ἢγβὺ Ἐφ βί]9, 1 Ῥϑίβσ 111. 12. 15. 

λ. Ὑμδῦ ὑῃθ Ὠδγούϊοδὶ ἀθηΐδὶ οἵ ἐμιὸ οοτιϊηρ οὗ ΟἸτὶδῦ, δὰ ἔμο ν]ϑν οὗ 86 οτρίῃ δηὰ ἀθβέγῃο- 
[ἴοι οἵ {86 σψου]ά, ἃ. Βυγρ βίης δηᾶ, αβ Νϑδηᾶοῦ ἐμ: 8, ποὺ ἴῃ Κοορίηρ τἱτα {μ6 Ῥτδοίίοδὶ, β᾽ Πρ ]8 
ταϊπᾶ οὗ Ῥοίδθσ δηὰ {86 ἀοούγ!π8] ἀθνθϊορταθηῦ οὗ ἐμ Νὴ Τοθίαπλθηῦ. Βαὺ ὁνθα ΗΓ 18 οοἢ- 
ΒΓΑ Π6α ἤο ῬΓΟΠΟΌΏΟΘ ἐἢ]18 ἃ ῬΌΓΟΙΥ δ. δ] οὗν ΟΡ Πἱοη. 

ἡ, Τὴ6 αἰ γοΥΒ ἐγ οἵ βέγ]6 ἰὼ 86 ἔπτγο Ερ βέ168, 1 ἢ πσοσθ ΘΙ ΓΘΔΩΥ δ] οσθα πῃ δηςοιοαὺ {π|68 



ὃ 4. ἘΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΪΒΝ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤΗΑΛΊ ΟΕ 00} ῈΕ. Ἷ 

Δίὸ ποῦ ὙΘΙΎ ηροχίδηὐ δηα οου πο ρα]δηοθᾶ ὈΥ {86 δἰογοιθη  ]οηθᾶ, ΟὈΥ]ΟῸΒ οΟἸ ΠΟΙ ἄθηοοβ οὗ ἰδἢ- 
ξυλρο. Εσϑα ἰΐ ΠΟΥ͂ ΟΥΘ ρτϑαίοσ ἐμὴ (6 Υ δ΄Θ, ͵ὸ τοϊρῦ δβϑαγηθ, ἢ Φογοταθ, ὑμαὺ Ῥούοσ 
πδοῦ αἰ ογοιῦ ΔΙΔΔΠΌΘΉ868 1Ὲ ἢ! ΘΟΙΏΡΟΒΙ ΟΣ οὗὨ {86 ἔτγο ἘΣ 8.1.8. θα ΟἸββδίβθῃ, ρ. 118. 

ἁ. Τμαὺ 2 Ῥοίδυ 11. 1δ, ΒθθῺβΒ ἴο ἀβϑίσηθ ὑμαῦ ἃ οο]]θούζοη οὗἩ {89 ΕἸ :ϑέ168 οὗ 5... ῬδᾺ] νγ88 8]- 
ΤΟΔΟῪ οἸτου]δίϊπρ ἴῃ ὑπὸ Ομυσοῦ. Βαυΐῦ ἐδθ Υδίθγθπμοθ Β6γθ 18 Ὡοὐὺ ἰο ἃ οογιρζοίδ οο]]θοὐϊοη οὗ Ἀ18 
πη ρ5. 

ζ ΝΘ ΘΥ Ταΐβοα 86 ἀουρλί, δαὶ ἐδ δαῦοΟΥ ΔΒΒΌΙ,ΘΒ ἃ αἰ ἔθυθηΐ σϑϊδίϊοη ὑο Ὦ18 Υ ΔΘ Β, ἢ 
[8ο βοοοπα Ἐ ἰϑέ16, ἴγουα {μαὺ τ ΒΙΟΝ ὀχ ϑίθα Ὀϑύνσθθῃ ὑμθπὶ ἴῃ ἐπ Ατβὺ, Ὁ δοοοσαϊηρ ἴο ἐμθ βθοοπᾶ 
Ἐρι5.:16 [Π6 Υ τησϑὺ μαῦθ Ὀ6Θἢ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ Ἰηβίταοίοα ὈΥ͂ 86 Αροβί]θ; Ὀαΐ 1π {86 ἰπύογναὶ Ὀϑύγθθα 
[8 ἀαύοβ οὗ 86 ὕττο ΕἸ ἰβ.168, ἃ οἴσβϑὺ Ῥβύβομδὶ σϑ δύϊοῃ Ὀθύνγθθῃ ὑμοῖα ΤΩΔΥ ΘΔΒΠΥ͂ ΒΔ ΥΘ ΒΡΥΠΩρ' ὉΡ. 

. 808 8}} {μι686 ΟὈ]ΘΟΙΟη8 δηα ἀου ὲβ τὸ ποὺ βυ ΠΟΙ ΘΏΕΥ͂ πο ὐν ὑο ἀρδοὺ ὑμ6 ἀρονο δῦρυ- 
ταθηὐ ἴῸΓ 8.9 σΟΘὨΌΠΘΠ 6685 οὗ {86 ΕἸ Ρ15{]9. 

[Α ΟΣ Θχοο]οιῦ ἀϊρσοβί οὗἉ 818 βοούϊοι, τ] [1] οἰῥαϊοη8 οὗ {86 δα μου 68, ΤΔΥ ὈΘ ΒΘΘῺ ἰῃ 
ΑἸοσὰ ΒΒ Ῥγοϊεσοπιεηα, Ὗο]. ΤΥ͂., Ῥαχὺ 1.---Μ. 

ἃ 4. ΒΕΠΑΤΙΟΝ ΟἿ ΤΗῚΒ ἘΡΙΣΤΙΕ ΤῸ ΤΗΑΤ' ΟΕ 0098. 

ΤῊΘ βοοοῃα ομαρίον οὗ ὑμθ ργοϑοηὺ ΕἸ ϑῖ]9 ἰο {89 Ὀδρίπηῖηρσ οἱ ὑμθ ἐμιγα ομαρίθν, δῃηὰ ἐῃ9 
Ἐριδί]6 οἵ 7 πᾶθ, ὀσμὴ] δ 80 σου 8016 ἢ δρτϑοιηθηΐ, ὑμαὺ ἐμ ἀθρθηάθῃοθ οὗὨ [86 οη9 ΕἸ ̓β[16 οῃ 
[86 οἰμοῦ 15 ὉΠ θη 8019, οὗ, πᾶ 4. 6-18, 16, χὰ 2 Ῥοίογ 11. 1. 4. 6. 10-18. 156. 17. 18; Φυὰο 17. 
18, ψιῖῃ 2 Ῥοΐου 1]. 2. 8. ΤῊΘ νἱϑνν ὙΓΏΙΟΒ τηΔ 68 86 Ερ᾿ 8019 οὗ Τυἀθ {86 οΥρΊ 8] ὑμαὺ τγὰ8 ὑβοὰ 
ὮὉΥ [86 δυίῃοῦ οὗ {89 βοοοῃὰ Εἰ ρ βί]6 οὗ Ῥοΐοσ, βίδίοα Ὁγ Ἡϑγάθσ, 888 Ὀθοομλθ ἀοτοϊηδηῦύ 1ῃ τροάοσῃ 

ὕμο8. ΤᾺ]8 18 {86 υἱϑν οἵ 6 οίίο, αἼογΚο, ΗΠ αΒ6. δὰ ΌΥΖ, ΤΟ 81|16ρὸ ὑμαὺ (μο Ἰδηρτιαρθ 
οἱ δυὰθ 15 ΤΠΟΤΘ δ᾽ 016 ἰμδη ὑμιαῦ ἴῃ 2 Ῥοίδσ, δῃᾷ ἰμδὺ ΤΩ ΠΥ Ῥϑββαρθ8 ἴῃ [89 Ἰα οι οαηπρῦ Ὀ6 ὑμο- 
ΤΟΌΡΕΙΪΥ ὑπάοχβίοοα πιϊμβουῦ 86 πρϑὺ ἀογῖνοα ἔγοτα {86 Ερ ϑι190 οὗ 6. Βαυΐ ἐπαῦ δβϑϑυχιρίϊομ 13 
Ορροϑϑὰ οἡ ᾿ΕΝ στουημᾶθ, ΟῚ Ἠοδηδηῃ ( γεϊδεασωηρ πὰ Εὐ7ῶϊηο), ΤΈΙΘΓΒΟΣ, ΒΟΥ δηᾶ 
Διο οί. Τῷ ἰβ τ ΒΟΥ οοπίοηαοα, ἐμαὺ δὲ ἔμ ἀἶτηθ οὗ {8 οΘοταροβὶἐΐοη οὗἉ (86 ΕἸρΙ8.16 οὗ πάρ, [μθ 
ἴΑ]66 ἑθδοιθβ δὰ δἰγεδυ αρρεατγεα, ὙΞΒΘΓΘδΒ ἴῃ ὑμ6 Βοοοπὰ Εἰ βϑι]9 οὗἨ Ῥούθυ ἔπι 6 1 ΔΡῬΘΆΓΔΏΟΘ 18 
ΕἸΠΏΡΙΥ ργεαϊοίφα, (Ἐ. 11. 1, οἴο.; δηᾷ ὑμδὺ ἐμ βϑοομᾷ ΕἸ ρ᾽βὲ]9 οὗ Ῥοΐβυ 18 ἔγθο ἴγτοσὰ {10 Δρρδυθῃ 
ΔΡΟΟΙΥΡὮ8] Θ᾽ οσηθπίβ οοη δι ηθα ἴῃ ἐμδὺ οὗ ))ᾶρ. Ὀ᾿ο ]6᾽ἢ αὐὐοταρ δ ὕο ὑγονθ ὑμ9 ΟΥΡΊΠΔΙΥ οὗὨ 86 
ϑοροπα ΕἸ ρ15.16 οὐ Ῥοϑίδθσ 1 ΘΥΘΣῪ τοϑρϑοῦνο ρδϑϑᾶρθ; δῃα δἰ ὑμουρ ἢΘ μ88 ποῦ ΔΙ Τα 8 Βαοοθοαθα, 
Ἧ6 ΟΔη ΒΑΤΑΙΥ τι 0] ΟἿΓ δϑϑϑηΐ ἴῃ βοῖὼθ ρᾶβϑβαῦθθ. ΤΏ08Θ ΜῈΟ, 11 ΟἼΥΒΟΙν ΘΒ, ΑΓΘ ὈΧΟΪΟΌΠΑΙΪΥ 
ἱπιρχοββοὰ τ] ἢ {86 δα! θη Ἰο ἐγ οὗ ἐμ βοοοηᾶ ΕἸ  βὲ16 οὗ Ῥοίοσ, ἄθοια 1ὑ ὦ ργίογὶ ΒΙΡὮΪΥ ᾿πιρτόρ 8 ]9 
μα Ῥεΐον, {86 Ῥυῖποθ οὗ Αροβί!εβ,---ἰμβαὺ ᾿Πυτϊηοα δηᾶ ΒιρὮ]Υ - οἰ θα τηλη, ΤΟ ΡΓΌν 68 815 οτἱρὶ- 
ΜΑΙ [πὰ {Π6 πτβὺ ΕἸρ᾿8{19 85 γ76}} 88 ἴῃ 2 Ῥούθσχ 1. δῃᾷ 11].,.- --ϑου ἃ ἤδνθ ῬοΙΤΟυΘα, 1 ἃ μαζύ οἵ ἢ]8 
Ἐριβέ]6, ἐμ Ἰδαηρτιαρθ, πρθγοβ δπ ἃ Θχϑι 68 οὗ ἃ τζδῃ ϑυἹ ἀ Π ]Υ 1685 σιϑα ὑμδι Ἀἰτηβο ἘΒρο6- 
ΟἿ} Υθιη 8016, τροσθουον, του ἃ Ὀ6 Ἀ18 8.16} 66 ΘΟΠοΟσΏησ Τ ᾶθ6, Βοοίηρ ἐμαὺ 86 τηϑαθ τηθη ]ὁ0ἢ 
οὗ Ῥαῃ] δηὰ ἷβ ΕἸ ρ:βί].5. 17 τὸ δἀὰ ἰο {818 ἐμο ἰδοὺ ἐμαὺ ἐμ6 βοοοῃᾷ ΕἸ βί]8 18 στ] οἢ 1 Ῥθου ΔΓ 
ἘΧΡτοββίοῃβ, ἐμδὲ ἐμ ἔβγϑθ ομβαρύδσβ οοπίδί πῃ τποσο ἔπη ἐγθηΐυ ἅπαξ λεγόμενα, ὑμαὺ {86 Ἐ ἰ8|16 οἵ 
δπάθ ΘΧΡΙΟΒΑΙ͂Υ τΤοῖουϑ ἰο ἐμ ποταβ οὗ {88 Δροβέϊοϑ, γ. 17, δῃ!ᾷ βρϑοὶῆθβ ὑμαὺ 10 γγὰϑ ἀυ]ΟΚ]Υ οοτα- 
Ῥοϑβὰ ἰο χηθοῦ ἃ ρϑυ οί δῦ ΘΙΔΘΙΏΘΏΟΥ, ν. 8, ἐ86 Βγρούμοβδβ ὑμαὺ 9πᾶ6 τη848 186 οἵ 89 βθοοῃὰ 
Ἐξ βι19 οἵὗἠἨ Ῥαίοσ, 18 τοῦθ Ῥτ θ8 818 ἐμβαπ ὑμαὺ Ῥοίδυ πηδάθ 86 οὗ {89 ΕἸ βέ]9 οἵ δ.)ἃ0. 79 04}} 
ῬΑΓΠΘΌΪΑΡ αἰζοαξίοι ἰο ἐμ6 ποτὰ ἐμπαῖκται, Ζιἂο 18; οὗ, 2 Ῥοίδυ 111. 8, ΔΙΟῚ ἀοα8. ποῦ ΟΟΟῸΓΣ 6Ἶ86- 

ἜΠ6ΓΟ ἴῃ ἐμ 9 Ν νν Τοβἑβτηθηΐ, 
[ΤΠο80 το τ ὶβὲ ἰο βύυαγ ἐμ18 αποβίϊοῃ ἴῃ 8]] 18 ὈΘΔΤΙ ΡΒ, 8.6 τοίοσγθα ἰο ΒΟ κηθγ᾽Β Εχ- 

ΘΌΓΒΌΒ Οἡ 2 Ῥοΐίου 1]., 1 818 οαϊξοη οὗ θ9 ΤΥ οὐίθ᾽ 8 ̓αρνπαδιιοῆ, Υο]. 1., Ῥατὺ 1Π]., Ρ»Ρ». 168-170, ψῇο 
Τηλὶ ἰδ η8 [86 ῬΥΟΥΙΥ οὗ δύ. 7ια9 δῃᾷ δὲ. Ῥούθυ᾽β δοατυδιηΐδηοθ νὰ ἢ1Β ΕΡ 8.16, Ὀὺ νἱπαϊοαίθϑ 
ὅδ ᾿πάοροπάθποθ οἵ ἐμ Ἰαίίοσ; ἐο Η αὐ μογ 8 Αρρϑπάϊχ ἰο 18 Οὐσασαθηἑατυ οα ὑπο Ερ᾿βέϊο, θαν]ά- 
Βοη, [ηἰτοἀποίϊοῃ, οὗς., 70]. 111., ΡΡ. 399-408. ΑἸΙογά, ἴῃ Ἀ18 Ῥγοίεσοπιδηα ἰο 1818 ΕἸ Ι516, δϑοίϊου 
3, ῬΙΟΠΟΌΏΟΘΒ [0 (86 ῥτίουιγ οὗ δ8(. Τὰἅ6, Ὁ ογαβυσοσί υθϑομ 68 86 ορροβίίθ οοποϊ υβίοῃ, τ ΒΟ ἢ 18 
δἷδο ἐμ ορίπίοῃ οὗ Οϑουμηθηΐιβ, Εἰβίϊαβ, Μ|1, Βϑηβου, Ὑ ιἰδίαβ, θοάνο}}, Ἰμοπΐληί, ΒΟ ΒΟΌΓΘ, 
Ἠρθηρβίοηθοτος δηὰ θυ ἀθησοιος, Ὀθϑιθϑ ἐη9 δαΐμοσβ πϑιηθᾶ ὈΥ͂ ΕἸΟΏΤΩὮ]]ῈΥ, ΕῸΥ σΟΏΘΠΙΘΠΟΘ' 
ΒΑ ΚΟ, 1 ἢν ρίνοη [86 τηοβὺ ᾿τηροτίαῃὺ Ρ618}16] ραβϑᾶρθϑ ἰπ ἐμ [πἰτοἀποίίοι ἰο ϑ'ύ, 1 6᾽8 ΕΡΙΒέ]6, 
ἴο τ Βῖοι (86 τοϑὰ ον 18 σϑζοσταα.---Μ.] 



“ 

ἃ ΠῊΒ ΒΕΘΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕΝΈΒΑΙ, ῸὉΒ ῬΈΤΕΕΒ. 

δ δ. ὉΑΤΕῈ ΟἹ ΤῊ; ἘΡΙΒΤΙΕ, 

Μαγοτβοῦῦ ππάἀογίδκϑα ο ῥσουθ ἐμαὺ 1Ὁ γτὰβ οοταροβοᾷ ὈΥ͂ ἃ δου δα Ομγβῦδη αὖ ΑἸοχδπάτα, 
δουὺ ἐὰ9 τη144]9 οὗ ἐπ βοοοῃᾷ οϑηΐυσγ. ΟΠ Το ΟΣ ΘΟ Βιἄογβ ἐμ 6μὰ οὗ [89 βοοοῃᾷ οθῃ αν ἰφ 
θ6 ἐμ θαυ] οδὺ ἀδίθ οἵ 1.8 οτἱριη, ἘΙΒΟΣ δβουῖδοβ 1 ἴο ὑμ9 Ὀορϊηπηρ οὗ ὑμο βθοομα οδηςαγ, 
ΤῊ ἀἰβαργθοιηθηῦ δζηοῖρ ΟΥ (108 Θῃ ὨΥΘΙΥ ᾿σθογοθ, πσϑὲ, ὑμαὺ ὑπο 1πἰθ]]θοῖα αὶ βίσγθησ μι ΜΔΙΟΝ οἰ» 
ΥλοίοΤΊΖ08 {818 ΕἸ ρ᾿ 8016, 1 ποὺ ουμα οἰ βαμ γο ἴῃ {μι βοοοηα θα ΤΥ; δηα ΒΘΟΟΒΑΙΥ, ἐμαὺ {86 8ρ- 
ῬΘδσϑηοθ οὗ [δθ βοάποοτβ, ασδϊηβὺ όσα {π18 ΕἸΡ᾿βι16 16 ἀϊγθοίθα, οοϊ μοι 68, δοοοτάϊπρ ἴο ὑπὸ ποίϊοϑα 
ἴουπὰ ἴῃ ὑμ9 Ῥαδίογαὶ ΕἸ βί]68 οὗ δ(. Ῥϑὺὰὶ δῃᾷᾶ ἴῃ ἐμ9 Βονοϊδίίου οὗ δι. ϑομπ, τι [89 νΕΙῪ ροποά 
ἴο ΜΔΙΟῸΒ ἐμ ΕΡΙ8ι16, τ ΒΔ ἢ ταυδὺ μανο ὈθΘῺ τὶ υὗθῃ ΒΒΟΣΟΪΥ Ὀοΐοσο 18 ἀθαίμ, ἰηγοάθοθθ αβ, “Αἱ 
{86 Ὀερίπηΐηρ οὗ (ὴ6 βοοοπὰ ρεογοά οὗἉ ὑμ9 ΑΡροβίοϊοιὶ αρϑ, ἐμ Οϑῃ (116 αποβίϊο δροδβίβου Ὀτοξθ ουἱ 
αὶ ριρδηθιο ΘΠΟΓΩῪ ἴῃ ἐμθ ΟΠ το ο8 οὗ δα. Ῥϑὰ] μια βηϊβμϑα ἢ18 ποχῖς, θὰ} Ῥούασ ᾿γ88 εἰ} 
ἀοβιποα ἰο Γαῖβο ἷ8 ταυηΐηρ σοὶοθ Ὀϑίοσο {86 δπὰ οὗ μ18 1116." ΤΆ ΘΊΒΟΒ. 

8 6. ΠΙΤΕΒΑΤΟΒΕ,. 

ΤῊΘ βϑῖηθ ψΟΣΚΒ Βρεοβοᾶ ᾿π ἐμο Τηὐτοἀποίίοι ὑο [89 ἢγβύὺ ΕἸ ρ'ϑι16, ν]Ζ. : ὑμοβο οὗ ΟἙΈΒΗΛΒΡ, 
Οάτον, ΒΙΕΘΕΒ, ΚΤΆΑΒΚΕ, ΠΕ ΝΕΤΤΕ, ΗΥΤΗΕΕ, δπᾶ ῬΑ ΟΌ]ΔΥ͂Υ ὈΙΕΤΙΕΙΝ, βεοογια ΤΕ ὐρ βίο οὗ 

«Ῥείον, 1851. 
[126 αγσιμηπδηίο ορὶϑί, Ῥεϊγὶ ροδίοτίογίδ οὐ ὕμᾶς Οἰμλοϊέοαγιπι, ἰὰ Οβιτ, βάσκ, Ζ71λε8. ἤδου, 

ΙΠ., 982. 
ΒΡ. ΞΕΕΒΙΟσΚ: 772: Αἰμδογὶῳ οΥ λὲς ϑεοογια Εἰριβίἶς οὗ δι, Ῥείον, ὍΤοτκβ, ΤΥ. 187. 
ΒΙΜΡΡΒΟΝ: Οὐημποηίαγψ ὁπ 2 είογ. ἀϊο. Τωοπάοῃ, 1682. 
ΑΡΑμβ, ΤΉΟΜΑϑ: “4 Οὐπιπιογίαγῳ οπ ἐδε ϑεοοια Ε)ριδίϊ φῇ οίογ. Τιομάου, 1633, ΤθΌΪο, 

ΓΡ. ὅὃνο., 1889, 
ΞΜΙΤΗ, ΤΉΟΜΑΒ: 44 Οδημποηίαγῳ ὁπ ἐδε βεοονιά Εἰ ρίβίζε οὗ “Ῥεΐδν. 
[1 118, ΦΟΗΝ, Ὁ. Ὁ.: Τῆι ϑεοογναὰ Εὐρίδιϊο οὗ Τοίεγν, ζδ6 ᾿ριϑίϊο8 Υ ϑοῖπ απαὶ “μάαξ, απὰ ἰδ 

«Ἐδευοϊαίίοη. Ττδηϑ]αἰοα ἴγοτῃ 86 Οὐστθοκ, πιὰ Νοίθθ. Νον Υόοσκ, 1854, 

βϑοραζαὺθ ὑγϑαίϊβοβ, αχροβι ]οη8 δηἃ ΒῈΓΙΔΟΏΒ Ὑ11] Ὀ0 γαΐοσγοα ἕο ἴῃ {89 Οοτασαθαίδυγ.-- Μ] 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΎΥ. 

ΤῊΝ ΒΕΟΟΝῸ ΕΡΙΒΤΙΙ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΠΤΈΒ. 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ 1. 1--Ἰ 1. 

ΑΝΑΙΥ518 :--- Το ὉΓΟΓΒΟΥΙ͂Υ δαϊυ ἰδ οη πὰ ὑγαγοῦ οὔ Ὀ]οδδίηρ (Υ. 1. 2) ατὸ 10] Ἠὁτυϑὰ ὈΥ [89 οχμοσχίδιίη : ΒΟΣΑΒι συ ΟὮ 85 

Οοὰ τὶ ΤΟ ιΐδθ 5 γοὰ ἩΓΉ πΉΔΊΘΥΟΣ [8 ὩὨΘΟΘΘΒΆΓΥ 10. 7ΟῸΣ δρίσίπαὶ 118, 0 γὸ 4160 ΣΙ ΘΙ Ἡδαίουον 18 δατοθαυ θ ἰὸ 

ἮΙ πὶ]; τὰ τὴο θη γδῦοθ ἴο ΗΒ Κίηκχάοτα 641} Ὀ9 οροῃθὰ ἴο γουῦ. 

Ι 

το ΟΌ “2 Θὺ Οἱ ν. ιν} 

δίπιοι 1 Ῥούοσ, ἃ βοσυδηῦ δηᾷὰ δὴ δροϑβϑίϊο οὗ 6808 ΟἸ τ]βὺ, ὑο {ποτὰ ὑμαὺ μαγο οδίαϊηρα 
Ἰἴκ6 ργθοῖουβ [αἱ τ Ὰ α8 ὑΒσοιρὰ ᾽ {86 τἱρ ὐθοῦϑηθδβ οὗ αοα ἀπὰ οἵ ϑανίουσ “6808 
ΘΟ γῖβὲ - ασταθο δπὰ ρϑδοθ Ὀ6 τη] 0] 16 ἀπίο γοῦ ἐΒβτοῦρ ἐμ6 Κποπ]οᾶρα οὗ αοά, δπὰ 
οὗ 56888 οὖν Ἰμοχά, Αὐσοογάϊηρ' 88 ἢ18 αἰγ]π 6 ῬΡΟΊΘΙ Πδὺ ἢ σγθη πηΐο ὑβ 8]] ἐπ πρΒ ὁ ἐμαΐ 
ρεγίαΐπ ποῖο 118 δηὰ ρσοά]ποδ5, [Βσοῦρα ὑπ Κπον]θάρο οὗ Ἀἴπὶ ὑπαὺ ΒΔΓ 6816 τ ἰὸ 
ΒΊΟΥΥ δηὰ τἰτίπο ὃ Ὁ ΒΟΓΘΌΥ τὸ ρθη ἀπίο τ8 δχοθθάϊηρ στοδὺ δῃὰ ῥσθοϊουβ " ῥσο- 
Τηἶδ68 - μαὺ ὈΥ (8686 γ6 τηϊροὺ Ὀ6 Ῥαγία κου ἴ οὗ Ππ6 αἰγὶ πδίαγο, μανΐηρ οβοαροά δ (89 
οοΥγαρίϊου ὑμαῦ 18 ἴῃ {86 που] (τοῦ ᾿α8ύὲ. Απὰ Ῥοβίά 68 ὑπ 18, οἰ νην 4}} ἀ ]Πρδηοσ, 
δή. ἰο γοῦσ ἴδ᾽ νἱγίθπο; δηᾶ ἰο υἱσίαθ, που θᾶρο; Απὰ ο Κηον]θαρθ, ἐθιηροσϑῃοο ; 
δηὰ ἰο ἐδιῃροσϑηθο, ρα ϊθηςθ; δηᾶ [0 Ῥαίθ5 66, ΡΌΘΔΙΪΠ6ΒΒ; Απὰ ἰο ροα] 688, Ὀτού ΒΟΥ] 
ΚΙπάῃ6858; δηἀ (ο ῬὈχούοσῖν ΚΙ ΠΏΘΒΆ, ΟΠ. ΕῸΓ 15 {8686 ὑμίηρ Ὀ6 ἴπ γου,} δηά 
δροπηᾶ, ΠΟΥ ταδῖζο ψοιῖς ἐδαὲ γε ἐδαϊϊ ποῖ 6 Ὁ ὅ6 Ὀάττθη πος πηΐγαϊ Ὁ] ᾿η {π6 Κηον]οᾶρθ 
οὗ ουν Ἰωοτὰ 9668 ΟἸτϊβῦ. Βαυΐ 6 ἐδπδὺ δοκοῦ {680 ΟΙΏΩΒ 18 Ὀ]Ϊπα, δη ἃ σδπποῦ 

10 βεὲ0 αίδν οἷ, διὰ μδίμ ἰογροϊίθη ὑμδὺ μὨ6 τὰβ ρυγρεά ἔγοπι 18 οἱ β' 8. Ὑ Βοσϑίοσθ 
(89 ταίμοσ, Ὀγοίγθη, ρῖνο ἀ"]Πρθηοο 15 ἰ0 ΤΔ ΚΟ 15 ὙΟῸΣ ΟΔ]ΠἘπρ 5 δὰ 6] οὐ ΒΌΓΟ: [ὉΓ 

11 1 γο ἀο ὕπ680 ἐπίῃ ρΒ, γ9 588}} πονοῦν 181]: ΕῸΣ ἐό δὴ ϑῃίγδῃοϑ ᾿6 88}} δ6 τιϊἰβίθγθα πηΐο 
γοῦ Ἀραπἀδηυγ 1ηἰο (86 ΘγουἸδβιϊπρ; Κίηράοπι οὗἩ ον Ἰμογὰ δηὰ ββδυοῦσ «6808 ΟἸσϊβῦ. 

τσ, Π ΒίορΒ. ἐπιστολὴ πετροὺυ χαθολιχὴ δευτερα: Ἐπ: πετρ. του αποστι επιστ, 
χαθ. δευτερα: επιστολη χαθολιχὴ δευτ.--του αγίου αποσ- 
τολου πετροῦ. θ. εἱ-“πετρουεπίστ. β'. 0: -πετρουεπίιστ. δευτερα 
Οοά. Μορᾳ. πετροῦὺ β. Α. Β. Οοά. Β[η.--Μ.} 

Ψαθο 1. 1Δοδιηδληη, Τίοομβοῃά, Ἀά, Ἷ, τοδὰν Ζυμεὼ» π|1} Α. 6. Κ΄ δηὰ [89 τπιαίοσ γ οἵ Οσδά, οὗ. Τ1;Κο ἢ]. 80; νἱῖ. 40; 

Βονυ. υἱ!. 1; Αεΐδ χυ. 14; Ἠοῦ. 9 ζ. 

[Ὀσετηδα: . . « - ἴῃ δο τ κι ξοουδηθδο οὕοογ Θοὰ, διὰ οἵ ἴδ Βανυίουν 3669 ΟἸτὶοὶ.---Μ.} 
«αἰς δικαιοσύνην τ. κνρίον. Οοὰ. δΒί:.-- 

Ψαδο 2 [δἰησοῦ χριστοῦ Α. Οοὰ. Βίη. α].--Μ.)] ΤΊδΟΙ. οτα δ τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ. 
[(ἀεγπιδῃ : θγδοθ διὰ ρϑθοθ δδρρϑῃ ἴο γοῦ τποξὸ διὰ σῦοσὸ ΣΙ ΟὮΪΥ, ἰῃ ἐμ9 Κπον]θάρο οὗ Θοἀ δηὰ οὗ ϑοδιδ οἂν 

ΤΥρΠοοῖο: Θγδοῦ ἰο γοῦ δὰ θῸ 8] ρ]19ὰ ἐπ [86 Κπον]οάφο οὗ ἀοἀ δηὰ οἵ ϑοσυο οὖσ ἴ»εὰ,.-Μ.] 
σιου 8.[ τὰ πάντα Α. Οοά. ἘΜ] 

48 χρὺὸς τὸν θεόν καὶ (ὁ 4 ἰμλμα μὰ 9. κ᾿, Ἐ]βο ἢ.) ζω ἢ ν Οοά. 81:.--Μ.] 
δξ δόξῃ καὶ ἀρετῇ Δ.6. 8ἴ...-Μ.}] Ιδοῖσὰ. Τίδοῖ. 
[θοσαδῃ : ᾿Ἀάφμδα ζὰ 86 ϊο ἀϊνπο ρβονσαν αι αἰγϑῆ π5 81} ἐπίηρο ἩΠΙΟΝ δΔΡΘ ὨΘΟΘΘΘΟΣῪ ἴὸΣ ΗΝ δῃὰ κοάϊ 

Ὧοδδ, ἐπ ͵Ὸ 1ο Ἀπον]οάρο οἵ Ηΐπι ἰδδΐ “5116 τὰ ὈὉΥ Ηἰδ σίοσυ δὰ Ὀϊνίηο υἱγίυθ. 
Ἰτρηρίαδῖο: .. . . ΒΥ Ηἰδ ΟΝῺ ΒΊΟΤΥ διὰ υἱγίλιο.---Δ.} 
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γα 4. [δ τέμ. ἡμῖν καὶ μέγιστ. Β. Οοά. βίη. ΑἹ. μὰ μαὐϑΝ Ῥοΐοτο καὶ τίμια, τϊ{ὰ Οὐά. Μοπᾳ., Οοά, Δηκεὶ, 
Βοηι.; 

β γι": κοινωνοὶ Ουά. Κ΄η.--Μ. 
μέγ. καὶ τίμια ἡμῖν Α.Β.0.-- 

τὴν ἐντῷ κόσμῳ ἐπιθνμίαν ρα. ἈΪμ.; τῷ Ῥοΐοτο κόσμῳ Α.Β. Οοᾶ. ΑἸ ροϊ. Βοιμ.; ἐπιθυμίαις 
καὶ Ο.--Μ.} 

[ἀογίηδὴ : ΤΙ σου ΠΟ Ηδ Βα κίνϑῃ ὑπο τυ ἴδ ρτοδίοδί δᾶ πιοδὲ ὑσϑοίουιιβ Ῥσοπιίβοα, [μδὲ Ὁ πιρδὴϑ 
οὗ 1686 ᾧ ταΐκιις Ὀδοοῦι6 Ρᾶγίδικοσβ οὗ ἴ8ο Ὀἰνίηθ δίασο, Βανὲπα 
1υδὲ τοὶ 18 ἰῃ ἴδ Ὑοτ]α. 

οδεδρδὰ ἴτοσλ ἴδο οογγηρίου ἴῃ 

ἴθ: « ««.« ἴδο οοτγαρτίου ψὨἰοὮ ἰδ ἔῃ ἐδ ψου]ὰ ἴῃ 1υ81.---}6.} Τταπθἷα ἢ λ 
οσοθ ὅ. [9 δὲ τοῦτο Οοά. Βίη.; αὐτὸ δὲ τοῦτο 055; αὐτοὶ δὲ Α: καὶ αὑτὸ τοῦτο δὲ Ἐος.--Μ.] 

[ἀόταδη: Βαϊ ἴον 1Π|8 ὙΘΓῪ ΓΟΆΘΟῚ 186 811 γοῦν ἀΠ κθποθ, δηὰ ργοδουῖ ἐπ γοὺ ἐδΠ ἢ ΤΩΘΔΏΪΥ ΘΟΌΓΑρο, ἰῃ οὐυ- 
Σαμο ἀἰδοσί πυἱηδίίοῃ. 

Τγρποϊαὶο: ἯΩΣ εἰνῖμε ΟΣ ὙοῦΓ δἰὰὁ (ΑἸΤΟΓὰ) 41} αἰ] σοηοο, ΓΒ ἴῃ γοὺσ δι ἐλ υἱσγίαθ, δῃ ἃ [πὶ γοῦν τἱσγίυθ 
Κοον]οάρο.--Μ. 

Ῥοῖεο 6. [Θοστηδ: [ἢ εἼβμ στον Τ ἢ ἘΣ βο! Γοοδίτγοϊ, δηὰ ἴῃ Βο] Γοοηΐτοϊ, δἰοάζασίηοεδ. . ... 
Τταηβ)αῖο: . . .. 0 βοϊ γοουῖγοὶ Θμἀγδηςθ. .. .. --.Μ. , 

ΨοΓΕΘ 7. [θετῖπδα: Ιη κοὐϊίποδα Ὀσοί ΒοΥΪΎ 1οΥ6, διὰ ἐπ ὈΣΟΙΒΟΣῚΥ [ΟΥ6 πηΐγογβαὶ Ομασ γ.--Μ.} 
Ψόοτεθ 8. Π ἡμῶν Ο.--Μ.]} 

[αἀογαλδα : ΕῸΥ σΠογο ἔΠ656 {πίη 88 ΔΊ ΤΟ πα ἔπ γοῦ βηά δρουπᾶ, ἔμΠοῪ ΜΠ1 ποὺ 1οὅ γοῦ Ὀ6 1416 οὐ ποίγε αὶ 
ἴον ἴπο Κηον!οά 

ἴον (ῦ9 ὙΥοῖίο, ΑἸίογα). . .. .-- Ἁ.] 
ψογεοῦ. ἁμαρτημάτων Α. Οοά, Βίη. Οοά. Μοδ4.--Μ.] , 

[ἀοτπιδη : ΕῸΣ Β6 ἰο Ὑποπι ἴπ686 {πίη μΒ δ ποῖ ργοδοῃὶ, [8 Β] πὰ, ποῖ δοοίηρ δίαν οἱ᾽ πδυΐηρ Ρἰδοϑὰ ἐπ ὅν: 
ἘΪ6569 ἴδ6 Ρυτὶ δοδίίου οὗ ὲ8 ΤΟΤΊΩΘΙ δ[8. 

Τταδηεΐαίο: ΕῸΣ ἢ [δαὶ ἸΔοϊκοῖ (666 [Β΄ ἰδ ὈΠΩἃ, δον θά, μαυνίηρ ἰπουγτοῦ [οσχος] πον (ΑἸ οτῶ). 
....--.Μὲ| 

δου νυ ἀρὰν ἐξ ὰ 

ἀμ το ον ἐν Α..-Μ. 
--Μ] 

ἵνα διὰ τῶν καλῶν ἔργων Οοά, Βίῃ.; δαπιο δά! Ποἢ ἘΠ ἕασέδοε ἡ μῶν Α. ὙαΙΕ. 8γτ. 1. 
ἵἱἵναδιὰ τῶν καλὼν ὑμῶν ἔργων βεβ. ἸΔοξιοδηη. : 

ποιῆσθε, ᾿ΔΟΙΒΠΊΔΏΏ. 

δν νον γ8588}} ὭοΥοΣ δὲ πιὉ}]16.--Μ.} [ἘΠῚ φεὙὉ 0} Υ 
Ψοχεο 11. Πό εἴσοδος πί(Ππουΐ {πη Ατίο]ο.--Μ.] 

[ἀφγρθδὴ : ΕῸΣ 108 ΒΠ 411 "6 Γ᾽ ΟΕΥ ργοδοηϊοὰ ἰοὸ γοῦ (86 ΘπΈσβΩσΘ πο (Ππ6 ... .. 
Τταηβίαῖο : ΤΙΟΣΙ Μ.) 

ἘΧΕΟΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ΕΒ. 1. Εέτου Ῥοῖοσ.--- 9 οροπίης οὗ ἐπ 
ἔγϑυ Ἐρίβι19 Βαὰβ οὔἹῪ Ῥοίθσ. [ὑ βϑϑῖὴβ ἐμπαὺ Β6 
ὉΠΊ ΟΡΤΪΥ ὈοτῸ ὑπ 6 πϑῖλθ οὗ Κἴχαοι ΟὨΪΥ 116 ΒΘ 
σοηἰϊπθα ἰ0 ΒΟΘΟΙΏΡΔΩΥ 6588 {11} αἴον Η 15 δβοθ- 
Βῖοῃ ; δἱ Ἰοδϑὺ “9688 αἰγδγβ σδ θὰ πἷτὰ ΑΙ ΤΉΟΙ, 
Μαῖί. χυϊἹ. 26: Μδῖκ χὶν. 87: ἴυκοὸ χχὶϊ. 81; 
ΨΦοδη χχὶ. 1δὅ. 16. 17. Τῇ αἰδοῖ] 68 4180 ΔΡῬΘΑΥ 
ἴο αῦο οδ]οὰ πἷτη 5΄'λοῃ, κ6 χχίν. 84: Αοἱδ 
χυ. 14. ΑΠΟΥ ΡΒ ὑΠπΠῸῪ Ὀαρᾶμ ἰο ἀἰδβέϊηρυ δα 
ἴσα ἔγοπι οὐ 6. οὗἉ {8} 6 βδῖηθ Ὡ8π|6 ὈΥ [8 ΒΟ ΟΌΓ- 
ΔῸΪ6 ΒΌΓΠΒΙΙα Ῥοίον, Αοίβ χ. ὅ, 18. Τη6 Ενϑδη- 
Ε6]18ἰ8 68}1 Εἷτῃ ΤῃΟ7Ὸ ἔγοαι θπί Ῥοΐον ὑπ 8η Κ᾿ ΠΟ 
Ῥοίου; ἴῃ ἰμθ0 Ῥϑυ]λπο Ἐρ᾽δι]68 Ῥοίοσ 18 ΔΙσθδαῪ 
ἐμ οοπδβίδηϊ ἴοσταῃ; ἐπ [86 608Ρ615 [86 ὑνγχ2ο ὩΔΠῚ68 
Δ.Θ ΒοΟπιο 165 86 αἰἑογπαίοϊγ, ὅοδη χὶϊ!. 806. 87; 
οἵ. Μϑιί. ἱν. 18: χ' 2; χνὶ. 16: χυϊΐ. 28.----τὸ 18. ἴτὰ- 
ῬΤΟΌΔΌΙ6 ἐμαὶ ἐμ σοπλοϊῖηρ οὗ ὈοΪᾺ δίηθδ ἀ6- 
ὨοΐθΒ 05 ἴπ6 ραγί ΟΥ̓ Ροίαν (8Π6 ἀσκὶ κῃ οὗ ἀθβουὶ ἷηρ 
ἸΏΘΓΟῚΥ δὶβ παίΓΥ8] δὰ 1.18 ΠΟῪ Ὀϊγίῃ. ΤΈΘΙΘ 18 
ΙΏΟΤΘ ὈΓΟΌΔΌΪΠΠΥ ἴῃ ΒΟΒΒΟΓ᾿ 5 βιχροδίϊΐοη, “μα 
189 {.}1 ἤδηθ, δίτηοι Ῥοίθρ, 88 ἃ Κἰπὰ οὗ ἰδβίδ- 
ΤΩΘΏΓΔΥΓΥ ΓΟΓΠΔ,᾽" [Ὁ 6 8 ΠΟΔΣ Ηἷ8 1168 θη, 

[δίπιοθ, οὐ σταίϊοσ ϑδήμεοη, Συμεών, οΦ , οἵ. 

Αοίδβ, χυ, 14, Τὴ Ασδιηδὶο ἔόστο οἵ β΄: πο ΒΘΘΙΏΒ 
ο άνόουτ {110 νἱονν, ὑπαὶ (μΐ8 Ἐρρίβ.16 νγὰβ δα ἀγεββεὰ 
ἴο υειοϊδὴ ΟἸ ΣΙ ϑιδη8. ΑἸζοσαὰ σοιδυῖα, (μαὲ {δ 6 
Οσσύγγοησο οὗὁὨ ὑ{μὶ8 ἔΌΓΣΤΩ 18 αὖ 4}1 ουϑηΐβ 8 ἰδθβίϊ- 
ἸΔΟΥ͂ ἱπ ΓΔΥΟῸΣ οὗ {110 ἱπάοροπάσθποα οὗἉ (μ6 βοοοῃὰ 
ἘΡΐβι1]6. 1 88 ποὶ αὐαρίεα ἴἰο ἐπὸ ἅτβί : ψ οι, 
οομβι ἀοχίηρ ἰπαὶ ἐὺ γρίγα ἰο ἰδ Βγαί, ἰ8. ἃ ποίρ, 
ὙΕΠΡΤΕΣ Β χιΐ, οα (μ9 5146 οὗ 118 σομαΐ 6} 688.--- 

Α βοινδηῖ δῃ! Αροδί!θ οὗ ὅοσυ ΟἸχίδι. 
--ἈἼἼ δὸ βαῖηθ ἀδδὶ ηδιΐου ἰδ υδοᾶ Ὀγ ϑὲ. Ῥ40), οι. 
1.1; Τιαβ ὶ. 1; δπὰ 5, 3 δπιθ8 8180 ο6}}5 εἰ πιϑοὶῦ 
ἃ Βουυϑδηῦ οὗ Ομ γὶβί, ομδ οὗὨ ἐμὸ ἰχῃοβὲ {1168 οὗ 
ΒΟΒΟΌΓΡ, οἷ. ἱ..1; οἵ, 64}. ἰ. 10. Τδδ ὕουτηοσ ἀ6- 
ποίθ8 Ϊ8 γοϊδίϊοη οὐ ἀδροηάθῃποο; ἐμθ Ἰδίϊοσγ, ὑπ 
αἰ κοϊεν οὗὨ 8 οδῖοθ. 

966 9. 

Το ἴθ τδδῖ παν οὈϊεαίπθαᾶ 1:1κ6 ὑχθ- 
οἷουδκ δὶ τὶ 16: τοῖς λαχοῦσε 86. χαίρειν 
λέγει. λαγχάνω---ὈἸ οὈϊαὶπ ὈΥ Ἰοΐ, ὈΥ͂ οτίπηθ, Ὁ7 
Ὀινίπο Δρροϊπἰπιθηΐ, ΟΥ ὈΥ ἱπβουλίδῃησα, οἵ. 1019 
ὶ., θ: Φοδὴ χίχ. 24: Αοίβ ἱ. 17. Τμὸ πογὰ ὁχ- 
οἰυάθβ 811 ῬΘΥΒΟΙΔΙ] ΔΡΘΠΟΥ δηα σηοτὶί.--- Ἔα 8 
ἸΏΔΥ ΠΕΙΘ ὍΘ ἔδκθῃ ΟὈ ΘΟ ΥΘΙΥ ΟΣ Βυ ) οἰ γ6}γ, 
ΘΟ ΒΟΥ 88 8 ὁγ016 οὗἁὨ ἰσα μ8 Ὀο] ον, ΟΥ̓ 88 ἃ ἀδῆ- 
πἰίο ἀϊβροδίϊζοη οὗὨ δι (ἢ ; (86 ΤΟΤΊΩΘΙ Δργθοβ Ὀοΐίεῦ 
νι λαγχάνω δηὰ ἰσότιμος, πὰ δοοογὰβ νὴ πα- 
ρούσῃ ἀληθείᾳ, γ. 12, οἷ. υὰο 8. ΄ ΕΥ̓́ΘΡῪ δι δυὰ 
ΟΥ̓ΘΡΥῪ σοπδίγαοίΐοι οὗ (Π6 γα ςἢ8 οὗὨ ΤἈ1{ἢ ἀχὸ ποὶ 
οὔδαυδ) γϑ]αθ; ἔπ γ0 το παἀοαυδίθ δηα δάθαυδίο, 
Ἰκῶϊ δὰ πο οῖρδίῦ σοργοβοηίδιϊοπβ οὐ {1 ὈΪνπῸ 
ἰγαϊ 8. Βαυΐ Ῥοίοσ ΒΘΓΘ ΔΒΒΌΓΕΟΒ ἢΪθ ΤΟΔΟΘΙΒ ὑδδὲ 
(86 ζΑ1 1}, τ οι ἴῃ ὑπ 6 ἀἰδροπδβαίϊου οὗ ἀρὰ νὰϑ 
Θοτηιυπὶοαίοὰ ἰο ἰμοπ, 18 θαυ] ἐπ τὰ]ὰθ δηὰ 
ποσὶ ἰο ἐμπαὺ οοπίοθβοα ὈΥ̓͂ Εἴτα δηὰ {16 οἰ μὲν 
ΑΡοβίϊεθβ, οὖ. Αοίβ χὶ. 17; χυ. θ.ὄ 11. Το οοῃ- 
βἰἀογαίΐοη οὗ ἴπ686 ῬΆ 888 165 ΒΘΘΙΒ ἰ0 ΘΟΠΥΟΥ͂ [86 
ἰᾶοα ἐμαὶ Ῥεΐοσ 18 Βοσο δά ἀγαβδαίηρ ἀθη 16 ΟἘσὶς- 
{18}8. --- ἡμῖν, ΘΙ] Πρ λοΑ}}γ ἴῸΣ τῇ ἡμῶν πίστει, 
Ὕ ΊΠον, 6 οἅ., Ρ. θ4δ, ὁαι] ἰῃ σαῖὰα ἰὸ οἂγ ζἈ Ε}ι. 
[Βογπουδ: “2 έοίίωτ βάες χιε ρτειΐοξα, ποι σμοά 
οπππίωπι ογεαεπίΐιη σι πιασηα δῖ, δεα συοα Ρὲν 
ἡαπι εαάεπι πινδίεγία εἰ οαάσπι δεπεβοία αἰθῖπα ποδὲὲ 
»τοροπαπίμν.᾽," ΦὍΠὸ ΤΟΙ ΥΘΏ068 ἴο “468 ΓΘ ΒΑΡΟΙΥ͂ 
ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ; ὙΒΟΘΥΟΙ (ΠΟῪ 616, υὑἱειοίδλ οὐ Οἐπίΐ 
ΟἸ γί βιδπβ, ἐμ οἷν [οὐ (ἢ, Βα γβ Ροίθσ, 18 θα 8 }}} Ρὑτο- 
οἷουβ πὶ {86 βἰχδὶ οὗ ἀοἀ πίῖϊμ μἷ8 (Ῥείογ᾽ 8) ἔδι(Β 
διὰ ἐμαὶ οὗ (16 ΟΕ Σ ΑΡοβί]6β.---ἈΠ]. 

[πῃ 186 τἱρῃιθουθηθδβ οὗ οὖσ Θοᾶ διὰ 
Βιανίουν ὅοθπα ΟἸσίοι.--- Τὴ ΐθ οἴδυβο δ]80 ἴ8- 
γοῦυγβ ἰῃ6 οὈ͵θοιΐνα οσοπδιταυσίίοη οὗ 1811}. [8 
σομίσο δὰ Τουπάδίϊοι Τὸ ἴῃ (86 Υἰκχδιθουβῃ 688 
οὗ αοἅά. ΟΘοεῖίδοι δηὰ ὉὈϊοι]οΐη τηϑὶπίδὶπ ἰδδί 
ρᾺν αοα πὰ ϑανίουσΣ ὕθβὺβ ΟἸιτὶ δι᾽" δὺο ΠΕΡ 
ἰπεϊπια ο γ οΘοππῃροίοα, 8ο ἐμαὶ 76 βι8 18 οὐ] οὐ Θοά. 
Βαὶ βοοίηρ ἰπδὺ {π 6 Ῥείσίπο ἀοοίσχίῃθ ς8}}5 7658 
Τοτὰ, Ὀὰΐ ἐπ πὸ οἶμοὺ ρἷδοθ δχοορὶ ἰμ18, αοἀ, (89 
ΤΟΥΊΠΘΙ ἴδ ἸΏΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΙ]Υ ΔΡΡΙοἀ ἰο (86 Εδίβοσ. 
Βυΐ νιῖϑδί ἰβ ἐδ Υἱρμύθουβη 658 οὗ αοἀ δὰ ἰμεὶ οὗ 
(86 βανίουΣ ῖ 9 τυυδὲ Βογο ἀϊδέϊη χαΐδι ὑπὸ 50}Ὁ- 
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ἡεείδ. 850 Ηυΐδου, δικαιοσύνη ἀοτῖ γοᾶ ὈΥ Ατϊδίοί] 8 
ἴτοιὰ δίχα, διχάζειν, ἰο ἀϊν!ὰθ ἴῃ ἔτγο δαυ] ραγίβ, 
ἰο δρροϊπὶ ἰο δδοῖῦ ἷ8 οἴῃ. δίκαιος, ὁ16 ὙΒ0Ο 808- 
ἰδίπϑ ἃ σὺ σοϊδιΐοῃ [0 οἰ βοῦβ, ὙΠῸ 15 }.δὲ τδδὶ 

89 οὐχ ἰο Ὅθ. "» ΔΡΡΙϊοὰ ἰο ἐμ 7υᾶὰκοοῦ 

κίης τῆο Ῥγοίθοίβ δῃ δάπιὶ ἢ Ἰβίο τ γι 166, ὮΘΠ 66 
[ΓΟ] ΠΘΒΕΥ͂ υδοᾶ οὗ (86 λυ άϊοϊα)] δοὶϑ οὗ αοα 88 οΥνἷ- 
ἀεποοα ἱπ ἐμ6 βαϊνδίϊοῃ δπὰ τονδγὰ οὗἉ 86 σοάϊγ, 
δηὰ 'π {86 ρυπ᾽βτηθηὶ οὗ ὑ86 ὑπ ροῦϊγ. Τα ΐβ 18 

οὔθ ὀχρσϑαδθὰ ὈΥ̓͂ 89 ἰθυτηδ ἜΔΕΣ ΠΣ ᾿ 
πο Βοιηούϊπηοβ ἀθηοίθ ἰσυϊῃ ἀπὰ ροοάηῃθ58. 
στο ἰὺ 15 οἸΘΑΥῚΥ ποῖ ἰο Ὀ6 ἐδκθῃ, 85 ἴῃ Βοτῃ ἱ. 17, 
ἴῃ {Π0 Β6η56 οὗ Υἱ σι θοῦβη 688 ὙΪΘΙ ΘΟΙΏ6Β ἔγουα 
θοὰ «πὰ ἰᾳ να] Ὀδέοσο Ηἰΐπι, ἱ, 6., ἱτπιραϊοά τἱρὶι- 
ἰϑουβη688; ἰμΐπ, (9 ΒΆΥ ποιμΐηρ οὗ 18 Ὀοϊης δὴ 
6556} {14} Ῥαυϊπο ἰά θα, 18 ἐπι ροββὶ Ὁ]6 οἢ δοσουηΐ 
οὗ ἰδ ζ0]] οὐ καὶ σωτῆρος. Τὶ ἰβ ΤΑΙΠΟΡ ἰο ὈΘ 
(δἴοι 88 δὴ δἰϊσίυΐο οὗἩ Οοὐ, 88 Σὲ ὀσουγβ ἢ Εομι. 
ἐπ, 256. 26, ἀοϑβογὶριϊνο οὐ {186 πα οἱ] δοι ἑν ν οἴ 
σΟοά. 76 τδῆηον δον Ῥοίοῦ υπαἀογδίοοα 18 τη8- 
πἰοϑίδιϊοη ἰὼ ἰδ 6 σοῃηΐτο οὗὨ ΟἿΣ ζαϊ}, Υἱζ., ἱπ [ἢ 6 
ψοτῖ οὗ σχοἀοτηρίϊοι, ἰ5 ποὺ ἔασίμον ἱπαϊοαϊοα ἴῃ 
ΟΌΓΡ Βυΐ το πιὰν ἀου Ὀ{1658 1ΠΙῸΣ ΥἹΟΠῚ 
οἷ. ἐδ. 1, χοτο {86 ἴοττῃ “ἰο Ὀυγ᾽ 18 υποά, ἐμαὶ 
᾿ἷβ οοποορίϊομ ἰ8 (ἢ 6 Β8π16 88 ἴῃ Βόοση. ἱἰϊ. 26, (μαὶ 
οδιι8 βαϊββϑὰ {μ6 ιδίϊοο οὗ αοα, νι ῖσ ἀοιμδη 8 
116 ἀδδὶ οὗὨ ἰδ δίππου, ὈΥ̓͂ Ραγίπρ ἃ βυϊδείοηί 
ῬΔΉΒΟΠι 70. 811 τηδη κα. ΤΠ τοαυϊγτοα 6808 10 
Ὀ6 ῬΡοΥδοιγ 5: 1688 πὰ μογ. Τ7}}}8 18 {86 δικαιο- 
σίνη σωτῆρος; 80 ἰμπδὶ {86 τογὰ ὈΘΕΥΒ 8 ἀου]ο 
Β6Π86, ΒΡ 6ΔΌ]6 ἰο [86 τα θοῦ 688 οὗ αἀοα δηὰ 
ἴο (86 ΒοΙπ685 οὗ Φοβυβ. Τηδὲ οὐῦ ῥδββαρθ ἰδ 
οἰοβοὶγ σοππϑοίοα πὲ ὑπὸ ἀοοίγίηο οὗ Ῥαυ], ΒΘ6Π18 
ΔΙπιοδὲ πητα βία ΚαΌΪΘ, δπὰ 18 ποὺ βυγρσγί δι πρ ἴῃ 
οοηβ᾽ ἀδγαίίου οὔ 89 ραβϑαμο οἷ. 1ἰϊ. 186. Ημαΐμοῦ 
ἴδῖεδ δικαιοσύνητεει θ οοπμάποὶ οογτοβροπάϊΐηρ ἰο 
Ηἰδ ποϊποδϑ, τ ῖο ἢν ΤΩ 8}..65 πὸ ἀἸΌΣΘΠοΟ οί 6 ἢ 
16 050 ῬΔΙΙΥ δηὰ {ἰδμ9 οὐμεῦ; ἀα οϊίΐο ἱποοῦ- 
τεοίγεσχταοο δηὰ ἴουθ, [ΓΙ ΠΟΡ, Ρ. 142, Β88 
ΠΥ δῆοτη ἰμδὶ τοῦ Θεοῦ καὶ σωτῆρος 1. Χ. τὴν Ὀὸ 
ξτδια τ δ 68}}} τοηδογοῦ ““οΥ οἷν αοα απα ϑαυϊοιεν 
“ει Οἀγὶοι᾽"; ΒΡ. ΜιΙαα]εοίοπ, Ῥ». 698, 4190 δββεσίβ 
δαὶ “1ἷ8 Ῥαββαζο 18 Ῥ] δῖ ΠΥ δπαὰ υποαυίγοολ}}Υ 
ἴσο δ6 υῃμάδογπίοοα 858 Δὴ δεβυπιρίΐοι ἐμαὶ 96808 
Ομ τῖδὶ ἰ8Β οὐν αοα διὰ βανίουτ. φ' 86 οδίθῃβ Ὁ]0 
ἀεεῖχη οὗ 186 ΕΡ᾿5ι16 ἰ0 γοΐαθ (Π:9 ΘΥΤΟΙΒ οὗ [8050 
80 βοραγδαίβα υέδωϑ ὕγοτῃ Ολγίδί, δπὰ ἀεπίεα ἰλε 
]οτά ἰλαί δοισὴξ ἰλεπι, διὰ γεὐεοιθα {89 ἀοοίτῖμ6 
οἵ Ηἰ8 ἀἰνῖ πὶ, Βα ΡΡοσίδ (88 σοπδίσυοίϊοθ. 66 
ογα ἰη οχἀΒ οΥ}.--Μ.]} 
κῃ, 2 οσοπίδὶ 8 (6 Βα] αἰδί  9η οὗ ὈΪοβϑίπρ;, 881 

Ῥει. ἵν. 1: θὰ} Ταγί μοῦ βροσϊβοὰ ὮΥ ἐν ἐπιγνώσει, 
ἃ δίΤΟΏ 26 Γ᾽ ΘΧΌΥ ΘΙ 0. 188} (}1}0 απ 0160 γνῶσις, δηὰ 
οἵ ἔγϑαιιθηΐ ΟΟΟΌΣΥΘΙΟΘ ἴῃ {8 ἘΡΊ 8116, νυν. 8. 8; 
οὗ, 1, 90. ῬΔᾺ] οἾἾΘΏ υ868 ἰΐ, ΘΒΡΘΟΙΔΙῚῪ ἴα {86 
Ἐρίδι16 ἰο ἐ8ο Οο]οπβίδηβ, οἷ. 1. 9. 10; 1ϊ. 2; 111. 
10; δ15ο Εοαι. ἱ. 28: 11. 20; χ. 8; ΕρΡἘ. ἱ. 17; 
ἷν, 18; ῬμΠ, ἱ. 9; 1 Τίπι. ἰἱ, 4; τἱ. 20; Τ10. 1.1; 
ῬῈΠ. 6: ΗοΌ. χ. 26.---Π ἀοβοσυοδ ἕο Ὅ6 ρεανίϊου- 
ἸΔ}]γ ποιϊςοὰ Ὀοοδῦ86 οὗ {86 ἰοΠ ΠΟΥ ἰ0 78186 
Κυοεῖβ, ὙΒΙΟΝ τὰ8 ἐπθὼ Ὀορίπηΐϊηρ (0 ΔΡΡΘδΥ. 
ἼΤὴο ποτὰ ἀοποίοβ δοκπον)οάρηηοηΐ, ἃ Κπον] θα ρο 
σὮ ἢ Θπίοτδ ἰΐο δὴ ΟὈ͵οοῖ δπὰ ἰαῖκ69 δοοι 0ῃ- 
δίδ οοχπίσδποο ἐβογοοῦ: ὙΔΒΊΟΒ 8 ποὶ βαιἰϑὔρα 
ΠῚ ὁ ΤΟΓΟἾγ οαἰναγὰ τοϊδιΐοπ [0 ἱΐ, Ὀὰὺ 8668 
ἐο Ἔπίον ἰπίο διὰ ἰο ἴδ Βοϊά οὗὨ ἰμδὲ οὐεοοί. ΤῈᾺΘ 
φετὺ 8 4150 Τουσπὰ ἴῃ {δ 6 605ρ68 ; ἐ. 4., Μαίί, τἱ!. 

16: χὶ. 2]: χίν. 8δ; ΜΚ. ἱΐ. 8; [κὸ ἱ. 4. ὍΟδ- 

ἸΟΥ͂ ἀαἤπο5 ἰΐ ΘΟΥΓΘΟΙΥ 88 ““Ῥσδοίῖσαὶ, σου δαϊης 
Κπον]οάροςξείαι.᾽" Ηο δα ά8, ἐπαὶ ἰΐ σομ δ] 5 8 
ομι16 οδαί οι δραϊηδὺ ὑπ οῖν ΤΟΥ  ἐἶπρς στασο δπᾶ 
Ῥ68066 ὉΥ͂ 818 δρδίηδί ὑἐπ6ὶ ΘΟ ΒοΙΘ 66 ΟΥ ὈΥ͂ ΔΡΟΒ- 
(ΒΥ. Τὴο ρσίι8 οὗ αοα ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟ ποῖ ΟἿΪ 8 
γ6886] ἰο τοσοῖγο ἰμοῖὰ, Ὀὰΐ δὴ δάναποθ Οἢ ΟἿΡ 
Ῥαγί. ἐν ἐπιγνώσει, ἰὶ 'β [88 τηράϊατη δηὰ γομὶο]θ 
οὔ 6 τυ] ρ]Ἰοδίϊοι οὗ χτδοο. τοῦ Θεοῦ καὶ ᾿[ησοῦ ; 
Ἰησοῦ ἀοθ58 ποῖ γοαυΐγα (6 ΑΥἱϊο]ο, Ὀθοδαβ ἐῃ9 
Βδίμοῦ πὰ {ἰ8ὸ Ξ0ῃ δ. ὁΠ6 ἰῃ ἘΒΒ6 66. 

γεε. 8. Ηεγο Ὀορὶπϑ ἐμο Ερίδβι]6 Ῥσόροσ, τ πὶσα, 
88 ΒΟΟΒ ΟὈΞΟΓΎΘΒ, ἸΠΔΥ͂ ὉΘ ΘΟΙΠΡΙΟα ἰο ἃ βίσγϑϑιηῃ 
ΒΟ 8 ψ1ὰ6 δηὰ ἀθοΡ δὶ 118 υοσῪ δϑουῦτσοθ. [Ι͂ἢ 
(818 10 Τ ΒΟΙΔ Ὁ]65 ὑΠ6 ἢτβὶ Ερ͵8ι16. νυ. 8. 4, ΒῃοΥΥ 
ψ δὶ ἀοα 4068 ἴοΥ ΒΘ] ον 8, νυ. δὅ- 8, νμαΐ ὑπο γ 
ΔΥΘ ἀχρθοίοα ἴο (ὁ. ὟΟἰονίδοι: “1μ6 ὈοραΙππης 
οὗ {πὸ ΕἸ 5.16 18 Ῥϑου αν 001} οὗὨἨ ὅγο δηά 116, 
δη4 ἰγϑηβ᾽αίοβ ἃ8 ΤΟΥΤῚ ἢ 108 ἰπΐο {8.6 γγμο]6 Ρ] ηὶ- 
ἰᾳὰς οΥ̓͂ ἀοΒρεὶ ζγαοο.᾽ 

ἘΓΟΤΒΕΒΙΔΤΟΝ 85 ἘΠῚ 5 Ὠἱνὶμθ Ρόοῦσοσ Βα. ἢ 
δῖνϑθῃ τυ5 81} τϊη ρα; ὡς---δεδωρημένης. ατο- 
τυ σοπηθοίβ ὡς Ἡ 10 186 ρῥτοοραϊηρ, δηὰ δα] 818 
ἐμδὺ 6 ἀϊὰ ποὺ ναϊυο ἱμδὶ Κποπνθάρο 80 δἰ ραν 
ἴον ποι ΐηρ, ξογδβδιη ἢ 88 ἰὑ 18 18:6 ΤΏΘΆΠΒ ὙΠ6Γ6- 
ὉγΥ (89 Ὀὶνῖπο Ῥον 6 Γ Θοτητη πἰσαίοδ 811} ΤΠ σΒ ἰὸ 
18: δαὶ ἴ( 18 ὈοϊίοΣ ἴο σοπηθοὶ ὡς ψὶῖ 8 Οαϊον τὰ 
νμδὺ Π0]]ογ8. ὡς 18 ποΐ ῥ]θοπαβίϊο, θυ ἀδποὶοβ 
ΠΟΘ, 88 Τγϑαι θη} οἰ θγθ, ἃ τνο]}] Τουπαοά 
ἈΘΒΘΌΣΔΩΟΘΟ; 80 6 Ἤοίίο, Ὠ᾽οι! οἶα, ἨυΠγ. Οπ6 
ταχὺ ὑπογοΐοτο ἰγδηβ]δῖθ: “ Αβϑυτοὰ τμδὲ ἰδ 6 
θινίηθ ῬΟΥΤΟΣ 888 χίνυϑθῃ 8 8}} {πϊηρδβ, βίγὶνο, 
οἵ, 1 σον. ἷν. 18; Αοἱβ χχυΐ. 80; ἬΠΙΠΟΣ, Ῥ. 689..--- 
δεδωρημένης, ἴτοπι 86 2[ἀἀϊε δωρέομαι, Ὡοὶ 88 17 
{86 γέγῇ, »Ῥαδβεὶυξ ΘΥΘ υΒβοὰ ἱπδίοδα οὗ ὑμ6 ρεγῇ, αο- 
ἐν. ὙΠ ΠΟΥ, Ρ. 2177. 8ὅο ΧΧ. ἄθῃ. χχχ. 20. 
αὑτοῦ τοίογΒ Ὀοΐὰ ἰο Θεοῦ δηὰ ᾿Ιησοῦ. 

Ἡϊ 6 Ὁϊνὶηθ Ῥοννο:.---Τ μη ον Οδοκὶ 18 ποῖ 
ΔῺΥ ΙΔΟΓΘ Τοίογγοα ἰοὸ Πόσο ἰμδῃ ἱπ ΕρΆ. 1. 19, 
δἰμουκσ ὑμὸ ἩοΙΥ αἢοβὶὺ ἰβ ἀδβοσὶ Βοα 28 ““ῬΟΎΟΡ 
ἴγοτα οη Εἰ ρα, {κ6. χχὶν. 49 ; οἵ, Αοἰδ ἱ. ὃ, δπὰ 
Ηϑθ ἰβ πβιιδ}γ {πο τηοάϊυτη ἩΒΟΣΘΌΥ αοα Ὀδδίονϑ 
ατῶοθ. ὙὉΜΒΙΟΝ δ1Θ (πέρόδεαγῳ) οΣ ἰμὸ (ἐγὼδ 
δριτίίυμαἷ) 8, τ ῖο ἢ 18 νη δα ἱΒγουρἢ τοζοποσα- 
[1οη, ἔον δ ἔθ. οἰπαπδίϊηρς ἴσοι αοα, δᾶ ἔοχ 
{π6 ουὐἱάθῃσοϑϑ οὐὗὁἁ ἰ:6 βδῖηθ, ἴον {116 ΘΧἰὈϊ οι οὗ 
κοάϊίποαβ. Οὐ δοῖ : “Ἴ1μὸ Ὀὶνίπε ῬΟΤΤΟΥ Π88 
εἴνθῃ 08 Δ}1 (μίπρβ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ [ὉΓ ΤΕρΘΠΘΓΟίΟΣ 
δηὰ ΠοΙ] π685, 8ο ἰμδὲ (86 ΟὨνβιϊδῃ Ὧ85 0 6Χ- 
ου56.᾽ Βροημροῖ: “ΤΟΟΚ, ἰἰ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ὈΥ ΡΪΘΙΥ 
ἐδδὺ νῷ δἰϊαΐῃ ᾿ἰἴο, ὑμ6 Ὀἱνηθ σἴοτυ Ὀγΐηρβ 176, 
λο Ὀϊνὶ πο ΡΟΎΤΟΡ σΟΟ] 688, 0 16 906 18 Ορροβοά 
ἀρϑίγυοίΐοι, ἴο {6 οἶμον Ἰαδὲ (ν. 4.) 

ΤΏΣΟυΡΗ ἴ86 του ]θᾶρθ οὗ Ἐπὶ τΒαῖ 
οΔ)16ἃ 18.---Ηργο, 85 ἰῃ συ. 2, ὈῬοϊονίπρς Κηον- 
Ἰεφο 18 16 τηραΐαπι οὗ (Π0 δἰἰδἰπυποηὶ οὗ {Π6 Ὠϊ- 
Υἱῆο δΟΙ 1 ΟΘ 0 ἢ οὗὨ 1176. 

7ΤΖῇλαι εαἰϊεα μά, οἵ, 1 Ῥοαῖ. 1ϊ. 9: 1. 15. 2 Ῥεῖ, 1. 
10. Τμο οδἸ]ηρ οὗ αοα 18 ὑπὸ ἐεπιροταὶ 0] ] πο πὶ 
οὗ {8909 ΡΗΒ-ἐεπιροταὶ [οἰ 6Υ4]---Μ. 7 δοί οἵ ο]οοιίοη. 
ΤῸ οπᾶ οὗ πὸ οδἰϊΐηρς ἰ8 ποῖ ᾿παϊοαϊοα ΠΟΓα; 
μόρα ἰἰ ἰβ ποὺ πῃηρηἰϊοηθα, 895 ἱπ 1 οί. ἱἱ. 21; 
᾿. 9, τἯὙθ ἸΩΘΔΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ ἱἰΐ, 88 ἱπηροτγίϊηρ; δίθυ πα] 
ΒδΊνδίΐοα δηὰ ρίοσυ, 1 Ῥοί. δ. 10; οἷ. 1 ΤΏ 688. 
11. 12; 1 Τίμι. υἱ, 12: 2 Τί. ἱ. 9; Ηοῦ. ἰχ. 1. 
ΒΥ ἘΠῚ ΒΊΟΥΥ δῃᾶ νίστιο.--- διὰ δόξης καὶ 

ἀρετῆς. [0 τοδαΐηρ ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ κἴνοι ἴῃ 
Αρ»»αν. ἴ., ΝΗΙΘΏ Βο6, 18 ἴπ6 πποϑδὲ δυί μοη (6. 
ἰδιοςετεδώμα ἰ8Β ΡοΟΌ] ας ἴο Ῥοίον : οὗ. 1 22; 1]. 8. 
16. 17; 1 Ῥεῖ. 1.1.1. δ. Αἰδμδπῃδβίυϑ, διαϊοσ. ἀφ 
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Τρίη. ἱ. 1604, οἱἴ68 (818 Ῥϑδβαρο 88 ἔγομι “" 7.ε (α- 
ἰλοϊίς Ἐρίδιίε6."" ---Μ.] Ῥείον, ψγοὸ οὔϑῃ 8608 {86 
ψγΟΤὰ σἼΟΣΥ, ΘΟ ΠποΟίΒ ἰὺ ΘΙΒΟΎ ΘΓ ὙΠῸῺ κρατός, 1 
Ῥοΐ, ἱν. 11; γ᾿. 11, οσθ ὙΠῈῊῈ ἀρετή. 80 δὰ] 
8150 Ῥσϑὶβοβ {10 φίοτυτυ οὗἩἁ ἰδ φγδοο οὗ σοα, Ερβι. 
ἐ. 6; οὖ. Αοἰβ νυἱἱ. 2; Βοῃι. ἱ. 28; ἰϊ. 7; νυ. 2; 
χ. 4. χγν. 7; 1 ΟοΥ. 1ϊ. 8; 2 ὍΟοσ. 111. 18 ; νἱϊξῖ., 
28. ῬΒΠ]. ἱ. 11; Οοἱ. ἱ. 11. Οἱ σίογῳ δοθ ἰδ6 
ποίο οἱ 1 Ῥοί. 1. 7. δὲ ὧν Βῃονγβ ἱμπαΐ δόξα αῃηὰ ἀρετῇ 
ταῦδί ποὺ Ὀ6 σοἀυοσοὰ ἰο οὁπ9 ἰάοδ δηὰ χοπάοχϑὰ 
“ἐ κ]οχίουβ ροννον.᾿ ΒἘΒοβροοί Ὀοΐηρ δαὰ ἰο {π6 
δῦογα τηοπἰϊοποα σοηποοίϊοη, δπα ἰο {86 ἀογὶνα- 
ἰἶοπ οὗ ἀρετή (ἔτοτα ἀνήρ οΥ ἄρης, ᾿Κ6 υἱγίωδ ἔΣΟΙΩ 
υἱρ), τυ ΒΙσ ἢ ἀσποίοδ ὈΥΪΠΊΔΙΙΥ τη Ποοά, βί σοί, 
ΥΔΙΟΌΣ, τὸ σδηποί, πὶ Βοηροὶ, σοῖοσ ἀρετὴ ἰο 
ἐλο τιοχαὶ αἰγὶ θυία8 οὗ αοά, Ὀυΐ ταί. δαορίὶ 189 
οχροδιίίου οὗ Βοοβ, ἰμαὶ “.“αοα 68118 ὯΒ ὈΥ ΤΩΘΔΠΒ 
ΟΥ̓ α αἸοτγίουβ, στοδῖ, στο ἀπα ὙΟΒΔΟΣᾺΪ ρσ͵δσθ, 
ΒΊΟΝ 18 ΜοσίΥ οὗἩ Ηἶ8 Ὀινὶπο Νάμλθ, δα ὉΥ ἃ 
Τὴ Υ ΘΠΟΥΘΥ, Ὀθασαυ86 ΗΪ8 68]}] ἱΒ ΡοτΣ ὰ] δηὰ 
850 ἃ ἀγανίης, ΒΙΘΟΝ ΤΘΠΟΘΥΒ ΟἿΣ σοΟμΐηρ ἰοὸ 
Ομ γὶβὺ Ῥοββί ὉΪ6, πο. Υἱ. 44; οὗ, 1 Ῥοί, 11, 9."-- 
δόξα ; οοπηῃθροὺ τὶ (η6 ὈΣΙΒίΏοΒ5. ΙΓ 1 Οἢ 
αο Βμῖποβ ἰπ {86 μοαγίβ οὐὗὁἩ ἐβοϑὸ μοι Ηθ 
ὝΔΚΚΟΙΒ, 2 Οογ. ἰγν. θ6. ΟΥΠΒΟΥΒ τεῖος δόξα διὰ 
ἀρετή ἴο 6 πηϑηὶ οβίδιϊοη οὗὨ {86 ΠἸΟΤΎ δηα ΙΩΟΓΔ] 
Ῥογίροίοη οὗἩ Οαοἂ ἰπ ἰμ9 Ῥοόσβοη οὗ Ομ σὶϑί. 920. 
ἱ. 14. Αοἱβ Ϊ. 22: χ, 88. Ἠυίδοσ γοΐοσβ δόξα ἴο 
ΗΒ Βεΐϊπρῷ, ἀρετή ἰο ΗΒ δοίβ. 

γεκ. 4. ΤΏ σοῦυρῈ ποῖ Εἴθ Βαῖἢ ρίν θα 
τιϊο 18 ἴΠ0 ρτϑαῖθβὶ δῃᾶ (πιοσ) Ὀσχϑοίοτιβ 
Ῥτουῖπθ8.---Τ σγουρὰ τ ΒΙΘἢ, ἡ, 6., Η18Β σἴΟΥΥ δηὰ 
Ὀινὶπθ ΡΟΤΟΣ.---ἐπαγγέλματα ῬΥΟΡΟΥΪΥ, ΡΙΟΙΩΐ868, 
ἩΠι1ο 8, δἰ μου {ΠῸῪ ὅτ οἱ Β »ὲγ δὲ, 810 [80 
ΤἸΊΟΥΘ Ῥγοοΐοιβ Ὀθοδυ80 ὑμοῖὶν Ὀρϑίονγαὶ γον 68 
880 6 Ὀοβίονγ) οὗἩ ραχὶ οὗ (μ6 Ῥχοιηϊβοα σἱο 68. 
ΤῊ τὸ τοδὰ ἴῃ Αοίβ ἱϊ. 88, ““ πΠανίπρ τϑοοϊγοαὰ 
ἕγοια {π6 ΕΔΙΠΟΥ [Π6 Ῥγοτηΐδο οὗ 86 Ηο]Υ αδοαί,᾽ 
ἐ. 6., (86 Ηοὶν αδποδὶ ψὰο μδὰ Ὀδοῃ ρχοζηΐβοα. 
θποθ αογβαγὰ υὑπαογβίδηαβ ἰΐ οὗὨ ἰμ6 φῬγοταϊβοὰ 
ΤΟΙ 65 μοι βοῖγοϑ, ἡ. 6., Τοἀοτιριΐοη δηθὰ δίοῃθ- 
ταρηΐ, δΔἀορίϊοι, πίοι ἱί αἀοὐἀ, ἴ}0 ρἐ οἵ τὶ ἢ- 
ἰθουδβηθ88 δῃα οἰθ ΓΔ] 116. ΟἿΥῪ ἢ Βιου]ὰ 9 Σ6- 
Το ὈοΓοα ἰδὲ [680 ἃγο κα ν8ο ἰπ6 Θαγποδὲ οὗ 
Β[}}} σγοδίθυ στο μθ8 ἰ0 σΟ0Π16.---δεδώρηται, δχαὶῃ 
ΜΙάάϊο, ἰο 6 οἶποα τι καλέσας. 
μα ὉΥ τϑϑιδ οὗ ἴπ 9866 γ6δ τοϊρῆϊ Ὀ6- 

οοσθ ραᾶζίβισοσα οὗ ἴῃὴ6 Ὁϊνίῃφθ πδῖυχο.---Ἰἰ 
ἐδ ἱποογσγϑοῦ ἰο σομβίτυο πεῖ ΒΟΟΒ δηὰ αἱ. : ““7Ἐ9 
δΌϊ-ἰοία] οὗὁἨ πμδὺ 16 οοηἰδὶποα ἱπ ἐπ6 στοδὺ δηὰᾶ 
ῬΓΘοΙΟυΒ Ὀτοσηΐβοβ οὗ ἀοὰ, ἰ8 ἐμὲ τω ΤΥ ὈΘΟοΙΏΘ 
ῬΔεΙΔΚΟΣΒ οὗ ὑπὸ Ὀἰνίμδ παίυγο.᾿ ἧνα ΥΑΙΒῸΣ ἰῃ- 
(ἰτηδίοβ ὑμδὲ {86 ΤΟΐΘΥΘΏΟΘ 18 (0 ἐπ οῃη δοπίθιη- 
Ῥἰδιϑα ἐπ ἰμ086 ρ]οτίουβ δἰΐγϊ ρυΐθα δηθὰ Ῥχγοσηΐδοα 
οὗ 6οά. ---διὰ τούτων τοΐεγβ Ὀοί ἐο δόξα δ ἀρετὴ 
δὰ ἰσ ἐπαγγέλματα. [αὶ ἰΐ ἰ8 ἀου νέα} τΒοῖμ ον 
{π0γ 6 8 βΒυσἢ 8 ἀου Ὁ]9 ΤΟΐογΘηΟΘ ; τούτων ΒΘΟΙῺΒ 
ἰο Ῥοϊπίὶ ἰο ἐπαγγέλματα ΔΒ ἴπὸ ποδγοδὲ που. 66 
ὙΠ πον, Ρ. 170. ἔνα ἰδ ἰ6]16, διὰ ἐμο οῃηὰ ργοροβοὰ 
ἦι {8:980 ῬΤΟΙΑΐΒ6Β ἰΒ (Ποἷν Ὀθοοτηΐηςς ρδσίδκογα οὗ 
80 Ὀϊνὶῃο παίυγϑ.--- Μ.] 

αγίακενε οΥ ἰλε 2) ευῶχε παίωγε; φύσις, 9 Βοΐπᾳ, 
16 Εδδθησθ ὈΣΟΡΘΣ, οὗ, Βοι. χὶ. 24: Ερᾷ. ἰΐ. 8; 
ὅ48. 111. 7, ἔγοιῃ φύω, ἃΒ 10 15 ψἰλ αοἀ ἔγομι 8]]} 
οἰ οΥἑΥ, ὅπ ΟΟΠΙΡΥΪΒ6Β 8}1 Ηΐβ ρογίϑοιἱοῃβ. 
“«Ὅηαῦ ἷἰβΒ {Π6 Ὀϊνγὶηθ πδίυγο ) 886κ8 Γυΐδον. 
“ἘΠΘΡΏΔ] γα ἢ, τὶς β ΘΟΌΒΠΘΕΒ, οΘἔΘΣΏΑ] 1176, ὑ60806, 
ἦγ, ἀεἸὶριί, ἀπὰ Ἡμδίβοουον χζοοα τᾶν 6 πδιηοδά. 

. ἤθῃσθ ᾿ιθ, 0 ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8 ῬΑΣίδϊοσ οὗἉ ἴδ Ὀ᾽ νἱηθ 
πδίυγο, ἰδ τ 189, τἰ κου δὰ οτληΐ ροίθηϊ δραί πὶ 

- 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῺ ἘΡΙΒΤΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΕΈΒ. 

(06 ΑΟΥ, βἷπ δπὰ ἀθαὶ.᾽" (Οα]νὶπ δρὶγ οοπν 
ῬδΣοΒ (86 ἱποδσμδίΐοι οὗ Ομχὶδί. Αβ Ηἰβ υχηδβ 
παίυσο ραχίοοις οὗ {π0 ᾽να, 80 ΘΙ ΣΘΥΘΣΒ ΔΓ.Θ (0 
ὈΘΟΟΠῚΘ ΔΓ ΚΟΙΒ οὗἩ {πὸ Ὀϊνάπο πδίυζο.--- 6 Γ6- 
ἴοσθη 66, ΘΟὨΒΟα ΘΠ ΪΥ, 18 ποὺ ΟὨΪΥ ἰὸ ἃ ΤγοΓᾺ] το- 
ΒΟΙΌΪΔ ΠΟΘ, ἰο0 ΔῈ 14.168] σοτητ πο, Ὀσΐ ἰο ἃ τοῦῖ- 
(Δ Ὁ]10 σοχητηυπΐοη οὗ Ὀδίηρ, το ὈοκίπΒ μθγ0 
ὈΘΙΟῪ ἴῃ ΟΌΣ χορομογδίίου, 1 ὅπο. . ὃ, ναί νὶ}} 
ὍῸ σοῃδυϊητηδίοα ποχοδῖῖοσ, Οἵ. Βοσαὰ. υἱἱϊ. 29; 
πο. χΥΪ;. 21. Τμῖδ ἰγόϊνοα ἰμ86 μἱογιβοδίου οὗ 
(86 Ὀοάγ, Ῥ.]. 111, 21, βοοῖηρ αοα δπὰ βϑδυίησ 
ἴῃ ΗΒ ΦΊΟΓΥ, 1 ΟοΥ. χὶϊὶ. 12, δὰ ἱποσυοδϑὶηρ τὸ- 
ΒΟΙΩὈΪδΏοΟ (0 Ηΐπ), 1 ὅπο. ᾿ἰὶ. 2. ““ Βθἢ Ηθ 8}ν2]}} 
ἈΡΡΘΔΣ ψ)0Ὸ 888]} γοδοηιδὶς (ὅμοιοι) τι." ““ 1) 
ἀοοβ ποὺ τθϑῃ ὑἐμαὺ {μ6 Ῥασίβιοσβ οὗ ἰμὸ ὈΣν]ὴΘ 
πϑίυγο 888}} ὈῸ Ἔχϑοί]γ 1ἴκ9 δ ἐ..) θᾳ0.4] ἴο) Θοα. 
αοἄ τόβοσυοδ ίο ΗΣτ 86} Ηΐ8 Ῥϑσβοι, δ μουρὰ ΗΘ 
ΒΙΑΓΟΒ ΓῺ ὰ6 ΗΪβΒ πδίυγο. ΑΒ {86 δΒὺπ Γοβοοίβ 
158 ᾿τηδζο ἱῃ 8 ΟἾΘΒΣ ΔΚ ΟΥ 8 ἀον-σγορ δηὰ χοί 
ΤΟΙ δῖ. (86 ΒΌΣ, 80 8180 ἀο68 αοὐ Τοιηδῖῃ 848 Ηθ 
ΔΒ Β8ηα 845 Ηο 18, Δ᾽ Πουρῃ Ηρ δδ5 τη δὰθ πιθὴ 
Ρδσίδικοσ οὗ Ηἰδ ᾿δίιυσγο.᾽" Ζ6]1ο χ᾽ ᾿διδίϊελες ἩΓδτ- 
ἱογδιοῆ. [Οτΐρομι, ἴῃ ζευΐϊ. Πἴΐοπι. 4, οἷῦδβ (δΐ8 
ΡῬϑβδᾶζχο 88 ἔσο) ἃ βοπυΐϊηο ττὶτϊηρς οὗ Ῥοίοσ, δ᾽ϑὸ 
Αἰδαπαβίυβ, ο. Ασίαη. Οταί. 2.1. 188. Ὑογάεον. 
--κν. 
ΞΘ ϑαοεαροᾶ ἔσοσῃα ἴ8 9 οοισιριος, 

οἐο.---ὦ ες, ποὺ ἴῃ 8 ῬΣδοορ ἑγΘ ΒΘΏΒΘ, 88 
Οδ]οΥ ἰδῖκοβ ἰΐ, ““ ΟὨΥ γ8 888}} 6868} 6,᾽ [Ὁ7 ἴὑ ἰδ 
᾿ιητη 1 ι6}Υ οοημοοίοα πὶϊ {86 ρχοοοάϊησ ο]Δύ80 
διὰ ποῦ νυῖτ 80 Τ0]οτίηρς Παροχδίῖγο: 10 Ταύμ Ὁ 
ἸΏΘΒῺΒ 8116᾽, Οἢ {89 ΒυΡΡροβιιίου ἐμαὶ, γ6 μιδγθ 
οϑοδροά. Τμὸ Αοχὶδί, το ἀοποίοθ δὴ δβοίϊοι 
ἸΏΘΤΟΙΥ 88 8 Ῥϑϑὶ ουθηὶ (ἾΠΟΣ, ΡΡ. 290. 291) ἴοτ- 
Ὀϊά8 ἐμ τομάδχίηρ, “1 γὺ Θβοδρο ἔοσί 1." 
Βεηροὶ: “ἼΤΒΟΥΟ 18 8η δι οδῖ8Β Ὀοίνγθοῃ 2 α7- 
ἑαζεγες ἃπὰ ἐεραρίπα, πιὰ 8180 Ὀοίνγθοι έοέπε πά- 
ωγε δὰ οογτμρίίοη ἐπ ἰιδί, ΤὨἷδ8 ὁδοδρίηρ ἀδμοίοβ 
ποὺ 80 0 ΟΡ ἀπ γ 88 8 Ὀϊνΐμο Ὀθποᾶϊ π 160 Ὰ 
δΟΘΟΙΔΡΔΒΪ6Β ἰπ9 σοι ΐοι Υὲί αοὐ.᾽" 

τὴν φθοράν (οἵ. λοτα. νἱϊδ. 21 ; ΘΔ]. νἱ. 8 ; Οοἱ, 
ἰϊ. 22; 2 Ροὶ. 11. 12. 19) ποὲ Αοίϊνρ, θυὶ Ῥαδβίνε, 
ποὺ ΟὨ]Υ ΣροΡδ], Ὀὰὺ Ὀμγβίοαὶ οοστυρίΐοη. Ηογθ 
γ6 τηθοϑὶ δρδΐῃ {80 δος ο58 Ὀοίνγθθη (86 ῬΟΣΙΒΒ- 
8016 δπὰ {89 ἱτηρου ΒΒ 816 τὰ αἱ οι 18 ἀθΟ ΡΥ τοοϊεὰ 
ἴῃ ἰδ Αροβί]θ᾽ 8 δοὺῦ]ϊ. Ὁ 1 Ρεὶ. ;. 4. 7. 18. 26- 
26; 2 Ῥοί. ἰϊϊ. 10, οἱο.---Οοτταρίΐοι τεῖρτι ἰπ ἐμ 
πουϊὰ δῃὰ ρομοίγαίοβ ἰὑ ̓ π 81} 118 ραγίδ ; 15 ΒΟΌΓΟΘ 
δηὰ βίσοησία 116 ἴῃ ἐπθ διη -αἰνῖπθ Ἰυδὶ πδὶοὶ 
οχαΐίθα {6 ττδί οὗ αοὰ δηὰ χυΐϊῃβ Βυτϊαδὴ Ὠ8- 
ἴατο, ἰπ 800} δὰ Ὀοάγ. ΟἿ ΡΒ. :ν. 22. Βοοδ: 
“ ΤΉρΓΟ 1168 ἃ ΘΟΥΤΌΡΙ(ΪΟΣ ἰῃ ἴδ 188 ΘΟΙΏΠΙΟΒ ἴ0 
89 νου]ά, Το οἹὰ τοδῃ ὑβσοῦρσα Ἰυδία οογτπρίθ 
ΒἰταΒΟΙΥ ἐῃ ΘΥΓΟΣ, 80 ἐμαὶ 6 ΙΟῪΒ ῬΟΥΒΘ 
ἬΟΙΒΟ. ΤῈῊΘ ΟΔΣΏΔΙ Ἰυδὶβ γῶν δραίϊηϑὶ {80 δου], 
ΜΠΘΩ {ΠΟΓΘΌΥ ἰδ ἱπουθδθίη μὴν ϑηΐοθυϊοὰ δηὰ 
ἀανκοηθϑὰ. 1 στοῦ ἴῃ πὶοκοάῃοδβ, ὈΘΟΌΙΩΟδ 
ΤΏΟΣΘ ᾿1κ6 ὑπὸ ἀου, δηὰ ᾿ποϊποδ ἴο μοὶ]. Τ σγουρὰ 
ΤΆΒῺΥ οὗ (6896 ᾿ἰυδὲ8 ἐπ6 πδίυγαν κοοά οοβαϊΐοῦ 
οὗ 186 Ῥοὰγ δ]8ο ἰβ συ ϊηϑα." [Οαϊνὶπ: “ δαπε 
πο ἔπ οἰσπιονιεδ φαθ ποε οἰγοιηπείαηί, δορὰ ἐπ οοτείδ 
ΠΟδίγΟ 6866 οδίεπαϊ, συΐα ἐἰἰδδο τεσησπὲ υἱοὶ εἰ Ῥγαῦι 
αἢεοίωδ, φμοτωρι γοπέοηε πεῖ τασέροηι 066 ΘΟΠΟΆΡΙ 
ἐοπίϊας ποίαί. Εγσο ἑἐία ἰοοαίων ἐπ πνάα σογτιρίιο, 
μὲ δοῖπεμδϑ ἐπ ποδὶ ε826 τουπύν5.᾽"---Μ.} 

Γκβ. δ. Βαϊ ἔοσ τ:μὲ6 νϑ1γ σϑϑδου---ἰῆου- 
Ἰοᾶρ.---καὶ αὑτὸ τοῦτο δὲ Ὀθφίηβ (μο0 δροάοκὶβ, 
αὑτὸ τοῦτο υδοὰ Δαγογθ δι γ, ὦ ὧν γμδέ ἐλεγοίονε--- 
τιολεγεΐοτα 1 αχδογέ σόοι, ἐξ ἰὲ 7607 (λὲδ ὉΟΡΨ τΤεΘϑΟΉ, ΟΆ 
(λα σονν. ἀοοουπί, Βοα ΒΘ, Ὁ. 1δῦ.---καὶ 86 Θοὰ 
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ἀρε8 Ηἰδ ρατί, δο ἀο γθ γοῦσβ. δὲ ἰδ δἀἀ θὰ, Ὀ6- 
δΔι199 ἰἢ9 ροδιίἱγ 8146 οὗὨ ἰμϑὶ}ν ϑβοδρθ 18 ΠΟῪ 
το846 Ῥτομιπαῃί. [τοῦτο δὲ σπ. παρεισενέγκαντες 
διδπὰβ Ῥϑγα}} 68] ἰο ὡς πάντα... δεδωρημένης, οἱα., 
8 τ. 4 18 δὴ ΘΧΡΙΒΠΔΙΟΓΥ Τοϊαίἶνο οἴδιυδοὸ ἰοὸ {89 
πογὰβ διὰ δόξης καὶ ἀρετῆς, 50 ὙΠ 6Γ.---Μ.] 
ΑΙ] ἀϊιὶβθηοθ.--Οὗ, νυ. 10. 16: ἐἰϊὶ. 14.ϑᾷΡΆ04ἃάΉα 

ΤΟΣΥ ΘΟΙΏΡΙ ΘΟ, δῖ ἰοσῃ. 86 τῦϊϊ ἢ 41} οαγπθβί- 
8685 (ἢ Θ᾽ ΘΏΘΓ ΙΒ οὗ ἔδιι 8 τ ἰο μδᾶνθ ὈΘΘΏ Ὀ6- 
σἰονοὰ ρου γοὺ ΓῸΓ ΥγΟῸΓ ΒΟΪΐΠ698.--- 8 6Γ:- 
αΥ̓6 Βδτο ἃ ροοα Υ Βοσὶίδρο δῃὰ ἃ ροοὰ ἢε]ἀ, ἰδ κο 
σᾶΓῸ ἰῃδὶ γοιι δ 6. πὸ {μι18.168 δῃηὰ ννϑϑὰβ (0 5ΤΟῪ 
ἰὰ ἱξ," --- παρεισενέγκαντες (ἅπαξ 1λεγ.}) ἀθηοίθ 
᾿ὑχηρίηρ ἴῃ Βοιρϑίἰηρ δ᾽ οὴ ὙΠ ῚῚῚ Ομ6, αυΐοῖ]γ 
δηὰ νου οδί θη δίϊουβ ἀἰΒρΊαΥ.---ἐπιχορηγεῖν, ἃ 
πογὰ Ροου δι ἰο Ῥδυὶ, 2 ΟοΥ. ἰχ. 10; 61]. 11]. ὃ; 
(ο]. 1. 19, ἰο ΓαΓ 5, ΒΌΡΡΙΥ. ΟἰὝ ποσὶν {86 Γ6- 
ἴεγοποο ἴο (88 ΘΒΟΣῚΒ ἷἰβ δη σον ἱχηοσοὰ. ΤῊΘ 
γογὰ ἰβ οἴου πϑοὰ οὗἨ ΘΧΡΘΏΒ65 ἐμαὶ δ.γΘ ἱποιγγοὰ, 
δὰ ἀθηοίο5 μασὸ (μὲ τῦΘ τηυδὲ Ὀ6 ργοραγοϑὰ ἴο 1η- 
ΟΌΓ ΘΣΡΘΏΒ68 ἱπ ΟΥ̓ΘΡ ἰ0 Γι ΓΒ} 1}}18 ραυ]απὰ οἵ 
τίγίαθ8. Το ΟΣ ΒΕ σ᾽ ΘᾺ ΟΡ ρασί ΘΟσυθρομ 8 
ἰο ἔθ αγηἰδίηρ ὁ Αἀοὐἀ᾽Β ρετί, νυ. 10. “ἼΒ9 
εἰ οὗ αοἀ δγὸ 70]ονεὰ ὮὉΥ οὖὐγ αἰ] ρϑῃσθ, Οὐῦ 
ἀΠίσοποθ ἰ8 ζ0] ονγθὰ ὈΥ ἰδ ϑείσαποθ ἱπίο ἰῃ9 
ζϊηγάοπι.᾽ οι] αἰνεβ 89 ὉΠρΡΤαΙημδί:ς 8] 
τοβάοτίπα: “1688 'π ἰῃ6 ἀδποο."---ἐν τῇ πίστει. 
ῬΑ, τ ἢ 1 οἢ Ἰοδὰ8 ὑπ 9 οἴ ΟΓΌ5, 1ἀοηιἐ6α] γγὲϊ ἢ (Β 9 
Ῥγδοίίσδὶ ἱκηον]οάρο οὗ νυ. 2. 8, ἱ8 {86 τοοί οὗ 
(8ο80 Υἱτίιεδβ, ἰουθ, 118 σσόῦγῃ, θὰ ἰξ. Αὐριι8- 
εἶδα: “ΒΑΣῚΒ 18 16 τοοῦ δηὰ χῃοῖμοσ οὗὨ 8}} υἱσ- 
ἰπε8. [0 ΔΡΡΌΘΟΔΙΒ ΘΓ 85 ἃ αἰ οὗἨ ρτδοῦ, 7:0. 
τί, 29: ΕΡΒ. 11. 8. 9.---ἀἀρετῆν, ταν, ἀθοϊἀεὰ 
εοπαποὶ Ὀοΐογο {π6 {8 γθ0 ΘΏΘΠΙΪ68 ΟὗὨ ΟἿΓ Β8]γ8- 
ἴἴου, δηὰ τοδάϊπθϑ ἰοὸ χζοοὰ ψΌΥΚ8. [ὑ ΘΟΥΓΣΘΒ- 
Ροπὰβ ἰο ἐμ: ἀρετὴ οὗ αοά4, ν. 4, τ ΐοι ποσζοίϊο- 
8}}γ γϑρϑὶβ 8}} εὐἱ]. 6 εϊίίθ διὰ Ἠυέθοῦ ἂγτο 
ἰοὺ ΚΘ ΠΕ6ΓΔ] ἱπ ΓΟΠ ΘΥΏ β' “ἸΏΟΤΔ] ἤΠ 658." ΟΥ̓ 6 
βοαύθῃ ἰγυϊϊβ οι (6 ὑχοθ οὗὨ ἔδιι ὑμὶ8 15 (ῃ6 ἢγαι 
δὰ (μ0 θεαὶ, οἵ. ῬΒΪ]. ἱν. 8. 10 τυυδὲ Ὀθ9 ΘΟ ρ]οὰ 
ΝΠ γνῶσις, ἩΙοῺ 8 ἀἰδογοπὶ ἔγοτα ἐπίγνωσις, 
θ΄ πϑῖςι 16 18 {π6 Ζγαϊί, οὗ, 1 Ῥοί. ἐϊ. 7; Ρ}}}. ἱ, 
9; ἃ τῖϑο ἀμ ΠΟΤ τ} ἃ ΣΟΘΟΥ Ῥογοθρίϊου οὗ 
πδδὶ 5 ὑδοῦι] ΟΥ Βαυτααϊ, οὐὗἨὁ δαὶ 8 ἰοὸ Ὀ6 ἀοῃο 
δηὰ ἴ0 Ὀ6 ἀγοϊάἀοά, οἵ. Εδο]. Υἱϊϊ. θ.0 1 ῬΓΘΒΘΥΥΘΒ 
05 ἴγοπι ἱπαϊβογθοὶ σθὰ] διὰ ὀχ ροσαίοηβ. [...- 
(δ6ν:---ἰ Ργιάσδηοθ 18 {86 6Υ6 οὗἉ Δ}} γἱσίαοδ, τυῖνἢ- 
οαἱ τ ἷοἢ υἱσίυο Θδδῖὶν ἀσζοποσαίοβ ἱἰπίο ἔλα] ι8.᾽" 
(οἷον :--- 41 Ἰοδἀ 8 δηἃ τηοἀογβίθα 4}}] υἱγίιθβ, 80 
(μδι 1 116 Ῥχϑοίΐοο οὗ ἰΐ γθ ΟσῪ ποίϊ Ποὺ Ὁ ἀοίης 
100 το} ΠΟΥ ἰοο ᾿ξ {16, ΠΟΥ βέγαυ ἔγοπι (89 τἱρῃὶὶ 

γν, θΘ6. 7. Απὰ ἐβ Ἱεβον) οᾶκο---Ἰονο.---- 
δοδέξῃθηο6 ἔγοσα ἰδ6 Ἰαδὶ οὗ (πο τογ]ὰ, 

κεἰ -οοηϊσοὶ, “1ἰ δὐϑίδίπβ ἤχου {86 6υἹ] 1ἰ ἰζονσβ 
ἰο ἰἀθοι ἐγ, δπὰ ἐπ ΟἈτὶριϊδη ΠΡΟΣ Υ βίοδα ]γ Ὀτὶ- 
ἐἶδ5 6 ἀοδβίτοβ, 1 οὶ. ἰν. 8; 62]. νυ. 22." Βἰοὶ.- 

᾿ ἴδε, ὑπομονή, οαἀΣΘΠΟΘ, ῬΟΥΒΘΎΘΤΘΠ66 ὑπ θ᾽ 
δῦαδο, ψδηὶ, ἰγοῦ]68, ἀδῆβογβ δηὰ βϑυβοσίηρα. 
“Βεϊ- κονοσγωϊαθηξ δοουβέοτηβ πθῃ ἰ0ὼ Ὀ6 Βαχὰ ἴὸ 
ἰδοαῦθεῖτοθ, δὰ ἐμπ ἰο ϑηάυγο Βυ ον ρ 8." ΡΒ. 
Μ. Ηδβμὴ.---τὴν εὐσέβειαν, (πὸ αἱδροδίεἴουη ᾿η ΒΟΉ 
ἴδε οοπαϊἀογοίίου οὗ Θοἀ δομίγοϊα {86 πνῆῖνο]6 Ἰϊΐἴο, 
ἴῃ νοι Ηο ἰδ οϊὰ ἴῃ ΒΌΡ ΣΙ Θ ΠΟΠΟΌΓΡ, ἩΠΟΥΘΌΥ 
Ηϊδ Δρρσουδ) ἰβ δου ρδὶ, δηθὰ ἐπ6 ἀοίπα οὗὨ Ὑδ1οἢ 
δίκα δοπαίἑεἱ 98 1(8 οἷν ΒΔΡΡΙΠ688.---φιλαδελφία, 
Ἰ Ῥοί. 1, 22: Βοπι. χὶὶ, 10: 1 Τηοβα. ἰν. 9; Ηοϑῦ. 
ΧΙ, 1: 64], υἱ. 10.---τὴν ἀγάπην, Ἰονθ ἰῃ ΖΘΠΘΓΑΙ, 
βοίνογβδὶ κίηποδα ἰοταζὰ 61} τῶθῃ. ΒΘ (ο]:--- 
“Ἔδολι οἵ ὑνοδ0 δον γὶ κίορο θοχοίδ δηὰ ἴδοὶ]ὶ- 

ἰδίθ8 9 ποχὲ; ϑϑοῖὶ ποχὺ ἰθῖωροσγβ δὰ ρμοσίϑοίβ 
{μ6 γγϑοϑάϊηρ.᾽".-- ἀοΥΊδ 6} :-- 16 Σπηροχί οὗ (818 
808]6 οὗ ΟὨ τ δεΐδηι ΚΥΔΘ6Β ΤΩΔΥ ὈΘ 501}} ΤΏΟΓο δᾧ- 
Ῥγθοϊαϊθα ὈΥ͂ σοπδιἀοτίης ἴὸ ἴῃ δὴ ἱπυογίϑα οσάοσ, 
δηὰ ὈΥ δοαυϊτγίπρ ἰμ6 σομνίοίΐοι ἐμδὺ δα βΒυο6- 
Θ6ΒΒΙΥΘ Βέο Ὁ ὨΘΟΘΒΒΔΥΣΥ ΡΥΓΘΒΌΡΡΟΒΘΘ (6 ὁ 6 ὙΓ1Ο ἢ 
ῬΣΘΟΘαδ8 1ἱ.᾽" 

γΕΒ. 8. ΕΣ Σἶ ἴδ τὨΐημ5 δ1θ ἐπ γοῦ, 
οἰο.--ἰπάρχειν, ἰοὸ 1ῖΘ υπάρν, ἰο ὈῸ ἰδκθῃ ῸΓ 
Εταπίθα, ἰο Ὀ0 ἰγΌΥ δι ϑἰ δι, ἰο 00 δὺ ΟΠ 6᾽ 8 
δοϊμτηδμα, ᾿κὸ ἃ Ῥγορουῖγ. [0 (1680 αυδ) ο8 
Βᾶγθ ὈΘΟοΟΙΘ ΥΟῸΣ ἱμναγαὰ ῬΤΟΡΟΣίυ, οἷ. Αοίβ 11]. 
θ.---.πλεονάζοντα, πὰ ἱ ὈΥ ἀΑΙΪΥ φγδοίδοο ἐμ 600 
τ] ρ]γ, οι. νυ. 20; τἱ. 1; 2 ΤῊοββ. ἱ. 8, ὑμῸῪ 
111 ποῦ ϑυ δον γου (0 ἀρ ῃθ8} 88 Ἀπ οσ Κίυ] [ἀργός 
τεξϑἄεργος.---Μ.} δῃπὰ ππΐγαϊ{ὰ]; [ΠΟῪ ὙΦ] ὀχ ΒΙΌἱϊ 
{ΠΟΙ ΒΘΙΥ 68 ἴῃ 8}} ΤΠΔΏΠΟΣ οὗ χοοὰ ΜΟΥ, δπὰ ἱτὰ- 
Ῥ6] γοὺ ἰο 8ῃ οὐϑσ- ὅτουίηρ, Ῥγοίουπα, ΘΟ ΡΥΟ- 
Πθηδβὶνο 8πη4 ὑἱβογου χὰ πονϊοάμβο οὗ 6808 ΟΠ σἰβί. 
ΤῊυβ ἴποτο ἰθ δῃ δ γ8}0}]6 Δἰποδϑ, ἱὰ ἐπὶ {89 
Κηον]οαρο οὗ Ομγὶβί, το οομϑἰβίβ οὗ αἰ δογοπὶ 
ετδαδιϊοηϑ, 18 ἄσϑὶ ἀθβοῦὶ θὰ 88 (86 βουχοθ διὰ 
δἔϊοσψδτὰβ 88 ὑπο ἔγαὶϊὶ οὗ (μο80 υἱγέιιθϑ. [ΟΒτῖδὲ 
ἰβΒ (89 Αὐἰδοῦ δηὰ ΕἸΏἾΒΒΘΓ οὗἁὨ ον ἴδ. ἢ.---Μ.] 
γε. 9. ΕῸΣ ΒΘ ἴο ψΒοσ 8666 δίῃ κ8-- 

ποῖ δοϑίῃρ δἵδσι οβ -- -ΕΌΡΡΙΥ Ὀοΐοσο γάρ ἰδ 
ἱδουχμί, “δ σῖὶνθ 80 τ 0}} (89 ΤΩΟΥΘ ΘΑΓΠΟϑΕν δον 
{8686 {πίη 8, ἴ07---οἰμοσ 180 γοὺ ρῸ ἰπ (80 αἀἶτοο- 
ἰἰοῃ οὗἨἁ ἁγοΙδρβὸ δηὰ ἈΠ πᾶάποβθ.᾽ ἩυΐδοΣ:--- 
πορδίΐγνο ἰδ γχαιγο οσρ᾽]δηδίζοι οὗ {π6 ργϑοθαϊηρς 
Υ60Γ86θ. Ηθ ἴδ8 ὈΪπᾶ ὙὯ110 ᾽6 {πίη κ αὐϊοσ (86 
ΤΒΏΠΘΙ ΟὗὨ ὑπ 086 [8]86 ΘΟ  ΥΒ5, ἰδ ἢ 88 ᾿ἰριὶ; 
Β6 Κηοτβ ΒΟ ΠΟ δἰ π|8617, ΠΟΥ αοἄ, πὸ Ογὶβί; 
.9 ἷἰθΒ ἐπ ἰπὸ ἀαυίη 688, 1 9080. ἰὶ. 9. 11; ον. ἐ1. 
17; ῬΥΟΥ͂ ἱν, 19." ---μνυωπάζων ἔτοῃι μύωψ, ὁ ψ8Ὸ 
8 πδδι- δὶ ρἰ θα ἐπεξ ΟὈἸΙ 6 ῬΔΡΟῪ ἰο δαὺ Ϊ8 
ΟΥ̓́6Β ἱῃ ΟΥΘΣ ἰο 866 ΟὈ͵θο(8 δἰ ἃ ἀϊδίδῃηοο. ϑυοδ 
8 ΟὯ6 ΒΟΟΟΣΣΩΡΙΥ 8 ὈΠ πὰ Ὀοΐἢ ἰῃ χοζασὰ οὗ 89 
Ῥγοβϑηΐ δῃά οὔ ἐδ ζιΐασο; ἢ6 ἐπίδῃ 1 0}8}}} Βα δ 
186 Θγ68 οὗ μὶβ Βρὶ τὶ ἀροϊπδὶ ἰδ Ἰκαΐ, ΥΒΘΥΘΥ͂ΟΣ 
ἰν 18 αἰβααγθοθθϊο ἰο πη. Οαγοίϊυδ, 18186]γ :--- 
“Ηρ ἰβ ὈΪΐπᾶὰ, οΥ ἱἔ πού ὙῈΟῚῪ ὈΪϊπὰ, δμοτσί- 
δἰ σμιοα,᾽ Ηυΐδοῦ:--ο δ ΟὨΪΥ͂ 8668 ἐμαὶ ὙΒ1ΟᾺ 
8 Ποὺ (Θαυί ἢν {δίῃ 8), ποὺ ὑδδαὶ τ Βῖο 8 18 αἴδ- 
ἐδπΐ (ΒΘΑΥΘΏΪΥ ἰδίηρ8).᾽ [ΕΤΟΠΙ ΘΓ Β ΥἹΟΥ͂ 18 
{16 τορσχοἀπυσιΐου οὗὁὨ ἱμπαὶ οὗ ϑυὶϊάδβ: “Πασμά 
τυφλὸς μυωπάζων᾽ ἐδ αἰοίίων φμὲ ἰάδο οἰροιδ ὁδί, συΐα 
4Ροηίς εἰαμαϊί οοεμίοδ, μἰ πὲ υἱάεαί, αμξ σιὶ υἱάεγα 86 
αἰδείπεϊαί, συοά υεἰ ἐπυέίεια σογπῖϊ.,"--Μ.] 
Ἡανίῃς ὈΙαοθᾶ ἐπ ἰοσβοιζυ! θ88 ἴΠ6 Ρὑτι.- 

τἱδοαῖίου οὗ Βἰ8 ΌΥσΣΩΘΣ Ββὶ ἢ8.--- ΤΊ}}8 ἀθθου 098 
{Π8 ὙΔΆΥ ἴῃ π 10} πδὲὶ κοι ηρς Ὀ]Σπμὰ 15. Ὀτουρὶ 
δῦουϊ. ΒοΏΚΟΙ ποθ {80 ἤίηθδββ οὗἩ ἰμ9 ἔθγιῃ 
λήθην λαβὼν ΔΒ ὀχργοδδῖνο οὗ ἰμαὶ Ὑ 10} δὴ Μ71}- 
᾿ΡῚΥ βυδοσθ, ἐμαὶ το ΒΘ ὙΓΒΙ6Β 707, οὗ. ΒΟ ι. 
νυν. 19. Αἱ Θχϑρο ἰδ ζουπὰ ἰπ ἰδ 6 ἩϊοκΚΘϑα 86Γ- 
γαηὶ, Μαιὶ. χυΐἱ. 28.--τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι 
αὑτοῦ ἁμαρτιῶν.---Ἤ ΠοΥ ἰο 11 π 68 ἰο0 {μ0 ἱπίθγρχοί- 
αἰΐοη, “Ῥυτγίβοδιίοι οὗ 5βἰῃϑε-ρυϊ ης ΔΎΔΥ οὗ 
Βὲῃ8, Σοιηουαὶ οὗὁὨ δἰπδ,᾽ ν. 200.ἀ Βαὶ οοθ 688 
ΒΑΓΑΙΥ͂ 587: καθαρίζονται ἁμαρτίαι. ϑ'π δ΄Θ Ῥυ- 
τὶ δοἀ-σοιουθὰ. ἸΤνυδηδίδίθ, γδίμορ, 189 ρυγὶ- 
δοαίδοι οὗἨ ἐποἱ βἰ:β, ἐ. 6., οὗ ἱμοὶν κυ, 16 8 
ἰδ κοβ ῬΪδοθ ἰῶ 7υδιϊ οδίίοι,᾽" οἵ. Ῥβ. ἸΪ. 4; Ἐχ. 
χχὶσ. 86. 87: ΗθὉ. ἱ. 8; ἰχ. 22. 23; 1 σηο. ἱ. 7. 
11 οπιδϑαιοθ ὕγοση 86 Ὀϊοοὰ οὗ Ομ γὶδε ὈΥ τθϑὴϑ 
οΥ̓͂ Ταϊ ἢ, Βοτα, 1]. 24. 26. [Οϑσυτηθη 8 :---" καὶ 
γὰρ καὶ οὗτος ἐπιγνοὺς ἑαυτὸν διὰ τὸ καθαρθῆναι τῷ 

ἁγίῳ βαπτίσματι, ὅτι πλήθους ἁμαρτιῶν ἐξεπλύθη, 
δέον εἰδέναε ὅτε καθαρθεὶς καὶ ἀγιότητα ἔλαβε, νῴόφεισ 
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ἵνα διαπαντὸς τηρῇ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς 
ὄψεται τὸν κύριον, ὁ δὲ ἐπελάθετο." ---Μ.] 

νεβ. 10θ.0 ὙΨΒοσϑοέοσο ἴπὸ σαῖμοσ, οἱο.-- 
σπουδασατε βεβαίαν. --- 1, ΘΒ ΤΑΔ ἢ 5 τοδαϊηρ (866 
Αρραϑν. Ογὶϊ.) 18. ΟΠ] ἴθ δρραγϑῃὶ δοπῆϊοι τ 
Ῥαμ], τῖϊοὸ 8180 ἱπϑὶβίβ ὌΡΟῚ 8 ἔβι ἢ ονὐἀθησθὰ ὈΥ 
Ἰονα δηὰ γσοοὰ ψοῦῖβ. “Ῥϑίθσς ἀθϑίγοβ ὑπαὶ ΟΡ 
68} ῃς δπὰ οἰοοίΐοι διιου]ὰ Ὀθ6 6180 βοοῦγο ψὶὶἢ 
08 δπαὰ πο ΟὨΪΥ τὶ} 604, δηαὰ ἐμαὶ τὸ βιιουϊὰ 
ὯΔΚΟ ἰὑ ἰπ8 ϑοσυτο ὈΥ ποοά τψΟΥΪκ5.᾽". ΓυΒ0Σ.--- 
Οὐυν σΑ}Π[Ππρ ὈΘΟΟΠΙΘΒ ΒΕΟΌΓΘ, ΒΌ0ΓΘ δηά σετγίβδίη, 1 
1ι 1Ιο845 ἰο (6 ᾿ἰαδὺ6 τΒὶσἢ 18 ἀοδὶγοα.---ΒτΘ τ ἢ- 
ΤΘΏ.--- ΤῊ} }8 δά άγο58 18 ποὶ ἰουπά ἴῃ {89 ἢτβὶ ΕΡ18- 
416; Ὀυὶ γὸ ᾶγθὸ 115 δαυϊγα]οηύ: ᾿βείουεά, οἈ. 11]. 
11. [Βοηροὶ]: 75 »τίογε ερϑίοία πωπφμαπι, ἔπ αἷ- 
ἐεγα δεπιεὶ ἔαπο αρρεϊαίίοπεηι Ῥείγιια αὐἀλὶδεί: ἐΣ συο 
σταυϊίαδ λιιω ἰοοὶ ἀρρατεί.---Μ.] 

ὝουΣ οΟΟἸΠρ δηᾶἃ οἹθοϊΐου δύϊτοὁ. --- ΤΊ6 
68] [Ἐς ἰΒ Ρ᾽αοοα ὅγαδι 1 Γοίδγθμ6 9 (0 ΟἸΓΒΘΙΥΘΒ, 
ὙΠῸ Ὀθδοῖηθ ὅγβϑὶ οοῃδοΐουϑ οὗ ΟἿΓ ΟδΙηρ, δηὰ 
δ γγὰ8 οὔ οὐν οἰθοϊΐοη. ἐκλογή ἀδῃμοῖθϑ ποὶ 
{πὸ ψνοΥ ΒΊ 658 δηὰ ἀϊδβιϊηοίΐοπ Θοπα  ἸοηΘα ὈΥ ΟἿΓ 
ΟΣ ΟὟ ἀοἰῃ κ8, ΠΟΥ ΟΌΓ Θηἰογίης; Β6ΓΘ ἴῃ ἐΐπες ἰη[0 
οομπιπΐοη ἱι ἢ αοα, Ὀυΐϊ 848 δι.8], ὑπ6 οἰ θη] 
Ῥύυγροθο οὗ αοά, οἷ. 1 Ῥοί. ἱ. 1; 11. 4. 6. 9; Αοἰβ 
ἶχ. 18: οι. ἰχ. 11; σχὶ. ὅ. 7. 28: 1 1688. ἱ. 4. 
ΤΏΟδ6 80 δΟη 1 ἀο Ὁ {ΠΟΙΊΒΘΙΥ͂ΘΒ οἷ δοὶ ΓΘ 8{1}} 118- 
ὉΪ6 ἰο δία Ὁ] 6 δπὰ [4]}1. Ηυΐμον ΔΡΡ]68 ἰξ ἰὸ 
186 βορδσγϑίίοῃ οὗ {86 οδ᾽ ]ϑὰ ἔγοτα (9 νου]ὰ δηὰ 
ἰο ἐποῖὶν ἰσαηβ᾽δίΐου ἱπίο {89 Κίηράομα οὗ Θοά, ᾿ῃ 
γον ἐμ οἷν οΔ] ἰὴ 18 ἰδ ρυτη θη 8].---Αὐζαβίϊηθ: 
-- Εν θη [ῸΓ ῬΘΥΒΟΥΘΓΘΙΟΘ ἴῃ ΟὈδάϊοη66 γοῦ πιαδὲ 
ΒΟΡΘ ἴῃ ὑπὸ Εδίμποσς οὗ [ἱσιῦ, δὰ ἐπ ρίογο Ηΐαι ἰπ 
ἀδῖγ Ῥγαγοῦβ; Ὀαΐ 'π ἀοϊηᾷ 80 γοῖῖ τιυδὲ πᾶ Υο (86 
ΔΕΒΌΓΔΠΟΘ ὑπαὶ γοὺ 8΄6 ποὶ οχοϊυἀθα ἔγοτα (ἢ 9 
οἰδοίἑοη οΥ̓͂ Ηἰθ Ρ6 0} 10, Ὀθόδιδο ἰΐ 18 αοἀ Ηϊπιδο] 
ἯΠῸ ΘΠ 8068 γοῖ ἰο ἀο 80.᾿» 
ἘΣ ἐΐ γϑ ἄο ἴδ:986 τδίημα, 1 γὸ ὀχπὶοϊ 

(8680 ατι4}1{1686 (ν. ὅ, οἰ6.}), 79 5881} ὩθνΟΣ 
δ᾽]. ---οὐ μὴ πταίσητε. ---πταίειν, ἰο δι ΓῖϊκΘ 86 
[οοἱ ἀραϊπϑὶ ἃ βίοῃθ, 0 βία Ὁ]6, ἰ0 ἴδ}, [ο δοτῃθ 
ἰο χτίεί. Τμο ἤχυτγα 15 ἰβίϑῃ Β6ύθ, 85 ἰῃ 1 ΟὉΥ. 
ἶχ. 24, ἔγοτι (ο86 ψῆο, δἱ πὸ ζϑῆμθβ, γΌη ὙΪΐη 
186 οουγθθ. Τοββϑῇ :--- 8165 (111. 2) δα γ8, ἰῃ- 
ἀεοά, ἐπ δὲ τῦὸ δὶ 81} ΟΥὁ βία Ὁ]6 ἱῃ γσαυὶουϑ ΑΥΒ: 
Ὀυὶ Ῥείον ἤθγΘ γΘΥουβ ἰ0 8 ϑίυ πη] ης ψῖοῖ ἀθ- 
ποΐ68 8 τηὴ8η᾽8 κοορίπς ἀονη, ΟΥ̓ δἷ8 [δ } Πρ ΒΟΥ 
ΔΥΑΥ ἴγοαι {6 ρῦδοθ οὗ 6οὰ, ΟΥ Τογζοϊἱπρ 10,᾿ 
οἵ. ΗςὉ. χὶϊ. 18.---Ἐὸ Ιηἰθηδῖνο οὐ μή νἱνὰ {86 
Οὐνπ). .οτ. ἰδ υβοὰ τ Β θη Βοιηοι τς 18 (0 ΒΆΡΡΘθη 
δἱ δὴ ἰῃάοἤηϊίε μοῦ, ΟΥ ΥΟΥῪ τρί ἀἶγ, 800 ᾽]- 
ΒΟΡ, Ῥ. ὅ38. 

ἘῸΣ ἴδ 5881} ὍΘ ΣἹΟΒΙΥ ἑυτηϊδηθᾶ ἴο 
γοῦ, εἰο.--Ἰιολὶν ΘΟΥΓΟΒρΡΟΠ δ ἰο πλεονάζειν, Υ. 
8, δπὰ ͵β8 ὑμῈ δηι ποδὶ ἰο 1 Ῥεῖ. ἱν. 18, “1Πδὺ γε 
ΤΑΥ͂ ΘὨΪΟΙ ποῖ 848 ἤγοτη δῃΐΡΉΓΘΟΙ ΟΥ̓ ἃ ἢγο, Ὀυΐ 
88 1Ἅ Ἴ6ΓΘ ἴπ γα ρἢ.᾽" Βοη οὶ. ---  Βαΐ [8086 τ 880 
θηΐοσ οἰδοσνβο (αἸ Βουρσ τὸ οὐρῆῖ πο ἴο ἀ65- 
Ῥδὶγ οὔ [16 νγθ8}) ψ}}}} ποΐ ρᾷ88 οἡ {δ8 Ἰογουθὶγ, 
ἐπ ἀοον νΥν7}} ποῖ Ὀ6 Ορϑῃ δ8 νῖάο ἴον ἰπθπὶ, αὶ 
ὧς νεῖ ἢ 06 ὩΔΥΤΟῊῪ δηά Βαγὰ ἰοὸ (ἢ θπι, 8Βὸ ἰδῇ ὑπ 6 Ὺ 
εἰτυσκῖὶο δπὰ σψουὰ γαίμοῦ Ὀ6 τυ θδὶς 81} ὑπ ὶν 116 
ἰδ8ὴ ἀΐο οποθ.᾽" [ὉΠ 6}.---Η 6 υπάογβίδπαϑ 
[80 τί οἷα Ὁ] 6588 οὗὨ ζαΐυχοα ζο] 1οΥ.---ἐπιχορηγηθή- 
σεται ΘΟΥΡΟΒΡοΟΠ5 ἰο Υ. ὅ. [ΙΓ γα Υἱοῦ οου- 
ἐγ θυΐο, ἔα γη 88 ἔογ ἢ (1086 Υἱγίαθα, Θοα δἷβοὸ ν"}}} 
Γαγηΐδὴ γοὺ 8 ΥἱσΥ οροποὰ οηίγαημοθ ἱπίο Η8 
'κίηχάοιι. Βοοβ ἐμίηκα ὑπαὶ εἸν}8 Ομ ΓΔ 66 Ὀδ6 1 Π8 
ΔΙΡΟΔΟΥ͂ ΒΟΥΘ ρου Θασῖ. “ΤῺ βίδίθ οὗ ζγϑοθ 
θυ ]ἀθα ἀροι (6 ἐουπάδίίοι οὗ (9 οΔἸ πα δὰ 

ΤΗῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡῬΕΤΈΕΒ. 

οἸοοίξου οὗἨ Θοῖ ὈΘσΟΙΩΘΕ ΤΊΟΤΟ δ ἃ ΤΩοτῸ ἱτηπιου- 
8Ὁ]6, 80 ὑπαὶ (8 ἀδῆχου οὐ Ἰοβίῃηρ ἰὐ 18 ΘΟ. ἰ ΠΌΔΙ}γ 
Ἰοββθηΐῃ. Ομο Θηΐοσβ 8130 ΣΣΊΒΟΥ δηὰ ἤυσι μεν 
ἰπίο 86 οὕθγ 8] Κἰπχάοπι οὗ οὔν [οτὰ δηὰ 8ι- 
γἱοῦν ὕοϑυ8Β Ομ τῖϑί, βο (μὲ ομο χοδοῖνοβ τΏ0Γ6 δὰ 
ΤΏΟΓΘ τὶ ἶγ 80 Κρ τὶ το ΣῸ]68 8}1 (τη κε ἰμθτο- 
ἷπ, δπὰ ἐπγοῦρσῃ ἐμὶ8 βρ᾿σὶΐ ὁη6 οΟὈΐδὶΠ5 ΠΠΟΤῸ δηὰ 
ἸΏΟΓΟ ἔΠγ ἐμ 6 Κηον]οῦρο οὗ {6 ΕΔΙΒΟΣ δηὰ ἰδ 
80 διὰ {86 σΒρδοῖυ οὗ δοίϊπρ 1π 811 ὁδ 868 ΤΏΟΓΘ 
δα ΤΌΤ ἴῃ σορίονγτοὶ υ (9 {πΠ6 αν Ἡ ἾΟΪδ ΔΙῸ 
ΤΑ] α ̓π πὲ ἰεΐη κάουι.᾽"--- βασιλείαν 18 οοπαροίοά 
ἢ} 166 ΒΥπορίϊς 8] βαγίηρε οὐ ΟὨγὶδί, δῃὰ ἰδ ἢοὲ 
Γουπά ἴῃ {Π6 ἤγι ΕΡ18119, νυ ἰο ἢ ἀ ὁ βου θ08 οἰοτηδὶ 
[8 ἩΥΡΟΙΣ ἄσυτο οὗ δὴ ἱηδονγίϊαποο, 1 Ῥοὶ. ἱ. 4; 
1, 9, 7. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Τὺ 18 ἱσχωροββὶὉ]9 ἰο ϑηίου ἱπίο ἐμ εἰσϑδη οἵ 
ἐσ ἢ, ΡΟ δηὰ Αροδβίο! θα] τηδ)οδὶν Ἡιοὶ πὸ 
σου 6 δὲ 89 ΟΡοπΐηρ οὗἉ {18 ΕῬἾ8ι16 νιποαὶ 
καὶϊοΐηρ [86 ἤγπι σοηνϊοίΐοη ἐμαῦ ΒΘΡΘ Βρθδῖκβ ποί 
Δ ὈΠΚΠΟΉΏ ῬΘΙΒΟΏδΔΩΟ οὗ {ἰπ6 βοοομῃὰ οθη[Ό7, ἡ 
ὙΓὯῸ 14 180} διτοζδίθβ ἴ0 ἘΪτη 56} ({8Π6 (160 οἵ 85 
ΑΡοβίϊο διὰ 6 Ὡδηθ οὗ {86 Ῥγΐποθ οὗὨ [9 Αροϑ- 
1165, Ὀαὲὶ ἰῃδι ἱξ 5 9 εἰ πη86]7, 85 μθ ἐδβιῖβ68 ἰδ ("9 
[πἰνοἀυοίου ἰο {μ6 Ερίδ.16. 

2. ΑΒ ἴῃ Ῥβϑδυ], 8ο 6 σο, ἰῆο δἰοῃοσαδηὶ Ἡ ΟΡΘΌΥ 
{89 )ιδίϊοο οὗ ἀοἂ νγᾶ8 βαϊββοά, διὰ 7υδι 1 δοδίΐοη 
ὉΥ ἔδιι ἴῃ [86 ἴγϑϑθ βτδοθ οὗ ἀοὰἂ ἴῃ ΟἸγίβὲ, δ᾿Ὸ 
γοργοβοηίθα 88 ἴῃ σοπίγο οὗὨ 86 ΟἸ γ᾽ δίλδπ ἔδιιδ, 

8. ΑὮ οβϑϑηί δὶ πιοπλθηὺ οὗἨ δι τ ἢ ἰα που θαζο, 
ἰο ΜΕΙσἢ ῬΘΟΌΪΔΡ ῬΓΟΙΑΪΏΘΠΟΘΟ 18 σίγϑῃ ἴῃ {896 500- 
ομὰ Ερίϑβι]9 οὐ Ῥοίορ, ἀουδέ]ο88β, διθοπρ οἶμον 
ΤΟΒΒΟΏΒ, Ὀθόδυδο {86 ΑΡοϑί]6 δὰ ἐο 468] σ]δι δ 
ἰπ 6] οί] ἰοπο πον τ Βῖοἢ διιδο οἃ 8. ΤΟΥ κτοδὶ 
γαϊυο ἰο Κηονϊοάρο, δι βουρὴ ἰὲ τῦϑῶϑ ΟἿΪΥ οπ6- 
βιὰοα δηὰ ἐμοογοίϊοαὶ. Ηο, ἱμβογοίοσο, υἱπὰϊοδίοα 
ἐμ οἰδίτηβ οὗἩ υἱίδὶ, ργδοίίοδὶ Κπονϊοᾶκο, οἷ. ἱ. 2. 
8. δ. 6. 8; 11. 20; 11. 18; (80 Ὀορὶ πηΐηρ, ὈΓΟΙ͂ΤΕΒ 
δηὰ σοπιρ]οίζοη οὗὨ ὙΔ1σΩ ΒΒοιυ]ὰ Ὀ6 αὐ]γ ἀἰδιὶη- 
Κι ϊδηοα ἔγομι 0η6 δηποίμον, οἢ, ἱ. 8. 8.ι. ““Ηο ορ- 
ῬΟδ68 ἰο {116 8156 ὶν οοἰ ογαιοαὰ Κπον]οᾶμο οὔ [0959 
ἴαϊϑα ἰθδόβοσγᾷ 86 ἴσὰο Κηον]οὰκο.᾽, Βοβϑοσ. Οἵ. 
Βον. ἰΐ. 24: 1 5:ο. ἰϊ. 28: 7ηο. χγὶ]!. 8. 

4, Τὴ ψακοπίης οὗ 8 βίπποσς ἤγοπι δρί γί] 
ἀοαῖ δηὰ {μ6 οοπιηυπίοαϊίοη οὗἁὨ 8 πο 116 ἰ0 
δἷπὶ γϑαυΐγα ὁπ ἐμ 9 ραγί οὗ αἀοάὐ ἰδ βδπιο ρυϊἱδα 
ἔογι ἢ οὗὁἨ ῬοΟυΤΟΡ 88 86 Γοβυγγοσίζοι οὗὨ ΟΠ τίβὶ ἴγοσι 
80 ἀοδὰ, Ερὶι. ἱ. 190. 20. Ηδθηοο ΘΥΘΥῪ ἰδίηρ ἰδ 
ἤο το γοίοσγοα Ὀδοὶς ἰο 180 Ὀἰνίπο Ῥονοσ. “ἴῃ 
οοηγογβίου, εἰ δοαϊίοι, πὰ ἰλ6 ταὶ θοβίοναὶ 
οὔ χτδοθ, στϑο0 8]0}9 ὙΟΣΪΚΒ [ὍΣ δῃὰ ἴῃ 08 δίπιοτβ. 
Βυϊ εἴογναγὰβ ἨΘ6 δὸ Ὀουσπὰ δηὰ δΌϊο ἰο οοῦραϊ- 
δἰθ, ποί ἰῃ ον οὔσῃ βίγοηρίι, θυ ἰπ (μ6 βίγϑηκία 
οὔ αοὰ ὌΥ εταοο." ἘΒϊοηίοσ. ΟἿ σοομθβδι ἢ 
ἰϑδοῖ σἰχθ!γ: “ὙἸΒαΐ 88 (ἴο80 ἯὙΒῸ δύὸ ῬἈγδβίο- 
Δ}}|γ ἀοαὰ δσαῃποὶ οὗἉ ἐποταβοῖυθθ δα οἵ ἰμϑὶν Τα 
κἰγθρί γοδηϊμηδίο ἰδεῖν ἀοδαὰ Ὀοάΐοπ διὰ γοδίογὸ 
(θαι ἴο Ἰἰθ, 80 8180 (056 ὙΠῸ ἃτο ἀοδὰ ἴῃ βὶῃ3 
οδπηοῦ οὗ {πϑὶν οὐ δι σΘη κίΝ δοδῖθυθ {ποδὶ 8ρ1}- 
ἰζαΑ] δπἃ ΠΘΔΥΘΩΥ σὶρ ἰθουβηθαβ δαὰ δρί ταδὶ 
1178, 1688 ὑμ6 ὅοη οὗἩ αοὐ ἀε] γον ἰδ θη ἔγοπι (86 
ἀοαί οἵὗἉ βἷπβ δηὰᾶ αὐυἱϊοίεθα ἐμ θπι,᾽ 2 Οος. ἐϊΐ. ὅ; 1 
ΟοτΥ. 1ϊ. 14: 2πο. χγυ. δ: ΡῬμὶίϊ. ἱϊ. 18; 
Οὐ πεῦησην. ΜΏΆ]]ον, Ρ. 690.---Οὐηοεε. Αὐυφ., Ατί. 

ὅ. ον ἸΟΙ͂Υ ἐμ νοσδίΐϊοῃ οὗὁὨ  τ5 Ῥοον, δβέβίαϊ 
ταϑ Τμοὸ Κίηράομι οὗ αοά, οοπιπισηΐου ΜΒ 
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θοὰ, ἨΪΐ8 ΝΙΟΣΥ δηὰ δοίυ δ} ραγίϊοϊραίΐοι ἰῃ Ηΐ8 
Ναίατο δ΄ 8}} μοϊὰ ουΐ ἰο 8. ἮΒἾΪ6 ρϑηί οῖβιῃ 
ἀγϑδιιϑ οὗ ἃ 6οα, νἶιο 88 {6 ππίγογβαὶ ϑρ σι οὗ 
(89 ποῦ ἃ 18 ονοῦ οηχδροὰ ἱπ δὴ ἰποδββδῃΐ δ] σ- 
μδίϊου οὗ ΘΌ δηὰ ον, πον ἀἰδιυὶ δυϊ ηρσ δηὰ 
δζδίη γδί μοσῖπςς ΗΪτδο], πον δοδίίοσίηρ ἰὴ ἱππὰ- 
ἸΔΘΓΘΔΌΪΘ ἀγὸρβ δηὰ δραὶη δονίης ὈδΟΙς ἰπίο 8ῃ 
οὐδῶπ, Ηοὶγ βοσιρίυγθ πλδῖζοβ 8 ἀοα δὶ ηἰοα τ 1Ὰ 
88 ᾿ἰ τ], ῬΟΣΒΟΒΔΙῚ αἀοα, οἴ ΓΏΔ}}Υ Θχα] θὰ δῦονυς 
Ηΐδ ἐγθαίισοβ, πα γοί 80 δοπἀθβοοπαϊπρ ἰο ἰμο86 
πο ἴοτο Ηΐπὶ 88 ἰ0 ΤΣ 8.6 ἰπότη Ῥδγίδοσβ οὗ Η15 
Βείηρ. ΤῸ Ττίυαπο αοὰ ν}1}}8 ἰο ἀνγ6}} ἴῃ Ηἱΐβ 
εἰοοί, ἰο τηαῖζθ ὑπ ὁ} βρὶγὶὺ τὴ} Ηΐπι, δηὰ γοὶ 
ἰο πιδῖα 6 πὶ ΡΘΙΒΟΏΔ}Υ αἰ ογοηὶ ἔγοτῃ Η τ. 

6. “ΟοτγυρΡ Ὁ ]9 ἀπὰ ρου 8019 Ἰαδὲ οἶδα δοΙ- 
τηοηβ 1.86} δ8. ἃ ἱμβίης Ῥοσιηϊ θα, δπὰ π|]οϊζοα 
ἸΏ ἢ Οἴἴδη ἰὙᾺ δηὰ ὑν:δὲ (Π 6 σοπιτηδηστηοηβ οὗ 
ἀοὰ ὉηὉ}} ἰμον ὑδπῖπκ (μαὶ ἐμ 0 Βανὸ ἰουπὰ ἃ 
ΝΑΙΤΔπΐ ΤῸΣ ἴ6 ρσταϊϊδοαίίοη οὗ ἰμδὲ Ἰυδὲ; Ὀ6- 
οδυδο (πθη ἐμ186 ρΡογυογίθἃ ἀορτα οὗ Ομ νδίϊδη 
ἸἸΒΟΡ οοπδεαϊο8 89 Ὑ8016 οὗ ὑπμΠῸ1} ΟΟΒΡ6], 
πο (ΠΟΥ δἃ1ὸ τοϊηἀοὰ δηαὰ τοδὰν ἰὸ ῥγδοί86.᾽; 
Βοοϑβ. 

Ἴ. Ῥουδὶβ οὗὨἨ ομθ᾽ Β 68}}[πῷ δὰ οἱϑοίϊοῃ ἰο οἱθὺ- 
δ] 18 ἂγὸ Ὀδϑβὺ ουθύοοιηα ὈΥ χἰνΐηρ 41} αἰ ζοποα 
ἵπ ἔυγη βεΐπς ἰμο086 Υἱγίιο8 (Υ. δ), δηὰ πϑσσὶης 
δξοϊπεὶ ὑμ6 ΟΡροβὶὶθ βίῃθϑ.0. “ΑἸ πουρὰ 41} {89 
τοδὶ (τ, ὅ, οἴο.,) βονν8 ἔγοιῃ ἔδ11}} ἴῃ ἰπ 6 στδοθ οὗ 
ἀοἀά ἰη Ομ τὶβί, 1᾿ὑ δἰἰδὶ ἢ ΟΠΪΥ χγϑάυ}}} ἰπ6 οΘοη- 
[Γ0] οὗὨ τὴ η 8 ἀοΐϊης δὰ ποἰ-ἀοἷπρ ἱμγοὰρῃ Ῥγοοῖ.᾽᾽ 
Οενίδοι. “0π [86 βουϑη-ἴο]ὰ ἰγοθ οὗἉ ἴδ} ΟὯ6 
Ῥετί στοῖνϑ ουΐ οὗἩ (86 οὐ Γ; {16 γχβί οοηὐδὶμβ 
ἴδ σοῦ οὗἩἨ {μ0 Βθοοῃά, {πΠ6 βοοοηἂ δη8 0685 {μ9 
ἰδιγὰ ἴο σοηὴθ (0 8 Βϑδ Υ σγοσπίι, δπα 4]} οὗ 
ἴμοα ἰοχοί ον δτὸ σοῃδιχητηδι θα ̓  ἸΟΥ6.᾽ ΒΟΒΒΟΓΙ. 
--Ἀὠὀὠἠμοἀ νοΥκβ τὸ ἰπα 580] 00] υαπὶϊοα ἴο {86 χὰ 9 
Κποπν]οάρκο οὗὁἨ 26.808 ΟΒτβί, βὸο ἰδὲ Κπον]εὰρο 
8120 τηυδὶ Ὀ6 ἀοηϊοά ἰο {μ6 1416 δπὰ υηΐγυ {8]. 

8. ΤῆοΒο ὙΠῪῸ ἰογχοὺ ὑπ9 ῥχὶποῖραὶ αχγίϊο]ο οὗ 
(᾿ς ἴογχίγθηθβα οὗ βὶ πβ ἱβτουσῃ ἐἰμο Ὀ]οοῦ οὗ 76- 
8.8, ἰαοὶς (6 τηοϑὺ οἴδοϊοηί ἱποοηιϊϊγο ἴο ΒΟ] 688, 
186 δρί γι, το ὕθδοθ8 τ ἢ ἰὸ ΔΌΪΟΥ 81} 88 (80 
Ετεδίοβί οὐἱ], ἰδ ἶκοβ δἰ κί, πὰ τ ]ρ86 ᾿ΠΟΥ ΔΌΪ 
ΘηΒΌ 68. ' 

9. Το οἸοοἰΐου οὗ ὈΘΙ᾽ἰοΥο τ 18 ότουοῦ οὈ͵θοὺ- 
ἱτοὶγ βοουγο; Ὀὰὶ ὑΠ6Υ ταυϑὺ ὈΘΟΟΠῚΘ Τη0 76 ὃπὰ 
ἸΏΟΓΕ ἈΓΙΩΪΥ͂ ΘΒ Δ ὈΠΙΒοὰ ἴῃ ἰΐ, 80 ἐμαὶ ποί(μίηρ 
88}4}} Ὀ6 ΔὈΪα ἴο ἀρδοῖ (ον Ὀδὶηρς Β68]6 ἃ ψι (86 
Ηοὶγ ϑρίνιι, 

1. “ΤΉ βϑυβη- το] ἃ Γατηϊθἤπς Του οἵ νἱγ- 
ἴπο οἢ ἰμ6 ρδτὶ οὐ Ὀθ]Ἰουοσβ Μ 111 ΘΠ ΟΟΌ (ΟΡ ἴῃ 86 
δἴογηλὶ κἰηρσάοτη οὗ “9688 Ο]γὶβί, [π6 τίσ 68. οὗ 
ὙΠ ἰοἢ ὁΓ6 Ἐπί οι Ὁ]6, ἃ Βα ἐν {ἰπ|68 ΒΘΥΘῈ- 
[014 Γατηϊδΐης οστ ἢ οὗἩ ρίοτγ. ΑΒ οχ (0 δυΥΪν] 
οἵ ἃ πεϊσοθ χιιοδὲ υγἢ ΠΌΤΊΘΥΟΙ9. αἰξο πα δη (3, 
πὸ (ἢτΟν οραπ (ἢ [ο] ἀΐπρ ἀοοῦ οὗ {86 ΒοῦΒΘ, 80 
Ἰικενίδο ἃ τίου δείσασα ἰπίο {89 ΒΔ]}} οὗἨ ΘδΥΘα 
Δ Ια (μΠ086 80 ΔΥΓτο ποτ Ὑἱ (μ6 τοι 
οἵ μβοποβὲ ποσκβ οὗ ἤαϊτ, ον. χῖν. 18.᾽᾽ ΒΘΒ86.. 

ΒΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το Ηἰχα]γ-ϊπιρογίδην Κποσ]οάρο ὑἐπαὺ Φοδὺ8 18 
ὮΥ [κογὰ.---Το ἑοππίδίη οὗὨ 4]1] ροα τ ηθ885 ον ἰῃ 
[86 "νης Κπον]οᾶρο οὗ Ο τἰϑὲ ---Ῥαγυ οἱ ρδιΐοι ἴα 
ἰδ6 Ὀνίηα Ναίατο {πὸ πἰρηθϑὶ δἷπὶ οὐ ΟἸσὶβ- 
ὕδηϊ γ.--- πα. 7. ΟἸοτγίουπ ἔσυΐὶβ ὁ ἐδ ἰγθθ οὗ 
(Δ. ΤῊ αδ8 οὔ αοἂ δηὰ {16 δά 6} οὗἨ πιδῃ 
πρὶ κο Ββαπὰ ἴῃ μδηά.---Τὴο σ6γ016-11{9 οὗ ΟὨγὶ8- 

υἱδαϊὺν τ ΒΊΘἢ ὈΘρπΒ δηὰ ὁπ ἀ8 τ (ἢ ἐδ πον ]οὰσθ 
οΥ̓͂ Φ6808.--ΤῊ6. βίγαῖϊρῃῦ ὙΔΥ ἰο μ0 ΒΘΑΥΘΕΪ 
Ζίοη.---ΤῊῆθ. ρστοδὲ Ὁ] ἀπ 688 οὗὨἨ ἰμοδὸ γῆο ἔογχζοῖ 
ὑμς ρυτνὶ οαίίοη ἔγοπι ὑμῖν ΤΌΥΤΩΘΥ 818. 
ΒΤΑΒΕΕ:--Τ 6 ΑΡοβί] 65 δ Υθ Ὡ0 Ὀυἱυ 16 168 ΟΥ̓ΘΡ 

οἶον Ὀ6]θΎ 8, οἰ ΠῸΣ ἴῃ βαϊ γαϊ θυ ΟΥ {86 δρροϊπύ- 
τηθηΐ οὗ ἰΐ, Ὀὰὺ [Π6Ὺ ΔΙΓῸ 411 81 Ἰογϑὰ ὈΥ αοἂ 'ἴπ 
ΟἸὨγὶβὲ, δὰ χορασγάθα, 88 1ἰὑὺ ὙΟΊΘ, 88 ὁπ6, Βοπι. 
111. 29, 80; 64]. 111. 28; ΕφΆ. ἱν. ὅ.--- Τ[ 6 οἵηπὶρο- 
ἴθ 60 δηὰ τηϊρ ὺ οὗ αοα 18 ἃ8 οὐἱάθηί ἴῃ {πο ἴῃ ρ- 
ἄοπι οὗ 1809 ἃ8 ἴῃ {Π9 τΟΣΚ οὗἁ ογδδίϊοι δπὰ [89 
κΚιηράομι οὔ παίισο ΤῈ}6 ΒΆΤη)6 ῬΡΟΎΘΣΥ ὙΔΚΘΠΒ, 6Π- 
ἸΙΣ Θἢ8, αὐ οἴ 8, Ο] 68 868, Β5ηο 8.68, βιγοπρὶ- 
68, ΘΟΠΗ͂ΣΙΏΒ, ἀπ ἃ ΚΘΟΡΒ {Π0 ΒίπμοΚ ἀπίο βαὶνδ- 
ἄοῃ.---ΝΟΌΟΘαΥ οδῃ 6 τἱχμὶ ἱπ σομηρ αἰ πίη οὗἉ ἷ8 
ἸΠΔΌΪΠΙΥ ἰο ἂο μοοᾶ; :8 ἱὲ ποὶ ρφσίνϑῃ ἰο Εἷπι οὗ 
αοὰῇ Ῥίοὶγ 8 ποὲ ἱτπῃροββὶ Ὁ]6 ἰὼ ἰὴ ῬΡΟΥΘΓ οὗὨ 
αοὰ. ὕπο ἐὲ ψῖΐ 811 αἀἰἸζθηοθ δα δου θϑίῃ 688, 
ῬΆ1]. ἔν. 18.--, ὁ τοσοῖνθ ἴῃ δὶ δοοογάϊηρ ἰο ἰπ6 
(οΒρ6], δπὰ ἰο αἶνο ἴῃ Ἰονθ δοοοσάϊηρς ἰο (86 ἸΔῪ, 
Ἰηδὲ ΟΥ̓́ΟΣ 50 ἰοχεοίμονῦ ἰπ 89 ΟἸ τ ἰδιλδη 1176, 80 
ἐπαὶ τε Υἱπρ ΠΥ ἰΡΌΪΥ Ῥτομοίθ ρχίνίηρ, δπὰ {Π6 
εἰνὶησ ἰΓΌΪΥ ουϊάθποοθ ὑμ9 Ῥϑοολυ ηρ,.---- 1860 60ἢ- 
οοἰΐ, ἴο ΠΘΏΪΟΡ δἱΐονρ δἰ πῦαϊ ἀρδῖχοβθ, δῃὰ γοὶ ἰὸ 
᾿τηδρῖηα ἐμαὶ οὁπ6 18 {110 σμ]]ὰ οὗὐἨ ἀοα! 186 ἔνο 
οδηπού οσὶδὲ ἰομοί ον. [17 γοῦ ἀδδβῖσο ἐδο Ἰαἰίον, 
γοῦ τισὶ Ἰοὺ σὸ 86 ἔοττοου, ΕΡὮ. Υ. 1.- -Ἴς το- 
Ζοπογαῖθ τηυδὺ ἔα ἈΓΌΠῚΥ τ186 8}} ἐλ 6 ΡΟΥΤΟΣΒ οὗ στδ09 
(86Υ Βᾶγο σοσεῖγοα, δηὰ ὈῸ0 Υ ΣῪ ἀἰἸἱροηΐ ἴῃ σοοὰ 
ὍΟΥΚΒ, πὰ ὑΠΟΥΘΌΥ ΡῬΓΟΥ͂Θ ὑμ6}} ποῦν Ὀἰσὶ ἢ, Τὰ 
ἷ;. 14.---.16 ροϊάθη οδδΐῃ οὗ υἱγίαθ 18 τη 8 Π᾽ 8 χηοβὺ 
ὈΘΟΟΠιΐπ ρα ΟΥβαιηθῃΐ; οί ΠΟ ΟὯΘ ΒΟΥ͂ΟΣ ἰΐ8 Ἰἰη]κ8; 
ψ 80 δηΐδ ΟΠ, 8118}} Βαγο ἐθότ 4]}, 68. ἱἰΐ. 10.- 
ΑἸΒου ἢ χοά]ξηθ85 θοσῖηΒ δὲ ὁμσο τ ΖΑ (α, 1ὲ 
ἀοε68 ποὺ ἰγΌῪ ουϊάθμσο ἐἰ8βο]Υ ἴῃ ἰΐϊ8 Ῥγοοῖβ ὑπΕ]]} 
ἰζ ἀπάυγοβ; ὑμ 6 ἰΐ ἰδ ποὶ δοπῆποα ἴο φορὰ τηοὐϊοη8 
δηα γοβοϊ υἱΐοηβ, Ὀυΐ (8 6 Ῥγϑοίΐοο οὗ σοοα ὈΘΟΟΙ.68 
ἃ οοπίϊπυδὶ δηᾶ Ὀ]οββοὰ μαδὶϊ, ΤιίαΒ ἢ]. 14.--- 
Ηον τοῦ αἰ δογοηῦ 18 σοπ απο ΟΠ ΥἼβιΐδη ἸΟΥ9 ἔΓΟΠα 
ΤΏΘΤΘΙΥ πϑίυχα] ἰοσο! ΒΟ ΚΏΟῪΒ {μῖ8 ἔγαὶν Ραΐ 
{086 80 δ᾽ ὈΟχᾺ οὗὨ αοα ἴ---ΤῊ 6 ΙΏΟΓΘ ἃ ὈΘΙΊΘΥΘΡ 
ΚΥΟΥΒ ἴῃ ΒΟ] 688, {π| ΙΏΟΥΘ Ὑϑη δὰ {86 ΟὈΒίδ 0168 
ἴο ἔσθ δηἸ ἐκ ἰοηταοηΐ, δὰ {π0 ΟἸΘΑΤΟΣΡ Κ͵ΙΟΥΒ ἢΪἷ8β 
Κπον]οᾶρθ οὗ Βρ} 1.8] δὰ ΒΘΔΥΘΕΪΥ δῖ ρ8, Εοπ. 
χὶ!. 2.-- - οβα τ Ὧοὸ μαᾶγυο γϑοοϊνοα ρἱἵι8 ἔγοτη αοα 
δη4 ἀο ποὺ 86 ἰποτη Δ  { }}Ὺ, ΓΘ ΤΟΤΒΟ οὐ ἰπδ πῃ 
1 ἸΠ6Υ μδὰ τοοοὶγοα ποιμῖηρ αὐ 41}, ἴ0᾽ {ΠῸῪ ΟὨΪΥ 
ἴθσγοδβα ἰμοἷν σοπἀοπιπδίίοη, αἶα χὶϊ. 47, 48.-- 
Οοὐ]ΐηθθβ ἀοοβ ποὶ τηονὶΐ οἰοσδ) 119, ας 1 Ὅ6- 
Ἰοηβ ἰο ἐμ ογάου οὔ βαϊ γαίΐοῃ.---- δ ϑιηοίυὶ ἀδοοϊί, 
ἱἢ του Ἰοδάοϑι ἃ χοά]ο88 116, ἀπὰ γοί ἔδποῖθβϑὶ ἰο 
Ὀὸ ϑαγοὰ αἱ ἰαϑίέ. Αγ μοι βυγὸ ἐπδί ἰμοῦὺ νὴ]! 
Ὧθ δοηγοχίοα οἢ ἰδγ ἀνίης Ὀεοὰῦ Θοροπὰ ποΐ ὁ 
86 6886 οὗἉ {π6 ἀγὶηρ (Β᾽οῖ; 10 ΤΥ ΒΑΡΡΘῺΏ ἰο ΟΠ6, 
Ὀυὲὶ (πὸ τηοϑὺ ἃγὸ ἰοδί, ϑ'ν. χυὶὶἱ. 22.---Τὸ να ἃ 
ὑΓΌΪΥ χοάϊγ 1 ὈδΙοη ρα ἰο ἃ ΠΒΡΡΥ, 88 Ὑ76}] 88 (0 
8 ογέυ] ἀδφδί!. ἘΕῸΥ δ μουρὰ 8 Ἰουἕα] τοϑ 988 
ἰο ἀ16 ἰβ ῬΡΌΓΟΙΥ οὗἁ αοα᾽ Β στδοθ, 1ὑ ὁΘδ πὶ ΟἸ]Υ͂ ἘΔΌΡΘΙ 
ἴο ἔμοδβθ Ἧ8Ο, Ὀθοδιιδο οὗ 8 ὉΠΌΪΘΙ 8 8 Ὁ]6 1ἰΐδ, 
δΥύβ ἃ ζοοᾶ οοῃβοΐθῃσθ, ΤΟΥ͂. χὶΥ. 82. 

[.1800:--- 116 ἈΘΑΥΘΏΪΥ ῬΟΒΕΘΒΒΊΟἢΒ οὗ 86 ΟὨτ]δ- 
ἰἴδη.---Τ})ο σοταπηυπίοη οὗ ζαὶὶἢ οὗὨἨ Ομ βίϊδηδ: 1. 
118 Τουπάδίίοπ; 2. [{8 οβοοί. --- Το τηοδὲ Ῥγθοὶοα 8 
ον οὶ οὗ (88 τη Ὀ6 ΤᾺ οὗ {πὸ Κἰηρσάομῃ.---Τὸ ὅπ 8] 
δἷτὰ οὗὁἨ {86 τοι 618 οὗ ἰμ6 Κίηράοχα. 

ΒΕΚ:--ΟΥ ἰγτὰθ δηλ θητηϑῃί.--- ΗΟ ζαὶςἢ 
ΘΥΟἶν 8 8 8010 σαυϊδπὰ οὗὨ υἱγίι δ. 
Οπβοκ:-- Τὸ Ὀἰνίπο ρσαγάθη οὗ ἃ Ομτι βίδα 

Βοαχὶ; 1. ὙΠῸ 18 ἈΘΔΎΘΕΪΥ πυχίθγο; ζ. ΝΟΌΪΦ 
Ῥἰδπίβ; 8. 18 φ]ογΐϊουβ Ὀσχοβροοίδ. 

1 



16 

Ἢ. ἨΟΓΑΟΚΕΚ:---ΤῈ6 ταοδῦ ὩΘΟΘΘΒΑΣΥ δηὰ ἴτὰ- 
Ῥοτίϑῃηῦ ῬΥΆΥΘΥΒ. 
ΞΟΒΕΡΕΕΙ:--- δὴ ρον βο ἰηίο 8 ΟΠ σἰ βίΐδῃ. 
Ἡ. ΒΙΣαΕΒ:--Ἰἶ αοα Βοηὰβ σχαΐῃ δὰ ἔγα 0] 

ΒΘΘΒΟΙΠΒ ΤΌΤ ΒΟΔΎΘΙ, ἰδ 6 Βυβοδησηδη 8180 ἀ068 
ποὺ 7411 ἴῃ ἀἰ]ΐζοποο, δὰ ἐμὰ5 {80 ἀχροοίοθα ΒδΥ- 
γοβὶ 18 αἰίαϊποά, ὅ᾽ο, ᾿κον8ο, 1 Οσὰ δοοογὰβ ἰὸ 
ἪΒ ἱπ γδζίοιϑ 8 γ8 ΗΪ8 Ὀἰνίηθ ΡΟΎΘΥ, δη τηδη 
εἶἷνοβ 611 αἰϊίροποο, δύ τ οἷ 18 Ρσοροδβεβά ἰῃ {86 
ΒΘΔΥΘΕΪΥ οΔἸ]πρ 8 8180 αἰαὶ ῃθα.---Τ 9 αἰ] θη 69 
Υ76 186, 1π|}6}8 08 ἸΏ0Γ9 δ πὰ τηο0Τ ἴ0 (1 Κποτ ] θὰ 
οὗ ουῦ οτὰ Ζ2686ὰ8 Ομ σῖθί, ἐο τ Κο ἃ ροοὰ 89 οὗ 
811 {Ὧ6 ἐγοδϑιγαβ 1ὑ σου ἑϑ᾽ ἢ 8 ΟΠ 8}] οσοδβίοιϑ, δηὰ 

ἴο ΟΥ̓θυοοσηθ ὑπ ΟΣ ΘΌΥ ΤΟΙ ΔΙ Ωρ ΟὈδί80168.---ΤἜ 6 ΓΘ 
8 πο ᾿γδῃὺ ΟΥ̓ Οσο,ΒΊ 08 ὑο δίῃ Ὁ ]96. [1]1688 (9 
μιοαχὶ ἱΠου βίη σἷν ΘὨΐΘΥΒ ἰπΐο ρυχΙγ, δηὰ (86 Θγ6 
ἡπίο βία] οἱ, γγ6 888}] βίορ ἔθ ΓῈ δῃὰ ὑΠ|0ΧΣ 6 ἴ0 ΟΌΓΡ 
Βυγί, 86 8 Ὑτοης Υἱοῦ οὗἨ ὑμπίη 8, τΑ9 ποί [Π9 
ῬΓΟΡΟΣ 0180 οὗ 9 ῬΟΎΘΣ σοῃίαὶποᾶὰ ἴῃ ον ἢ θ8- 
ὙΘῺΪΥ Ο8]][π|ρ αραϊπδὶ {086 ὑμίημβ, δπα (818 οσοδ- 
ΒΙΟΩΒ δι  ] ηρς, ἱπτγαγὰ ὑποοσίδ εἰν, οαΐϑῃ5]6- 
ταϑηΐβ ἰὴ Ἰυδὺ ἀπ σοτορ]δίβϑδηοο, οαὐγαχα δια) Ὁ- 
Ἰΐης δπὰ Ἰανίῃρ μο]α οὗ βοιιϑίἧπρ τ 1 σἢ ὙΓΘΔΊΚΘΙΒ 
86 ΒοΟρ6 οὗ οὖσ οδ]] ἔην. 
ΠΥ ΕΡ. 1. Τ8ὸ Ὀϊνιιν οὗ Ομ γὶβὺ ἐμ θορὶπηϊης 

διὰ επὰ οὗ ἐλ 18 Ερίδι16, οἵ, οἷν. 111. 18. 
ΨΕΚΒΕΒ δ-8. ΤΉχοΘ βρυγοβ βιρροδίοα Ὁ {δ9 

ΑΡοβί] θ᾽ Β ἰδῃρυδρο: 
1. ΤῊ ομαὶῃ οὐ χαυϊδηά οὗ Ομ γι δεΐδη υἱγύιθβ. 
2, δῖ, (86 Τουπαάαίέοη οὗ ἰοὁ ΟΒγἰδίϊδη 1176, 

1.828 Ὀδ6θι ἰαϊὰ Ὁγ αοἀ; οα ἐμαὶ ουπαδίϊοι 1οὲ 
Ομνἱβιΐδηβ τρῶν (8η6 βυροχβίγασίυγθ, ἐδεῖτο ΟΔΓΘ 
{πὲ 686} δυσοοοάϊης Υυἱσίια Γοϑέβ ΑΣΙΩΪΥ 1 δηα ὁ 
{86 ὁπ6 ῥσοσοάϊης ἱἰ. 

8. Τὴ ἰχϑο οὗ [89 ΟΠ τ ϑίϊδη 119 ὈΘαΥ ΠΩ ΒΟΥΘἢ- 
ζο]α ἔγαϊ!, οὗ τ οὶ {80 1α8ὲ Κίηα, ΟΠΑΥΙΥ, 18 ἰὴ 9 
τοοδὲ ῥσθοὶοῦδ δὰ ροσίθοί.-- -Δ].} 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙ͂ΤΙΕ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΙ. 

[ππ. 9. Τπηροά]ϊποββ ἐμ οδῦβο οἵ δβρί τ ταδὶ 
ὈΠηἄπι688; Χο]  π688 ΟΡΘἢ8 δηὰ ρμοσίροίβ βρί εἰϊπδὶ 
Υἱβϑίοῃ. (69 ογάβινοσί), 

Υχα. 11. “Αοσοσαϊης ἰο ΟΣ αἰ εέγεπὶ ἄδργεες οἵ 
᾿ρχουθιηθαΐ οὗ ἐμ σγασα οὗἩ αοἀ Πόγο, ψ|}} ὃ8 
ΟΌὟΓΡ αἰδεγεπέ ἄόστεοε οὗ Ῥατ ϊοϊ ρδιΐου ἷἱπ ΗΪδ ὀγοῦ- 
Ἰαβίϊπρ σίοτψ Ἀοτϑδαῖϊοσ.".---Βρ. Β}}}. 
ΤῊ ΟΠ γδιϊα π᾿ 8 ἐγέισηρλαΐ ΘΕΪΓΥ ἱπὶο (ἢ 6 ΘΥ6γ- 

ἰλϑιΐπρ Κἰηράοιι οὗ οὖν ογὰ διὰ ϑβαυίθυσς ζοστβ 
Οτίδι, 

ΤῊο ἐπίπιρ, μοί βθοῃ, Δ.Θ ΕΤΈΒΝΝΑΙ,. [0 (ἢ670 
18 Θυου] δδϑίϊης κὰκ χ. 26; ὅπ ἑπλογίξαῃοε ᾽8 θτο- 
Ἰαδίϊης, ΗΘὉ. ἰχ. 1δ; ἐμ λοιδέ δῃὰ [δ ἑαδεγπαεῖει 
ΓΘ Ογου]δδίΐησ, 2 ον. ν. 1; 1πΚὸ χυὶ. 9: (86 
φίοτῳ ἰΒ ουθυϊαβίϊηρ, 2 Τὶπι. ἱἰὶ. 10; δαϊναϊοη 18 
νου] ϑίϊης, ΗΘΌ. ν. 2; δῃὰ β0 ἰβ (89 Κίηράοιῃ οἵ 
[80 Κίηρ οἰδσῃδὶ, 1 Τίῃ. 1, 17.--Μ.} 

πρξ ες: οἱ ἐπὶ βϑοίΐοι: 
ἘΒ. 1. ΒΙΓΜΕῸΝ, Ο.: ἔνενῳ ἐλέπσ περ 

οἱαεα 0.8. ὝὍἭοΥΝΒ, ΧΧ., 286. ἀν Μὲ 
ΥΕΚΒΕΒ ὕ-7. ΒΕΥΕΕΒΙΡΟΚ: 726 Ολαΐπ 97 ΟἈτὶ:»- 

ἐΐϊαη σταοέδ. ὍοΟΥΚΙΒ, ΥἹ., 274. 
ΓΠΈΝΥΑΧΤ: 7,68 ἐπσαρσεπιεηζ ἀἐ ἴα ζοἱ. ϑαστασπ, Ϊ. 
ὝΓΔΒΒΌΕΞΤΟΝ: 721: εὐϊΠεαξίοη 977) Ο΄οερεὶῖ τισλίοοιμ» 

πδ82. Οὐπήγπιαϊοη. ὙΟΥΚΒ, ΙΧ., 168. 
Υχε. 7. ΖΟΙ ΣΙ ΚΟΕΣΕΒ: Ἡ ἀείλενρ οΥ ποῖ Οτ» 

ἐϊαηἶίν δὲ 7αυομγαδίς ἰο »αϊίτιοἰϊδπιῦ ΘΘΥΤΩΟῺΒ 08 
6 Εν1]8 οὗ ἰὴῃ9 ῬοΣ]ὰ, 11., 248. 
ΕΒ. 10. ΒΡ. Ηλι: Οοοά δεσυγίίῳ; οτ, ἰλὲ 

Ολτιβιϊαπ᾽ 8 ἀδδώγαποο 97 λεαυεπ. ὝοΥΒ, Υ., 810. 
ἼΣ 11, ΒΡ. Βυ;: 7Τλε ἀϊδετεηέ ἄδστοῦε οὗ δίδεε 

ἐπ λεαυξη αἩ διε ἰο ἰδ αἀἰδέγεπὲ ἀέρτεεα οΓ σταοε ἦετε. 
ὝοΥΚα, 1., 168. ώ ΠΡΟ, 

ΦΑΥ, Ὗ΄.: αρρίποδε ἐπ ἀραίδ. ὙἩΟΣῈΒ, ΙΣ., 
411.--Μ.1 ὥ ᾿ 

ΟΗΑΡΤΕΒ 1. 12.921, 

ΑΥΔΙΥΒΙΒ:--- Το ΑΡοδε]ὁ δηίοσοσα 818 ὀχ ποσί βεοη ἴο ΒΟ] π688 ὈῪ ἔπ οοπδίδοτδίίοη οὗὨ ἰδ σχρϑοΐθα πιδδστιοδα οὗ 85 ἀορασ 
το, οΘὐορδιιτηίηρ [86 οοτίδί ὩἰΥ οὗὁ ἐπ ἀοσίση6 ἴπ ἩΒΙΟΙ ἰα τοϑοσβ δὰ Ὀθθῃ ᾿πδὲγιοῖθά, ὦ, Ὁ. ἐδιθ ὁγ9- πιΐηοδα οἵ δἰ 
8611 δηὰ 41} [π9 Ανροβίϊϑαδ; ὃ, ὉῚ [89 πογὰ οὔ ΡΓΟΡΉΘΟΤ. 

12 ὙΒογοΐοσο 1 Ὑ1}1} ποῦ θ6 πορ] θη ἰο Ῥαΐ 
18 πΐηρδ, ὑβουρὰ " γο πον ἔλοηι,} πα Ὀ6 ἈΡΑΥΝν ἴῃ ὑΠ6 ῥτγοδϑηῦ σα. Ὑϑ8, 1 ὑδίηκ 

τοῦ ΔἰΑΥΒ ἴῃ ΥΘΙΙΘΙΙΌΊ8η 06 ΟΥ̓ ἐδι6δο 

10 τηϑού, 88 Ιοῃρ; 88 1 δὶ ἴῃ {118 Δ ὈΘΓΏ80]6, ἐο0 Βι1 γοὰ ἀρ ὈΥ͂ ρυϊπρ, ψοῖς 'π Γϑτηθῖα: 
14 Ὀγδῆοο; ὁ Κπονίηρ ὑμδῦ ΒΒΟΤΟΥ δ 1 τηυβὺ ρυὺ οδ᾽ ἐλὲδ ΤΥ ἰΔθογη 8016, ουθα 88 οὐγ [οτὰ 
16 Φ6δὺ5 Ομτῖδύὺ Βαΐ βῃονγθα πιΘι Μοσϑουον 1 }}} θη ἀθδυουσ " (μα γ6 τιδ 6 806 δἴδεσ 
16 ΤῊῦ ἀϑοθΆβθ 0 Βανθ ὑ8ι686 ὑπΐπρ8 ΔΙ ΤΑΥΒ 1ἢ ΤΟΙΏΘΠΙταποθ. ΕῸΓΣ Ὑγ ΒᾶΥΘ ποὺ [0]]οποὰ 

ΘΌΠΗΙΏΡΙΥ ἀονἹβοα 8 0]68, ΒΘ Ὴ ὙΘ τη846 Καονη ἀηΐο γοι ἐδ ρΟΥΤΟΣ δῃὰ οομηΐης ἴ οἵὗἉ οαΙ 
11 Ἰιοτὰ ϑοβὺβ ΟἸσὶβί, θαῦ τγοτο ἢ θγο- Υἰύη 68868 οὗ ΒΒ τη)οδίγ. ΕῸτ Β6 τοοοϊγοα ἔτοιὰ Θοὐ ἢ 

πο ΕΔΕΠΟΣΥ ΒΟΠΟῸΣ δηἀ ρΊοσυ, τ βθη {86 γ6 ΟΔ1η6 10 Βιιοἢ ἃ. γοΐοθ ἰὸ Ὠἷτη ἔγομι {86 6χοεὶ- 
18 Ἰοὺ οἴοτγ, ΤῊΪΒ 18. τὴν Ὀοϊονθὰ ϑοη, ἴπ τ ]οπὶ 1 δπὶ Ὅ16}} ρ]θδβθά. Απά {πΐβ γοΐοθ 
19 πλῖο ἢ στη ἔτοτα βθαύ θη 12 τγὸ Βοασὰ, το 11 το ὙΠῸ Εἶπ ἴῃ (86 ΒΟΥ ταουπέ. 76 

ἮΔΥ͂Θ Αἶβο ἃ ΙΟΥῸ ΒΌ16 ποτγὰ οὗἁ Ῥτορίθος ; ὙΒΘγθαηΐΟ γ8 ἀο γ78]] ἐμαὶ γα τακο βιϑϑὰ, δ 
απίο 6 Ἰίραῦ ὑμαὺ βϊποίϊι ἴῃ 8 ἀδτκ ΗΪδοθ, πη Ὁ} (86 ἀδγ" ἀδνσι, δπὰ ἐπ ἀδυβίασ ἈΣ890 

20 ἴῃ γοῦσ μθαγίθ: Καὶ βδουηρ {818 πσβῦ, ἐμδὲ Ὡ0 ῥσορῆθου οὗἉ πὸ ϑοσὶ ρίατο ἰβ οὗ δῃγ ργῖγαίθ 
81 ἱἰηϊογρτοίδιϊοη. ΕΌΓΣ 086 ῬΤΟΡΉΘΟΥ͂ 68π16 ποῦ ἴῃ οἷά ὑΐπηθ ὈΥ ἐμ ὙΠ] οὗ ταδη : θυ ΒΟΙΥ " 

τοϑῦ Οὗ σά Βρ8κθ αϑ8 ἐλεν τσεγὲ ταουϑα Ὀγ {89 ΗοΪγ ΟαΒοβί. 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ [. 12.-2]1, 11 

ω:012. Π διὸ μελλήσω ἀεὶ περ. τούτ. ὑπομ. ὑμᾶς Οοὰ. δίη. ὑμᾶς Ὀοῦγτο ἀεὶ Βοο. Α. διὸ μαλλ. ἀεὶ 
ὑμᾶς ὕὑπσομ. περ. τούτ. Β.Ὁ6. Ἰδοδτάδηῃ, Ἐϊϑοῖ., ΑἸΊ., 4].--Μ.] 

[δοβτοδὴη σοδάδ μελλήσω, ἐδογοίοζο 1 8}}81}} αἰτσαγα Ὀθ0 δῦουὲ ΔΙΎΑΥΒ Ὧ0 τον ἰο σϑειὶ Ὁ; 
Τδοδβοπάογί, ΤΉ 5686 [6 [8 ἘΥΡΎ ΤτΙΑΙ. Ἢ ἡ τι τὰ μος δὲ 

καΐπερ εἰδ-- διεγαίρ ὑμ. οπιοα ἰπ Οοὰ. ; Ὀαὲ [86 οταίδφίοη [8 ἀου Ὀ ].--Μ.] 
" Θοετοδη “1ι|,".--Μ.] 
[θαπιδη:.. .. 

ἐγαϊῃ ΟΣ 16 ῥσγοδοηῖῦ 1 γοῦ. 
γυχ τ.}} Ῥγεδοιῖ ὙΠ γουῦ.--Μ.} 

Ἑατεο 18. ἃ ἐν τῇ ὑπομνήσει Α. Ουά. βἰπ.,.--Μι] 
3: ΒΌΕῚ (πἰηκ 
Ἰοεί εἰ ολ 

ΙΝ ἰ0 σϑιοί πα γοιῖι οὗ ἔμοδο ἰἈίησα, δἰ μου γὸ Κηον 1ξ, ἀπιᾷ δτὸ οαδ Ὁ] βοα [ἢ ἐπα 

δξ. 9.9... [0 δὲν γοῦ ὉΡ ἰῃ πυροὶ τοσαϊμδίης...-Ν', 
» ὦ ροπιοα δι 6 }}}."--Μ.} ἐδει, 

Ἰτχαπαϊαῖο:.. .. ΤΑΌΡΓΏΔΟΙΟ 6 ψν Π. . .. .- 
ἕστεο 1δ. [ὁ σπον ὃ ά ζω, Οοά. Β!π.; πιίππθο.---Μ.} 

[ἀογιθδη: . . .. ἐμαὶ δον ΠΙΥ͂ ἀθραυξαΓ0 γὁ ΤΏΔῪ ΔΙΉΔΥΒ ὈΘ6 8016 ἴο Ἀανο (8660 ἐπίῃ κΒ 1 ΣΟΙΩΘΙΏΣΑΠΟΘ. .. 
ἸἘσδῃδδὶθ: .... . [0 6811} ἐποδο ἐδ 5 [0 τιϊ πὰ.---Ἀ1.} 

Ταδο δ. Π σαρονσέαν, αοττρδξι “ ΕΥΕΟΒοΙ ππρ,᾿" Δρροδγίηρ."--- Μ.] 
8ο Ὡ; ἸἰτοσδΠν τὶ Ῥαδεῖνο 069 “ Βανίηρ ὈΘΘῊ τηδὰθ οσ αὐπεέξέοα ογο- τ (πο6866. ἘΠ6 ἰαδὲ Ῥσοΐοι.- 

ΔΌΪΟ ΟἹ δοοουπὺ οἴ 86 ἰαἰπὶ Δ᾽} 0πδΐοπ ἴο ἐπ! ἰα θὰ δάἀπιϊίδῃοο το ἐπ ἘΠθυδίἰδῃ ταγοϑίοτιοθ." 60 Εχο- 
κοιίο8] δπὰ ΟΥἹ Εἰς 8].---Μ.} 

[Ἐτδμηδὶδῖο: “7όον τὸ δὰ ποῖ .. .. ἬΠ6ΘΠ Ἧὸ τηϑὰθ ΚΉΠΟΥ . . . . Βα μδαὰ θϑθῃ, .. 1116. Οἱ ἴδο υδὸ οὗ 
ἴδλο Αοείοι ἴον ἐμ Ρ] υρατίδοϊ 869 Βαϊίχηδπη, ἢ 151. 8, 6; ὙΙΠασ, Κὶ 41. ὅ.---.} 

ΤαροΙ] παρὰ τοῦ Θεοῦ Οοά. 815. Ο. ταίμυος.--Μ.] ᾿ 
[9 80 Θοζιωδῃ ; τποσὸ ΟΟΣΤΘΟΙΥ Ῥα116 δπὰ ΑἸοσά, “θα ἃ γοΐοϑ γὰδ ὈΟτΏΘ ἰο Ηἱπὶ οὗ δυο 4 κἰηά," γἱκ., αὐ 

6 εἰαϊοὰ πῃ Ὑδδὶ ζ0]1Ὁὁὁ.-.-Ν 110 .] 
ὑπὸ τῆς μεγ. δόξης. “ὃν πο δ } πιο ρκίοτγ.".-Μ. 

᾿ σά, ΕΣ ϑ ] γανοδ βεὺν τοῦ οὑρ. Α..-Μ. 
[ἀογδῃ: Απὰ [16 νοίοϑ ψὸ μοαγὰ 

το 10. μὰ ἡ μέρα Οοά. δη. πιΐπυθο.--Μ.Ρ) 

ἤτοτα βϑαυθῃ, ἩὮΘΩ : ... 
Ἐταπϊδίο: Απὰ ἐμῖ8 γος τὸ Ὠδϑασὰ ὈΟΣῺΘ ὕτοτὰ ΠοδΎθΏ, Π6Ώ. . . - -Μ 

: μὰ ντὸ δδΥο ἐδ ὑξορθϑεῖς ἡγοχὰ 88 ἃ τΊΟΓΘ δτι 9 0:0 . . « . ἘΝΗ͂Ι [86 δ 5}.8}} αγο ἀδινηθ, δηο 
[860 ΣιοΓ πα δίας 58}8}} δυο δυίβϑη [ἢ γοῸ Ὠοαγίδ. 

Ἐχδαδδῖο: Απὰ ΜἯὸ μαῦὸ [89 ῬΣΟΡΆΘΙΪΟ ΤΟΣ ΤΠΟΓΘ ΒΌΓΣΘ. . . . . 84 τπίο ἃ ἴαταρ. . . . . ἘΠΕ] [Π9 ὅδγ ἄδνσε, 
θὲο.--Μ. 

ὕετου 39. [Θφετίδη: ΟΣ ΒΉΝ ἐμίο δγοΐ αἴ 41}, ἐδπιδλί 811 ῬΧΤΟΡΉΏΘΟΥ οἵὨ ἔϊιο βοσίρἑσο 18 τοὶ πιδέξοσ οὗ {ἐδ οΥσει ἐπέεσ ῃσθ- 
(δἰίοη.--Μ.] 

ὕει ΖΙ. [Ὁ Κοο. οἱ ἅγιοι; ἅγιοι τοῦ Α. Οοά. δα. (ἀπὸ Θεοῦ νηϊβοτὲ οἱ ἄγεοι) Β. ΤίδοΝ. 
ἐὰν προ μοΣ ὲ Ἴ δῖ ῸΣ ΓΟ ῬΤΟΡΌΘΕΥ, γάρη με ἊΣ ἽΝ 

ΘΡρδκ Ὧξ ὈΟΤΏΘ ΔΙοηκ ὮὉΥ Ἐἰ9 
ΤΥδηδὶαῖο ΟΣ αϑὸ δὴ Ξ ΤΟΡΏΘΟΥ Ὑ88 ὭΘΥ͂ΘΣ ὈΓῸ 

ἴμο ΗΟΙΥ ἀδοπί.-.-Μ.} 

ἘΧΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

γεκβ. 12. Ὁ Βοσοίοτο.--- 6 οοππϑοίΐοι 'β 88 
ἰοϊονγβ: [π ογᾶὰθν ἐπδὲ {818 σ᾽ ουϊοιβ δοηβυσημηδ- 
ἴοὴ [οὗὨ ραν οἱ ρδέϊοι ἱπ ἐμ ὈΪΘβδίῃ κΒ διὰ σίουἑθβ 
οἵ δι᾿ 5 Εἴη σάοιι, ΑἸ7.---Μ.7 τᾶν 6 γουγθ, 1 
ὙΠ] ποἱ [411 ἰο ὁχβοσί χοῦ ἰο ἐδ σϑϑίοιιϑ ου]ιϊνα- 
[08 οὗἨ Βο]ποδϑ, τότ Ῥδυγ σα] Υἶγ, ὈΘΟΔΌΒΘ ΤΩ 
ἀεραγίυτο ἰ8 οἶοθο δὲ βαπὰ. Ηρσο γὸ αυθ [86 
ἰδμάθποῦ οὗ (89 Ὑ80190 Ἐρΐ8ι15.Ύ ΤῈ6 ΑΡροβί]θ᾽ Β 
8[τὸ ἷβ ΒΘ πον ἀορτηδίίοδὶ ᾿ἱπβίγυοίΐοι ΔῸΡ (86 τϑ- 
[αϊδέϊοι οὗὨ 18]60 ὑδδοῆοσβ, Ὀὰπὲ ἐμο βισεηχιβοηΐης 
διὰ ἐῃοουταροιηθπέ ἴπ {86 ῥγδοίΐοο οὗ κοοά, (δ9 
ΤΟΥ͂ Δ οὗ ἃ υἱτίπουβ ἀἰβροδίξίοη δηὰ οὗ ἃ υἱσίαουϑ 
πὸ οὰ 0 ρασὶὲ οὐ ἔμοβθ ἐο βοση ΒΒ τυϊίθβ. Ηθ 
ἸΘΒΓ0Π8 χδὲ (86 Υἱίδ] Κκπονιθάρο οὗἨ ἀοὰ ἀπά 
ΟΒσὶβὶ δ5 ἐμ οῃἰθῦ τθδὴδ ἰὸ ἐμαὺ ἀοδίσα Ὁ]6 ϑηὰ. 
1 11 ποῖ ὍὈ6 πο6] 661, οἱο.---οὖκ ἀμελήσω. 

8.0 Αρρδγ. Οὐἱὶ.---Μ.] Ηΐβ8 δηχίοιιϑ οδσϑ [ὉΓ 
ΕΓ ἐπβοουχαροιιθαὺ δηἃ σΟΠΒΣπιαιΐοη 8 πιδὰθ 

ἸΏΟΤΘ ἱπίθηδβθ ὉΥ ἀεί. Βθη6]:--τοα τν}}} ΑἸ ναΥ8 
(δηκ οὗὨἩ (86 ομα ὑμίηρ, ἐμαὶ ἐξ 18 τῶν ἀυίν ἰο δ ἐν 
7σα ὑἃρ (Δα πιοπῖβδ γου).""--Τ}}}8δ 8 ἀου Ὁ] π6- 
ΟΟΒΒΑΥΥ, ὈΘΟΔΌΒΘ οὗ {6 ΔΏΡΟΙΣ οὗ ἰμοῖτ οὶ 86- 
ἀποορά Ὀγ 4156 Ῥτορδοίβ, οἷν. 1ϊ. 1. 2. [8 6}:--- 
“7Ὧ8ο Ομ ἰβέξαπ ταϊπίβίυυ 18 οὗ ὑπὸ Κίπάβ, 88 ΒΆῪΒ 
δι. Ῥδὰ] ἱπ Βοτ. χὶϊ. 7, 8. Τοδοβίηρς 18 Ἰαγίης 
180 Τουπάαίἰΐοη οΥ̓ ἔα ἢ, αηἃ Ῥτοδοιίης ἰὐ ἰο ἔμ 086 
ὙΠῸ ὅτ ἱζηογδηΐ οὗ 1. Ἐχβουηζ, ΟΥ, 88 ϑ8ί. 
Ῥοίδσ βαγβ, τοιωϊπάϊηρ, ἰΒ Ῥγϑδοβίηρ ἴο ἐμ 086 ὙΠῸ 
Κπον δὰ δυο μοατγὰ ((λ6 60506]), δΔἀπιοπίβμΐης 
διὰ κεἰττίπρ ἐμθ πὶ ΠΡ ἰ0 ΓΘ ΘΟ ]]6οὲ τ Βαΐ ἐμ 07 ΚπΟΥν, 
ἴο Θοῃιἶπαθ δηὰ ἴπόγθαδο ἐποτσοΐμ.᾽ --πομιμνήσκειν, 
οἵ, πο. χῖν. 26; 2 ΤΊπι. 11. 14; ΤΙΐ, 111. 1; 8 πο. 
10; 7.6 ὅδ. Ῥδυὶ υδ6θ8 ἐμ ἰθστα ἐπαναμιμνήσκειν, 
οι. χυ. 1 

ν Α]0.--Χ.] 
οἴ τῶδῃ, πὲ ΠΒΟΙΥ πιο οὔ Θοᾶ 

ὈΥ [80 ἮΠ]Ὶ οἵ ταδῃ, Ὀπ᾽ ΣΏΘ δρδῖκο ἤἔγοσι ἀοά, θοσῇθ δἱοὴξ ὈΥ 

τουκδὲ ΤΟΣ οαϊ οὗ [ἴΠ9 
Θμοεῖ. 

ΑἸΒουκὮ γ0 ΟὟ ἴθ. δὲ ἃ Βανθ Ὀ66. 
Θδϑι δ] 868. ---εἰδότας 86. ταῦτα.---ἐστηριγμένους; 
στηρίζω, ἰο Βοὶ ἴδϑί, ο5ἰ8 118}. Τῆὰ ἰχυϊὰ γγᾶδ 
Ῥγοδομοὰ ἰο γουῦ, 1 Ῥοί, ἱ. 12, δΘομᾶστηοα ὉΥ το6, 
68. νυ. 12, δπὰ γοῦ αῦὸ ΔΕΠΪῪ οοηνϊποθὰ οὗὨ ἰϊ.-- 
ἐν τῇ παρούσῃ, ἰλ6 ἰγαΐὰ Β88 Ὀ66 πῃ του μἑ ΠΘΔΡ ἰὸ 
χοῦ, γϑ8 1ἰ 18 Ῥγοβθηΐ ἴῃ ΥΟῸΣ μϑαχίβ. ΑἸ Π ]Υ]Ὺ, 
Ῥαὰ] ἴη Βοπι. χ, 8. 6, “Το ποτὰ ἰδ πὶρ (66, 
ΘΥ̓Θἢ ἱὰ ὑπ του δπὰ ἴῃ ἐμὰ} Ἀθαγί." [Ὁ νίῃ: 
“ Ῥος συΐάεη, ἱπισυΐί, Ῥγοδε ἐεηείΐ8 σιμεηαπι εἰΐ εὐαη- 
φεῖέε υεγίίαδ, πέσμς υοό φυαεὶ ἠκποίυαηίεε οοηήτπιο, 
δε( ὅι τὸ ἱαπία πιοπίξἰοπεβ πυηφίαπι δι διρεγυαοιιξε, 
φιατα πυπφμαπι πιοϊοείαίε 6886 ἀεδεπί. θη δὲ ἐσο» 
δαϊΐοπα υἱδων Ῥαυΐι αὐ ἴοπι. χν. 14.""--Μ.] 

γέεκ. 18, ΒΕΓῚΙ ἄδοσα 1 τ ῖ---Σοτ 1 ἅϊην. 
--δὲ 16 οἷἴοθ. ὑδοὰ ὈΥ͂ ὙΔΥ οὗ Θὀχρ]απαίΐοη. γάρ 
τηϊῦ Βανὸ Ὀ66ῃ πιδοα, Ὀαὲ οἢ δοοουῃὺ οὗ 80 ῬΤ6- 
οραϊηρ εἰδότας δηὰ ἐστήριγ, ὍῸ ΒαΥο δὴ δ6- 
γογϑαίἑνο σοπἰ υποίΐοῃ. Ἷποῦ, Ῥ. 4714, 478.---- 
σκήνωμα Ἰῖϊτα σκηνή, στῆνος, ἰδῃΐ, ἐΔΌΘΣΙ 8016. ΤΒυ8 
ἐμ9 θοσγΐίο ροοίβ δῃὰ ῬυβδρΟσΘδῺ ῬὮὨΣ]ΟΒΟΡΈΘΓΒ 
0811 86 Ὀοὰγ ἰδ σκῆνος οὗ 80 δΒοῦ]. Ῥ]αΐο 681}8 
σῶμα ἰδ σῆμα οὗ {π8 Βοιϊ, 18. ῬΥΪΒΟῺ, ΟΥ̓ 5.,τΤῶγ6. 
Ῥδὺὶ σηδῖοβ τι86 οὗ {6 ῬΈΓΑΒΟ, “ΘΑ Υ ΒΥ Βου86 
οὗ ἰδ  8016,᾽, 2 οΥ. νυ. 1, τ σοΐογοποο 0 {86 
ΤΩΘΙΒΡΌΏΟΣ ἱῃ [8. Χχχυλ. 12 επὰ δὰ. ἰχ, 1. 
ΒΘΏρΕ]: τ Δ ἀοποίο5. {πὸ ἱπασοουίδ! υ οὗ ἰδ9 
800}, {86 ὈΤοΥΤν οὗὨ 18 δίϑυ ἴπ ὑμὶ8 τροτί8] Ὀοάγ, 
δηα ἐμο ΓΔ 0} 1{γ οὗὨ ἐἰβ ἀδρασίασο ἱπ δὶ." 6 
ἸΏΔΥ οὐὰ ἰἱμαΐ 1ὁ 8δἷ'8ο ἀδβουΐθοβ ΟἸΥἸβι 8 ἃ8 
ΒΙΣΆΏΖΟΥΒ 8Π4 ὙΔΣΤΪΟΥΒ, ὙΠῸ 186 ἰδ 8 οΥ Βα ἴπ- 
βἰοδα οὗ Βου8ο8.---διεγείρειν. ΤΙηϊοηθῖὶνο [Όσπὶ οὗ 
ἐγείρειν, ἱβοτοῦ ΠΥ ὑο ΔΥοῦδ86 ἔγοπι 8106} δπὰ 
ΒΙ ΟΡ  Π688 ἰΒτοΌ ἢ ΘΥΘΙῪ ᾿πο ρΟαϊ ποδί. ; 

γεε. 14. Κυονίηρ τπδῖ---Βαῖ ἄθοϊασϑᾶ 
Τ16.--ΟυΣ [ογτὰ δα δΔῃηπουποράᾶ ἰο 85... Ῥοῖον {89 
ΤΩΒΏΠΟΣ οὗ 8ὶ8 ἀοδίῃ, ἀθαὶ ἢ ΠΡΟΣῚ ἐἢ)}0 ΟΓῸΒ5 ὙΒΘῺ 



18 ΤΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΗΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΈΒ. 

10 Βουϊὰ πανὸ στόνγῃ οἷὰ, ὅπο. χχὶ. 18. 190. ΟἹὰ 
δα δὰ πο βοὲ ἴῃ, Ὀυὺ δ6 5068 ἰ0 ΠΑΥΘ ΓΘ- 
δοἰγοὰ δηοίμοῦ Ῥδυ ΟΌ]ΔΥ τουθὶ διΐοη γορθοί 
1.6 ΠΘΆΤΏΘΒΒ δά Ββιιάἀἀθποδδ οὗὐἨ 18 ἀδθαίἢ ; {818 
ΤΩΔῪ 8180 Βαᾶῦο Ὀδ66η ἰδ οα86 Ὑἱ 8 35... Ῥαυὶ], 2 
11. ἵν, 6, Οτοίϊυβ ΟΌΒΟΣΥΘΒ ἰμδὺ δ᾽ τ 118 ΤΘΥ6]- 
δ. 018 Ψ6Γ6 τηδα6 ἴ0 ΟΥρτίδη δηὰ ΒΥ Υβοβίοι--- 
ταλχινῆ, Βα ]γ δηὰ αὐ ΚἸΥ, ἐν τάχει, 85 ἴῃ [ΚΘ 
χτΐ!. 8; Βογ. 1. 1. [Ὑυϊχαίθ:---ς Οὐτίω συοα ὑεὲ- 
ἰοχ εδἰ ἀεροδίζο ἑαδενγπασιὲ πιεῖ." ΒΘ ρο]:---ἰ  16- 
»επίϊια ὁ. Ῥγώξενς, σιὶ ἀΐιεε Ξοτοίαηί, ροδειπί αἷς 
ἴο8 αὐλιμο ρᾳδοότε. Οὕταῖ ἰά εῖτο πο ἐγαΐί ρεγηῖδ- 
διίιγα. 740 »γίωδ ασίΐ, φυοά σφεπάππι εδι.᾽"---Μ.]--Ὃ 
ἀπόθεσις ΒΘΟΙῺΒ ἴο ΔΡΡΙΥ ἰο ἐπ ἄφξιγο οὗ ἃ ρατ- 
τηρῃΐ, Ὀυὶ ΒυΐϊβΒ δ'8ο ἐἰμδί οὗἩ ἃ ἰθπί, Ὀθοδυβο (18 
ἷβ Ἰαϊὰ δ5149 δὐὔΐοὺ μαυΐηρ βοσυϑα 18 ῬΌΓΡΟΒα. [ἢ 
{86 10] ον το γ890, (λ6 ΑΡοβί]θ 68}18 ἀθδὶϊι 8 
οχοάυβ (8 ζοϊῃς οὐ), ἡδὺ 88 ΟΌΣ ΟΣ ΒρΡΟΚο οὗ 
ἦϊ 88 8 χοΐῃᾳ ἰο (80 Εδίδον, 510. χίγν. 2, οἷο. ἃ 
ῬΤΟΟΥ͂ οὗ .).6 ὁΔἸ πῃ 688 ὙΠ τ ἢ (89 Μαδβίοσ πὰ 
{πὸ αἰδοϊρῖο δοηἰοπιρ]δίοα {Π9 Υἱο]οηὶ δηὰ ῥδί πῆι 
ἀθδί οὗ 86 ογοβδ. [ἔξοδος ἰῃ σομπθοίΐοῃ τὶΐ ἢ 
σκὔνωμα ΒΘΟΙῺΒ 0 6 δΒβοσϊδίοα τ} {πὸ 'ΒίοΟΥΥ οἴ 
860 Τ͵γδηβρυτγαίίοι, οὖ. 1κ6. ἰχ. 81. 88, δπὰ 60ῃ- 
ἰδΐη ᾿Ἰποϊάθηίαὶ ἱ 6 ΓῺ] ουϊάθμοο οὗ 86 σϑηυϊπο- 
688 οὗ 86 Ἐρίδι]6, 48 δι16}} δὴ δϑβοοσίδίΐ οῃ νγοι]ὰ 
ΒΑΡαΪγ δῶν ΟΟΟΌΓΣΓΙΘΑ [0 ΔΗΥ͂ Ὀυὺ 8π δΥθ- 688 
οὗ ἐπαὺ Τ᾿ ΘΠ ΟΥ̓Δ Ό]0 ογθηί.--- Μ.] 

Ἧεκβ. 16, οσθονοσ, 1 τ  ϑυ ἄθανουνσ, οἰἱο. 
--σπονδάσω ἴον (8 υδιια] σπουδάσομαι, 866 Ἤ ΠΟΡ, 
Ῥ. 101. 1 νὶ}} ἰδ κα ρμαΐπβ, (μδὶ γ8 τῆλ Βατο, οἵο., 
δ᾽ ΤᾺ] ἰο {80 1,δἰἱπ φέμαάεο πὶ ἢ 7η3π.---ἑκάστοτε, 
ΘΥΟΤῪ (ἰπη6, ΟὨὉ ΘΥΘΡΥ͂ Οσοδδίοῃ ΟἵἨ πϑοθββίὶ ΟΥ 
ΘΙΔΟΙΖΘΏΟΥ͂. --- ἔχειν μιήμην ποιεῖσθαι ἔχω “ἰϊῃ 
7πΠπ., 85 ἴῃ. (8 ΟἸδεϑὶςβ, ἰο Ὀ6 8Ὁ]6 ἴο οχουοΐβο 8 
ΤΩΘΙΏΟΥΥ. ΑΒ ἰ0 (Π6 Βυ 76οὐ ΤηΔ 6 Γ, ἰΐ τὰν τοὶδίθ 
ἰο ἴ1|ὸ Ῥχθϑοπί Ἐρίβι]α; Ὀυΐ {86 δοηθοίυγο οὗὅἁ 
ΕΙοΒτοτ “ὑπαὶ [86 ΑΡοβί]ο Βοσὸ Βο] 5 οαϊ ἐο {Πθσὰ 
[86 ΒορΘ οὗἉ 8 ἤχοα, νυϊίοπ αοδρεὶ, (6 αοβροὶ 
δοοοτάϊης ἴο Μίαν Ὀοΐπς οΘοπβίἀογοὰ Ῥείογ᾽ 8 6ο8- 
ΡΕ],᾽᾿ Τηλῦ ποὶ δ ᾿πργοῦραῦ]θ. ΟἿ ΙΔηκθ θα 
Μασκ, Ρ. 6, εἴθ. Οπ ἐμΐβ Βιρροβίιΐοπ οὨ]ν ἐμ 
ἔσο ᾿πιροτγί οὐὁὨ {}}8 γϑῦβθ 158 σϑα]ζοα, ἴον οἱβοσ- 
ὙΥΪ86 1 γγουὰ Βοθπὶ ἰο 6 ΓΑΙΒῸΓ Ῥὶοηαβιϊο, 80 
ΜΙςοΝ 119, Ῥοιί, ἀπά 4]. Ὧο δ οιίθ {μη κ8 ἐδαὶ 
Ῥείον Βογθ 0148 οαν Π8 ῥχοιηΐβα οὗ οἱβὸσ ΕΡρἰ8β- 
{1ε8, θὰ ν. 11 τη. (815 σοΠ) ΘΟ ΓΘ ἱπῃρΓΟΌ Δ ]6. 
-ο-Ομνήμην ποιεῖσθαι.---- ἢ οτα 8} πΙΟΥΡΤΟΙΘΓΒ ἀἰΒΟΟΥΟΣ 
ΒΕΟΓΘ ἔἈ]ΘΟῚῪ δὴ ἰη(ἰπηδίΐοη οὗἁὨ Ῥϑίο 'Β ἰπίδγοθββϑίοῃ 
ἴῃ θάνῃ, θυΐ δ6}} δὴ ἱπίογρτγοίαιίοα 18. βυθῃ 
Βτατητηδί 08}}} ᾿τ ΡΟΒ510]6, [Τ 15 18 ποὶ 41}; (86 
Ῥαρὶβίβ πο ΟἹΪΥ (ὐνῖϑὶ {18 Ῥαββαχο ἰηΐο (δ 6 ἰῃ- 
ἰθγοθββίοῃ οὗ βαϊηίβ, Ὀυὺ 188 1ν 'π Βαρροτὶ οὗ {πεῖν 
ἀοοιγνίηθ οὗὨ (Βα ἱπνοοδίίοη οἱ βαϊπίβ. ΑΒ 8 Βδ1η- 
ΡΪΘ οὗ βυιοἢ ρογυογβίοῃ οἵ Ηοὶγ ἸΥσὶι ἰακο (116 ἴῃ- 
ἱογρτοιδίΐοι οὗἩ Οοτγη.-ἃ Γᾶρ.: “ἔχειν, λαδεγε δοὶ- 
ἐϊοεὶ ἵπ πιεπίο οἱ πιεπιοτία πιδα τ ογοῦτο υεδίτὶ δίπε πιό- 
ΠΊΟΥ͂ αρια 7 ομηι, σωπιφιο »γῸ υοὖῖς ογεπι, μὸ λοτιιτι 
πιοπιίίοτιπε πιδοτεπι πιεπιοτίαπι υοδῖς τογίοεί. .. ΜΙ|Ιπς 
»αϊεί 5. Ῥείτωπι εἰ ϑαποίος υἱία 7ωποίοϑ σιγατα Τὸδ 
τποτίαἰΐμπι, τάδοφιιε 6886 ἐπυοσαπάοδ.᾽"" 8,66 ἰδ9 7υ- 
ἀϊοΐου ποίο οὗ ΑἸΐοχά.---Μ.] 

γε. 16. ΕῸΣ τγὸ ἀϊᾶ ποῖ ΤΟἸ]]ουν ουπηίηρ- 
1γ-ἀον!βοᾶ {40165, εἰο.--- μῦθοι, ταγί 8, Ἰερφοπαβ, 
Βοίϊοη8, δοοογάϊηρ ἰο {86 Θχροβί(ἰθῃ οὗ ἐμ δῃ- 
οἰδηίϑβ: ᾿σήπξ βίου 98 ἀγοββοὰ 0 ἴῃ [9 σὰγὴ οἵὗἵἁὨ 
ἰγαΐῃ. [Ροιῖ :--τος αδιέᾳ αα ἀδοϊρίεπαάος λοπιέπειι 
ἀπίπιοδ αγίΠεῖοδε ἐχεοσίίαίε αἰφμς ἐχογπαίω."---Μ.] 
--- σοφίζω-Ξεἴο ἀονῖβα ὁπ πη ΡΥ, ἰηνοπὶ τι ἢ ο14}}γ. 
Οδουχηθηΐὰϑ τηθηξίοηβ (μ60 βοίΐοιϑ οὗὨ 19 γα] θὴ- 

ΕἸἰπδη5, ὙΒοἢ Ὀοϊοηζ, Βονον ον, ἴο ἰῃ6 δβοοοηὰ 
σοπίυνΥ. Οα]ου:--- ΤἼΉΘΥ ΜΟΥΘ ΡΟΓὮΔΡ5 76 δὴ 
δηα ποδί θη [4.Ὁ]68, διιο ἢ 85 ἃσο Τουπὰ 1π Ἡδεβὶοα 
δὰ Ονἱὰ, ἰδκο ἘΡ ὉΥ ὑμοδθ ζ4186 ἰδοῦ ογ5,᾽" οἵ. 
οἷ. 1ἰ. 8.---ἀἰξακολουθήσαντες, ὑο ΤΟ]]ΟΥ͂Υ Ρ, Ῥυγευθ 
τὰ χτοδὶ σατο, ὁΒ. ἰδ. 2. 156. [Βειροὶ :---τὸ ἐξ 
Ἔγτότεπι ποίαί. Ταϊὶδ ΟΥΤΟΥ ιν λας τὸ πωΐδι.---Μ. 
ΘΗ 6 1886 ᾿Σονγ ἴο γοι.---Ῥοτο ἢ 

ῬΑΥΑῪ ΟΥ̓ΔΙΪΥ, ῬΔΙΟΠΥ ἴῃ (89 γί ΕρΊἱβι]ο, οἵ. οἷ. 
ἱ, 1. 18. ἰἱ. 4. 21: 1]. 18, οἱο.; ἱν. 7. 18. Το 
Τοΐογοποο ἰο δῖ. Μαυῖκ᾽Β Ο 0806] 8 Βογο οἱ οὗὨ ὑδ6 
υρδίΐοη. [Βιυϊ ΠΥ ΔΗΥ͂ ΤΌΤ Ὦ6ΤῸ ἔπ 8 ἴῃ Υ. 1δ7 
ϑ΄.0ἢ 8 Τοΐογθμοθ 15 [Δ ἤγουι τὰ ΡΥ ΟΌΔΌὉ]9.---Ν. 
ΤΏ6 ρονγοσ δῃἃ δρρϑδυίηρ τούου ἰοὸ δ6 

οὨϊοῦ ὁΡροοἢΒ οὗἩ Ηἰ8 Ἰἰἴδ, 85 ἱπάϊοδίθα ἰπ οἷ. ἢ. 
18, εἰς. Νοὶ ὈΥ λεπαϊαάψες::ιϊ θ ῬΟΎΟΡ υἱδβὶ ὉΪ]9 εἱ 
Ηΐβ8 δρροδσγίῃρ, Ὀυΐ ὑπὸ ἀἰδογοηὶ ᾿μου  Ὦ Ο] ΒΕ} 
οοππῃοοίοα 1688. δύναμις ΘΑ ΌΓΔΟΘδ ἰδ 6 τοῖν 68 οἵ 
Ηὶδ ἩὮοΪ9 1116 δπὰ βαϊνδίζοη, [6 016 ἐγοδδυσθ 
οὗ 89 θ᾽ νῖπὸ ῬΟΎΟΥ σοηίτοὰ ἴῃ Ηΐτ, Ηἱΐδ νοη- 
ἀοσῆι τόσ κβ, ΗἰΒ ΡΟΎΘΥ, οὐὸρ (86 Βοασίβ οὗ πιθα, 
ΗῚβ ροννοὺ 8δ8 Τθδοῦοῦ δηὰ Βοάθοιπου, ΗΒ γϑδοῦ- 
τοοίΐοη 1π ῬΡΟΤΘΙ ΔΙΙ͂ΟΡ Ηἰβ ογυοίῆχῖο ἧπ ψολῖ- 
688, 2 ΟΟΡ. χἰϊ!. 4, Ηἰδ ἀδδβοϑὩὶ ἰο ἐδὶ6 Τ6Δ]1:}8 οὗ 
ἀραίι, Ηἰ5 δβοθηϑίομ δὰ Ηἰΐθ ΒΌΡσΌΣη6 ἀοταηϊπίοπ. 
---παρουσία, {8 ῬΤΈΒΟΏΟΘ, ΔΡΡΟΔΙΪΏκ, σοσηΐης. [ἰ 
ἷ8Θ ἀδοὰ οὗὨ ἧ Ομ γίϑὲ σδοϊαΐῃς ἰ0 διε. ῥἀβέμιανς ἔμ 
χχὶνυ. 8. 27. 87. 89. 1 ον. χυ. 28: 1 Ὑδοδα. 1. 
19; 11]. 18; ν. 28; ἱν. 1δ; 2 ΤΏ654. ἰϊ. 1. 8; 768. 
γ. 7; 2 Ῥοί. Σϊ. 4. 12. 1 4π:ο. ἱϊ. 28. [Ια ἰδὲς 
8680 ἰξ τοὶρῆὶ θ9 ἰΔίζθῃ ἤθσθ (βὸ ἀθσβασὰ, Ησ- 
{μοτ, ἀθ οι(6); Ὀυΐ βοοὶῃρ ἐμδὶ παρουσία 5 υϑοὰ 
οὗ {86 ῥσοβοπὶ 'ἱπ 1 ὅοσῦ. 16. 17; 2 Οοσ. υἱῖ. 6. 7: 
χ. 10; ῬΒ]). 1, 26; δὶ, 26, δαὶ 6 φγοϑϑῃὶ δοὰ 
{89 ἑαΐαγο ἱποτροποίσδὶθ ϑδο ἢ οὐ Ὁ ἴῃ (86 ὑ70- 
Υἱοῦϑ Ῥδϑδαρθβ, ἐμαῖ, ἸΏΟΥΘΟΥΘΣ, ἐπ Βοαυοὶ ΣΕΐοΓΒ 
ἴο 180 ῥΡαϑί, ἐὺ 18 Ῥ υΔΡ5 Ὀσβὲ ἰο δάἀορὶ {μ6 οσρο- 
δἰἰΐοη οὗ Ηδ μη, ψο ὈΪοπάβ (9 ἐγο: “Ηἰδ συδῃ- 
1Γοδἰδιΐοη ἴῃ ἐμ6 868} δΔοοοιαρϑηϊοα ὈΥ το γβου]οῦβ 
Ῥονον, δῃὰ Ηϊδ οχροοϊοα ζυΐατο δρροδσίπᾳ ἰἃ 
εἰονγ." τ μανθ ὮΘΙΟ 8180 δὴ δη 6518 ἴο ἐδ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ἰΠ6 ΟΪὰ Τοδίδιηομπί, ὑπᾶοσ ἩΔῖοδ 
Βαϊ ναι οη δηὰ ἰμ6 Αὐΐδοῦ οὗἉὨ βαϊγδίϊοι ΓΘ ΟἿΪΥ 
Ῥτοιηϊβοᾷ, Ὀαΐ δὰ πού γοὶ ἀρροδγϑὰ ἴη σοδὶ ἑν, 1 
Ῥοί. 1. 11; 2. Ῥοί. 1. 190. Ὅαῖον:-- 76 ἘΡΐ8119 
18 αἰ γοοίοα ἀραϊηϑίὶ ἴμοδο ὙΠῸ ἀδαθαὰ {μ6 ΡΟ ΟΣ 
δηὰ ἰῃς ὅτι δαυςηὶ οὗὨἩ Ομ τε. 

Βαυῖ νγϑὲθ θὁγο- νἱ 9880 οὗ ἘΠῚ τι 681Υ. 
---πόπται, ϑοταοί πη υϑοὰ οὗ ἰἴοβοὸ ὙΠῸ Ἤ6ΓΘ 
δαιτὶ ἰ6ὰ ἴο ἐμ (τὰ δηὰ δἰ σμοδὶ ἄοστοο οὗ ̓ Ἰ1}- 
δίϊοι ἰπ ἰμὸ ΕἸουδίπίδη τωγδίοχίοβ,; {86 τὰ ἐδ 
4150 υϑοὰ ἴῃ (Πΐβ Β0η86. Ῥείοσ, ἰο νοι ἰδ0 
ΟΓΑ ἴθ Ῥοου] αν, 1 Ῥοὶ, ἱἰΐ. 12: 111, 2, ἀοε8. ποὲ 
δαγνοσγὶ ἰο 118 ἰθοη σαὶ βθη86, Ὀὰΐϊ 1.865 ἰὶ ἰὰ [86 
Β6Ώ8Β6 Οὗ σδΥΟ] ἀπ οὁ1086 ἱπβροοίΐοι δπὰ οὔΒΕΓ- 
ταϊΐοη. ΗΓ ΠΟΣ ΒΩΥΒ ἐμαὶ γοΐουθμοο ἰβ πιδὰθ ἰὸ 
8:9 οἰτουτπιβίδποο ἰδὲ {16 μεγαλειότης οἵ Οτὶδὲ 
..88 8 ΤΑΥ̓ΒίΘΤΥ σοποοδα]ϑά ἔσουῃ ὑπὸ οἰ Υ8.---μεγα- 
λειότης-εεταὶ αἰ δηὰ χγϑδίῃθββ, τρδὐοβίν, υδοὺ οὗ 
{868 πιΐσγ ρόνοσ οὗ αοἀ, δηά οσχμὶἱἐοὰ ἴῃ (868 
Ταΐγ 165 οὐ Ομ σὶβέ, 1Κ6. ἰχ. 48: οὗὨἩἨἁ [86 δἀπιτοὰ 
τοαίπο88 δηα βρ]δπάουν οὗ Ὀίαδπα, Αοἰβ σὶσ. 27. 
ΙΑΙΡ μεγαλωσύνη, ἨΦΌ. 1. 8; Υἱῖϊ. 1. 
εκ. 17. Ῥοσ Εἴθ τϑοοὶνϑᾶ ἔσοιαῃ αοᾶ ἴ86 

ἘδῖΒοΣ ΒΟΏΟΌΣ δῃἃ ΚΊΟΙΥ .--λαβὼν γάρ. ΔὉ 
δΔηδοοϊιί μοι, (0 τὶ ἢ ἐτύγχανε τὴ ὺ Ὁ6 Βυρρ 164. 
ΤῊ οοπαίχαυοίίου 8 ἱπίογγυρίοα Υ ἐλι6 ρβγεηὶΒθ- 
βἷβ. Ἴὴ6 βοῃίοποο, “ΗΕ νὧϑ ἀδοϊατεὰ ἰο δο {δ 8 
ἘΔ Π6 γ᾽ 5 Ὀοϊογοὰ β0η." Ἡίποσ, 868, 869. [Βαὲ 
18 οοπίσαοἰΐοι, ΔΙ που σῖ Ροβδί]ο, 18. τοί ἰμδὲ 



ΓΗΑΡ. 

τεοοιαπιθπἀρα ὮὈΥ ΠΟΥ, ὙΠῸ κῖνο8 ΕΤΟΏτη 1078 
ἷπ ἃ ποίθ, Ὀυὶ ΒΑΥΒ 'ἢ 189 ἴἰοχί: “16 βἰχυοίαχο 
15 ἰπίσσυρίοα Ὀγ ΛΒ6 Ῥδγϑηι ϑίϊοδὶ οἴδυβο φωνῆς 

ὑδόκησα; πὰ {Π6 ΑΡοβίϊθ οσοπίϊμιοθβ ἰῃ υ. 18 
πὶ καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν, Ἰπβίοδα 
οὗ δαγίηρ ἡμᾶς εἶχε ταύτην τὴν φωνὴν ἀκούσαντας, 
ΟΥ βοηθοί δίῃ δ᾽ πι}]8ν.᾽ Τὸ αἶτνο ἰμἷθ πῃ ἘΠῚ ΪΒὮ 
ΤΟΠΟΣ, “ΕῸΡ Βανΐηρς γχοοοϊτοα ἔγοια αοα {δ9 
Ραίδον ΒοΠΟΌ δῃὰ ρίουυ, (ΘῈ ἃ Ὑοΐοθ νγ88 
θόγῃθ ἰο ΗΪπι---τν 611 Ρ]68864), δῃαὰ {1:18 γοΐδθ γ9 
βειτά, εἰ6.".---Μ.1 Τλ6 ἐγδῃδβᾶρυτγαί οη οὗ 76 85ὺ8 
οι 86 πιουῃΐί 18 ρΡγοἀδποθαὰ 88 8} ΘΧΘΙΡ]6 οὗ (6 
ῬΈΓΘΟΠΔ] ΟΧΡΟΣΊΘΠΟοΘ οὗ ὑμ6 Αροβέ]ο οὗ [16 ῬΟΊΨΟΓ 
δη Δρροδειὴρ οὗ Ομ γἰβί, οὗ. Αοίβ χ. 89; νυ. 82, 
ἩΔΟΤΟ Ῥαον 4180 Το ΐοσΒ ἰ0 ὶ8 Βαυΐης ὈΘΟΠ ΔΗ 
ΟΥ6- 1 {Π688.--ττ' καὶ δόξαν, Β606 1 Ῥοῖ. ἱ. 7: 
Βοιι. ἰϊ. 7.10. 716 ΤΙΌΤΥΤΔΟΣ ΙΏΔῪ ΘΡΡΪΥ ἰο ΗΪΐ8 
ταϊβαίοῃ, [116 Ἰαιίον ἰο Ηΐ8 βρϑσβοῦβ. [ΟἹ Ῥϑσῇδρβ, 
Ὀοίίοτ, δὰ 1688 δι ἔοι μθα, τιμήν ΤΑΥ͂ ΤΟΙΣ (0 
(86 γοΐδθ γὶοὮ ΒΡΟΚΟ ἰο Ηΐτ, δὰ δόξαν ἰο {86 
Ἰκεῦ (δαὶ Βοπ9 ἔγοια Ηΐμπ; 8ο ΑἀἸέογσά. Βυγχζοιῃ 
6818 δἰξοπίλοι ἐο ἐπ} ΤΘΙΔΥ ΚΘ Ὁ]6 τοβοση δ θ οὗ 
(δὲ8 ραβϑδαρο δηῃὰ 9:0. ἱ. 14 σοποϑσμίηρ ἰδ 6 ΒΔ 160 
ογεπί, οὗ ψ Βὶοἢ 51. Ῥοϊοδηὰ 8.. Φο ἢ 6ΣΘ 6γ9- 
ἩΠΙΠΘΒΒ68.--- ΝΜ. 
ΜΆΘΩ ἴδποιθ οδπθ ἴο ἘΠ: δ 0} ἃ νοΐοθ 

--ΘΙ1] Ρ]θαδϑᾶ.---ἐνεχθείσης ἱπαϊοαίοῶ ἢ 6 ἸηΔὴ- 
ΠῈΡ ΒΟῊ Ηο γϑοοῖτθὰ ΒΟΠΟΌΣ δηαὰ ΦΊΟΣΥ : φέρεται 

μν-- 8) ν ἴ8. ἰχ. 8; δῃ. ἵν. 28, οἰ βου γθ 

γίγνεται, {ζκο. ἷχ. 86. 86, ΟΥ ἔρχεται, ὅπο. χὶϊ. 80. 
28, ἀεηοίο5 (8 οὈ͵δοἰΐνο, πππιϊϑία 6 ]6, ἱπαροτί- 
δηΐ ομδγαοίον οὗ 16 υτοΐοθ. [ὑ 8 ποὺ ἃ ἀγϑϑγη 
ΟΥ δὴ ᾿πΙ ΟἿ ΠΔΤῪ 1]Ἰυϑίοῃ, 16 ἌΡΌΥ ΔΌ]165, δα 1 
ἯΆΒ 8 ὙΟΪσ6 ΒΟ πε ἔγοιῃ οα εἶσ. Τὸ ποσὰ 
ἷβ τοροδίθα ψ ῖ} ΘΙΩΡμδβϑίθ ἴῃ ἰδθ ποχὺ Ὑ6 786. 
Αεεογάϊηρ ἰὼ Μαιδμον χυὶϊΐ. δ, ἀηὰ Μδυκ ἰχ. 7, 
᾿ξ οἄπιο ουΐ οὗἨὨ 8 Ὀτίσμὶ οἱουὰ, Ὀὰὲ ῬΟΙΟΥ ΘΑΥΓΪΟΒ 
ὉΒ ΕἸΡΠΟΣ ὋΡ (0 {Π0 μεγαλοπρεπὴς δόξα, οὔ πὩϊο ἢ 
ἴδιο οἰουὰ τγᾶβ οἷν 86 βυῦοϊ. Τὴ Ἰαϑὲ νου 
δεοῖῃ! 0 Ὀ6 ἃ ῬΟΙΡΏΓΑΒΙΒ οὗ α6οα Ἡ]π56]7 (80 
Θεγιατά, ἀ6 Ῥοϊίε, ΗυΐμοΥ ἀπα 4].}, βίο. δΒ 
ὀέναμις ἰ6 υϑοᾶ 1π Μαϊί. χχνΐ. 64; οἵ. ΡΒ. οἷν. 2; 
1 Τί. νἱ. 16.---ΟὙἰὐτός ἐστιν ὁ υἱός; ἴ.ὸ ϑατηθ νογὰάβ 
οὐσατ ἰη Μαϊΐ., υλ τ} τὰ δἀαϊίΐοη: αὐτοῦ 
ὀκοίετε, δηὰ ἐν ᾧ ἰπδίοδά οὗὨ εἰς ὃν; {86 Ἰαίίογ ο6- 
ΟῸΠ5 δἷδο δἱ Μαὶιὶ. χὶΐϊ. 18.--- εἰς ἱπαϊσαίαα ἐμ 6 ἀϊ- 
γεοϊΐοη οὗἁἨ (86 ὨἰγΠ6 Ρ]ΘΑβΌτο οη Ηΐπι ὕγομῃ Ὀ6- 
ἴογο {86 Τουπάδίϊοη οὗ 86 νου]Ἱὰ ; δοσοτάϊηρ ἴὸ 
Ῥιοι]οἶη, {π6 ἢἰϑέοτίοα)] τηοϊΐοι οὗ ἰδ 9 Ὀ1νῖπο οἶδα 
οὐ καἰγαϊϊου τ σϑΐδγθμοο ἰοὸ Ηϊπι. [Ἔογἀ8- 
Ὑ ΟΝ :- -ΤἼὁ ογισέπαϊιψ οὗ ἰἴμ0 τοδαϊηρ εἰς ὃν 
εἰδόκησα Ἰαᾶῦ Ὀ6 Τοιμδυκοὰ 848 ἂπ δυρυτμηθηὺ [ῸΥ 
{86 σεπωίπεπεδα οὗ ἴ86 Ἐγ[8116. Α ΤΌΥΧΟΥ σπου]ά 
Ὅτε εορϊεα ἴλ6 γοδάϊης ἴῃ δὲ, Μαίμον, χυὶὶ. ὅ.--- 

Υκε. 18. Δπᾶ τδὲ8 νοΐοθ τ͵1ἷ8ὰ ΒΘετᾶ, οἱο.--- 
ἡμεῖς τοΐεγβ Βρϑοίβ  } ἰο ἐμ ἔπγθο ἀροβί]οβ, 
Ῥεΐεν, Φαπιθβ δὰ 9 Όμη, τ 8116 (19 Ρ] ΓΑΙ ΠΌΤ ΟΣ 
1ὴ Υ, 16 ἱποϊυ 68 αἷβο ἰμ6 οἰῇὸσ ΑΡροβϑίοϑ. ΤῈ6 
06] 65114] ἀροϊ ται ἑοῦ. θγ88 ποὶ σχοροτγιοὰ [ὁ 8 ὈΥ 
οἰ βοσβ, Ὀιΐ γὸ Βοασὰ 10, Ὀοΐῃρς νῖ1 Ηΐπι δὲ ἰμ6 
1πη6, τ ἢ ΟΌΤ ΟΥ̓ ΘΘΥΒ. 

Οἱ [86 ΒΟΥ τχοτϊ.---Νοῖ οὴ Μουπὶ ΖἼοΠ, 88 
Οτοιῖαβ πιδϊηἰαἰπβ, σοπηθοίϊηρ 1ὑ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ Μ1Ὲ 
ἐμ6 ἱποίάθηξ γϑοοσάἀθὰ ᾿π πο. χὶΐ. 28. Οαϊνίῃ: 
“ ἩργοτοΣ (86 Τογὰ σογη68, ΗΘ ΒΑΙ]ο 8 (ὈΘοδυ 86 
Ηϑ ἰβ ἰμὸ ἰοππέαϊπ οὗ 8}1 ΒΟ] π688) δυοσυ ἰδ ὉΥ 
ἰλε ἔγαφγδηοο οὔ Ηἰἷβ ργθβθπος." ὙΤ8Ὸ τυοππίδίῃ 
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οὗ ἰγαπϑδῆσυταίϊοη 18 σΘΉΘΓΑΙν ἰἀοπιϊδοὰ τ ἢ 
Μουμπὶ ΤάΡον, αἀρουΐ ἔσο Βουγδ᾽ αἀϊδίδηοο ἔγοτα 
Ναζαγοίι, ἰὼ ἰδ πογί ῃ-ϑδδίοση ρϑῦὺ οὗ {μ6 ΡἈ]δἢ 
οὗ 26 Ζ2γϑοὶ: Ὀπὶ Ὀθοδυϑὸ Μουπὶ ΤΆΡΟΥ γἅβ ἔογ ϊ- 
δεὰ, δηὰ σοπβοαυθηί]Υ ποΐ 8 80] Π ΔΥῪ Ρ͵866, δὰ 
Ὀδόδυδο Φ6βὺ8 δἱ ἰμαὺ ἐπ πδὰ γχοείϊγοὰ ἴο ἐμθ 
μοδ-τυδίουβ οὐὁἁἩ ἰ80 γχἱνορ Φογάδῃ, 89 τιουπίδΐη 
οὗ ἰχαηβᾶγυγαιίζοη 18 ρμ]δοθὰ ὈΥ̓͂ ΟΥΒΕΓΒ ἱπ (89 
ποὶρῃουγοοά οὗ Ηοτταοη. 3399 ΖΟ6]]ον, Δι δέϊδεδει 
Ἡγοτνίεγδιοῖ 11. 110. [Τὸ ορὶ μοὶ “Λοῖν,᾽᾽ 8Ρ- 
Ῥ] δά ἐο ἐμαὶ τπιαουπί, αθογὰβ ουϊάθῃοο ἐμαὶ {80 ἷ5- 
ΤΟΥ οὗ ὑμ6 ἰσδηϑᾶρυγαίϊοη γ88 γ706}} Κπονπ αἱ 86 
ἐἶπ6 ΒΘ Ῥοίον τυσοὺθ ὑμ18 ΕΡ᾿βι16. " Τὴ6 ἐπῆογ- 
666 οὗἩ ἀο Ἕοιίο, ἐμαὶ 1ὑ ἱπαϊσαίοβ 84 Ὀ6]16 οὗἁ 
86 πιγαοιίοια, 18 ἈΘΙΒΟΥ ἸΟῪ ΘοΟΥΓοοΐὶ ΠΟΥ 
οΡοαἑί8 19 ἰο 8 οδϑυϊτηδίθ οὗ ΑροβίοἹοαὶ Ομ γῖβιῖ- 
δηΐίγ.--Μ.] 

ΥΕΒ. 19.--- Ηργὸ ζο]ογ8 ἐμ βοοομὰ ὑθβυϊ Ἰ ΟΩΥ͂ 
ἴον (86 κἸΟΤΥ οὗ ΟΕ τῖδὶ δηὰ ἰδ ἰττοΐγα 8 ]6 66 Γ- 
ἰδϊμὶν οὗ ἷ8 ἀοοίτίῃο, Υἱς. : ὑπ 6 ψοσὰ ΟΥ̓́ ΡΓΟΡΒΘΟΥ. 
ΤΠ Τοίοσθποο ΘΓ ἰδ ουϊ θη} ἰ0 {ἢ 8 ΡΓΟΡΆΘοΙΘΒ 
οὗἩ ἰμο ΟἸἹὰ Ἰ᾿οδίδιπιοπί, τ σὴ τὸ Δ ΚΘῺ 88 ἃ 600- 
ποοίοα το], δπὰ ποὺ ἰο ἐμ Ῥγορβθοΐθβ οὗ ἰδ9 
Νον Τοδίδιοηΐ, 88 ΟΣ ΘΒΌΔΟΙ 8]105 65. ΟὨΒ. 1.1, 
οἰα., 86.{168 (15 ροϊπί, τ} 1 οἢ 15 ΤΌΣΟΒΟΣ οοπβσιηοα 
Υ ΟΣ τοί} σοβ οὗ Ροίοσ ἰο Ο. Τὶ, ῬΤορ 6698, 
οἷ. 1 Ῥοί. 1. 10; Αοἱδ 111. 18; χ. 48. Βρῃμροὶ: 
“ΤῊ πογὰβ οὐ Μοβϑδβ, [βαΐδῃ δηὰ 8}} (86 ῥγο- 
ῬΒοὶβ Υϑδγ σοπῃδὲϊταῦθ ΟὨΪΥ οδο ογὰ (“ἐγ πιο) 6Χ- 
ΒΕ πα ἃ ροσίθοι δρτϑθιηθαὶ ἴῃ 81} 1.8 Ῥαχίϑ."" 

ἈΔΑμπᾶἃ σψὸ Βανθ ἴδ ρσορβοῖέο ψοσὰᾶ ἐδ 
ΠΊΟΥΘ ΒΌΣΟ.---χομεν. “6 ῬΟΒΒ688,᾽" ποὺ, ““ἯἯ9 
Ὠο]ὰ 1( Βυγον."" βεβαιότερον, ποὺ “8.81 ΟΥ̓ ““ ὙΘΣΎΥ͂ 
ἔδλϑι,,"" δ [ὐπὸ δηὰ Βοζα, 716 ΤΌΤοο οὗὨ ἰδ δοτη- 
Ῥδυδαιϊγο τασαὶ δ6 Ὀσουχιΐ οαὐἱέ αογμαγὰ: “189 
ἰοδί Δ ΟΩΥ οὗ ἰδ} ῬΤΟΡΒΘΙβΒ 18 ἀθο]αχϑᾶ ἰο 89 ΠλῸ 9 
ΒΌΣΟ {πδη ἐμαὶ οὗ ἰΐο Αροβί!θβ δοποοσῃΐπρ {89 
γοΐοο οὗ ὑπ6 Εδίμπον ἴῃ οθαυθὴ δπὰ (ἢ 9 ὑγαηβῆρι- 
γδίΐζου οὗ Ομ γιβί. Νοῖ ἵῇοῦΘ ΒΌΓΟ »ὲγ 86 δῃηῃὰ δῸ- 
Βοϊαὐοῖγ, Ὀυὺ ἴῃ τοδβροοί οὗ ἐμὸ τϑϑάϑσβ οὗ ἰδθ 
Ερί8] 6. Απιοης (8680 ὝΘΓΘ ΘΟ ΥΟΥίΒ ἔγοτῃ ὅυ- 
ἀδῖδπι ιο Ῥαϊὰ (μ6 αἰπηοϑί ΣΟΎ τθη69 ἰ0 1896 ΡΓΟ- 
ΡῬμϑίΐοαὶ τυ ρβ δηὰ ἀἰὰ ποῖ δβοὲ 80 ἢ ἃ υϑὶυθ 
ὁπ ᾽86 Ρτοδοδίης οὗ [μ6 Αγροεί]6β.᾽ ΟΥἷ,. Αοἱβ ΧΥ͂Σ]. 
11, 80 (ϑυδδίδη 4117) Αὐρυβίϊπο, Βεὰθ δπὰ αἱ. 
Βυύ Ῥοίοσ νψδϑ Ββατὰ]γ Ῥγυθραγοᾶ ἰοὸ βυθδοσάϊηαΐθ 
186 ἐδβέϊπλοπΥ οὗ μἷ8 ογο8 δη4 ΘΆγΒ ἰο ἐμαὶ οὗ (Π9 
ῬγΓορΡρΒοίβ. Ὑ8ὸ Υἱὸν οὗ ἀθ Ἡ οἰΐθ 18 ἑογοϑθὰ, “189 
Ῥτορβοίίο ψογὰ 18 σῦοτο Β.6 ἴ0 18 ΠΟῪ (ἰμδὺ γγὸ 
δΥα Β66 ἢ δη μοδγὰ {8686 ἰδίηρ, Υυ. 17. 18).᾽ 
ΝΟΣ σδὴ γ78 ΔΡΡσουο οὗ ΗΒ 6 γ᾽ 5 Θχροβί οι, ὑπδΐ 
ἴῃ τοβροοὶ οὗἩὨ ἰι6 ΟὨ τ βίδη᾽ ΒΒ ΒορῸ ὑμ9 σψογὰ οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰδβ τότ βυγο δὰ σοϑγίδϊη ὑπδη ἰδ ἰ68- 
{πο Υ οὗ μ6 ἰσδηβῆρυνδίίου, τ οἢ ῥτοβοηϊοα 
ΟὨΪΥ ὑμο σίουυ οὗ Ο γἸδὺ ἴῃ {π6 ἀδγβ οὗ Ηἱβ βοβῃ, 
αὶ ἀϊὰ ποὶ αἰγοοῦν οοπῆνγτη Ηΐβ ζαΐαγο σοσαϊῃ 
ἴῃ ΟΣ ((μ18 ἰδ {86 Β60η86 ἰὰ ψΕΣΟ. ἢ 6 {Δ Κ68 (89 
ἀκ ϑοδὺ ὙΠ ΘΓΘΔΒ (06 ὈΣΟΡΒοίῖο ψογαὰ ἀο68 ροϊηὺ 
ἰο ἐπ6 ζΤαΐαγο οοτηΐπρ οὗ ΟἸγῖϑί. Οθϑουτηθηΐαβ. 
εἶνοβ {86 τὶ ρηὶ βθη8θ, βαγὶπρ ἰμδὺ λ6 σας οὗ 
1119 ῬΤοΙηἶδο τγὰβ οΘοηγιηθα ὈΥ͂ 18 [Ὁ] 8] ηθηΐ, Δ 
ἰμαὺ 18 μ68 τηδάδ 86 ῬγορΒ οί νοσγὰ ΤΟΥ Βυ 79 
δηὰ σογίδίὶη πον ἔμδῃ ἰὺ ττἋάβ Ὀϑΐοσθ. 8.00 τοί, 
Βοηροὶ, θοι]οἶη. “6 Ῥοδβθββ ποῖο (86 Ῥσορῇῃο- 
οἷθ8 οὗ ἐπ ΟΙα Τοβίαπιθηΐ 88 τῦοσο ΒυΣΘ ἰδ {Π6Υ 
ΜΌΤῈ Ὀοΐοτθ.᾽ ΟοΥδοι: “Τμο ΓΤ] πα οὴΐ οὗ (89 
οἰϊοῦ Ὀυγτάοα οὗ {μι ργορββοΐθβ, νἱζ., {86 τηδηὶ- 
[οβἰδιΐοη οὗἩ 6808 Ὁ σὶβὶ, 88 λον ΘΟ σιηϑᾶ ὑ θαι, 
ΔΙ οσοί μου τὰ ΓὮΠΥ ἰοὸ ὰ8. ὑπδῃ θοίοτο." [Βαϊ 
δἰ βουὴ ΕὙΟΠΤὮ]]ΟΥ ΘΏΔΟΥΘ6Β (80 Υἱοῦ οὗ Οφου- 
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ταθπΐα9, ατοίυ5, Βαοηροὶ, Ὀ᾽ο οἷα, 65 (86 γἱχαὶ 
Υἱοῦ, γ͵ὰ ἤᾶγα ἴο ΟὈήθοί, (μδὲ {}.0 ΑΡοβί]θ 88 πὸ 
ΒΌΟΘΝ Σοΐϑγοηοο ἰὸ ποῖ δηὰ ἐλοη; Ὀυΐ ψ Δ ϊσὶ 5 ἐπα 
γἱρε υἱόν ἢ ΑἸ ογὰ βθϑῖὴβ ὑο σ016 Ὡδαγοδί; ἢ6 
δάβοτοθ ἰο {86 ρστγδιωητμδίΐοδὶ ἤοσοο οὗ (ἢ 6 Θοταρδγδ- 
ἔτνο, διὰ γοπάοσ “ὁ Βᾶγο, ἑ. ἐ., ἮΘ ῬΟΒΘΘΒΒ, ΏΟΥΘ 
ΒΌΓο,᾽᾽ οἰο. ; Δῃὰ οχρίδίῃβ {1:9 σοι ρδυΐβοι οὗ ἰδμὸ 
ποτὰ οὗ ῬσοΡἤΘΟΥ͂ δηὰ {μ6 ἱποίά θη οὗἃ 89 ἰγ8η8- 
διχυτεοίίΐοη. ΤΒῸ Αροβίϊο 68}18 ἐμ6 ΖΌΤΊΏΘΥ ΙΏΟΤΘ 
δῦγχο ἐμδη ἰδ 6 Ἰδοῦ, Ὀδόδυδο οὗ 115 τ ὶὰον σϑῆρο, 
δ τοίη ποὲ ΟὨΪΥ ἃ δίηρίὶο ἐοβύϊπον ἰο ΘΒ ἰδὶ, 
86 ἰμδὶ Ὀϊνίηθ γοΐοο αἀἰὰ, νυ τὰ εἰς χριστὸν παθή- 
ματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας, 1 Ῥοῖ. ἱ. 11; 88 
ῬΣοδοηιίπο δ Ὀγζοδάθυ Ὀδδὶβ [Ὁ ἰδ ΟἸ ἐν βι δ᾿ 8 
ἐχυδὲ, δηἃ ποὺ ΟὨΪΥ ὁπ9 ὕδοί, Βοσουον ἱπιροτίδηί. 
--Ἴ ο (μ͵6 πᾶν Ὀ6 δἀἀοὰ {86 ἔμβοῖ ἐμαὶ ἐμο τνοΐοθ 
ἔγοτα Βθδύθη δὰ ἰῃ9 Υἱβίοῃ οὗ {80 ἐσαπββρυτγαιος 
ἬΙΟ Τουοδμιβαίδα (0 ἰπ0 ἰπγθθ Αροβίϊθβ οαἱυ, δυϊ 
1.6 ἰοδιπι οΩγ οὗ ὑ86 ποσγὰ οὗὨ ῬΧορΡΘΟΥῦ, 88 (δ 
οομουστοηί ὑδβίϊ τ ΟΩΥ Οὗ ΙΏΔΗΥ ἱπαρὶγϑὰ ῬΘΟΣΒΟΏΒ 
ἐμ αἰδογομί ἀροβ, ἰ8 υουομββαίοα ἴο 806 ψ80]6 
Οδυγοῖι δὰ ἰο θυθσυ ἱπάϊνί ἀυ 4} δε] ονοσ.---Μ.] 
Ἠφδπδο {πὸ ἱπογθαβθαὰ γοθροη δ᾽ ὉΠ} γ οὗ ἰπο80 80 
ἀθδρίθο 1(.---ΟΥ ΒΒ γβ σοῦοσ (μ6 δοιρδγίβοῃ ἰὸ ἰδ 
τογίδδ, τασπἰἱοποὰ ἰῃ γ. 10, βο β'θπιῖον; αὶ βαυ- 
πᾳ ἰδὲ (9 πογὰ οὗ ῬγορΈ ΘΟΥ ἰδ ἸΏΟΤΘ ΒΌΓΟ ἰ8ῃ 
ἰδοθο τογίμβ, ουϊὰ Ὀο βαυΐῃβ γοΥῪ 1116 ἱηἀοοὰ, 
͵, ὙΒοσϑθαηΐο γὁ ἄο νγ9]}--ατῖς Ρ]80οὁ.--- 
ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ἰο ἩΒΪΟΝ γο ἀο π|0}} 
(μαὺ γὸ ἰδκο βορὰ, Τμο Ῥασί οἱ ρὶθ 15 υβοὰ ὃο- 
Θδι180 ἰδ οΥ μδὰ δἱγοδὰν Ὀορυῃ ἰὸ ἀσ βο (ΠΟΥ, 
Ῥ. 46,1). Ῥο οιἐθ γϑραγῖθ ἐπδὺ (8. βθθσαβ ἰὸ 
ΔΡΡΙΥ ἰο 72 ονΐδ Ομ τ διΐδηδ, Ὀπὶ ὁ ΔΡΡ]168. βι}}} 
Ὀοίίον ἰο θη 16 ΟἸ τὶ βιΐδηα, Ὀδοδῦδο ἐὺ νγῶβ 86]7- 
οὐἱάθηὶ ἰῃ (μ6 689 οὗ 6 ἔοσιμοσ.---προσέχοντες 
50. νοῦν, ἰ0 αἶνο δἰἰϑῃίΐοι, Ὀομὰ ἐπ τη, χὶνο 
μοοὰ (0 δ (μίηρ, οὔ. ΗΘὉ. ἰϊ. 1; Αοἱδ νἱϊὶ. 6. 10. 
11; χνὶ. 14; 1 Τί, ἱ. 4.  ἷν. 1. 18. Τίϊ, ἱ. 14: 
ΠΘΌΣ. Υἱϊ. 18.---ἫὩς λύχνῳ φαίνοντι; λύχνος, α Ἰἰχαὶ, 
8 Ἰδηίοσῃ, 8 ὁδπὰ]6 ὑπο δὲ πἰρηί, Βομ μοὶ ἐδίκοθ 

γμόοντί 88 ἰῃ0 Ζηρογζεοί οὰ δοοουπῃί οὗὨ διαυγάσῃ; 
αἰ ὈοίζοΣ ἰδ κθ ἰὺ 880 8 Ῥγεδοηί.---αὐχμηρὸςΞεάτγ, 

διὰ, γτουκῃ, ἀυδίγ, αἰτίγ, ἀΐπι, ἀατὶς, Ὀδσδυβο ΔΙ. 
διὰ ἀδυκηθβα δτὸ οἴδη Τουπᾶ ἰοροίμονυ. ὙΒαὶ ἰδ 
τοοδηὺ ὈΥ ἰπὶβ ἀατὶς Ρ͵]806 οσδῃποὶ 6 ἀοίοτγτηϊηοᾶ 
ὍΠᾺ}] τὸ Βαῦθ δδοοχίαἰποὰ ἐ8}8 β6η86 οἵ (86 γγογὰβ 
ΤΟ] ον. ᾿ 

ὍΒΌΙ ἴ[π0 ὅἄδν 588}} αν ἄανυπθᾶ..--- 
ἕως οὗ ὈΘΙοΏρΒ ἴο προσέχοντες, ποὲ ἰο φαίνοντι. 
ΜδηΥ σομπιτηηίδίουβ ὑπάογβίδπα {86 ἀλγ οὗ [Π6. 
Ὀ]1Β60Ὁ] οἰογηϊγ. 80 Οαϊνίη: “Ὑμἷ8 ἀαγποβ 1 
θχί πα ἰο 1110 17]}016 ΘΟΌΓΒΟ οὗἉ οΑΥΒΙΥ 1176, δηά ᾿π- 
ἰογργοὺ ὑπαὶ τπᾶὶ ἀΔΥ 5881} ἀδτση τ 6 ἢ τὸ 8881] 
Β06 ἴδλ0ο0 ἰο ἴδοο ἐμαὶ ποῖ 6 ΠΟῪ 5660 ΟΠΪΥ͂ 
ἰΒγου ἢ ἃ ΠΙΣΤῸΣ δηᾶ ἴῃ 8 τἀ α]6. ΘΟ γἶδὶ ᾿πάθοα 
ΒΕΪΠ6Β ΟΠ. 05 ἷπ (Π6 αἰοΒροὶ 88 ἐμ βυη οὗ Βἰχῃ- 
ὑδοῦθῃ 688, γοὺ 80 ὑπαὶ ΟἿὟΓ αρίτγὶϊ, ἱπ ρατί αἱ Ἰοδβί, 
ΣΟΠΙΔΪΏΒ Βυγοιαεὰ ἴῃ (μ6 ἀαΥ 688 οΥ̓ ἄθαί ἢ ἀη{1] 
6 88.8}} ΘΟ ΠολνΘΩ ἔχοι (818 ΟΑΥΏΔΙ ΡΥΪΒΟῊ.- 
Βουβθ. Το 88}}8}} ἄστη (86 δρ]πάοιτγ οὗ (δ 
δ, ΒΘΏ ΠῸ ταΐβὶ8 δπὰ οἷουβ οὗ ἱζπόσδποθ δπὰ 
ΟΥΤῸΡ 8}18}} βμαΐ ουἱΐ ἔγοτα 18 {80 οἴοδν σίθνν οὗ (6 
Βδυη.᾽ δΒίτα ΠΑυ]νγ οἰ ]οΐη: “16 τηοτηρηὶ οὗ 
ΟὨσὶβῦ 8 Θοταῃρ.᾽ τόπος αὐχμηρός που]ά δοοοχά- 
ἱπῖν ἀοποίθ ποὺ ΟὨΪΥῪ {1.0 ὙΠῸ] ΡΥ θ- ΟΣ βίϊδη οσα, 
Ὀυὶ 4160 {μ6 ᾿ν]1016 οὗ {818 ῥτοβοηὶ ᾿ς, ἐπ ποσὰ 
ποῖ γοί {Πυθα ὉΥ ἰμ6 αἸογίουβ οοτηΐηρ οὗ 
Ομ γίδθι, δὰ {86 μϑαγίβ οὗ Ὀθ]ΊΘΎΌσΒ, 88 γοὶ ποί 
δοοΐτς, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ Ἰοηρίης ΤῸ (Ἀ6 φίουυ οἵ ΟΒγἰβί. 
ΤΕὶβ αἰνεθ 6 δου} τηραπίηρ, δὰ 1 ΤΠΔῪ 

ΘΕΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

οοΥδί ΕἾ 681} οὐθὰ {πὸ ὑἶη6 οΥὉ ἰΐὸ Νὰ ἴοι. 
ἰδιηθηί, εἰ κοι, 85 σομ Γγαδίοὰ πῖϊ ὑπὸ δαϊ γα ΕΤᾺ, 
ἴπ ὙΒΙΟ ἢ {Π8 κἼοΣΥ οὗ ἀοα 588}} ᾿ς (8.6 ΒΘΔΥΘΩ 
ΦοΡΌ5Δ) θὰ δηὰ ἰδ [τὴ Ὁ 8}}81}1 Ὀ6 86 Τρ! (Π6Γ6- 
οὗ, Βοῃ. χχὶ. 28. Βυὶ Οενμασγὰ τ μ γ οὈ76οῖ8 
ἰο ἐμιῖ5 ἐπί ογρτοίδιΐοι, ἐπὶ 17 1η6 ἀδγ τοΐεστοα ἰὸ 
ΟΓΘ ὑπ ἀΔΥ͂ οὗ 8 Ὁ] 1861 οἰδσεϊ, ἡμέρα οὐρδ 
ἰο Βανο ἰ9 διίϊοῖ6, πὰ ἐμδὶ δυσὶ ἃ ἀθβοῦὶρίϊοη 
οὗ 89 ἀν οὗἩἨ ΟἸ τί δί᾽ β δἀυθηΐ ἴο ΚἸΟΤΎ, ΟΥ οἵ ἐδε 
1δϑὶ ἡιάρτηοπὶ ἰδ ἀρσαϊπδί 411 δμδΊοῦυ. ΟἸδμ 6. ἰη- 
τοτργοῖ (86 γ6Γ89 οὗ (π6 οσοπέγαβέ Ὀοίνγθϑῃ [890 {π}6 
οὗ ἐμ0 ΟἸά Τϑείδιποηὶ δηὰ ἐμαὶ οὗἩὨ (809 Νον. Βαί 
ἦθ ἰ58 δραϊηϑὶ (ἷ5 νοῦν ἰμδὶ 1} {ἶππὸ οὗἁὨ {δο Κ΄. Ἶ. 
διδὰ δἸτοδὰγν ἀδτηθὰ ἴῃ ἃ βΟΏΘΓΔ) δοηδ6, 1110 186 
Οὐπ). Αοτ. μοϊπὲβ ἰο δοπιϑίὲης δα ΓΘ δη ἃ ροδδ 6. 
ΤῊΘ γοΐδγυθησο, 88 Οδ νη ΟΌΒΟΣΥΘΘ, ἐδ ΤΑΙ ΒΟΥ ἰ0 
186 διοιιμοδὶβ Ὀοίνθοα ἰΠ6 δἰδίο οὗ πδίῃυσο δδὰ 
ἴ8ο πἰδὶο οὗὁἨ χτδοθὸ. Τ110 ἀδὺ ἀ6ὙΧΣΒ ἴῃ (86 δοιτί, 
ὙὮΘΩ ΤΒῺ ΔΙΎΔΚΟΒ ἤγοιῃ ἷ8 ἀσϑδιι-Ἰὐΐο, πὶιοὴ 
186 Ἰἰχδὶ οὐὗὐἨ (6 ΒΟΙ]8688 δπὰ ἰυδίϊοο οὗ Θοὰ 
ΔΒΪπ65 Ἰῃἰο πἷδ Βοδσί, δὰ 6}80}058. ᾿ΐτὴ ΘΙ ΘΔΥΙΥ ἰο 
Ῥογοοῖγο 8᾽8 δ᾽ πα 688; 86 ΤΩΟΤΉΪΗΡ δίδι Δ.[868, 
ὙΠῸ ἰβογθυρου 6 8 ῬΡΟΪΟΌΠΑΪΥ δηὰ Υἱίδ]ῦ 
τοογϑὰ ὈΥ ἐδ ΙΔΘΣΟΥ οὗ αοὰ ἰπ ΟἸτὶϑέ, διὰ ὕδηδ- 
[Ὁ] ἰο {86 Ἰοδάϊη ζβ οὗ ζστδοϑ, στϑά:]ν δείδὶπβ ίο 8 
κηονϊοῦρσο οὗἩ Ομ γίϑὲ δηὰ 80 Ὀὶνίπθ τογδίοσίεβ, 
μεσ 18 ΘΟΌ ΠΌΔΙ στον, ὀσρδδάϊπε δηὰ 
ἀοτοϊορίης ἱπίο ζτοδίον οἴδαγη688 δηα ῬοΓἤεσί 05, 
οὔ. Βοιι. σχὶϊὶ. 12; 2 Οον. ἰν. 6; ΕρΒ. νυ. 14. Τὸ 
Τοδάθσ οὗ {μ18 Ἐρὶδὶ]9 δτὸ ἱπάθοα βροΐκη οὗ 88 
Κηοπίηρ δὰ οβί δ} 88 οα ἐπ (86 ἰχυία, ν. 12, δὶ 
ἱπιηθαἀἰαιοὶ θοίοτο ἰΐ ἰδ 8120 βαϊἃ ἐδμδὲ {π60γ εἰσὶ 
π ποοὰ οὗ σομπδίδηὐ τοὶ μαϊῃ ΤΙΐμ ΣΏΎΟΪΥΘδ 
πού ΒΥ ΠπιογῸ ἃ σορἰγϑαϊοίΐοι ἰμδη ἀοθ8 ἰδ6 Ἶδῃ- 
ἄυαρο οὗ Ῥδυϊ ἰπ ἰλθ ΕΡίδι19 ἰο ἐμ Ἐρ]ιεξίδαμ, 
ὙὮ6Χοα, δὲ οἈ. ἱ. 18, 9 ῬΥΔΥΒ [δ δὺ (8:6 Θγ68 οἵ ἰδεῖν 
υπἀογείδπάϊηρς ταχὺ 6 ΘηἸχϊοτϑά, διιδουςὶι 
6 δὰ βαϊὰ Ὀοΐογο δαὶ αοά δδὰ δρουπάοὰ ἰο- 
παγὰ (πο πὶ ἴῃ 81} τί κάοτῃ δῃὰ Ῥχγυάρμοα, οἷ. 1. 8. 
9. ΤΏ τρδλοσίν οὗ ἰμ6 σοϑάοσβ οὔ [}ὲ58 Ερίδι]θ 
ΓΘ ἸΏΔῪ σΟΏΒΙΔΟΥ ἰο ἤδγο δίοοα ΟἿΪΥῪ ἷπ (86 ΟὐΕΓ 
οουχὶ οΥ̓ (Π 6 Βαποίυδγγ, δὶ ὑμ6 Ὀοχίππίηρ οὗ (σὰς 
οομγοσβίου ; {μλ6 γ Ὀο᾽θνοα ἐμ6 οχίοσῃδὶ δου ἀθῃοεβ, 
μοϊὰ ἰο {Διὸ ψογὰ οὗὨ Ῥυορβοῦ, βοραγδίϑα ἰδοπι- 
86 ͵ῖνο8 ὕσοπι ἰμ9 ποσὶ, Ὀυὶ μὰ ποί γοὶ δἰϊδὶποὰ 8 
Υἱία] πον] θάρο οἵὗἨ ΟἸσὶϑὲ δπὰ επίθσθὰ ἱπίο ἱπίϊ- 
τοδί σοϊητπΐοι ἱ} ΗἾγ2.---ἰ Τ 8. 18 δυδείδη- 
{141} 186 Υἱοῦν οὗ ΗΠ ΒῈΣ δπὰ ΑἸΐοσάᾶ; β66 {86 ἰαὐ- 
ἴον, ὙἢΟΒ6 ποὶθ8 81Θ Υ̓ΟΣῪ 1011 οηα (818 μδββδρο. 
--Μν. 
δὰ 189 τπιοχΐπξ δἴδσ 5.811 Ββαν 9 δήθ 

ἱὰ γοῦσ μϑατσχῖς.-- -φωσφόρος, Ἰἰραὺ-Ὀγὶ πίῃς 86. 
ἀστῆρ, (8 τπιογπῖηρς δβίᾶυ. Ηθβύοι. υπάθγειδηϑ 

ὉΥ ἀΐ ὑμ6 ὅπη. ΠΝ ἷ8. ἃ ἐσδαϊιϊ ἢ ΒΟ Ω 5 601- 
ταθῃἰδίογβ, ἡ ἰοῖ 88 Ὀθθὴ βαὶ δβίάθ Ὁζ ΑἸΐογά, 
ψμο, ἱπβίοδά δ αποἰϊπρ ὕσγοτα {ἴἸ6 δοΙμπ] ΘὨἰΔίοΓβ, 
αιοίο8 ΗοΒΥΘὮ., τὴ 80 ΤΔΘΡΟΙῪ 8808: φωσφόρος, φωτο- 

δότης, λαμπρὸς ἀστὴρ, Ἰὶᾳν-Ὀτίηρον, Πρδὺ- εἶτεσ, 

Ὀσίσαι βίαν.----Μ.7, θαῦ (6 ποτὰ 18. ποΐ αϑοὰ ἴῃ 
(15 Β61η86 ΘΙΒο Βοσο, μου Β ΟἸτδὶ 68}}8 Ηΐ- 

861} 86 Ὀγίρεν Μοτπΐηρς Βίαν, ἰμδὶ μου] 8 186 

δἰθσῆδὶ βισὶβο, ου. χχὶϊ. 16, Τὸ δἷπὶ ὑμδὶ ΟΥ̓́ΕΙ- 

δοχποίῃ 6 Ῥσομἶβθϑ 86 Μογπΐηρ ϑίδτ, ἵ. ς., Πίπι- 

861 δὰ {μ6 Ὀτὶ ίποβε οὗ ΗΒ ρταοο, μον. 11. 38.--- 

διαυγάζειν ἀβοὰ οὗἩ ἄδτῃ. Ἠυΐμον ᾳυοίο8 8 Ρ}88- 

βδζθ ὕτοπι ῬοΪυ θἱὰ8 [ἅμα τῷ διαυγάζειν.---Μ.] ἐν 
ταὶς καρδίαις, ἴὰ ἴ6 ποαγίβ ἰουομοα ὈΥ͂ ἔτϑοῦ, ποὶ 

ἰπ ἔπ ψου]ὰ χομθτα}]γ. ΝΟΥ Ὑγ6 ῬΘΓΟΘῖΥΘ οἰ ΕΔ ΥΙΥ 
νι δὶ ἰδ τηϑϑὴΐ ὈΥ {πο ἀαΡὶς Ρ]660 (αὐχμηρῷ τόπῳ); 
1 18, 88 Βϑῃηζοὶ ὀχρ δὶ ἰἰ, ουσ μϑδσί, Ὑ]ο 8 Ὀ6- 



ΟΗΑΡ. 1. 12-21. 

ἴοτο δοηνοσβίομ, 18 Ὁποίθδη, ἀτγ δηὰ ἀασκ. Βαΐ 
δοηδἰἀοτίηρ ὑμδὺ (19 Β41η6 δἰδὶθ οὗἁ μοασί 1β θυθυυ- 
ΜὮΟΤΟ ἰπ ἰδ9 που], ὑλο νγου]ὰ ἴῃ ΚΘΏΘΓΑΪ ΤΑΥ͂ ὮΘ 
ἀοβουι δοά 828 δὴ διϊὰ, ἀδβογὶ δηὰ ἀδυὶς Ρ]8096.--- 
ἕως οὐ πὶ 40». Οὐη). ἀφποίοβ (6 ἀυχαίδοη οὗ Δ 
δοίΐου, υπ|}} ἐπ 6 »οδδὶδί6 οὐθαὺ 885 δοί αν ἐδ] 
Ῥίμοο. ΠΟΥ, Ὁ. 812. Βαϊ (118 ἀο08 μοὶ ἱπιρῪ 
ἰδδὲ (9 80 οὗὮὨ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ 18 ΒΌΡΟΣ 05 αὐΐον 6 
ἡΠυτηϊπαϊϊοη μ85 ἰδ κοὴ ρ0͵]δς6, οὗ. Μαι. ἱ. 26: ν. 
18,206, ΤῊ 5 18 ουἱἀθηΐ ἔσοτῃ ἐΐ6 οχϑι 165 οὗ [89 
ἈΡοβί]68 ὑβμουΒ6 } Υ 68. 

χα. 20. πους τὶν Ετϑὶ οὗ 8]].---ΤῊ9 
Ἀροβϑίὶς δβατίης ϑχβοτίθα ἐμὰ ἰο ρσίνο θεὰ ἰὸ 
ῬΓΟΡΌΘΟΥ, ΠΟῪ ΤΌΣΟΣ Γι 8 (μοπὶ οὗ ἰδλ6 οΥἱσὶῃ 
οὗἨ ΡῬΓΟΡΒΟΟΥ͂, δπὰ ἐμαὺ ἰὺ τηυϑὲὺ Ὀ6 Ἰηἰοχργοίοα ἴῃ 
86 βαπιο βρίσὶὶ, ουοἱ οὗὐὁἨ ὑ 10} δ Ῥγοοσθθαθά.--- 
τοῦτο ὈΘΙΟημΚ5 ἰ0 ψυϑδὶ [0]]οΟν8.---πρῶτον, ποῖ 88 
Βεημοὶ, “ὈΘΙΌΣΘΊΙ ΒΥ ἰὑ [»τίωδημαπι ἐ0 αἰϊοοΊ, 
νυὶ δγεὺ δπὰ ἔογοιηοβί, 1 Τί πι. ᾿. 1, Ὀθὶηρ οοη- 
δοίουδ, ὈΘΑΣΪπς ἴῃ τηΐηὰ, 968. ἱ. 8; ΗρΌ. χ. 84, 
Ἰχο εἰδότες, 1 Ῥεῖ. 1. 18. 

ΤΒαῖ 8}1 ὈῬΙΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴ89 βοσίρῖπτθ ἐβ 
ποῖ τηϑδῖίοσ οὗ ἐϊα οὐ ἐπῖθσρσθίαϊίοι.---ἰῦ 
18 Ὡοὶ ΠΟΟΟΒΒΕΤΥ ἰο πηἀογδίδπα ὮΘΓῸ ἃ ΗΘ ΌΓΣΔΙΒΤΩ, 
ἩΠΠΟΡ, ἢ. 188. ΤῈ6 Ῥγοοθραϊηρ βῆονβ ὑμδὶ {δο 
ΤΟΓΟΠΟ9 18 ἴο {86 ῬΣΟΡὮΘΟΙ6Β σοπίδὶ πο ἐπ (89 
0 Τοδιδιιοηί. 106 ῬΧΟΡΆΘΟΥ οὗ 86 ϑοτίρίαγο 
δ Ορροβοά ἰο ὑπ6, 8180 Ῥτοόορῃοὶβ. ΟἿ. 11. 1.-- 
οὐκ ἰδίας ἐπιλυσέως, ἈΔΡΌΘΙΞ ποῖ 885 τηδίίου οὗ 18 
ον ἱπιετρτοϊδίίοῃ. ἐπιλύειν, ΜΠ. ἵν. 84, ἰοὸ ἴη- 
ἱογρτεὶ, ἰο Ἐχρουμα, ἰο δβοίἐ]ο, ἐο ἀρίϑστηΐπθ, ἰὸ 

ἀροίάε, Αοἰβ χίχ. 89.--- 119) (68. χ]ὶ. 12, χἹ, 8. 
Το ξοΌΤΘ ΠῸ9 18 ἰοὸ ἐμ ογὶ σίῃ, ποί ἰο ἐμ. ἰηΐοσν 
Ῥγείδίζου οὗὨἨ ὑπ ῬΥΟΡΏΘΟΥ, 88 18 οὐϊἀοηὶ ἴγοτὰ Υ. 
21, Εγϑῃ 88 ἰο 18 οὐἱσίῃ ἰΐ 18 ποὲ τησίξοσ οὗὨ ἰἐβ8 
ΘΝ ἢ ̓πἰ Ρρτ οί. “ΤῸ ῬσγορΒοίβ, γϑοοϊ νης ἰ. 6 
ῬΓΟΡΙΘοἾ68, ΘΓ Ῥαβϑίγο: ἃ Υἱβίοῃ, ἃ Ῥδϊῃιης 
δρροδγοὰ Ὀοίοσο ὑπ 610 τηϊπᾶ, τ ΐσ ἰμοΥ ἀοβουὶ θὰ 
ἰο (δεῖν ΠΘΆΣΟΥΒ δηα τϑϑάθγβ 88 86 Υ δ ἰΐ, τ τ ἢ- 
ουἱ υπάογβίδηαΐηρ 81} 1ὑ δἰ χηϊβοά, 850 ὑμπαὺ (Π6Υ 
{βοτβοῖνοβ βοδσομβοὰ ψ δὶ ΟΥὐὁἨ πδὺ ἸΔΠΠΟΣΡ οὗ 
πιο 6 ϑ'ρ'τῖς ἀϊὰ εἰ σαῖν, 1 Ῥοὶι. :. 10-.-12. --κ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΘΣΡΥ6Β568Β ἰμαὺ ψιΐο αοα δὰ 
οομμτηπηϊοαἰοα ἰο {Π 6 866 Γ, δηἀ 8 ΘΟὨΒΘΑΌΘΗΪΥ 88 
Ἰ00 ἢ} δὴ οὐ͵δοΐ οὗὨ Βολγο δπα ἀϑοὶρμοτῖης ἰο τι 
85 ἰὑ 8 (0 τι8.᾽᾽ (Ἰ6Υ]ΔΟἢ.----Ἰδίας 18 ταοβὲ ΒΩ ΪΥ 
οὐπδίσυοὰ τἰ θελήματι ἀνθρώπου; ἱμδαὶ ᾿λὶσἢ 
ἀεροηαϑ οὐ (0 ΘΧΘΓοδο οὗἩ [86 παίυ γα] ρον 9 δὰ 
ὙΠ οὗ τδι. 86 οιίο οἰΐοθβ 8:6 0] ον, Ρ85- 
δο ἴγοῖη ῬἢΪ0: “ΑΔ Ῥτγορβοῦ υἱΐοσα ποίὶηρ οὗ 
8 ονῃ." ὈΙο ]οὲπ᾿ 5 ἱπίατρτοίδείοη ἰβ ἰοοὸ ]}: 
ΝΟ ΡΓΟΡἝΏΘΟΥ ΟΟΟΌΣΒ ἰπ {π6 δον ρίατο (πδὶ οου]ὰ 
ὃο τοζδνὰ θὰ 88 δ γθδαν ροβϑοββϑίῃρ 108 οὔσῃ ἰηΐθγ- 
Ῥχαοίδιΐϊοι ; 811} ῬΧΟΡΉΘΟΥ ..88 γϑίθον (10 δἰ χηϊ- 
ὅΔῆὴ6 8δη 4 ἱπίογργοίδιϊοη οὗὅὨ ᾿ἰβίοσυ, δηα ὑμογο- 
ἴογο τουδὶ πο ὃὉο ἰγοδίοα Δ] ρον δ} ἶγ, Ὀαΐ 888 18 
[Ὁ] ΕἸ πιοπὶ ἴἢ {π6 ἔδοὶβ οὗὅἨὨ ΒΙΒΙΟΥΥ δὰ [6166 8]80 
᾽ϊ8 ἱπιοσργοίαιϊου." ΗσίμοςΣ ᾿πβεϊίαίοβ 8 δοταρατὶ- 
800) ἩΪ1} 9056} 8 ἱπίοσργαοίδιϊοη οὗ ἀγεδημβ, ὅθῃ. 
Χ]. 8, ΤῈ νοσάϑ ἰῇ 1 ἢ ΦΌΒΟΡΒ οτοίθ}}8 {116 
Ῥτβοπου ὑμὶν ζαΐθ οοπδιἰἰαἰο ἐμ 6 προφητεία: (18 
ῬΡΟΒΈΡΡΟΔΟΒ, ὁπ ἰῃ6 ρατγὶ οὗἩ 292 86Ρ}8, δὴ ἐπίλυσις, 
Δ ἱπίεγργοίδιίϊου οὗ ἰμο8ὸ ἄσϑδπιβ; Ὀπὺ ΦΌΒΟΡΒ 
ἈΒΟΤῚ65 ἰδαὶ ροτγοῦ ἰο αοά, οἷ. α6ῃ. χ]ὶ. 1δ. 16. 
Βαίϊον ἰδκο (ἢ οβα ἀγϑδτηδ 88 προφητεία, [πὸ ᾿πύον- 
Ῥτοίδιίίοη οὗ τ θῖοῖ γγα8 σοτητηππὶ σδρα ἰο Φοβορὶ 
ἔτο; οὗ ἷρῃ. Βοηροὶ ἀοῆπηο5 ἐπίλυσις 88 (86 ἰῃ- 
ἱοεστρσεἰδιίίοῃ ἰῃ υἱγέμθ οὗἩ τῖο (9 ῬΧΟΡ Οἱ ὙΟΓΘ 
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ΘμΔΌ]Θἃ ἰο Ὁρ]οοῖκ ἰο τῆθὰ ἐμπὶηρβ ῬΣΘΥΪΟΌΔΙΥ 
ἐοοζεα ἊΡ. 

[ΑἸξοτὰ βῆονβ ὑμαὺ ἐμπὸ Χοΐίογθησο ΒΓ ἰδ ἰοὸ ἐμ 
ῬτΟΡμοίβ ἐμ μΒ  ] Υ 68, ΠΟ ΘΥΘ ὉΠ8Ὸ]Θ ἰο δοῖνδ ΟΥ 
ἐπίεγρτεί. ἨἯθ αὐοΐοϑ8 ἔχοιῃ Οδουπιοθμΐυβ; τουτ- 
ἔστιν ὅτι λαμβάνουσι μὲν ἀπὸ. θεοῦ οἱ προφῆται τὴν 
προφητείαν, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἐκεῖνοι βούλονται, ᾿᾽αλλ' ὡς 
τὸ κινοῦν αὐτοὺς ἐνεργεῖ πνεῦμα. καὶ ὕδεσαν μὲν καὶ 
συνίεσαν τὸν καταπεμπόμενον αὑτοῖς προφητικὸν λόγον, 
οὐ μέντοι καὶ τὴν ἐπίλυσιν αὑτοῦ ἐποιοῦντο... . .. 
καίπερ εἰδότες οὗ χρείαν εἶχον ἑρμηνεύειν τὰ ὑπ᾽ αὑτῶν, 
ἀλλ᾽ ἑτέροις διηκόνουν ταῦτα ἡμῖν γάρ. ὍὯθ οιξθο 
δὰ ἀ8 ὑπδ [818 18 βαϊὰ ἐο Θχοιδο [μ6 ἀἰ δηου]γ οὗ [(Ἀ6 
Ἰπέοσργοίδιϊομ οὗ ῬΧΓΟΡΏΘΟΥ, 8πα (0 σϑῆχουθ οοοϑ- 
βίοῃ οὗ Ὁ 6] 167 ἀηὰ Ββοοῆπρ' (οἰ. 111, 8). ΑἸοτὰ 
δΩΤΘ65 ὙΠ} ΗΟ μδὺ 86 Ἰαβῦ ρΌΣΡΟΒΟ 1β ποὲ 
ΟὨΪΥ ποῖ ἱπάϊοείοα ἴπ ἰδ οοπίοχὶ, Ὀυΐ 16 αυΐίθ 
ουαΐ οὗ 119 αποβίϊοι ; 6 Αροβίὶθ σοίθυσίης ἰὸ 
ΡῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ ποὺ 885 αἱ βου] οὗἁἨ ἱπιογργοίδιϊοι, Ὀυΐ 
88 ἃ 6ΔΠ6]0 ΒἈϊηΐηρ ἴῃ ἃ ἀδΡκ Ρ]8466, ΠΔΥ͂, 88 Ὀθ0- 
ἴῃ ΟΥ̓́ΘῚ ΙΔΟΤΘ ἄγη δηα βϑοῦσθ ἐβαμ οχίθγηδὶ 
ῬΙΟΟΙ͂Β οὗ ὑμὸ δβαιμθ σαί. ΗΠ ΠΟΥ Β Υἱοῦ ΔΥΪΒ08 
ἔτοια ἴδι9 δοηδβιἀογαίϊοι ὑπαὶ ἐπίλυσις ἰΒ ποὲ ἐδ 
Βα ρβοαυοπὶ ἱπίογργοίϑιϊοῃ οὗὅἁὨ ἃ ῬΡΥΟΡΏΘΟΥ δ χοδαγ 
εἴνθα, Ὀὰαὺῤ πὸ ᾿ῃ 6 }]ἐχοηΐ ΔΡΡΥΘθηδίου οἵ ἐδ. 
ἸΑΘΒΏΪΏβ οὗἩ (Π0 ῬΤΟΡΆΘΟΥ ουΐ οΥἨ τ Βῖοὰ (Ὀαὲ ποί 
ἰδίας ὁπ ἐδ ρατὸ οὗἨ [Πο86 ὈΥ ὙΒοΣὰ ἰὑ 18 Βϑῃι), ἐδ 9 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ 1ἰ86}7 δρτίηρθ. Τηΐ8 ΑἸδογὰ δοπβιάθρ 
ταῦθ} Θοπδχτηρα ὉΥ γίνεται, ὙΒ16Ὰ δ ἃ αϑαπὶ- 
ἀἶνθ, 88 Ὦθγο, ἰ8 ποἰτξεξέστιν, Ὀὰπΐ χαθοῦν ΒΘΘΙῺΒ ἰὸ 
ἀφηοίθ ογίσίθβ. 80. ἱμαὺ (9 βθη89 11} 6, ἐμαὶ 
ΡῬΤΟΡὮΘΟΥ φρτίπρϑδ ποί ομΐ ὁ} λιρπαπ ἐπίετρτείαοη, ἐ. 
8., ἰΒ ποῖ ἃ ῬΥοσηῃοϑύξοδι 0. τηδὰθ ὉΥ 8 τηϑδὴ πον- 
ἱῃ Ὑπδ0 6 ΙΔ68Π8 86 Π6 αἰΐογβ ἰΐ- Ὀαπί, οἷο. 
ΤῊ 8 Β66ΠῚΒ 8180 ἰ0 ὈΘ ὑμουΐθνν οὗ ΒΘη ΚΘ] .---Μ.} 

ΥΕΚ. 21. ΕΣ ΠΟ ὈΤΟΡὮΘθοΥ---Ἔ ον ΟΒοδβιὶ. 
-- ΕΟχί ον βυθδίαπιϊδιϊοη οὗ (δ Γογοχοΐηρς ρμοϑὶ- 
{10 πορδίϊγοΥ δηὰ ροβὶ ἰγοὶν.---Θελήματι, Ὠδίλνο 
οΟΥὔδ6 σαι86, οἷ. αὦ τέπι Ζ οἱ. 18, ΤὰλΘ ῥ᾽ ϑυγο, 
{6 ΔΥΌΪΓΑΓΥ Ὑ01}} οὗ Τλλ ἢ 88 ΟΡ ΟΒΌα ἴο ἰδ ϑρὲγὶς, 
οὗ Θοὰ.---Τὴο δοη80: Τὸ Ῥχγοἀποίϊοι οὗ ἃ ἰγὰθ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ ἀο068 ποὺ ἀδροηὰ Ὁροὰ (ἰ6 Θχ σοῖο οὗ 
τη 8 ᾿Β ΟΥ̓́Τ ΡΟΎΘΙ, 88 ἰὑ νγἃ8 αἰξϑιηρίοα ἴῃ ἐπ 6886 
οὗ Βοδίμθη ἀἰνί πϑίΐοη ---νέχθην ΒΆΒΎΨΘΥΒ ἰο ἐνεχ- 
θείσης φωνῆς, νοτΒοδ 17. 18, ἀπὰ ἀοποῖθθ ποὲ ἰδ9 
αἰίογϑηοθθ (80 0 οἰύ6), Ὀαὺ ἐπ 9 οτἱρίη.---φερό- 
μενοι ΘΟΥΓΘΒΡΟΙΒ ἰ0 {π6 61858108] ὑθστὴβ θεοῴφό- 
ρῆτος, -“θεοφορούμενος. ΤΉΏΘΥ 6 Γ6 “πη ρ61164, ὈοΣπΘ 
ὉΙοΩρ ὉΥ ἰμ6 Ηοῖν Ομποϑ, 1Κ ἃ βρ Ὀοΐογθ 
ἃ Βίγοὴς υἱἷπα, ὕπαρ {μ8 ἰπῆμπθηοθ ὑπΠῸΥ τὸ- 
ταδὶ ηθα Ῥαβϑῖγο, δἰ ἐμοῦ ἢ ὑΠ6Ὶ ὍῸΙΘ Ζ}}} 60Ὲ- 
βοΐουβϑ. ΦΦ θΟΡ 8 ΒΔΥΒ οὗ Βαίδδῃι, ἐμβδὲ π6 Ὑγ85 
ταοτοα γ ὑπ Ὠίνίηο δρ γι, οὗ, Η60. ἱ. 1. Οαϊ]ου: 
“ΠῸ σοϊδίθβ 88 τηῦσοὶι ἰο ἱπ γψασὰ ᾿ἸἸυταὶ πδϊοη 88 0 
οαϊνατγα ἱτὴρι.186, γοὺ ποῦ 80 ἐμδὺ ἰπθ Ῥγορμϑίβ 
Ἰοϑὺ 8}} 86]-σοπίγοὶ,"" Ῥβ. χῖν. 1.---ὠἀἰυλάλησαν (866 
ΑΡρδσγ. Ονὶν.) Τ 18 ἱποϊυὰθβ 4180 ὑμποὶν τ ἐλ ρθ, 
Αοἱϑ ἰϊ. 81; 5948. ν. 10. ΤμοΙν πρὶ θη ττοσὰβ το ξῸ 
ἀοιογιηϊηϑὰ ὈΥ ἰμ9 ΗΟΙΪΥ Ομοδὲ ποὺ ΟΠΪΥ 85 ἰο 
{μοὲν σοηϊοηίβ, Ὀπὲὶ, ἰπ ἃ σογίδὶῃ ΤΩΒΏΠΟΥΙ, 8180 88 
ἰο ἐμοῖν ἔοσταῃ.---ἄγωε Θεοῦ ἄνθρωποι, 6ἷ. 1 Τίτα. νἱ. 
11, Ῥδυι σα αν ἰηβίσυϊαθηὶβ οὗ ἰμ6 ΗΟΥ Ο]ιοβί, 
ῬΓΟΡΙΙοΙ8. οὐ ΟἰΠΟΡ ΒΟΙΪΥ θη. ΤΠ Ῥσόυθα (δ 
ΒΘΟΌΡΙΥ δηα {πὸ Θ ΘΓ Ό]9 ΘΟ δΡδοίον οὗὨ }160 ἐθ8ὲϊ- 
ΙΏΟΩΥ͂ Οὗ Ῥγόρθθου. Βυὶ 1ὑ 18 4180 ἰο βυρίοβέ (89 
οομοϊυδίοη, μαὺ ἄυθ τορεγὰ Ὀοίης δὰ ἰο ἐδθ 
τηδίϊου, ῬΓΟΡΏΘΟΥ τησδί ποὺ Ὧ0 ΔΡΌΙΓΓΑΥΙΥ ἰίοῦ- 
Ῥτοίοά, Ὀαυΐ ἱπ ὑπ 58602)86 οὗ (6 Ηο]γν αοβίέ. Βογ- 
πᾶσὰ βαυβϑ: “ἸΏ ἐμὸ δδῖρθ βρίὶ τὶ ἰῃὰ ὙΠΙΟῺ {8 9. 
ΗοΙγ ϑογίρίυσο 18 υσίϊέθη, ἰὑ τασδὶ ὃ9 τοδὰ διὰ 



πηαογείοοα,᾽ Βον ἰδ ΗοΪγ αμδοδὶ ἱβ {6 Ὀοδὶ 
ἰμιοσργοίοσ οὗ ΗΪ8 τόσάβ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Το οὐδ 68} ΟἸΌΤΟΙ χοδίβ Ὄροη ἐδὸ 
ἀου ]ο ἐουπάδίϊοπ οὗ (86 ρᾶυγο, πηδάἀυ](οταίοὰ 
ὙοτΙὰ οἵ αοά μπὰ {Π6 ρστοδί σὰ οὗὨ [86 δ, ΠΟΥ Β 
υδει βοαίίοι ἐβγοῦν ἔδὶ (ἢ 'π (μ6 βανὶπρ τιον οὗἍ 
Ουγὶβι “410 8 ΤΟΙΙΔΥΚΑΌ]6,᾽" Βα. γγ8 ΒΘΒΒΟΥ, “δαὶ 
ἐπ (9 ἄγοι ομδρίον οὗ ἰμῖ8 Ερίϑί16, θη τι ἢ 
1}0 ἀοβίχῃ οὗἉ ξογυγίης [86 ΟΠ ΌΡΟΒ δραϊηβὶ ἴ8]580 
ἰοδοβίπρ, (86 Αροβίϊο οσίοὶβ ὅγϑι (μδὶ Ῥυθοϊουβ 
αὶ} ἢ} ΠΘΥΘΌΥ ὙΥ0 ῬΟΒ8688 Υἱ εἰ ουβ 685 δηὰ οὁχ- 
ἰρὶν υἱγίαθ, δπὰ {μ6η ἐδ Ῥγθοίουβ βου ρα ΓΘΒ, 
ἐδ Ἰίχν οὗ [π6 τον] ἴῃ ἃ ἀδνκ Ρ]666.᾽" 

2. Μαγῖὶς 6 Αροϑ]6᾽ Β Δ Χίου Β σΔΓῸ ἴο 6806 ἰο 
Θ᾽ ΘΥΘΓΒ ἃ τσὶ τἴθη ἰοΒ. ΤΔΟΙΥ͂ οὗ ὑἰπ6 ἔπ πα δηηθηίδ] 
ἰγαΐῃα οὗ 86 οΒρεὶ αἰγοοϊθα αραϊπϑὺ (Π9 ΤΠΔΏΥ 
8180 ὑθϑ ον ϑ,, ὙΠῸ οὐθὴ ἐπθη ὈΘρ απ ἰ0 δ0}ν ὑπ τὰ- 
Βαῖγοθ. “Ῥοίδὺ {ΒΓ ΟΙΌΓΟ 88 οὶ οὗ ορίπίοη ἐπδὶ 
οΓΆ] ἰγδάϊ(ΐοη οου]ὰ ῬΓβοσυο {(Π|6 ΓΤ ΘΙΠΟΣΥ οὗ ΑΡο5- 
(ο]168] ἰοδομίηρ. [ὑ τγδβ ΤῸΣ ἐπ}8 ὙΘΡῪ ΣΟΒΒΟΣ ὑπαὶ 
8ὸ ὠγοίε; γΎοδα, 6 ἴογοίθ]]8, (δὶ (86 ἔστ ψου]ὰ 
Ὧο Ρογυογίοα ὮΥ ὕοΐσηθα γγοταβ (ΟΝ. 11. 8); ο 8.656 
86 ΟΡροβοβ ΗοΪὺ δογίρίαγο, ἐμαὶ 8, ὑπ ΒΌΧΣΟ ῬΤο- 
Ῥθοιο σπορὰ οὗ (80 ΟἸἹὰ Τρεϊδιηθηὺ δηὰ {116 ΑΡοβ- 
ἰ01168] ὁγ6- δηἃ 0 }- ]η688 οὔ ὅ6δ8 Ομ τἰδί, τ Ι ἢ 
ἰβ τ σιίθη ἰπ ἐπὸ ὈΟΟΙΒ οὗ 16 Νον Τοβίδιηοηί, 
οΒ. 111. 16. --πΚΟἸ.Β οπιπῖ 2. 

8. ΥΣΚ. 16 δηὰ {πὸ 901] ον ὙΟΣ 868 οοπ δίῃ 
διγοηρ οὐϊάθῃοο οὗ (86 Κο μαΪ Π6Π688 οὗ ον ΕΡ 8.16. 
δέου: “Ἴ1Ἰ6 ῥγοϑυρίίοι ὑμαὺ ΟΣ, ἀορπιδ8, 
ἰοδὶ πιο ΐοβ {πὸ {πο80 οοῃίδὶοϑα ἱπ {Π6 βοσοοῃὰ 
Ἐρίδι]6 οὔ Ῥοίορ ἔγοιι δορί ῃπὶηρ ἰο οπὰ, οου]ὰ 
ἴᾶνο οὐ γί παίθα ἰπ {Π6 τυϊπα οὗ ἃ γεν, ἰμ δὲ βυυ σἢ 
ῬΟΤΟΣ δηα 1Π]Πυτηϊπδίϊ οη, Β10}} ΘΒΒΌΤΣΘΩΟΘ Οὗ ΒΡΘΘΟἢ 
οουϊὰ Βεανθ οοδχὶβίθα ἴῃ {μ6 Βαῖηο Β00}] δ᾽] οη ρβί ὰθ 
οὗ ἃ 80- δ] οἃ ρίουβ ὕγϑδυὰ,---ἰῃδὺ {1:18 μυθολόγος, 
βιιου]ὰ ἱπίθη  ο}8}}}0 Ῥοσϑδομδία ἱπ ἃ ““δέεοαπα 
Ἐρώ 6 (89 ΑΡροβὶ]θ οχδβογιϊηρ, σοπίδββίηρ δπὰ 
ῬΤΟΡΒΟΒΥΪΩΣ ὈΘΙΌΓΟ ἷ8 ἀθδίμ, δηὰ γού ἤδτνθ {88 
δυάδοί(γ οὗ ΘΣΡΓΟΒΒΙΥ Τοηου ποίη 4}1} σεσοφισμέ- 
ψοὺς μύθους, διὰ [88] οηθονοα πὶ βυο ἢ ὁχ- 
ἸΥΔΟΓΑΪΏΔΥΥ Κηον]οᾶρο, δηὰ υἰϑῖπς δι οι} ὈοΪὰ οΥὶ- 
Κἰη Δ] ἰδησυδρθ---δυ ἢ 8Π ΠΥροίοβίϑ οοπ γα οἰ 
86 ννῖι019 ρῬευσβοΐομυ οὗὨ {86 ΟἾ ΓΙ. 18 ΘΟΠΒΟ᾽ο..5- 
ὩΘΒΞ, δηὰ (μ9 γτθ8] ἀοίθηδοτβ οὗ ἰδ 6 σο πη ΘΠ 688 
οὗ (ιιὸ ΕΡΐ8ι10 βου] ποΐ 6 δϑμδιηθα ἐο ΘΟ 688 
ἐν ορϑιὶν οἱ οὗἉ ἰμοὶν ΟὨ τ βίη σΟΠΒΟΣΟΌ 8} 688.᾽" 

[Νεκ. 19. οτάδηονί : “Α (ὌΓΚΟΥ, ρεσγβοπαί πρ 
Βι. Ῥοίον, νουἹὰ μανὸ ππαρηϊδοὰ ἰἢ8 ἐπιρογία 60 
οὗ ἐῃ9 ΒΌΡοΓπδίυ γα) νυ βίη Β ψουο ϑαίοα ΘΒΡΘΟἾ ΔΙ ΪΥ 
ἴο πἷτλ 086 Οδγδοίθν μ6 δϑβισ. Η ψου]ὰ 
δυο οχϑδιίθὰ ἱμοβο γευϑ᾽αἰΐοπϑ ΔΌΟΥΘ ῬΓΟΡὮΘΟΥ. 
Βυὶ {π6 ΑΡοβί]ο, όοβθ δμβαγδοί οσίβιϊο 18 δα τ Εἰ γ, 
ἦθ ποὺ ““6]αἰδα ὈΥ͂ 19 σγεαίπεδα 07 ἀΐξ τευεσϊα(ίοη,᾽" 
Ὀὰδ ἩΪΒΟΙΥ δηα ΒΟ ΟΣ δοτηηθηβ ἐλ ογαϊπατν 
“πεαπϑ οὐ σταζο, ΜὨΪΟΏ αὐΐ ΟΠ νἰΒι 18 η8, οΥ̓́ΘΥΟΓΥ αμ6 
διηἃ ΘΟΌΠΙΤΥ, ῬΟΒ5658 ἴῃ ἴΠ0 βδογϑᾶ ϑογὶ ρίῃγοβ, 
ὯΒ οὗ ΠΙΟΓΘ ΘΟΖΘΠΟΥ δηὰ γτϑ]ι [ῸὉΓ {Π6 Ὁ ΒΒΌΓΒΠΟΘ 
δα στον ἰη στᾶσθ, (80 ΔΩΥ͂ ΟΧΙΓΔΟΣἾΠΑΣΥ Υἱ- 
βίουβ Ὑ10}1 τ γὸ τοῦ Βαΐθα ῬΟΓΒΟΠΔΙΠΥ͂ ἰο ἢ ΐπλ- 
861}.᾽".--Μ. . 

4. Ἧο βῃου]ὰ σοηδίάον (80 ΤΥ ΔΕΒ ρυΓαίΐοη οὗ 
Φοβυβ ποὺ ΟἸΪΥ͂ 88 8 τλἱΓΒΟῸ]ουΒ ἰοΒυ  ΠΠΟΩΥ ἢ ἔδ- 
γοῦν οὗ Ηἰἷδβ Ὀϊνί πο τη ἰβϑίοι [ὉΓΡ 86 αἰβοῖ 168, Ὀμ. 
ΔΪἾ80 88 ἃ 8568] δοῖ ἰο ΗἾΒ ρΊοΥΥ ἴοσ Ηϊπηβο]. 8.66 
͵Βιῖον, 11., 198; [δρθ οἢ Μαίὶ, χυὶ. 28. 17. 1; 
οοῖ,, ελτιοίεδοπδοδαῇι, 1., 612. 

ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

δ. θ)Ὸ οίία {1 π|κΚ8 1 δίγδηρο ἱμαὶ (86 δι ΒΟΥ, 
ἷπ μἷ8 δυρυτηθπί, γοσγβο8 19-21, ἀ068 ποὶ φαοὶδ 88 
ΒΡΘΘΟΝ6Β οὗ ΟΒσ δὲ ΗἸ πι86}7 σοησογπης ΗΪ8 σοταΐηκ, 
8ἃ8 ΤΟΟΟΤοα ὈΥ ὑμ6 βυπορίϊβίδ; {πὶ ΟἿ. 111. 16, 
81.0.75 ἰδαὶ 6 τηυδὲ αῦο Ὀ66η δοαυδϊπίθα τι} 
(μ6πὶ, δὰ ὑπαὶ 6 Ῥ88868 ἰδθπὶ ὈΥῪ ὈΘΟδ56 ἰδ9 
ΤαΡρ᾿ ἃ βυςσοοδββίοη οὗ ἰ86 ἀδϑιγαοίΐοι οὗ 76 Υ 5816 τὰ, 
διὰ [89 δάἀγοπὶ οὗ Ομ τἰδβὲ δπποιποορα ἐπ ἰβοσω, μδὰ 
ποὺ Ὀ66ὴ γουϊβοά. Βιυῦ (818 Το Κ Ῥσχοοθθβ οὁα 
ΒΟΥ [8180 ῬΓΘιηἾ868, δπα 1ὑ Τοσιοὰ ρΡατί οὗ [86 
ΑΡοβίῖθ᾽ 8 ρδῃη ἰο δάνογί πο ἔο {πο ἐδβίοῺΥ οὗ 
ΟὨγἶβὶ, λοι ταὶ μανθ Ὀδοῃ ἀϊδβρυϊοὰ ὉΥ ἐδ9 
ΒΟΟΟΣΒ, δῃηὰ οὐ Ὑ ῚΟ ἢ} ἰΠ6 δαἀγογβαγίοβ, δἱ 8}} 
ουθηίβ, ἀϊὰ ποὲ ὑπ π ὙΘΥῪ δἰ χαῖγ, αὶ ἰο {86 ἰ68- 
ΟἸΠΙΟΠΥ ΟΥ̓ ΟΥ6- ]Π68865 οὗ ΟΠ γὶδί.--- 6] σβοι, 
Ῥενολοί., 812: ““ΤΒ6 Τῆϑηποῦ οὗ ἴΠ6 τογοϊδίϊοι οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ 8 ποὺ ΔΙ ΥΒ δοβίδίϊο; ἐῦ ΤηΔῪ 8150 60ῃ- 
βἰϑὺ ΟὨ]Ὺ ἴπ {π (πὸ τ], ὑπΠ6 ἐπ᾽ πκίηρ, απ ὰ 186 
ἔθος ρί γι ἐ-Ἰ1ο οὗἨ ὑδ6 Ῥγορδμοὺ ἴῃ 8 βίδίο οἵ 
[Ὰ}} δῃα τγαϊκίηρ βοΊ ρονοῦ 18 ταϊδοὰ δηἃ ὈΟΣΩΘ 
ΔΙΟΩΣ ὈΥ 8 ζοηι16, Ὀἰνίηθ ἰηβυοποο, τ Βῖὶς ἢ Ἀ6 
(δηα ε}118 18 1πά 506 8806) 18. 816 οἸοαυὶγ ἰο ἀϊ5- 
ὑἱηρσυΐϊδὰ ἤσουν {86 τγουϊείης οὗἨ Ἀ18 οὐσῃ δρέσῖι." 

6. Τμοθ9 ὙΠΟ, ἰκὸ πιϑὴγ δά βογυθηΐβ οὗ βερδ- 
γδιϊϑιϊο ἰοηἀθηςὶ68, (ΔΚ 8ὸ ομδϑ- βἰἀοὰ ἃ υἱοῖν οὗ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δαὶ ἐΠῸῪ γῥΐδοο ἰΐ δ᾽οηρβίάθ, οσ, ϑυϑθῇ 
δΌονοΘ 86 ψοτκ οὗ Ομ γῖβί, ρσουθ ὑπαὶ ἰ9 ἀδγ 888 
πο γοὶ ἀανποα ἰο (μεπὶ, δηὰ {παὶ (86 ᾿ωογπῖπρ- 
Βίδν [85 ποὺ γοὺ σΐβοῃ ἴῃ ἐμ ῖν θασίβ. Βαὶ 189 
Ῥγοίοσί ἐμαὶ (116 ἀδὺ 88 ἀδνεποα, Βα Υ8 Ἐ005, δῃου)]ὰ 
ποὶ οδι1ι86 Τὴ 6} ἰο (ἀἰΘβρῖβθ {μ6 ψοτὰ οὗ Ῥγορβθογ; 
{μὸν ΒΒου]ά σαί μοῦ ἱπαυϊτο ἩΒΘΙΒΟΥ ἴὑ 19 ἀδγ 

[7. Υ οταβινοσί : “ΚΠ οΓϑὶ οοῃ βίδα ἐμ» γοδαζέο;- 
ατν 86 Οἵ ῬΥΟΡΠΟΟΥ͂, Υἱς., ἰο ἰΓΥ 86 ΤᾺ ἀπ ὰ Ἔχου- 
οἶδα ἐπ: ν᾽ ίϊδησα δὰ ραίΐοποα οὗἉ δεέευεγε, δὰ ἰοὸ 
ἸΏ ΚΟ μηδοίϊευετδ ἱἰποῖλβοῖγϑδ (0 ὈΘσοΙη6 τοί εδες ἰὸ 
86, τ, πα ἐπδέγερθη δ ἴῃ ΘΒ Ὁ] 15 ης ᾿. ΧΖ. 
ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ Δα Ὀδθη ἰδίας ἐπελύσεως, ἰξ 159 ἐπίεγρτε- 
ἑαίΐοπ Ἀδὰ Ὀφοη ἀθοϊαγοὰ δὲ {6 Βδιηθ {ἰπ|6 τε 15 
ἀεἰίνετψ, {ΘΠ ΠΟῺΘ οὗἁ ἱμοβο τ ΧΆ] δ ἃ ῬΥΟ δ ΟΒΥΎ 
Ῥύγροβοϑ ψουἹά ἤλυθ Ὀ66 ἢ δηβπυοσοὰ. 78 [Χ]8]- 
ΤηΘηὶ ΟΥ̓͂ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἰπ ἃ ΤΩΔΏΠΟΥ οοηίγατῳ ἰ0 8] 
Ῥτγουίουβ ὀχροοίδιϊοη, Ῥσουοϑ ἐβὸ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἰοῸ ὉΘ 
δινῖηο.᾽--Μ.] ; 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊο ΑΡοβί]6᾽ 5 πιοϊϊο 18 ἐπὶ οὗἨ ἢἷ5 Μαβίογ: “1 
τουϑῖ τοῦς... .. ΜΈ} ἰἰ 18 ἀδγ; (16 πἷἰσδέ 
οοιμοὶ ἢ ΘΠ ΠΟ πηδῃ οΟΔΏ τνοτῖς.᾽"--- ΤΠ 6 ὨΘΆΓΠΘ58 
οὗ ἀοραγίυγο 8 Ῥον Υὗ] τηοίΐνο οΥΓἹ νογκίηρ ΚῸΣ 
{8μ9 Τωογά.---- Ὁ  Πο86 τὸ ἴῃ ὉΠΌ6] 1 οΥ ἀαδρῖδα ἐμ 9 
γτουϑ]δίΐοι οὗ αο(, ζ4]} Β ροσϑε! ἸΟ Β}Υ ἰπῖο [80168,᾽» 
2 ΤΏ 6885. ἰϊ. 11, Β6885860:.---ΟἸ ΙΒ Δ η  ΠΥ 19. 0076 6- 
εἰνοὶγ σίγθῃ δηὰ στουθα]θα ἔγοτῃ οὐ δῖ μἢ, δπὰ ἴἢ- 
δηϊο}Υ τοιιοὶθ δηὰ αἰ δογοπὶ ἔσοταῃ 84}} Βυδη ἀ6- 
ΥἱἹοΟ5, δα Ὀ)οοἰἷνο ορίπίομθ, δηᾶἃ Ῥδγβοῦδὶ ἐπι σὲ- 
Ὠΐηρβ.---Ἴὴρ (ΘΒ ἸΠΊΟῺΥ ΟΥ̓ ὑπ6 Ῥτορμοίβ δὰ 189 
ΑΡοβί]658 ὑνο ἱπητη ον 68 0]6 Ὁ] Δ 75 ἴον ἐδ δυρροτὲ 
οὗ (80 ἰσαΐ οὗ {86 ἀοΒρ6).--- αν ἴῃ [86 σοιτοῖ- 
βίοῃ οὗ 8ἃ βίππον.--- θη ἄοοϑ {πΠῸ τηοτπίηρβ- ὩΣ 
δτἶδβο ἴῃ ἰπ9 Βοασὶ ἢ Ὑ86 ἴγιοθ ΚΟΥ ἴο υπηάἀογοίδα- 
ἴῃς 0 τυογὰ οὗ Ῥγορίιθου.---Τ 6. βϑοσγοὶ οὗ {89 
ἔσο ἱπηἰογργχείδίίοη οὗ ἰμ9 βδογθὰ βογί ριυγεβ. 

Ξ'ΤΑΚΚΕ:---Τ ἜΔοΙ 6.5 τηυδὲ ποὺ ἀθεῖ δὶ ἔσο [6868- 
ἵπῷ, ὀχ μβογίίης διὰ δἀπηοη βίης, 1 Τίπι. τ. 18.-- 
τοῦ ποὶ ἩὙΘΑΕΥ͂ ἰῃ ὀχοσγίϊς ὁη6 δηοίμοῦ. ἔ0ΓΘ- 
τηοβὺ διηοηβ κοοὰ ψογκβ ἰβ {86 πους οἵ δδύδῃς 
ΒΟ0018 ἔγοσα 86 Ὀυγηίηρ, 748. γ. 19. 206. 189 ΟΡ»- 



ΟἼΑΡ. 1. 12-21, 

Ρογίποϊ 8 ἀΔ ΠΥ αἱ μαμὰ; γγὸ ταυεὺ ποὺ νγαὶὶ [00 
ἰ0-Ἰοττονν.--- ΤΠ οτο 18. πο ἶ πο ΤΟΥ οογίαϊη (ΒΔῃ 
ἀοαι ἢ, ποι ἶπα πιοτὸ πηδοχίδιη ὑπδῃ ἴπὸ ὑΐπιθ οὗ 
ἄραι. ΗΔΡΡΥ ἰβ 86 πιδὰ Ὑδ8Ὸ ἀΔ1}ν ᾿ἶγο8 88 1ἴ 
δ "οτο ἰο ἀἷο ἰο-ἄαγ, Εοοὶ. ἰχ. 12.-..-Ἰἰ σαπποί Ὀ6 
ἀφηΐοα ἐμαὶ αοὐ ὈΥ Βοτηθ Ῥθου]δδν στ 6 ΔΠΠΟΌΏΟΘΒ 
ἰο βοῦιθ ἐδ ἐΐθ οὗ ἐμοὶ ἀδαίμ, οὶ ἱμαθοᾶ 1 

γίτίυο οὗ ἱπηπηοαἱδίο γουοϊδιΐοη, θὲ ἴῃ υἱγίαθ οὗ 

Βομθ ἀδϑῃ ἐπιρσϑδδίομ Θομυθυ θα ἰο (86 μιοανῖ; αὶ 

{818 ΒαΡῬΘἢ8 Βδγάϊγ ἰο ὁπ9 ἱπ 8 ἰβουθαπᾶ: ἀθδγ 
ἔτσι, νδῖς ποῖ ἴὸ7γν 1ὲ, θὰὺ ῬΥΘΡασΘ ὈούΐΠΩ68.--- 

16 ξοοὰ ποι ΒΘΆΓΟΙΒ Βα Ἀθασα ἔγοτῃ ὑπ ὶγ 
ἰοδοἤοΥβ, ΟΣ Β66ὴ ἰπ ἔβοῖα, ὑμ6 Υ ΒΒου]ὰ ἀ1]} ΘΗ ]Υ͂ 

ΤΟΠΊΘΙΩΌΟΡ δον (μοῖρ ἄροοδβα, Ηθῦ. χὶϊὶ. 7.-- 

ΤΉοΒΟ ὙΠῸ Ττὰμ δον ν1}1- ο᾽ -ἰ6- 1808, νν 11} βίη κ 

ἱπίο ποσαβ868.. ΟΕ χἰβεδηβ ἅγὸ οἡ ὑμοὶν συδτὰ 

δραϊπδβὺ διὸ ᾿ἰσιῖθ. Ομ τῖδὶ δὰ Ηἰβ ψοσὰ ἐδ 6 

ἰστὰ Τὐχλν ὁπ ΟΣ ΜΨΆΥΒ, Φοθη Ὑἱ}}. 8]. ---Τ 086 

“80 δεοῖς ἰο βίου ν Ομ τὶδὶ πὶ οἴ μοσβ, δὰ ἀθβίσθ 
ἰο 81] ψονίμΣγ (86 οὔἕοα οὗ αἰοΥ στρ ΗἾπὶ ἴῃ 8 

ἸΏΒΉΠΟΥΡ ῬΟΣΙΏΥ οὗ [16 ΗΟΙΪΥ αΒοβί, τιυδὲ μᾶγθ οχ- 

νετίθπορά ψῖτὰ ΟἸμσίβί (που ρῖ ἴῃ δὰ ἰμέθσϊοσυ 
ἄοστεο, δὰ ἴῃ 8 ἀἰδογοπὶ γοὺ ἔσθ ΤΒΏΠ6Σ,) ἰἢ 9 

ΟΜ δπὰ βίου οὗ ΟἸγβὺ ἴπ ὑμβοπιβοῖνθθ, δηὰ ὃ6 

ΔΌΪΟ ἰο ϑροδκ δοοοσάϊηρ ἰο (86 ΗοΪγ ϑοσίρίῃσο 

ἔτγοτα ἐμοῖσ οσσὰ οχρογίθησο (2 σου. ἧν. 6).-- ἢ 

1.80 τῶὯο βυθοῦ ὑπ Θμ 861 768 ἰο Ὀ0 Τουπὰ 1π ΘΟ τ ἶβί 

{τοῦ ρη ἴδιιμ, αοὰ 8 886 Μ6}} ρ]θαδθὰ 88 Ὑ18 

Ομ χε Ηἰπιβοῖῦ, Εον Ηθ 88 Ῥθθῃ πιδὰθ σχρῃ- 
ἰοοΌθη6855 τπηΐοὸ υϑ, 80 ἰμαὺ ἴῃ Ηΐπὶ γ)͵ὸ 8.6 60ῃ- 

ο'ἀοτοά σἰχμίοουβ, 2 ΟοΥ. ν. 21.---  τδῃ, ἰμαὺ τί 

ὉΥ πϑίατο ἀατκ, βυθοῦ ἐμ 86 }7 ἴ0 6 τηδᾶ8 ἃ Ὀχὶραὺ 

Δηα δ ϊπΐηρς Ἰἰσηῦν τοῦ ρσῃ ἐμ τῖρδῦ 88 οὗἨ (89 

ποτὰ οὗ 6οἀ, οΥ ἰμοὺ ψ11}} ποί 866 {86 Ἰἰρμὺ οὗ 
Ββοδυθη, Φοδη υ. 8.---Π ΠΔίΘΥΟΣ ΤΘΙΠΔῚΠΒ 88 γοί 
ἀατὶς ἴο τ8 ἴῃ ἐπα ποσὰ οὗ ργΟΡΉΘΟΥ, 588}} Βογο- 

δἴϊτον ὈοσοΙΩ6 8}1} ᾿ἰχμί, 1 ποὺ 1 {818 Ῥγβϑηΐ (1110, 

Σοὶ, δοσογάϊηρ ἴο {μ6 Ῥτοιαΐβο ἴῃ Ῥδη. χὶΐ. 4. 9. 

10, βοὴ Ομγὶδὶ, (λ6 ἰσὰθ Μοσηϊηρ βία, 8.8]} 
δὐβα οὐ ἐμαὶ ρτοδὺ ἀδὺ ὈοΐΒ οὗ ἡπάρηηοπὶ δηὰ 
Ἰίρδε, 1 Οον. χἰϊὶ. 12.---ἶὸ 18 ὁποῦ ρα ἰο ᾿δυ8 Ἰοαγηΐ 
δοπιθι εἰπα ἔσο ἰμ6 νψογὰ οὔ Θοα. ΑΒ ἰμο Ἰίρὶ 

οἵ Δ Υ φύονβ τηοτο Ὀτὶρὶὺ αἴξοσ δύνῃ, 80 4150 86 

Κκπον]οᾶρο οὗ αοἂ δπὰ οὖν ϑανίουτ 9688 ΟὨνῖβὲ 
ταυδβὲ στον δῃᾶ ᾿ἰπουῦθδβθ.---ΗΟ] Ὁ δουρί 068 
ποὶ οοπίγαάϊοι 1186. ὙΤΒοιρὶ ἰὺ Βθ6πὶ 80, ἱἰ ἰ8 

ποὶ Βοθ.0. ΟΟΙρΡδΙΘ (ῃ6 ὁη6 τἱὰ ἐμ6 οἰμον, δηά 

γοῦ Ὑ|11 ἅπά {{|6 τποβὲ θθδυΐ α] ἀρτθοταθηὶ.---Αἀοα 
0868 ΒΟΙΥ͂ (βδ ποι 1864) τπηθὰ ἴῃ ΗΪ8 βθυυϊοθ, 8ὸ ἐπαὶ 
(ἢο80 Ὑἢοὸ σψουϊὰ Ὀ6 Ηΐ8 ᾿πϑί συταθηίβ, τηυδὺ 850 

Ὅ6 Ηἰΐθ8 ἰδιαρ]ε8 διὰ ὑός -ΒΠ008.--- ΘΑΒΟΠΔΌΪ]Θ 
Ῥτοοῖ οὔἐμο Ὀἱν᾽ ἰγ οὗ (λ9 Ηοὶγ αμοδβί: Ηθ βραΐζθ 
οἵ Γυΐϊατο (Βίηχδ ὈΥ (86 Ῥχορμοίβ, τ οὶ ἐπὶ ρϑ, 
ἴον {86 ταοβὲ ρασί; δύο οοτλα (0 ΡΆ58:; δαὺ {μ18 18 
0] Εν ἃ ψοσῖὶς οὗ (86 οπιπβοϊοηὶ αοά, 

ΟΘΕΒΗΑΒῸ:--- ΒΟΥ 18 0 ΟἾΟΥ Δ6Ο688 ἴ0 ΤΕΟΟἢ- 
οἰ] ϊδιϊοα πὰ Οαοα απᾶ ἴο ἔοτρίνομοθ οχοθρί 
τβτουρὰ ἰμ6 βου, [8. χἸ δ. 1; ἕον Ογβι᾿ Β ΒΚ 

δὰ ἰπτοῦυ ἢ ΟἸσδὶ ΟἉἹΥ δ. 16 τηϑθ ρδγίδ ΚογΒ 
οὗ ἰμοδο Ὁ] αβίη β. 

Βοοβ:---Ἦγοα ἴο εἶπ, ΤΠοΒ6 ποχκϑ, τοτὰβ δπὰ 
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ῬθὰΣ χοοὰ ἔγυϊζ, ογθῃ αὐ ἢἷ8 ἀοδί. ϑυ0}} δῇ 
ΟΠ 68 Σονδσαὰ οὗ στδοθ Μὶ1Π1 Ὀ6 κτοϑί. 

1,1800:---Ραβίοσαὶ δον ὄυθη ὑπο ἀθδίῃ.--Ὁ 
ΤῊ Ἰοῦδον οὗἨἩ 8 ἀορασχίϊηρ ρδβίου.- -Ἴ 6 ἄγη 
Ἰουπάαἰϊοι οὗἨ {μθ οἰ ζθηβηῖρ οὗ 00 ΘΑΥΘΕΙΥ͂ 
εἰ χάοτα, 
ΚΑΡΕΨ:--- 6 ἤγτη τϑϑβοὴ οὗ ον ἔα. ΤῊ 

ΤΘΆΒΟΙΣ ΓΟΒίβ, 1. ὁπ ἐπα ουϊναγαὰ ὑδβί ΟῺΥ οὗ {80 
ΑΡοβί]οβ δῃᾶ {8 "τωΐγσϑοϊ δ οὐ Ομνὶδι; 2. οὰ 8 6 
ἱπιναγά ἐοϑίϊσ ον οὗὨ ἐδ9 ΗΟΪΥ ΑἸιοβί. 

ΞΤΑΟΥ:---ΗΟΥ τ ΟΕ ΒΔ 8 ΙΩΘΥ δίορ 
ἴογνασγὰ ἴὰ ὑμοὶν ζδὶνῃ, 1. 1π 41} ὑπᾶὶ ἀθροπᾶβ οὰ 
{86 οοτλϊης οὗἨ Ζ26βὺ8 ἰπ {80 δοβῃ; 2. ἰπ 8}} ἱμαΐ 
ἀφροηαβ οα ἰδ οοπιΐῃρ οὗ 920818 ἰο φΊΟΣΥ. 

[οπ ΨῪὙ εκ. 18.-- ΠΙωδίταίίοη :-- Θὰ βΒοοχαΐθδ 
88 δρουΐ ἰο ἴθ ὑἰμ6 ροΐδοῃ, ἐο ψ οἢ ἐμδ9 ΑἸΒμ6-᾿ 
πἶδη ᾽υάρσοβ δὰ σοπάοιιηθα λἷπι, ΟΥο δδιοὰ 
ἦτα, “Βαὺ ΒΟ 8881} γγὸ ὈυΣῪ (160 7᾽ ϑδοογαίθβ 
ΤΟΡ θὰ, “485 γοῦ Ρΐθββϑ, 1 γοὺ σδῃ ἰδ Κθ 1η6, δᾶ 
Ιἀο ποὶ οἰχμὰθ γοῦν ρυγβυϊ. ὙΒθη β ΠΟΥ Βη}1]- 
ἱπρ δὰ Ἰοοκίηρ δ ὺ8 μα βαϊὰ : “"Εσίθηαβ, [ ὁδῃ- 
ποΐ Ρεγβιδᾶο Οτίίο ἐδαὺ 1 δι ἐμαὶ βοογδίθβ ΒΟ 
ΠΟΥ͂ ΘΟΠΥΟΙΒΟΒ ΨΓΠῈ γοὰ. . . ., δυὺ Π6 ἐπ ῖηκ8 
ἐδβαὺ 1 δὰ δ8 ψΒοτ ἢΘ 5}8]}] ΒΟΥ Υ 860 ἀοδὰ, δπὰ 
ΔΒΚΒ ᾿Ὼ6 ΒΟῪ 1 ψου]ὰ Ὀ6 Ὀυγὶοα, [πᾶγθ δ γοδὰν 
ἀφοϊατοὰ ὑμαὺ αὔἴδσ 1 βανυ ἀγυπκ (6 ροΐδβοῃ, 7 
δλοιιία πο ἰοησεῦ τεπιαΐπ ιοϊἢ ψου, διέ δλαἷξ ἀερατί ἰο 
ἀμ ΤκῚ  [εἰϊοϊιΐοα ο λ:6 δίεαεεα,᾽" Ῥ)αίο, Ῥλεάοη, θά. 

[ΒΕΟΚΕΚ:--ἢο δηα ἴπ τα] 68 οὗἁ Ρ]8068, 
ἤσοια 86 ϑασ] οὶ Ὀοοὶς οὗὨ δοτίρίαγο ἰο {μ6 ᾿δίοϑί, 
ΒΆΡΘΥΠαίΌΓΑ] ἱτ ρῸ]868 δηα ἢ] πὶ παίϊοηΒ δβουὶ θα 
ἰο {π6 ϑ»ἰτὶὶ οἵ ἀοὰ : αθῆῃ. νἱ. 8: χὶϊ. 88; Νυπῦ. 
χὶ. 28. 26: χχὶν. 2; 1 δπ. σ. 10: 2 Κίηρβ 1ἱ. 9, 
οἰο.: 1 σἤ σου. χὶϊ. 18; 2 Οἤγου. χυ. 1; ΝᾺ. ἰχ. 
80; Εποῖὶς. 11. 2; Ζοοῖι, νΥἱΐ. 12; Βον. ἱ. 10; 11. 7; 
ἦν. 2, οἷο.; νὰ σδῃποί ἀουδέ, ἰμαγοίοσο, Ὀυὺ [ΠΟΥ 
Ρτγοσθρὰ ἔγοτι Ηἰἷπι αἴ τταυβ, (πουρὶ βοπηθιϊ πη68 ἰΐ 
18. ποὺ ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ Οἰγιαθα. 80 ἱμπαὺ το δῖο ἴο 
Βόομουσ ἴμ6 ἰδἰγτὰ ῬΟΓΒοὴ 88 (Π6 ἱτηπιοαΐαῖο ἱηναγὰ 
ἱπβίγυοίοῦ ΟὗὨ τὴθ ἔγοσα ἰδθ ἐουπάδίϊου οὗὨ ἰδ9 
ψΟΥ]Ἱὰ; 88 Ηΐπὶ σὸ δαί ἢ δατηοηϊβῃθά, τοργουϑα 
δηὰ Βἰτίνοῃ τὶ {86 τὶσκοα: τγῆ0 δὲ πδγιθθα 
δηὰ οποοχγοὰ ἐμ 6 Βοασίβ οὗ {π6 Ῥίουβ 'ῃ 411 Εἰπ|68 
αι (86 τηδηϊ δοδίαἰ οη8 οὗἩἨἁ αοἀ᾽Β ν1}}, ψ ἢ ἀθο- 
Ἰαταίΐομβ οὗ Ηἶδ ἤδυοιν, νἱ τ ργθσοδυ 1058 δραῖπθὲ 
ὈΠΒΘΘῺ ἀλη ροΥΒ, τυ νι ῬτΟΙ 865 οὐὗὁἨὨ Ἂἀθ]γόσϑθοθ. 
ἤγοτη (86 ᾿θαυϊοδὲ δϑὶϊοιἑοηβ, τὶ ΗΠ18 ῬΥΘΒΘΏ6Θ 
πὰ ρσυΐϊάδποθ ἰπ 116 τοοβ ἰπίσίοαίο ἀἰ που} 0168.» 

“ Ψεκ. 21.---ὅοο Βρ. ΗυπΡρ᾿ 8 ϑδέγσιοπ οὔ 
Ταΐδε ]714εα8 ο Ῥτγορῆεον, απὰ ἐῃθ 8016 Ὑο]υτηθ 
Ὑ111 Ὅ6 Τοιιπὰ 8 τηοϑί γ᾽} 016 δἰ ἰο βιμἀοπίβ οὗ 
(86 αἰ συ! βιι)εοὺ οὗἩἨὨ Ῥγορίιθον. [ἐ 18 πε Ἰοὰ 
.«4π 7πιτοάμοίίος ἰο ἐλὲ διιαν οὔίλε Ῥγορλεοῖες,᾽" εἰο. 
γρὶ. δ οὔ ἰδ πόοσῖκβ, αὶ 4150 ρῃ ὉΠ18}6Ἁ Βοραγαίοϊυ. 
Ξο0 δἷδο ἢπ. Μούσλυιβ Εββδαὺ οὐ ῬΧΌΡΒΘΟΥ ἴῃ 
“Αἰάε ἰο Καϊιλ,᾽ ΒΡ. Ετιιοοττ᾿ Β Εββαυ οἡ βογὶρ- 
ἴαγο δὰ 15 πιουρυοίαϊτίοι, ἴῃ {Π|:6 Β8π|6 ὙΟ]11110, 
δὰ σπου ΟΒΟΒΎΟΒΤΗ᾽ Β ΕΒΒΑΥ ὁἢ {80 Τἴηἰθν- 

τί τἰη ρα οαα86 οἰ Ν ΓΒ (0 βὶπ, θυθῃ δἵοΣ 818 ἀθαίῃ. ᾿ Ῥγοίαιοη οὔ βογίρίυτο, πῃ {86 γοϊαπιθ “« ερίϊεδ (6 

ΒΑΡΡΥ Βο, οθθ του 8, ποσὰβ δὰ Ἡσὶλη6Β ἔδεανε ἀπά Κευίΐριοδ.""---Μ.] 

Ἀ 



24 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ 1. 1--1θα. 

ΑΣΑΣΤΕ ῖ :--- σε ς δραίηδί [86 ζΑ160 Ργορῃοὶδ ψ |ἢ ἀρ ῥιρ ως [ τοῖς ἰηον 8 Ὁ]6 Ρπῃ δ πιοηΐ, [16 ταῖθὰ ὈΥ ἘἮὮΣΘΟ 6 Χ- 
ΡΙΘθ8. 

1 Βυ(δοτο ὝΟΓ͵Ο ἴ8]86 ῬσΟρΡ ἢ Οἰβ 8180 διηοπρ' ὑδι6 Ῥθορ]θ, ούϑῃ 88 ὑΐϑσα β8}8}} θῸ 4156 
ἰβδο 6 ΓΒ διηοπρ᾽ γοῦ, ὙΠΟ ̓  ὈΥΪΨῚΪΥ ἦ Β88}} Ὀσιηρ ἰπ ἀδυληα}]6 Βοτοϑίθϑ," ούθη ὁ ἀθηγίης 

2 ὑπὸ Τιοτά ὑμαῦ Ρουρμύ {8 6πὶ, δπα Ὀτίηρ ἀρομ {μοι Β6 1 Υ68 ΒΠ Ὸ ἀοδιγιοίίοη. Απά σηδηΥ 
Β}14}} [Ὁ]]ΟὟ ἐπι6 } ῬΘΓΏ]ΟΙΟυΒ ἩΔΥΒ,5 ὉΥ ΤΟϑβοῦ οὗ Ὑ βοτὰ {Π6 ὙΔΥ οὗ ἐγαί δ Β}}8}} θ6 6υ]} 

8 βροίζοη οὗ. αἀπηά ἐβγουρῃ οονοθίουβηβββ 818}} ἔμποῪ τ 0} ἔδϊρηθα ποτ ἀβ τᾶ κα τηθγοδα- 
ἀϊβδ ΟἹ γοι : τ οΒ6 γπἀρτηθηῦ ΠΟΥ οὗ 8 Ἰοηρ ὑϊπ|6Ὁ ᾿Ἰροτοία ποὺ, δηὰ ὑμῖν ἀδηηπαίϊου 

4 β] απ οσϑί πού. ΕῸσΣ 17 οὐ βραγϑά ηοῦ {86 δηρδὶβ ἐπαῦ βἱπηθά, θαῦ σαί ἐλεηι ἀοτχῃ 0 
δ 86}}, διά ἀο]νοτοὰ ἐΐεηι Ἰηΐο0 ΟΠ 818 οὗ ἀδυίζηθδβ, ὑ0 θ6 τοβοσνοὰ 19 πηΐο ἡυάρτηοηῦ : Απὰ 

Βραγοᾶ πού ἰδ ο]ὰ ποτ]ά, Ὀαὺ βαγβα Νοδῖ, {μ6 οἱ ρῃ ἢ ρεγβοη, ἃ ρσϑδοβοῦ οὗ τὶ σῃίθουλ- 
Θ. η688, Ὀγπρίηρ ἴῃ (6 βοοά ἀροὶ ἔδ6 που] οὗὨ {π6 προάϊγ; Απὰ ἑατηΐηρ [86 οἰε168 οὗ 

ϑοάοτῃ δῃὰ (ἀοσηοσυδὴ ἰηΐο 8868, ΘΟ ἀοιηηθα λεηι 1} 8π ον ΠΓΟΥ͂,, τιδιιηρ ἑλδηι δὲ 
7 Θηβδια ρα ππΐο {8086 ὑμαῦ ΔἵΘΣ ΒΒου]α ᾿ἶγ8 ἀῃρΌΑΪΥ ; Απά ἀπε] νον " [δύ 1,μοὗ, νοσχϑά 
8 τιν (6 Δ] ΕΠ γ ΘοηνθγβδίοηἹ οὗἨ (Π6 π|]οϊιοα : (ΕοΣ (Παὐ στρ ΘουΒ τηδη ἀν 6] ν᾽ ἀιποηρ, 

(68, ἰῃ Βοοίηρ δηα Ἠϑδυϊηρ,, γοχϑᾶ Ὺλὲβ σἱρηιίθουϑ βοὺ] ἔγοταῃ ἀΔΥ ἰὸ ἀδὺ ὙΠ} ἑλεῖν ὑη- 
9 ᾿ἰαττὰ} ἀθοα8:) ΤῈ Τιογὰ Κπονπο ΒΟ (0 ἀο] νου (μ6 ροάϊγ ουὐ οΥὗἹἁἍ ἰοτηρίδιϊοη, δδηα (ο 

10 τόβοστθ 86 ἀπ᾽υδε} ἀπο ὑμ6 ἀΔΥ οὗ ἠυάρτηθηῦ (0 6 ραπίβῃοα: Βαὺ Θμ]6Ηγ ἐμοὶ (μαι ΄ 
νὰ ῖ αἴτον ὑμ6 Π68}} 1η 16 ᾿πδὺ ΟΥ̓ Ὁπο]οΔ πη 638, δῃἀ ἀοβρίβα ρουθγημλθηῦ. 

ΨΕΙΒΟῚ. [οἵτινες οὗὨ ἃ ο1Δ48, ποὲ πἰπι ΡΥ ΘΠ Πρ [ἢ9 ἐπάϊνί ἀυ815. ΑἸίοτά.---Μ. 
δ παρεισάξονσιν, ἴο ὑτίης ἰῃ Ὁγ ἴμο δἰά9 οἵ (π αρ ἃ), ἰπἰγοάιοθ Βυγτ ρΡἘ  ΟΤΠΒΙΥ.---Ἀ1. 
δαὶρέσεις, Πογοκίοδ, ἕ. 6.,) ΒΟῚ ΓΟ δ ἢ ἀοςῖσ Π66 Τορυ κΚηδβπηΐ ἴο 1η9 ἔτη (ἢ.---Μ. 
4 Βοῖΐῃ ἀρνούμενοι δηὰ ἐπάγϑ ντΤας ἃτ0 ἴο Ὀ6 οοπηοοϊοα ὙΠ παρεισάξουσιν. ΤΟΥ͂ δΔζῸ ποῖ, μον- 

ουοῦ, ςοοογα! δῖθ ἴο ὁδο οἴποτ; 88 ἐπάγοντες μσδὲ Ὀ6 δῃηῃποχϑὰ ἴο ἐπ οδῦδο οἴτενες. -.. ἀρνού- 
μενοι. ὙἾδΠΟΣ, Ρ. 368.---Μ.] 

[ἀοττηδ: Βαϊ ΤΠ ΘΓΘ ἈΓΟΒΘ 8150 [4189 ργορμοίδ διοτρ [6 ῬΘΟΡ]Θ .. . . ὙΠῸ ἈΓΓΥΠῪ 8881} Ὀτγίτισ ᾽πὶ βο πο μόβοα 
ἀοσίτίῃοθ οὗ ἀοαϊγυοσίίο, δὰ θη ΓΒ οὗ ἔπ Μαδῖοσ Ὑπὸ Ὀοῦρμς ἔποαι, ΘΟ} ]9 ἔδδιὲ Ὀγίηρ ὉΡΟΏ ἔδοῖι» 
βεϊνοθ διὰ7νὶ {τ ἀοδί τις 0. 

ΤΥδιδἰκῖο: Βαϊ Π6ΥΘ ΓΘ . . .. Ὠογοδίοϑ οὗ ἀοαί υοίοη ηἃ ἀδηγίης. .. .- Ι. 
Ψοιο 2. [ὃ ἀσελγείαις,Α. Β-Ο. Κα! 1. Ὁοά. Βίη. ἀσελγίαις. Βοος. ἀπωλείαις.-Μ. 

6 Ας, σοὐ. Βίπ. (7) τοδᾷ ὃ ὁξα ἴον ὁ δὸς.--Μ.]} : 
[Θογμιδῃ : . . . .« με!ν Ἰἰοοποῦθηθαθ . ... .- Μ. 

Ψογϑο 8. [ΤΟ οά. Βίη., ἐκπορ. (δ " ἐνπορ.).--Μ.} 
δέκπαλαι, ἐ2 οἰἶπα, Βοηροϊ.--;. 
[Θογδῃ : Απὰ δηδγοα ἰῃ σογοίουθηοδα .... ἀϑοοῖνο γοῦ. 
Ἰταπδὶδίο: πὰ ἴῃ σονθίοιδηθδα.. .. . ΤΔ ΚΘ ΠΠΟΓΟΠΔΠΩ80 οὗ γοι . . . .-- Μι]) 

γογο 4. [9 σειροῖς, Α. Β. 6. Οοά. Βίη.: σεροῖς ζόφοις (5 5 ζόφον); θ6., 8]. σειραῖς.--Μ,] 

Βοος, δον το πρη κόνο σε: Α. Ὁ. ΦΦκα]. κολαζομένους τηρεῖν; Οοὰ. ΒΒ. κολαζομένους ΤΥ ιν. 
Β. (Μαῦ Ο.5 Κα. 1... ΑἸογτὰά. “ΤῈ9 ΓΟ] 605 δΙΘ ἰῸ ρτοδῖ 60 οἱ ἕγοιη ἴῃ οομείποὰ ἰ δηθηο9 οὗ ὅπ49 

ἷ δῃὰ τ. 9 Ὀοϊον." ΑἸὐγά.--Μ.} 
Ὄϊοι] ἢ ρτοίογβ τ. 9 τοδϊπρ, τετηρημένον ς-“ἴΠ 0890 ὙΓΠΙ Ὦ οἿ66 ΒΒου] ὰ Ὦδλγο ὈΘΘῚ τοδοσυοα ἢ 1ΔΟΉΤΔΗΣΙ : 
κολαζομένους τήρειν. 

οσθδῃ :΄. . « .« ὃδαῖ οδοῖ το ἴῃ Ὀομὰδ οὗ ἀδσῖίχηοδο ἰηΐο 861], δυμὶ οοταπα ἰοὰ ἐδ θῃ;, ἑΏ οχάος ἰο 6 τορεγτϑᾶ 
υηῖο 89 δδὶ υἀκτηοηί.--Μ.} 

Τοσθο δ. [ςΘογμιδῃ: . . . . δηἀ Ὀγοβογυϑὰ ΟἿἹῪ ΝΌΘΙ.. .. ἐδο Ὠοτα]ὰ οἵ σἱρβίθουδπηοδα. 
Ττδηδϊδίο: .. .. δυὲ ργοδογτοὰ ΝΟΘΔΉ, ῬΥΌΔΟΠΟΣ οἵ... .-- Μ 

ατοο 6. [Θοιτηδῃ: . - « « Θομάοιπποα ἴδοι ἴο ΟΥ̓ΟΤΤΏΓΟΥΓ, ἰαγίῃρ, ἀονγ 81 ΟΣ Δ ]6 οὗ ἩΔΣΏΪΩΘ [Ὁ [8086 . .. . 
ΠΤΑμδἰδίθ: .,. . ἰαγίῃς ΟΥΏ δὴ ὀχϑιιρ]ο οὗ (ἴ0860.--Μ. 

ΨρΙεοΊ. ΠῚ ἐῤῥύσατο, Ἀδο., Α. Β- 5 540.,νΔ]. ἐρύσατο, Β. 5", πκωξ, πω ἢ 
τῆς ἐν ἀσελγείᾳ ἄναστρο φ ἢ :--Οὧὁ6 ἰάεαΔ. Βομανίου ἢ ΠΕ ουδη 686. οι 008 ὈΘΘΔΥΪΟΟτ -- 

Μ 

ΡΓΟΡ οἰ8.᾽ Ηδθ τρδῖκοθ (6 ἰγδηβ᾽ 0. μὐὴμο νὰ 
ἤφσοῃοθ ἰοὸ ἐμὸ ἔδῖβο ὑγορῃ οί ἴῃ αὐτοὶ, ἱπ ΟΥ̓ 

ἘΧΕΟΣΤΙΘΑΥ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΘΑΣ, {πδὺ (86 ὈΦ᾽ ον τα τ τ μι μὲ ψυοῖθ ταΐσοὺ ποὶ 

Οοπηεοίδοη :--- 0 ΑΡοβίϊΐο, δανυΐίπῷ οχβογίϑα | Ὀ6 δἰδγιηϑὰ αἱ {8.8 ΔΡὕΌΡΘΔΓΑΠΟΘ Οὗ ΘΥΓΟΠΘΟΏΒ 686 }- 

ἐβοῖα ἰο αἶνο δἰἐθηϊίου ἰο ἰλ9 Ῥγορθθου οὗ ΗοΪγ [6τΒ. Ῥδυϊ α͵βὸ δὰ ῥτορμεβίθα σοποοσπίῃρ βυοὰ 

βοτὶρίυγο, οἈ. ἱ. 19, ΠΟΥ͂ ΒΙΏΒ {πϑ) διζϑίηϑί ᾿ ΘΥΤΟΏΘΟῸΒ ἰοΔΟΒΟΓΒ, Αοἰβ χχ. 29. 80. ΤΏοΒβ6 86- 

{86 ἴε150 ῥγορμεὶβ, ἀο ποδιϊηρ ἐμοῖσ ομδγδοίονρ Ϊ ἀυσουβ 8.6 τοΐοστοα ἰὸ ἴῃ (π6 ΕΡ᾿βι165 ἰο ΤΊ ΒΥ 

δηὰ εἀτογίϊης ἰο ἐμεὶν ὕθασῦυ} οῃά. Α8 δ οἴϊθῃ δηὰ Τίϊαβ, {πὸ δταὶ οἵ Φοἤη, δῃὰ {ἐμὸ Ὀοοἷς οὗ Βε6- 

(6 Κ88 ὉΡ ὑμὸ γγοχὰβ οὔ ουν ᾿ογὰ ἴῃ {8ὸ ὅτοι Ἐγρίβι]ο,  υτοϊαϊΐοι, δυαϊ οβρθοΐδ!ν ἰπ [86 Εγίβ8ι19 οἵ Ψυάε. 

50 δο ΘοΙΒ 1688 δυο Βοτθ ἰὸ ρῬαδβαρβοβ 1116} 10 ἐμοβο τυ ἰησ8 (ΠΟΥ ΔΣΘ ΤΟΟΒΕῪ ἀεδοτί θὰ 84 

Μαῖι. χχῖν. 11. 12; υἱὶ. 1δ: ἤΒονγασθ οὗὨ ἔδ]80 δἰγοδὰγ οχί βίᾳ. 



ΟΗΑΡ. ΤΠ. 1--10. 

γξκε. 1. Βαϊ τποχθ γοῚῸ 8166 χορ ϑὶβ 
815ο---ἀοδίσχ ΟἿΟΣ. ---Βοβίοϑ ἰμ086 ΒΟΙΪΥ͂ τὰ 68 
οἵ αοἄ, (λ6Γ6 ὙΤΟΓ6 8180 8186 ρσορμθὶδ διλθῃς (80 
ΡΘΟΡΙΟ; ἐδ ἰβίουυ οὗ ΑΒδῸ ΒΒΟῪΒ {π18, {86 ὈΟΟΚΒ 
οἵ ἐλ Ῥγοροὶβ Ζϑγοιιΐδὰ δηὰ Ἐσοῖϊῖοὶ σοῦ ἱἰ 
ἸΏΟΤΘ ῬΑΓΓΟΌΪΑΥΪΥ, ἀπά τον. 1δ, θοονν, αἰτὸδ 8 
ΕΔ ΡΪ6 ἰπ {Π6 6886 οὗἩ ΒΑ4]58Π).---ψευδοδιδάσκαλοι 
ἰουμὰ Π6ΓΘ ΟἾΪΥ, ἰοσπιθὰ ΔΕ ΔΙ ΟΠ ΟΌΒΙΥ ἴοὸ ψευδολόγος, 
1 Τίπι. ἱν. 2; δῃὰ ψευδοπροφῆται. [ΑἸ οτὰ τοι Κ8 
ἰλαὶ ψευδο, ἴὰ (8 ἸαϊίοΣ, 18 διηδίχαουβ, ἰδ6 νογὰ 
Βεΐηρς οἰ ΠΟΥ δ θ᾽ ΘΟ ἐγ σευ ύθῃ 6.5, ποί Σ68] ὑΧο- 
Ῥμοίβ, οὐ ΟὈ) οι νξξρεορμοθῖθσεβ οὗ ζ8189 (ἷῃ ρ8; 
οἵ. 0 ἐμ Ἰαΐίον, 761. χῖν. 14, 1ΧΧ,, ψευδῆ οἱ προ- 
φῆται π Ἵν... 15. 1δ; χα, 28.--- 
Μ.] τοι οἰπ: “Νοὲ 8 ργορμϑὶ Οὐ. ἔθδοιοῦ ὙΖΒῸ 
ῬΓΟΡΒΘΒΙ6Β ΟΣ ἰθδοθοδ ζαἰβοιοοά, Ὀυΐ οὯΘ τῖῶο ἴδ 
ποί δ Ῥτορμοί δῃὰ γοὶί ἴδ1560}γ ὑχοίθμαβ ἰο ΌὉ6 0η6, 
οἵ. 2 (ογ. χὶ. 18; Βιον. ἰ1. 2.---ἰ Βοίον πιδῖκο ψευόο, 
ἰῃ ψευδοδιδάσκολοι, διαί χυουβ, ἀπ υπδοτβίδπά 
ποὺ ΟἾΪΥ ἀπδυ Πουΐσοα ρῥγοίθηα 75, Ὀυύὺ 4160 ἰ686}- 
678 οὗἁ [Δ]βοιοοὰ.---Μ.7---παρεισάξουσι, ποὺ ἰο Ὀτίης 
ἐογπατά, Ὀυΐ ἰο Ὀτίπρς ἴῃ Ὀθ8146, ᾿ἰΣοά 06 ΒΘΟΓΘΙΪΥ. 
ἴα Φυὰθ ΟΘΟΌΥΒ ἐδ6 δἰ ταν ὑθτῖὰ παρεισέδυσαν, 
{88} στορὲ πὰ ὑβσγουρὶι 8 ἴδ]βδβο ἄἀοοσ. ἘΒϑηροὶ: 
ΦΒοδΙάΘ ἐπ Ββδ]υίασυ ἀοοίγϊ πο οὐ ΟἸγῖδί."" - - 
Αἴρεσις ἔἴτοτα αἱρέω, α ἀοοίγϊἶπο, ἃ 86}:00], 8 δθοί. 
ἴπ (6 Νονν Τ᾿ οδίδιηϑῃί [0 18 Δρρ! θα ἰο (Π9 τοὶ]: αἴοῦβ 
Ῥδγίϊοδ δος (06 ἰδίου. ΨΦοὁν8, οοπίϑησϊηρ τὺὶΐὰ 
056 δηοίμου, Αοίβ νυν. 17; χυ. ὅ; χχυΐ. ὃ; ἴῃ ἃ δὰ 
80.860, οαἷι. Χχΐγν. ὅ. 14; χχγ]ὶὶὶ. 22. Κ0 Θβρϑοΐδ)γ, 
ΤΙ 111. 10. “Α τῦδῃ ἱπαὺ 18 δὴ μοζοίΐο. . ... 
ταλοοὶ.᾽ [Ιὑ ἀοποίθβ υοϊαηίδυυ, ἀοἰ θογαὶθ ἀ6- 
Υἱδιπρ ἔσγοσα ῬΌΓΣΟΙΥ ΟΠ τ βίλδη δνίϊ6168 οἵ Ὀο]τοῖ, 
Ἰοδάϊπς ἰο αἰνἰβίομβ ἱπ 86 ΟΒύτχοΙ, οὗ. Ηθγσζορ, 
Κεαὶ. Ἐπενοῖ, Ατὶ. Ἠδγεδῖδ.---" Απωλείας ἰπθηδὲᾶ 08 
86 ἰάθ8 οὗ αἱρέσεις. Νοὶ 411 ΒΕΓΟΒΙ68 Δ.ΥΘ ΘΑΌΔ]}Υ 
Ῥοσχηϊοίουδ, οἱ 4}1 Ἰοδὰ βοὸ ἀδοϊ ἀθά!]ν ἰο ἀεβίσυο- 
ἴση. [Βουδε} τ Βοίμ6 ΣΡ {818 αἰδιλποέΐοη δὴ Ὀ6 
ἄστη; ἰὺ ΘΟΥ ΔΙΏΪΥ ἀο68 ποὺ ρογίβὶπ αὐ τένι; (8.680 
[4180 ἰεδ 6.8, ὙῸ ΒΌΓΣΤΘΡ  ΟΌΒΙΥ Ὀτίπρ ἴῃ 8186 
ἰθδοιίηρ Ὁ ἰ0 8146 οὗἁ {0 ἰσυθ ἔαϊί, Ὀστίης ὍΡΟΣ 
ἐποπιβοῖγοα ἀοϑδίσγυοίϊομ. ΤΊ οἷν ομα 1β ἀδδιχυοίίοη, 
εἴ. ῬΕΠ]. 11. 19.---Μ.] 
Ὠομίθσβ οὗ ἴ:09 ἥαδῖοσ ἴδ Ὀουκζδι 

ἘΠ.6Π|.--- ΠΟ δϑϑυσηθβ ἰμ αὐ ὑμ6 ὑτοὸ αν οὶ 68 
ἀρνούμενος ἀπ ἐπάγοντες τὸ ποὶ οδοτάϊηδίθ ἰο 
680} οἶμον, Ὀυΐ ἐμαὶ καὶ---ἐπάγοντες 8 ἰο Ὀ6 δοη- 
πεοίρα τὰ (ἢ 6 ᾿τὶποὶρ8] νοῦ ἰμ8: “ΠΟ 5}}8}} 
Ὀσΐης ἴῃ ΘΟΥΤΌΡ ϊηρ ΒΟΡΟδὶ68, δῃὰ α͵80, ἀθηυΐης 
(16 Κοντὰ, Ὀσίηρ ὍΡΟΣ {ποιοῖτο 5 Βν Ἷ ἀδδίχασ- 
ἔἴοπ; "7 ἰοο διειδοϊδὶ. ΟΥ̓ΠΘΥΒ ἰδῖκο καί ἴονῦ ευεη, 
“ευεη ἀδηγίης ἰμο Γογα,᾽ Ὀυὲ {18 υδ6 οὗ καΐ ὁΔη- 
ποί Ὀ6 βυϊδίδης δίοὰ. ΗΌΓΠΟΙ ῬΣΟΡΟΒ6Β ἰο ἰδῖκθ 
{πὸ Ῥαγιῖςῖ}16 ἐπάγοντες 88 {16 νεγδμπι ἢπέίωπι, Ὀαὶ 
Νοῦς ΔΗ͂ ΔΏΔΙΟΡΥ. ΤῈῸ οοπδβίσχυοίἑοη, δον- 
ΟΥΟΡ, ὈΘΟοΙ68 αυ118 βἰτωρὶθ ὉΥ (δικίπρ ὑπ6 ἰδγθο 
Ῥαγι οὶ] 68 οοὔγαϊπαίθ δηᾶ δ1κὸ ἀδρομάθηὶ οὴ 
ἔσονται, δια τηαἰκίηρ ἐπάγοντες ἴο ΤΟΥ ἴὸ {86 ὑτγο 
οἴδεθεβ οὗ βοάυοοσβ, τι ϊουὶ ἀἰδιϊη κυ βης {ποτὰ 
ἔτοπῃ ὁδοὶ οἰμοῦ. Τΐβ ργθοϊυθ8. 9 ΠΘΟΘΒΒΙ͂ 
οἵ οδδηρίης ἰμ6 δοπδίσυοίΐοη ΜᾺ110 καὶ Τί 18 
8 πϑὺ8] εἰ χηϊδοδίίοη. μὸ βϑοοοπὰ ἔοστα οἵ 86- 
ἀυσογβ 18 8 βροοΐβθβ οὗ {86 ἔοσιηοσ. ΤῈΘ ἰθυπιβ 
παρεισάξουσιν ἀπ ἐπάγοντες ΘΟΥ̓ΤΟΒΡΟΠπΩ͂: {(Π6 γ ἰη- 
ἰγσοάποο ὑπο ῖὶν ΘΥΤΟΥΒ ὈΥ δίθδιίῃ, Ὀὰὺ (ΠΘΥ ἀτὰν 
ὌΡΟΣ ὑπο πιβοῖνοβ ΟΡΟῺ δπὰ τηδηϊοβὲ ἀδβίποιΐοῃ. 
[16 τοβου δα ΕΟ ὕ]10 Γ᾽ Β σΘοπϑίγαοιίοη ἴῃ (6 
ἰΓδπδ]δίίοι, δηα τὰδὺῪ ἐμίηκ 1071685 τί δοῖα] ἐμ δὴ 
δυκπασὰ. Τὸ οοπδίχιοίίΐου οὗ ΑἸΐογτὰ (τ 0 

ἴδ κοβ καὶ 88 ἐδθ βἰπιρ]ο ΟὐΡι]8, δῃἃ γὑοζδασδ 
ἀρνούμενοι 88 Βιδηᾶϊηρ ἴῃ ἐμ Ρ]8δο9 οὗἩ ἐδο δηϊθ 
γον, οδοταϊΐπδίθ τι παρεισάξουσιν, ο]]οντοα, 88 
8 ΘΟὨΒΘΟΊΘΠΟΘ, ὈΥ ἐπάγοντες κ. τ. Δ.) Βοθιηβ 1ϑαβέ 
αἰ δουϊο; ΒΘ ΤΌ οΣΒ “δπὰ ἀοηγίηρ ὑπ9 Μαβίαν 
8.0 Ὀουρσπὶ ἔμοτα, Ὀτἱηρσίπρ ΠΡΟΣ {ΘΙ ΒοΙ͂γ 68 5 
ἀοπίγυοίϊοι.""--Μ. 

Οὗ ἰλε Μαείον ἐδαὲ δουσλὲ ἐλεηι.----δεσπότης ἃ6- 
δοΐθβ δὴ δβοϊυΐθ ΧΌΪΟΡ [8 δαίοοταί,---Μ.} οἴ 
Βομάπιθῃ ΟΥ 8[δυβ. [ὲ 15 υδοὰ οὗ ἀοἀ ἰδο Εδίδπον, 
Γμαἷὸ 1ϊ. 20; Αοἰα ἰν. 24: μου. υἱ. 10. Ἡδσο ἰδ9 
οομέοχὺ ΤΘΑΌΪΓΟΘ 8 ἰ0 ΔΡΡΙΥ 1ἰ ἰο ΟΕ" τἰβὲ, οὗ. υάφ 
4, διὰ Βον. ;. 8, σβόσο ΟΝ χὶδὲ 18. δα] οὰ ἐδο Α]- 
τοὶσίγ. ΤῊ ὕοστη δβυΐϊὶβ ἀγοράζειν θοίίοΣ ἐμ 8ῃ 
κύριος.--οἴ ῬοίοΥ ἱ. 18, 88 λυτροῦσθαι ἴοτ ἀγοράζειν, 
86 ἴοστοον οὗ ποῖ ἱπάϊσαΐοθβ (80 ἱπδηϊ ον ργθ- 
Οἱ ο1818 ΣΔΏΒΟΙΩ, σΘΠΘΥΔΙΥ ἐξαγοράζειν, ἰο ὈΌΥ Ό86Κ 
ἔγομι, οαὐ οὗ, 68]. 111, 18; ἰν. δ; ἘρΡΆ. γ. 16; 6], 
ἷν. ὅ. Το δἰ ρ]9 τήν ΟὐΟΌΪΣΒ δύ 1 Οου. νἱ. 
20; Βν. νυ. 9: χίν. 8. 4. ὍἋΟα]ου: “Τ}}Ὸ ὕϑῃβοῖω ἰδ 
ὅπιὸ Ὀϊοοά οὗ Ομ κὶβί, Μαίί. χχ. 28. Ηο, ἰο βοΐ 
0 Β88 Ὀθθῃ γμαϊά, 8 ἀοα, γο οἰιοθγυ μοϊὰ ὰ8 ἰῃ 
ῬΥυΐβου, ὙΒΟΣΘΔΒ 06 ἀοΥ]] ἰβ ΟΕ] Ηἰβ ῥσίβου- 
ΚΟΟΡΟΣ, ἔσουλ ἰμ6 δπὰβ οὐ σψδοῦὶ ΟἸσὶθὲ ᾿85 ἀ6- 
Ἰνογϑὰ υ8, Ερδ.. τ. 2; ΗθὉ. ἰχ. 14. Θοὰ ἴπ νυἱσίαθ 
οὗ Ηἰδβ ἡπβιΐο9 γϑαυϊγοὰ ἃ ΥϑΏΒΟΙΩ ΤΣ ΟΌΓΡ ἀθ] ἰγ6Γ- 
8ὴσθ; ἴῃ Ὑἱγίπαο οὗ ΗΒ ἸΠΘΓΟΥ Ηθ δοσορίϑὰ ἐδ 
Ττϑβοῦ, ἩΔοΩ ΟἸγδὺ ραϊὰ ἴον υ8.᾽---ΟοτῖδοΣ 
ΒΔΥΒ: “ΤΏΘ8Θ ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ ἰΘΘΔΟΊΘΣΒ πδα ΔἸ]τοδαγ θ6- 
σοῖὰθ ΟἸγἱβυϊΒ, ἐμ 07 δὰ δἰσθδν οχροσίοηοοᾶ 
{86 βαυίηρ οἴἶοοίβ οὗ τοἀοιηρίϊου, δηὰ μαᾶ γ68}}}7 
Ἰοῖν (9 Βοσυΐοο οὗ {μ ἀδυϊ ἴῃ Φυάαίδτα ΟΣ Ῥαρϑδὴ- 
δια [0 {86 βοσυΐοο οὗ Ομ γὶβί.᾽" [Ιπ βυρροχὶ οὗὨ 
(μῖ8 ΥἹΘῊῪ Υ. 21 ΠΠΔΥῪ 0 οἰϊοά. Βιυΐ ἀγοράζειν ἰΒ 
ΘΏΘΓΑΙΪΥ υδοὰ ἰο ἀθῃοίο 8Ό8Βο] αὐο}]γ ἐμο νἱοδγίοιβ 
δαιἱδϑίδοιίἑ οι οὐὗὁἨ Ομ γὶδὺ οχίθμπϊηρ ἰο 8}} τπϑῃ, δπὰ 
ΘΟΠΒΘΑΠΘΙΙΥ 8180 ἰο {8686 78180 ἰθδοῖ γα; ἱΐ 18 
ποὲ υδοα τΣῖ ἰδὸ Ἰἰτοϊδίϊοη ἐμαὶ ἐλὸ οδοοὶ οὗ ἰΐ 
ἢδ88 ὈΘΘῺ Θχροτομοθ4, 88 ΟΔ] νη τπαἰηἰδίηΒ, οἵ. 1 
Τί. 11. 6; ΕΡὮ. ν. 2; Ηθν. ἰχ. 14. ἀοτγβαγὰ 
ἸΩΔΙΚ68 080 οὗ 80 ᾿Ἰ]]υδίταἰΐοι οὗ 8 ΟὨ τ  βέϊδη ΤΌΪΟΓ 
ὙΠῸ ῬδΔΥΒ 8 δοσίδὶ ἢ σϑΉβουα ἴ0 ἰδ 6 γοἀϑιηρίΐοι οὗ 
ΡΥΐβομγΒ ἰπίο 89 Βδηα8 οὗἩ ἰῃ0 Τυνκὶβ δυ]ίδη, 
ΤΊΉΟΒΘ ῬΧΣΐΒΟΠΟΥΒ ΓΘ ἐγ} 7 χοἀροπιοά, Δ μου ρΒ" 
{ΠΟΥ Βμου]ὰ χϑΐμβθ ἰο δοσορί 9 Ὀϑηοδί οὗἁὨ ἰμοῖν 
ἸΙθογαίΐοι δηα οομίϊηυθ ἰῃ ἐμοὶ Ὀοπ 8. 

Τρεπῖεγ ὁ λ6 Ἡαδβίεν.---Τ πον τ] Κοάμ 6088 ἰδ 
{86 ΤΏΟΓΘ ΘΠΟΓΙΏΟΌΒ, ὈΘΟδι86 ὑΠ6Ὺ ΟΘῺΥ ὑδοῖν 
ξτοαίοδὶ Βοποίμβοιου, ἰῃ {86 Βουυὶοο δηἀ ΘΟ. ΒΒ 0 
οὗ ψ πότ ὑπὸ οὐκ σὨΘΟΥ ΠΥ ἴο αἰ6. Τ1ι0 Τη8}- 
ΘΓ οὗὨ {πεῖν ἀθϑῃΐαὶ 18 μοὶ ἔασίμον ἀοῆποα. Βθη.- 
56] δάἀδ: “ΒΥ {μοὶν ἀοοίτἷπθ δηα ΟΣ Κ8.᾽) ῬοΣ- 
ὮΔΡΒ 1ὑ 15 (186 δδῖη6 Κὶ πὰ οὗ ἀρφπηΐδὶ δ8 ἐμαί οὗὨ ἐῃ9 
[Ὁ]86 ἰολο 6 5 ἴῃ 1 9πηο. 1]. 28; ἵν. 2; ν. 12: 2 
Ἅηο. 7. θ.ἁὡ Το ἀδςπῖα] οὗ {μ9 ιἰδίοτῖοα] ΟΕ γῖβὲ, 
δα ποθ αοἂ δπὰ Μϑῃ ἰῇ ὁ Ῥόγβϑοῃ, 88 μοὶά δῃὰ 
ΔΓΟΥ γα 8 ἀθνοϊοροα, ὈῪ ὑπὸ Οαποβίδοβ ἰηΐο δῇ 
δη 1 - ΘΟ τ δίϊδη ἀοοίγῖηθ, ῬΑΡΟΥ 18 δ σΏΪγ ἀδη- 
ἄογουβ Ῥγδοίϊοαὶ ΘΟ ΒΘΑΊΘΏΟΘΘΒ. --- Τοῖς ἀσηΐδὶ 
ΠΙΔΥ͂ ΑΥγ6 δὰ Ῥδγ ΘΈΑ Υ Τοΐογοησο ἰο ἔδο υἱἰτίαθ 
οὗ Ηἰβ βδουὶ βοῖδὶ ἀθαίἢ δηὰ ἰο Ηἰΐβ στόγαὶ ροῖνον 
ΟΥ̓́ΔΡ ιι8,. 88 ΗΪ8 Ὀοῃάϑιμοῃ.---Γἰ. Ῥοίοσ, 1 ἰπα1- 
ἴῃς 686 πογᾶβ, ἀουί1088 (οἷ: ἀρ ρῚ δὶ8 ΤᾺ 
σοπάπςοὲ ἐπ ἐμὶβ χοδροοί, ΤῸ. ποι τνἰ μϑίαπαΐηρ (89 
ψασηΐης οὗἩ ζοδβαβ, 6 ἀοηϊοα Ηἰπι ἑλγίοα ἀπᾶὰον (89 
πιοβὺ Ῥαϊηἴαϊ οἱτουμηδίδηοοβ. Μαίί. χχυΐ. 70. 72. 
--Μ. ταχινὴν ἀπώλειαν; ἀπώλεια, ἀφδιγποίϊοη, 
ταΐπ ἴῃ ὑθιιρογαὶ δηᾶ οἰθγ8] ἀθαίῃ. Τ}18 11} 
9 βυάάορῃ, οἷ, 68. ;. 14; ἰμοὶν οῃπὰ νν}}} 6 δἰἱοπάοὰ 
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ἩΠΠῚῚ  ἰΟΥΤΟΥΒ, ῬΒ. ἰχχὶϊἹ. 10,0, Ῥοβίγυσίϊοι 8881] 
οὐοσίδο (ποτὰ ΠΥ, 1 ΤΉ 688. νυ, 8, ᾽γυ5ὲ 88 (89 
σουΐης οὗ ΟἸιγὶδβὺ ψ}} Ὀ6 βιιάάθη. 

κε. 2. Διῃὰἃ ΣΘΩΥ 8881} {οἸ]ΟΥ δἷϊοσ 
τδοῖσ οϑη του 5)085868.--ΟΥὨ Μαῖῖ, χχὶν. 11. 12; 
2 Τίαι. 1]. 17. ΕΤΤΟΥΒ, ΡΥ Γ ΘΟ ΪΑΥΙΥ (ο866 τ ΐο ἢ 
Εἷνθ ἴγϑο Β60}6 ἰο {π6 68}, ἃγὸ ὙΘΥῪ σοπίβ  ο0}8. 
ΕΟ δὰ δοοουπί οὗ (!ς ἀποβέϊο 8186 ἰθϑο 8 866 
εἷονν μπάᾶον θοοίγὶ δὶ δηὰ Εἰ Ἶ04]), Νο. 4.---Μ.] 

ἀσελγείαις, Ἰἰίςοπεϊουβηοδθδβοβ, αἀἰββοϊαίο ὨδΌΪ 8, υἢ- 
οἴθδῃ ἰἰνΐηκ. Ἧς 860 ἤγοῃῃ υ. 19 ἰδμδὶ ἃ ζ4180 
ΒΟΥ [το }Ὺ “δεγίπίεπι.---- Μ.}1 τῶ (86. σοβροὶ 
οὗ ὑπο86 ἔα͵]86 ἰθδοῦοσθ. ΤΟΥ σοηξουπαοαὰ ΟΒγ]8- 
ἐΐδη ἸΙΌΟΥΥ τῖϊ ποτὶ ἀ]οα Ἰίσοπβο. Τὴ γοοίβ 
ΟΥ̓ (6 Ὀο]ὰ δηϊϊποτηΐδ θη ἀθῃ ον, τ ΒΟ τὸ δηά 
ἴῃ (09 Βοοομᾶ σΘη(ΟΓΣΥ διηοηρ 6 ΟΔΥΡΟΟΓΘΙ 8} 
δηᾶ οἰμοσ αποβίῖοβ, ἀθβοοπὰ ἰο {μ6 τηϊά ἀϊο οὗ (1.16 
ἄγϑὶ σθῃί τ. “Το Βα 6885 οὗ [8186 ΒρῚ Υἰ(ι- 
δ᾽} δηὰ ὈΠΌΓΣΙ ]οὰ δοηϑυ δ} τ ἐμ 6 πὶ τγϑηΐ 
μδπά-ἰ-Βαπα.᾽ Οεναοῖ. 60ὸ εοϊίο Ἔχ ἶθ 18 
Ετοβϑ σοῃ ιϑίοη ἰπ {80 ΓΟΙΉΔΥς (Πδὺ “ αἱρέσεις Ὀοὶηςς 
68116ἃ ΒοΙο 8]} οὗ ἃ βιάάεπ, ἀσέλγειαι, ὁ ΟὨΪΥ ὈΘ 
δχρ δὶ ποὰ ἔγοιῃ 546 4.᾽" 
ΒΥ τϑᾶδοι οὗ ΒΟΟΣ [9 ΩΥ οὗ τχῦῖῃ 

8.8}} ὈΘ οΥυνἱ] βροΐεθῃ οἵ.---δό οὖς; τοίου ἐδμ6 
ΣοΪδιϊνο ἰο ἰμ086 νῸ δύ βοἀυοοὰ. Τ6 ἯΔΥ οὗἁ 
συ 8 ΔΏ ΟΣΡΚβδίοι ἰδίζϑη ἔγοπι (86 ΟἹὰ Τοβίδ- 
τηθπὲ, οὗ, θη. χχὶν. 48: Ῥβ. οχχσχὶσχ. 24. 296. 
ΧΥΪΙΙ. 1δὅ; Απιοβ Υἱϊ. 14, Τὸ γἱρῦ ἸΠΒΠΒΟΥ οὗ 
ἩΟΣΒΕΙ ρΡΐης δπὰ δοσυΐίης αοα. 8᾽ο Αοίβ χὶσ. 9. 
28. ΑΒ ἃ ἭΑΥ ἰο 8. ἰγϑύθοῦ βυο ἢ} ἰδ ἰγι6 τοὶὶ- 
Εἰοη ἴἰοὸ υ8 τῆ. [Ιἐ ἰβ ΟΥἹ] ΒροΚθῃ οὗ διηοηρς 
(86 Βοδίβοῃβ δηὰ ἰμὸ που]αϊγ-τϊπαεὰ [Βεῃ- 
5]: “αὖ ἐΐϊδ φεὶ ΚοτίΣ διπί, αἰδογίπιθη ἱρπογαη- 
ἐδὼ υεγοτῶσπι εἰ 7αίδογωπι Οἠτίδίϊσποτωπι."---Μ.] 
ὙΠῸ οἰατρο ΟΕ Υ δ ἰδηΐ τ [86 δἷηε οὗὨ ἔ8]890 
Ομ βιΐδηβ. ““ἼἼΟΥ 8.6 ποτὶ ἰ0 84 Υ: [οοῖς δὺ {Π|9 
ἔγυι8 οΥ̓͂ 80 Οδτβιίδηῃ γοϊ σίου! ἘΠ} ἱπίογθῃοο, 
ΔΙ Ποὺ ἴ6156, 4068 Ια, ὈδσαυδΒο ἱΐ ΟΟΠΗ͂ΣΠΙΒ 
ἐπο89 ψῃὸ ἄγαν ἐὲ ἴῃ ἰμοῖν ἀυογβίο ἰὸ {π6 ἰγ ἢ 
δπὰ ἰο Οτὶδὶ Ηἰ τη β617.᾽᾽ Β.οο5.---Ῥοίοῦ ἴῃ 8 ἢγδὶ 
ἘΡί8116, οἰ. ἷν. 14, δηὰ Ῥδὰὺ] ἴῃ ομ. ἰὶ. 24 (οἔ, 
88. ἰϊ. 7) δἰἴαάθ ἐο ἐμ 18. ὁν]} βροαϊκίηρ. [Οδσυ- 
τηθρηΐυδ ἀρϑογίροβ ἐμ Νισοϊα 5 δὰ Οποβίΐϊοβ 88 
τηοϑὺ ““ὈΏΒΟΙΪΥ ἴπ ἱμοὶν ἀοοίγ 68 δπὰ σηοβί ᾿ἰσθη- 
ὑοῦ ἴῃ {Πποὶν ᾿ἶνθβ,"" ΟἸθῃβ. ΑἸεσχ. βίδίθβ ὃἃ8 ἃ 
ΤΘΆΒΟΙ [ῸΣ δὶβ οὐ ὙΓΣΙἰης, ὑπαὶ ζλ186 ἐθδοΒοΥΒ, 
Ῥτοΐδββίηρ ὑπ6 ἤδπιο οὗἩ ΟΠ τ βιϊδη8, δηὰ γοῖ ᾿ἰνίης 
᾿ΒΒΔΠΊΘΙ658Β ᾿ἶνοβ, αν Ὀγουριὺ ἰηΐλπι (βλασφη- 
μίαν) ἀροι {86 ΟἸιγἰβίδῃ ΠπδΙηΘ, ΟΥ̓́Θ ΔΙΠΟΩ ἰδ 6 
αση 1165, δηὰ ὑπαὶ ἃ τγῶϑ ΠΟΟΘΒΒΑΡῪ [0 Αἰδβαῦυ80 
ἐἰοῖν τα β οὗἩ {818 1ΠΠυβίου, δὰ ἰο υἱπάϊσαιϊ (ἢ 9 
αο5ρε6] οὗ Ομ γῖδὶ, 866 Ῥογάβννογι ἢ, πὸ 8 ὙΘΥΥ͂ 
τί ἢ ἴῃ 1] βίαι θη 8 οἡ ἐμ ἰ8 Βι υ]6οι.---Μ.] 

γεβ. 8. Αῃπὰἃ ἰῃ οονϑῖουβηθ8δ85 νὴ} ἐοίρη- 
δᾶ ννοσᾶβ ΤΒΔΟΥ Ὑ71}} τῦδ]ς 6 σ Θσ Ο Δ ἄϊδο οὗ 
γου.---ἐν πλεονεξία; ποῖ ΟὨΪΥ {Π6 Ἰδὲ οὗὨ ΤΟΥ, 
Ὀυΐ αἶδο {πῸ Ἰυδὶ οὗἩἨ ΒΟΠΟΌΣ δηἀ Ρ] δ βι γθ. ᾿Ἐν ἷἰβ5 
δ κϊβοδηΐ δηα ἀδποίεβ ἐμαὶ (ΠΟΥ γ6γ6 βιιηὶς δηὰ 
Ἰτη ΘΓ Β6α ἰὴ ἰ..--- Πλαστοὶς λόγοις, ΒΟΥ ΟΧΡΓΘΒ- 
βΒίοῃ ομασδοίου ϑιϊο οὐὁ Ῥϑίοσ, υἱΐθ Βρθθομ68. ἀ6- 
οΟἰ ΠΥ οοημοοϊνοα δηὰ ἱπνοπίθα {{᾿ ΞΡΘΟΪΟΟΕΙΥ 
ΓἈΒὨ]οημΘα ἰπ ἔδὶν ΤΟΤΊΩΒ 80 848 (0 αἰΐυσο δηὰ ἀο- 
οοἶνο,᾽᾽ Ῥοτάππογί ; Ἦ οἰϑίο ἢ αἰιοίοα Ασὐιοηϊά. 
1, δ8, πλάσσειν δοκεῖ. . .. .. ἀγαθὸν ῥήτορσι. 
ον νον. καὶ πᾶσι τοῖς ἀπατεῶσι, διὰ τὸ τὰ μὴ ὄντα 
ὡς ὄντα δεικνύειν τὰς τέχνας ταύτας.---Μ. ΟἿ οἢ. 
ἱ. 16; Βοτῃ. χυϊ. 18. ῬογθαρΒ (Π0 τοίογοηοα ἰβ 
ἰο δοιὠ(ΐουβ βίονγἱθβ οὗ ἰδ 116 οὐὗἁἨὨ {6815 δῃηὰ (8 
ἈΡΟοΒΙ]88.--- Ἐμπορεύεσθαι, ἰο ἰταὰθ (7188. ἰν. 18), 

ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΣΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΈΒ. 

ἰο ἱπιρογτί φοοάβ, ἰο ἰγδαϑδῆο, ἰο τῶβδκο κβὶῃ οἵὗὨ ἰὁ 
ΟΥ̓ΟΥΤΘΔΟΙ, σδοδί, οἵ. Ηοκ. χὶΐϊ. 1; Ῥσου. 11). 14: 
ἰο ἀθ8] ἱπ ἃ ἰδίῃ, δπὰ ἰο δοαυΐγϑ δ ἰδίηρ ἘΥ 
ἰγαδῆο, 18 σοπδίτυοα τὶν (86 Ασουδβαιδνο. ΠΟΥ, 
Ῥ. 266, ἀδετηβδὴ δά., αυοί68 ὕἴγοπι Φοβερβῃβ: ἐμπορ. 
τὴν ὥραν τὴν τοῦ σώματος, ἰο ἰσχϑὰθ ἰπ [86 Ὀδδυ}7 
οΟὔἐμο δοάν ; δῃὰ ἔγοση Ῥ}1]1ο: ἐνεπορεύετο τὴν λήθην 
τῶν δικαστῶν, ἈΘ τηδάθ γῬτοῆϊ οὗἨ [Π6 ΤοΥ κοι 1685 
οὗ μ6 ἡυπυᾶρεβ. Ἠδῃσο ἩΣΠΟΡ πο] 1 Π 68 (0 ὑμ6 ΣΘΠ- 
ἀογίηρ, κἸΠΘΥ ὙΠ] δϑοὶς ἰὸ ζοὶ ὑγοδὲ ουϊ οὗ γου, 
ἰ0 ταϑῖθ σαΐῃ οὗ γου,᾽ ΟΥ 88 Ὀϊθι]οῖπ Ῥαΐδ ἰΐ, 
ΒΟΥ Μ1}} σμοδὶ γου᾽" (δεδολαολενηι).--- 136 6. 
εἃ, οὗ Υίπον, Εμα]. ΤΥΔΏ8)., ἀοοα ποῖ οοπίδία 
{8686 αυοίφιΐομβΒ. ἩΙΏΟΥ Βα γ5 Ρ]Δ΄Ι 1γ, Ρ. 286, 
δὴ (6 τογὰ ΟΤΘ ΙΏΘΔΠΒ, “ΩΔΪΚΘ ΤΟΓΟ ΔΠαΪδ6 
οΥ̓͂ γου."--Μ.1 ΟοΥδοι: “ἼὯΒΘΥ »ν7}}} 561} γοῦ 
ἴον οοἷπ ἐδ ἀοοίσίποδβ οὗ ἰμοὶν ον ἱπυθηιΐηρ,᾽" 
οἵ. 1 Τί. νἱ. δ; Τίνι. ἱ. 11, ΤῺῈΘ Θαυδι]} ῥσόσοῃ 
Β6Ώ80, ““ἴο ομοδί, ἰο ἀδοοῖγα,᾽ Βϑοῖὴβ ἴο Ὀ6 χιοδὶ 
Β' ΤΩΡ]. 

ΕῸΣ ΒΟ ἱπᾶρτηθης ἔσομλ οὗ οἱᾶ "η- 
κοτοῖδ ποῖ.---οἰς τὸ κρίμα ἔκπαλαι. 06 Ἤἥ εἰΐο 
ΚΒ ῚΉΚΒ 1ὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰο σοπποοί κρίμα δπὰ ἔκπαλαι, 
δ8 1Γ ἰΐ σογο ὑπὸ ἡυάρπιοηι ὕγομπι οὗ οἱὰ ἀεογοεὰ 
διὰ γγεαϊοίοα (9.6 4); ἴον, ἰδοὺ τὴ (89 
γοΡ, ἰὺ που]ὰ οοπίδίη 8. σοηϊγαάϊοίΐοι :. ἃ 7υἀγ- 
τηϑηΐ Ἰοης δβἷποθ μιαβίθηϊης! δ ο ]οἷη ἀοΐοπαθ 
ἐπὲβ 86Ώ860, βαγίπρ ὑμδί Ὀοὶὰ 180 Ῥγοσηΐβ68 δηὰ 180 
ἐπγοδίθῃϊπρβ ἃΤ0 ἴγοηι οὗ οἱὰ 'π ῬχΟΘΘΒΒ οὗ 60ῃ- 
ἐπ] δα] Π]τοηΐ, ΔΙ Βουχἢ {Πποὶρ δ)4] {0 δ] πιοηὶ 
ἷβ Ἰοιᾷ ἀοϊαγϑά, οἷ. 1}1. 9, Βυΐ {18 δδαπῃοὶ ὃ8 
89 τροδηΐϊης οὗ {πὸ ΑΡροβίϊο, ἴὸΣ. ὮὯ6 βρϑδκδϑ οἵ ἃ 
ταχινὴ ἀπώλεια ; ἰδ ΒΘ6ΏΒ6 8 ΓΟ : ““ΤῸΡ ΠΟΙ, 
δοοοχάϊηρ ἰο δὴ οἷά οὀσροσίθησο, {μ6 ἐυάρτηοπῃί ἷθ 
ποὶ ἀἰ]δίογΥ.᾽" θὸ Ἦ οὐἰἐθ᾽8 Γοπα τίη, δὲ ΔῺΥ σαΐθ, 
ἰθ ᾿ηϑά τη 85:10; ἴοὸὺγ ἱΐ σου]ὰ γοαυΐγο ἔκπαλαι Ὀ6- 
ἴοτϑ κρίμα. [ΑἸήοτὰ σοπάθσβ “0. βόσὰ {86 δ6ἢ- 
(6809 ἔγοτῃ ἸοΟηρὶ δίηοθ ἰ8 ποί 1ά]6 " ---αὐονυ Βϑηροὶ: 
“ἐποῆ ἐδί οἰΐοειπι,᾽" ΜὮΟ ΘΧΡ]ΔΙΠΒ: ἑ. 6., “»ίαη" 6 υἱψοί 
ὠπμπὶ ἑασπισιι 68ὲ 7μαεΐιπη ΦΏΡΟΥ οππες Ῥεροαλίεξ, 
φιοά ἐπ απέπιο ὕὐμαϊοῖδ δἰπα ἐπίεγπιίδδίοηις ασί(αίαν 
ἄμπι ἐγιτηρὶ : εἰ ἱπ ἐδ, φιΐ ρεπι ἐπ Βοτγίριγα πιὸ- 
πιογαη , οδίοπ ἀμ συξα οείεγοδ πιαπεαί; ἰαπιοίδὶ 
»Ῥεεοσαπίεε ρμίαηΐ, ἐϊιιαῖ ἐεδδατο ἐρείφωο ἀοττηϊαπί.᾽}} 
Ἀπᾶ 0890 ἀθϑεκίστοίῦοι Β᾽υσ Ὀθσϑῖδ τοί. 

--Απ οὔκ] ἢ8] Οσχργοββίοῃ, ῬΘου αν ἰο Ῥοῖοσ. [ἰ 
8 ΞΟΠΟΥΔΙ υὑδοὰ ΟὨΪΥ οὕ θη, 48 ἱβ βῇονα ἴῃ (ἢ 6 
Ρᾶββαρο ἔγοιῃ Ῥ]δίο οἰϊθὰ Ὀγν Βα Π. Ὁ: μηδὲν δεῖσ- 
θαι νυστάζοντος δικαστοῦ. ΟοΥΔοΒ: “ΡΟΝΣΥΘ 
δυάριμοηίβ ᾿ἶνο ἴῃ Οοα᾽ Β ̓ τησα αἰ Ὁ]0 ἄθοσοο ἀπά 
Ὀτϑαὶς ον αὐ ἐπ 6 δρροϊηϊ θὰ ἰΐπιθ, δὰ {Π6 δΡ6- 
οἰῆο ᾿ηβίϑῃη 68 τοοογά ρα ἴῃ ὨἰβίοΥΥ ἰθβοῖ 8 τοβδὶ 
8 ἰῃ βίοσγα ἔοῦ 81}}1.0 ἀοἂ ἴ8 αινδκο δ {86 ϑυάᾶρε, 
ὙὨ16 Ηο ΒοοτηΒ ἰ0 Ὀ6 Β]οορίηρς; Ὀαυΐ (πο γ, (86 τε- 
οΓΟαμΐΒ, 8660 (16 8660 οὗ Βοουγγ, ὙΠ 1116 ἰδΟΥ͂ 
Β6ο ἴ0 6 ΔΌΥΘΔΚΟ ἰπ υπάϊδίυγθοα δοίἑνν δηὰ 
ψοσὶ.." Ηυρο οχίομαβ ἰδ 6 Θχργαββίου ἴἰο βίἱ ἢ ρ8 οὗ 
σομδοΐθῃσθ, Ὑγ 8 10 ἢ ἔΌΤΤΩ ΔΙΣΟΒΑΥ ἃ Ῥαγχὶ οὗἉ Β6]], ἴῃ 
αοτδαγά, Ρ. 195. ᾿ 

γκβ. 4. Ε'οσ 1ξ σοᾶ βρδιϑᾶ ποῖ ἴ86 8:}66018 
τ8αῖ μαᾶ ΒἰῃηΘᾶ.---Νον ΓΟἸ]ον (ΠΥΘΘ ΟΧΔΠι- 
Ρ]65 ἴῃ ἰἸ]]αδβιχαιϊίου οὗ ἔκπαλαι, ΘΙ ΟἸΘΑΣῚΥ οχ- 
1010 [86 Ῥαυπὶιῖνο δ 166 δ᾽οηρϑίἀθ ἐπ 6 βδυης 
υβιῖςο οὗἁ ἀ οὐ.--οἰγάρ. ΠΟΥ, ἀς Ῥοί(6 πὰ αἱ. 
αϑϑυηθ ἢογο ἐπ οχίβδίθῃσο οὗ 8 8η56Ο] 18 08 ; 
Ὀυΐίης δροάοβὶβ οὗ ἐμ ἰδ τε ργαίδβϑβ [] .--εἰ γάρ; 
2. καὶ ἀρχ. κόσμ; 8. καὶ πόλεις.----Ἰἅ. οσσῦγδ δὶ τ. 
9, ΔΙ μου σουοιοά ἴῃ ΤΠΟΤΘ ΖΘΏΘΓΔΙ (ΘΓ ΠῚ8 ἴδῃ 
τοῖσιν παν Ὀ66ὴ οχροοίοα, χοδροοὶ Ὀοΐηρς δὰ ἴ0 
{86 Ἔχ  Ὀἱἰΐοι οὗἩ Ὀἱνῖπο }ιδι109 ἴο 1.6 Ρίουβ. 



Ϊ᾿ ΟΗΑΡ. Ι΄. 1--10. 

Βιρασϑᾶ Ὠοΐ.---Βοηροὶ: ““βόνυοσο ἱπαρτηομί ἴδ 
δΔυπουῃοοα ὕροη ἰμο86 οὗ ὙΒΟῚ) ἯἯΗοῪ Βμουὰ δ Υ6 
οχρεοίοα ἰμδι (πον που] δ9 βραγϑὰ." Οοιρ]οὶθ 
μ δουίθπμοθ ἰδ: “1 Ηρ ἀϊὰ ποὺ Βρᾶγο ἰμοβθ 
ἯΐΟ δίοοὰ Βίσιον δὰ ϑηογεὰ σγϑαίον αἰ μηὶν, 
τοιοἷι 1688 Μ11}] ΗΘ Βρᾶασθ ἴμ6 1688. [Βυΐ ἰῃ οΥ- 
ἀον ἰοὸ την ἐμ18 οαἱ ἀγγέλων ἁμαρτησάντων ΒΒοιυ]ὰ 
08 Γεμαοχοα τοὐλοιμξ ἰδὲ αγίϊοὶς, τὶς. ἦἘοΥ 1 αοἀ 
δρδαγοὰ τοὶ ΑΧΟΕῚ,8 λασίπρ εἰπηεα,᾽" [86 ΒΙΡΡΙΨΥ, 
“οἷ 1088 Μ71}} ΗΘ ΒΡΑΤΘ {8686 8186 ἐθδοιθ8.""--- 
Μ. 
ἦκπαι Βεαᾶ αἱἰτιη9ᾶ.---Ἰη σὰ 6, γὸ μανὸ ἰδ 

δά ]οη, “ὙἘῈῸ Κορὲ ποὶ ἐδοῖν ῥσυϊποὶρα)ϊγ, Ὀαὶ 
Ἰοῖ ἐμοὶ ον δ Ὀϊ αἰ ΐοιι,,᾽᾽ ΟΥ δοοοσάϊηρ ἰο βιΐου, 
ἦγ80 Ἰοἵξ ἐμ οὶν οΥὔἱ χὶπδ] ἰσο ἀοϊηϊπΐοι δπὰ ἀἱρ- 
εἰτγ,᾽" οὗ, ὅπο. γῖ11. 44, ΘΕ ]θῖπ ΒΌΡΡΟΒ65 οἢ ἈΠ- 
ἰ6η800]6 σἀτουπαβ ἐμαὶ νγ. 4 δηὰ ὅ Ὀοίοπς ἰοχοίθου, 
διὰ (δὶ Ῥείοσ ἐπεγοογο ϑίδηὰβ ῸΡ 88 δὴ δυίπο- 
τ ἰδὲ αδ6ῃ. νυἱ. 2, γοΐδσβ τοὶ ἰο {π6 δοιίμ 685, 
Ὀαΐ ἰο κῃ ρο]β; ἐβαΐ 6 8]}υ168 τροσΘ ρατίϊου] 
ἰο ἐδαὶ ἰαδὲ ἔοσσω οὗ ὑπὸ ἀθυϑ)οριηομέ οὗ βἷπα ν οη 
86 δπἰεγοὰ ἱπίο βοχυ8ὶ] τοὶ αἰΐοπβ ψῖῖὰ (ἢ9 
ἀδυζδίοσϑ οὗ τῶθη. Α8 ἰο θη. Υἱ. 2 γγχὸ ἃ. υπ- 
8010 ἰο δρδδαομ ἰμθ υἱὸν ἰμδὲ ἐξ σοϊαὶθβ ἰο ἐμ 
ΔιΩ ΔΙ σϑιηδίΐοη οὗ ἰδ βοιμἰέοβ δπὰ Οδίμίίθβ, οἵ. 
ἴλικο χχ, 84-86. (Ῥοϊίέηρον, Τὠδίησον Ζεϊιδελτύ, 
189ὅ, 1; Ευαπρεϊίδολε Κισελεηζείίωπσ, 1868, Νο. 
29.)--ὁμαρτησ. ἀγγ. ΔΌΟΥΘ, ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ᾿Ου] ἃ ΠΟΥΘΥ 
Βαῶτθ δδθῃ ἰμιοσργοίθα οὐ μα Σ νν ἶ89 ἐμ 8 68 βοιἰπης 
ἴοι (80 ἢγαὶ [811 ἰὼ ἐμ6 σϑϑὶμ οὗ δβρί τὶ ἰϑ, Ὁ}]1688 
80 Ραββαζο, Ψυὰο 6. 7, δὰ Ὀφθὴ Ὀοϊϊονοα ἰο δοη- 
ἰδἴἢ 8 γείθσεσιοϑ (0 ἃ πορνεία οἢ {δμ6 μετ οὗ δ 6}8. 
Βυί (μ18 νἱονυν ἰ8 Τουπἀ ἃ οῃ 8 ζλ180 Ἰπηἰοχργοίδιίϊοι 
οἴ τούτοις, τ ἰοὶ ὈΘ]οπρβα ποὶ ἰο {πὸ ἄσβιὶ τθθ}- 
ιἰἰομφὰ δ χ 918, δυιΐὶ οἰθαΥγ ἰο ἐμ ἱπμδο Δ 18 οὗὨ 
ϑοάοια δὰ (Ποοσσϑῖ, ἤθησο (8.6 τηϑβου]ῖηθ τού- 
τοις, ὅο ΚοΙὶ, [Ιὑ 18 αἸϊοροὰ ἰπ {μ6 Εὐαπρεϊίϑελε 
Καελεηζεμωσισ ἰμαὶ ἐκπορν. 18. ΟὨἹῪ υδοά ἰοὸ ἀ6- 
ΒοΙ] 09 ἰπαὲ ἰεἰπὰ οἵ ἱποοπίζηθποθ τ δἰ οἢ υἱοϊαΐθβ 
δὴ Οχἰβιΐηρς Ὀοπὰ, ἰΒδὶ αθ}. νυἱ. σϑίοσβ ἰὁ χηδίχὶ- 
ἹΠΟΏΥ͂, ὙἘ116 γν. ὃ ἀἰβοουπίθηδῃοο8 δ᾽ ιοροί » 4]] 
ΤΕδγομοθ ἴο δῃροὶβ; (δαὶ δηᾳοὶβ ἱπάθοα ἀδποίθ 
δοΙη οί] πη 68 ΖἈ}160 ΔΏχο]8β, 1 Οοτ. νυἱ. 8 (δ Εαϊηδι 
διῖ6γ); ιπδὲ δι ἀθ πιαδὶ ποὺ 9 ἱπίουργοίθα ὉΥ {δ 
δοολκ οΓ Εποοῖ, ᾿ ϊοὶ, αὐ (Ἀ9 {ταθ ψ θη ἐμαὶ ΕΡ 8- 
{16 ν8 ψυὶἰ6π, ν᾽ 88 ΡΟΣ Ἶ 808 ποὶ ουθη οχίδπὶ (ἢ). 
Ηεποα (16 βἰπεΐηρ οα ἐδιθ ρασί οὗ δῃοὶβ ἢ ΟΌΓ 
Ῥδδββῆρο σῇ ΟὨΪΥ Ὀ6 ὑπάἀοτπιοοά οὗἉ ἰμὸ τουοὶὶ οὗ 
βδίδη δπὰ [218 δεϑοοϊαίβ, 1 950. ἐἰϊ. 8. 10. Καυτγίς, 
ο ἸσθοΒ ὡπὰ αἱ. ἱπίογργοὺ αἰ οσθη )γ, ψ 8116 
Κοὶ] (Δωιλεγίδελε Ζεϊδολγῦ, 18δδ, 2), ἀοΐεμάβ οἷν 
ΤΥ οὗ ἄφῃ. νυἱ. 2 δπὰ 2 Ῥοίουν 11. 4, οὐ νοΐ σιν 
Ἑτουπάβ, ΤῈ6 δηχοὶ ἱπιογρσοίδιϊοη 15 Γοιιπὰ ἰπ 
δυπιίη, ΑἸΠΙΘΏΔΡΟΓΑΒ, ΟὙΡΥΐδα δηὰ αἷ. ; 8180 ἔπ 
(86 ϑυγίδα ΟἸβαγοῖ ; ἴῃ [6 Ηδ]]Θη θεῖς δη ἃ Ῥα]68- 
Πμῖδ Βυπαροριθ; ὑπο βϑί ἰ9 ἰπίογρσοίδι οι 19 
με] ἃ ΌῚ ψυιοτθ οὗἩ (86 Μά α16 Ακεβ, Ὀυὺ 4190 
ΘδΥΪ ον ὉΥ Φ 0118 Αὐγίοδηυβ, ΕΡΆσο ἐπ θ γτίδη 
διὰ αἱ, ; 4180 ὈΥ [8 6ν, Μ᾽ μοί μοι, Οδ]νη. 
Βαϊ οὐδ ἴμθηὶ ἱπ Ὀοηᾶδ οὗ ἄδβικη 688 

ἰπῖο Β6]1] πὰ οοπιταξτιθα ἰλεηι.---σειρά ἔγοπι 
εἴρειν, ἰο {16, ὈΪπα, νἱηὰ (2), ἃ οογὰ, ἃ σόρο, 8 
Βαῃά, ἃ ποοβϑ, ποί ἃ οιδίη, Ζιᾶθ 6 μαβ ᾿ἰπϑίοδα, 
δεσμός, α Ὀοπά, ἃ Ὀαπά, ἃ ζείίοσ. [Βαϊ 86 τηοδβὶ 
δυϊοηίΐο τοδάϊηρ (8606 “,ραγ. Οτὶί. ον. 4) ἰ8 
σειροῖς ἔγοτα σειρόςΞεεσίφος οΥ σιῤῥός, σιρός, ῬΣΟΡΟΣΙΥ 
ἃ εαὺᾶ ιολέτὸ σοτη ἰδ δἰογεά (οταοβί.); α »ἱΐ, α 
τοοξ᾽ 4 ἀεπ; ἴπ ᾿μδὲ σα860 γϑπᾶον ““ἀθπη8 οἵ ἀαγ- 
ἀ6588. ΟἵὨ ΑἸέοσὰ διὰ ἐμ6 [υοχὶδδ.--- ΝΜ. 
Βοπᾶκ οὗ ἄδι!ς Ώ68ε,.---Τ 6 Βοοὶς οἵ Ἧ Ιϑάουλ 

2[ 

ΧΥΪ,, 18, ἰὼ σοπῃοοίΐοι τ 11} {89 Ρ]δσι 68 οὗ ἘευΡὶ, 
1368 Π6 ζΖΟ]] ον ηρ; Οχρυδββίοη : ““ἀλύσει σκότους 
ἐδέθησαν, ἰὩ6Υ σογα Ὀοιηᾶ ψῖ 1} ἐπα 1 Β8ο] 16 (7) 
Ὀοπαβ οὗ ἀλλ κπ 688." Δλ85 6 Ὀομαβ ΒῈΓΘ ἃγ6 ΟὨΪΥ͂ 
δ᾽ ἔχυγο οὗ (86 Ὀἰπαϊης (2) ῬοΟΤΟΥ οὗὨ ἀδγκηοβδ, 80 
ΠΟΥ δ΄ ἀου .]6 58 ἢ ΟἿΣ ρϑβϑβᾶχμθ.0 Ηθῃοο Βοὴ- 
8261: “Ῥαγκηθ688 ἰἰ8617 Κρορβ ἱμοὰ δουηὰ δῃηά ἰβ 
ἴο ἔπθ ᾿ἰκΚὸ 8 ομδῖὶη." Ζυάο ὅ. 6 18 ΤμοΓ6 οχ- 
ῬΙ ἰοῦ: “86 δαί χοδογνοα ἔβϑῖη (Ὀο 4) ἴῃ Θγοσ.- 
Ἰαϑίϊηρ; ομβαΐηβ ὑπάοῦ ἀδΥκη688.᾽" [πὰ ὈΟ(Ὦ ῬδΒΒα 68 
ζόφος, Ῥγοΐοιπα, οχίσθηθ ἀλυκπο688, 18 υϑοὰ ζῸΓ 
σκότος. ΦΔυὰο 18. ρσίὶνοβ ὈΟΐὴ οσὰβ ἰὸ ΟΣΡΣΘΒΒ 
860 δἰρμοδὺ ἄθρτθθ οὗ ἀλυηθθβ. ΑἸΒουρὮ {680 
δομᾶβ χιυδὺ ποί Ὀ6 ἰδῖίοι ᾿ἰ 6 Ά}}γ, ἐμ 6 ἀν 688 
τλυβὺ ποὶ ὯὈ6 σομῆποά ἰο (86 ἀδυΐκ 688 οὐ ἱξμποὶγ 
νυν ἱοκοάποββ, θὰ Ββῃου]ὰ ὈῸ ἰδ κοι ἰο ἀοποίο χοϑ] 
ἀδυκθββ, δὰ ἐμ ουδίοαγ ἴῃ ΜΒῚΘΩ {πον ΔΣΘ 
Κορί, ἃ σϑὰὶ ουβίοάγ. Βαυὶί (8 ουδίοαγ οὗ {16 
ΟΥ̓͂Σ] δηροῖθ, βαᾶαγβ Βοηροὶ, 18 85 γοΐ ῬγΘΙΪΤΑΪΒΣΎ, 
ὉΠ ἃ ἰδ βογσυδηίΐβ οὗ 116}} ΤΩ ΔΥ 8δὲ}}} σϑιρδὶῃΒ. ΟἿ 
οαγίἢ, [Χ1κ6. νἱ}}. 81; ΕγἈ. 11. 2; Αοἰδ νυ. 8; σχὶϊὶ. 
10; }υ8ὲ δ5. ῬΥΪΒΟΏΟΙΒ ΟΥὗἨ ὙΑΔΥ ΔΥΘ Βοπλοίϊ 68 ρ6᾽- 
ταϊϊϊοὰ ἰο κοὸ Ὀθεγοπᾶ {10 ΡΪ]860 οὗ ἐδπεοὶγ οοῃῆπθ- 
πηρῃί.---Ταρταρώσας, δποίμοΥ ἰοχῶ ρθουν ἰο Ῥο- 
ἰοΣ διὰ ποὶ Τουπὰ ἐπ ἰμο ΧΧ, ατοίδ υἰχδι}ν 
ΤΟΙΏΒΣΚΒ ὑπαὶ 1ὑ ἀοηοίοβ ἰῃ ΟἸδδββὶο αἀσοϑοὶς (0 οδβὲ 
ἄοτα ἰπίο Ταχίαγυβ, ἢοὲ ἰο σοηάθοτῃ ἰο ΤΑΣίΔΙΙΒ. 
ΝΟΥ ἀοοϑ τάρταρος ΟΟ00 οἰ πον ἷἱπ ἰμ6 Ν, Τ'. οΥ ἱπ 
ἰ|06 ΧΧ., 0 ατγθοῖβ σοῃοοϊγοὰ ἰξ ἰο ὍΘ {16 
Ἰονοϑὺ τορίοη οὗ ἐδ ϑδείι, [0}1] οὗ ἀδρκηοδ8 δηὰ 
οοΪά, ποὶ ἃ τοχίου ἰῷ ἐδ αἷν, 88 ἀγοίϊυβ, αυοϊλης 
ΡΙαίαγ ἢ, ΒΌΡΡοβοδ. 80 Τοσγίυ ἕδη, ΟἸγγϑοβίοτω, 
Φόγοταθ, Αυρυβίϊπο, Ἰμοοάοχοί, 1ὰὺ ᾿ἰθεεξάβυσσος, 
Ψ.116 φδης ἀοΒουῖθο8 ἰν6 δθοάθ οὗ ἐἰμὸ ἀοδὰ ἱπ 
ΚΟΏΘΓΙΑΙ, δπα γέεννα ἀδῃποίθβ (μ6 δαὶ ρ͵δ66 οὗ Ρυῃ- 
δ τυοπύ, ἢ ἰΔΚο οὗ ἄτο, ον. χχ. 10-14; Μ6}. 
ΧΧΥ͂. 44, ΘΟΠΒΘΑΌΘΒΙΥ (86 ῬΓΘΙΪΠΙΪ ΠΑΣῪ Ρἷδ00 οὗ - 
σου δηομηθηὲ 84 ϑίδίθ οὗ δβρ τ 8, βί ταν (0 ταὶ 
5860] 18 ἔοῦ το. Ηπίμοῦ οοπηθοίϑ παρέδωκε ὙΪΕ 
σειραῖς; Ὀὰὺ {86 τοδὶ Βἰτωρ]9 οοπδβίχιοιϊοῃ 8 ἴο 
δομπθοῖ ταρταρώσας Μὶιδ σειραῖς. 
Βοίηρ Κορὶ υπῖο Ἰ᾿υᾶδρηιθῃηῖ.---Εἰς κρίσιν 

τηρουμίνους Ὀοϊοις ἰοχοῖθμοσ. Α Ἰυάρτηοηΐ δ88 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ Ὀ66η Ραββα ὑροπ {μ6πὶ αἰγθδᾶγ, Ὀυὶ (Π6 
Ἀπ] Ἰυάρτηχοηί 18 8.11} ἰῃ βίοσο ἔονῦ μοι, οὗ, Μαί. 
γἱ. 90: ον. χσ. 10; 248. 1}. 19θ.. Ἴὸ Ἐρίβι]6 
οὗ συάο Δπιρ]1ῆεβ “απο {86 ἡυααρτηθηὶ οὗ. (Π6 
στοαὶ ἀδγ."---Τηρουμένους, ἃ8. ΟΥ̓ η4]8 ἰπαὺ ΔΥΘ 
ΠΟῪ Σοβοσυθα ἴὸ᾽ ᾿υἀρτηραί [ΤΎΌΤΩ ἃ ργεδεπί ροϊηὶ 
οὗ νῖονν.---Μ.7 ὙΠΟΓ, Ὁ. 88.----“ ΤΟΥ͂ ΔΥΘ 88 υἢ- 
ΔΌΪα ἰο ψοΥΚ {ὑπ οιηβοῖγοθ ουὖἱὐ οΥ͂ (Ποἷγ ἀδΥ ΚΠ 688 
88 ἰΒ 8 Ῥυΐίϑβομον ἴο οχίγϊοαίθ δἰπιβοὶ ἢ ἔγοτα 8 
οἰιαΐη5. ᾽᾿--οο8. αὶ (818. δυς ΠΟῸΓ ΟΥΤΒ ὙΠ ΘῺ Ὠ6 
σομίϊπι68: ““Φυδὲ ἃ8 0 ποτὰ »χγίδοῃ, 00 χχχνὶ. 
18, ἀπὰ ἰμ6 ἰοσπὶ δεῖ, 1 ὅδῃι 1ὶ. 6, ἀο ποὶ ἀθ- 
Βοσῖρο ἃ ρίαςσο, Ὀπὶ ἃ δοπάϊίΐοι, 80 {86 ἰοστῃ ἰαγ- 
ἐαγίζε ἰϊὰ Τοΐδσοησα ἰο (6 ἀροβίδίο δῆ. 618 ἀο68 
ποὺ ἀσβουῖθο ἃ θοΐηρ Ἰοοϊκοὰ ὮΡ 1 8 Ὀδὰ ρῖδοο, 
δυὲὶ ταῖν δα ἰγαῃβὶαϊΐοη ἰ0 ἃ Ὀδα οομπαϊιΐοι, 
ΤΉ ΘΒ6 δΔηρο0]5, 6 {ΠΟῪ ἸΥΒΘΟΓΘΥ͂ΘΥ ΠΛΘΥ ΙΩΔΥ͂, ΔΘ 1 
ἃ ἰανίαγίὶα οοῃαϊϊοη.᾽") ΤὍὯ86 Ἰαίίοσ 18 ἰγτυο, Ὀυξ 
{π6 δοβίσϑδοιΐοι, το Ῥγοσαᾶοα 1, 18 πο Ὀ10]1-- 
ς8].---Αασοι 8 8668 ἴῃ ἰποῖν ὈΘΙηρ ΤΟΒΟσΥΘα ἃ Ρ8Σ- 
(ἰσυϊαῦ τοΐίογομοθ ἰο {πο ὶν ΒΔ ὈΠΥ οὗὁἨ μοϊηρ Ὀ6- 
γοπά (86 σοπῆποϑ οὗ 86 Ρ]86ο δϑβὶσπϑα ἰὸ ἱβότω, 
δηὰ οἵ ἀοΐηρ Δ ΠΥ (Βίηρ τὶ ουΐ ροΥτ δβίοη. δι 16 Γ- 
6815 αἰϊοηιὶοι ἴο ὑμ6 ἀθοΡ ἱγΟΥ ψ ΕΪοῖ 6 ἀοίοοία 
ἴῃ ἰπ680 τοχάβ, ὙὙΠΟΓΘΌΥ (80 ΑἸ ν ΠΟ] 9. 
(ο86 τὶ Ομ 65 ἂρ ἰο ἀοΥἼβίοπ, 8 ἸΤΟΩΥ͂ οὗ {}16᾽ 
Ἰηλ 118] λυ σιμοηὶ οὗἉ (Π16 Ὁ ΡῬΟΓΎΟΣΒ6 ἀοίησθ. “ΠΟΥ 
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του ποὶ Κοορ (ποὶν δγαὶ διαί δπὰ δρροϊηιοᾶ 
Βαδἐἐδίϊου, διὰ ἴον ὑ8ῖ5 ΓΠ6Υ τηυϑέ ποῦν, ἰῃ τἱσίιθ 
οὔ (89 πὸ ῬΟσΟΥ Θχοσίθα δραηϊηϑὶ ᾿μ6πὶ ὈΥ [86 
Ογϑδίοσ, 06 ϑδᾶϊγ Κορί δπὰ μοϊὰ ἔδϑί υπίο ρὲ 
δηὰ ρυπὶβδιηθηὶ ἰῃ ἴδ 6 δἰδία οὗ βίη οὗ Ὑ 16 ΓΠῸΥῪ 
Ιοδὰο ἀο] θοΣαίθ ομοΐσο." ΤΤ}ὶ8 18 ῬΟΓΒΆΡΒ ἴ00 
ἑπροηΐοσβ. 

γεε. ὅ. Αῃπὰ παρδτϑᾶ ποῖ 186 οἹᾶ ντνοσ]ᾶ, 
πὶ ρσϑβουνϑοᾶ ΝΌΘΕ, ἴ89 οἱ ΡΘΣυΒου, ἃ 
Βοσα ἃ οὗ τἰρ θοῦ ΒΏ98Ε.---Τ 6 Βοοοηᾶ οὁχ- 
δ} 16, ἩΒίοΝ ἰ6 ποί σίγου ὃν δυάσ, 18 ἰΔ,ζ6 ἢ ἔγοηι 
86 δοοά, 
ΤῸ οἹᾶ τυνοχ]ᾶ, ἰΠ6 πον] ὑυΐτηουαὶ. Ὁ 1οἱ- 

Ἰοΐῃ: ““Νοί δβοϊυίοιυ 86 δηϊθαϊ]υνίδη τσ; ἰΐ 
ἱποϊπ 68 ΣΙ ΡΘΓΒΟΙΔ] ογοδίΐοη ἴῃ 80 ἴδ. 88 1ὐ β0γ- 
Ττουπᾶοα {πΠδὲ ῬτΪτηοΟΥ ἀἶ8] Τῶοθ δηὰ Ὀοΐῃρ, 88 ἴΐ 
ὝΟΓΟ, ᾿ἰ8 Ὀοάγ, μασι οὶ ραιϑα Ὀοί ἴῃ 118 ΘοΥΓα Ρίλοα 
Δ Ὀαπἰβῃιηοηί.᾽"---Ὄγδοον Νῶε. ΑΒ {89 ΑΡοβί]θ 
ἷἴπ 1 Ῥοίον 111. 20, δἰίδοιϑβ ἱτηρογίδποθ ἰο 180 
δΤΩ Δ} ΠΌΤ ΌΘΣΡ ΟΥὗἩἨ ἰΠ6 βαγοϑά, 80 ἢθ ἀο68 ογὸ ἰῃ (86 
6880 οΟΥ̓͂ ΝΌΔΙ επὰ δὶ Ἡίίΐζα, [ΠΤΘΘ ΒΟΏΩΒ δηῃὰ ἱμοὶν 
[ὈΓΥ66 ὙΪΥ͂ΘΒ: οἵ. Οὁἢ {18 Βα οὗἉ (πὸ ογΐηαϊ, Τ ἱπογ, 
Ῥ. 268. “716 εἰσλί δο}]8 ΔΘ οοπίτδδι θα τ ἢ {89 
τηοδὺ ΠΌΙΩΘΥΟΌΒ ΤΟΥ] οὗἨ (88 ὉπρῸα]γ."-- Βοημροὶ. 
Αροηρ ἰδ 6 ῬΔΙΣΙΔΤΟΙΒ ΝΌΒΙ ἰ8 ὑπ θη 8. ΤΈΘΓΘ 
ἷβ ΠΟΤ σΟΏΒΘΑυΘΙΓΥ ΠῸ ΤΌΘ ΤῸΡ 86 Ῥγορμοίϊοο- 
ΒΥΙΩΌ0]164] Τοΐοσοθμοθ. Τ86 ΔΙΙυβίου 18 Ὀ]ΔΙΏΪΥ ἴὸ 

᾿Π6 Β118}} ὨυΠΌΟΥ οὗ π6 βανοὰ δἱ 811] {ἰπι68. 
Ἡογάδνονίη: 4 ϑόυοη 18 {86 ΠΌΙΊΌΘΣ οὗὁἨὨ σΟΙΏΡ]6- 

ὕοη δηὰ σχοβϑὺ, {80 βαθθδιϊοαὶ Ὠυπιῦ θ᾽: δηὰ ἴῃ 
ἘΠΟΘἢ---ἶ)ι6 δευεπίλ ἔτοτα Αἀλιη---ο τοαϊκεα υσἱ(ἡ 
αοά, διὰ ἀἱὰ ποί αἶε, Ὀυὶ νγϑϑ ὑγαῃδβ᾽ αἰδθὰ ἔγοχω ἐδ ὁ 
ἐαγ πιο }] οἵ 0818 τοῦ] [90 ἃ ἈΘΘΎΘΗΪΥ τέδί, δὰ 8] Θῃ 
ἊΡ ἴο Θοὰ, {π0Γ6 ΔΡΡΘΔΥΒ ἰο θθ0ὰ ἤριυγαϊϊνο δά- 
ὈΠΊὈτδίοΣ οὗὨ 6 ϑαῤδαίλ οΥΓ λεαυεπῖν τοεί, Ἡ ϊοΣ 
Ῥοιηδί ποίη ἰο. {80 Ῥ60}]0 οὗ αοᾶ, Ηοῦ. ἱν. 9." 
ἸΝογάβηνονι ἢ Βδ885 (ἷκ ποίθ ὙϊΓ τούργοποο ἰὸ δυο, 
γ, 14: “ Σ'ηοεδ, {80 δευεηίϊλ ἴτοια Αἀδιι,᾽ δηὰ 
ἐΐηκβ ὑπαὶ Ῥοίοσ ποὺ ΟὨΪΥ 6815 διϊοι οι ἰο ἰδ 6 
1δοί ὑμδὺ ΝΌΒΙ ψγὰ8 βαυϑὰ Ὑ1ΓῈ} βούθῃ οἰμογθ, Ὀαὶ 
ἐπαὺ 10 Ρ]4 668 ᾿ἶτη 85 1ξ Ὑ6͵Ὸ δὶ (86 ἰριθβί Ῥοϊπὶ 
οἴ [86 οἰ πδχ.---Μ.] 

ἙΙΓοσα] ἃ, Ῥγόδοθος οὗ σὶρ ΘΟΌΒΏ684.-- Ηρ 
βίοοὰ ὉΡ δρδίηβί [0 που], ἀθηουποοα 18 υὴ- 
τὶ θουθηοθθ δηὰ δοστυρίζου, δπὰ οὀχῃοσγίϑα ἰΐ ἴὸ 
Τορϑπίδποο δὰ σομνογβίοη. Διακοσύνη. ἨἩυίΟΥ: 
“Ηδτγο ποὐξευϊ οουβη 988 οὗὨ δι, Ὀαὲ ἴῃ {π6 ΟἹὰ 
ἸΤοβίδηιοηΐ βοηβοξ:ρίου οχἰδιιθα ἰῃ οὐοάϊθη66 
ἰο {86 ν}}} οὐ Θοἀ." ΓΑΙογτά: ΤΤὙ[ ἔδοί {αἱ 
Νοδὴ νγ͵ὰβ {1118 8 Ῥγοδοῦ ον οὗ (ΠΟΓᾺ]) τἰςμίθουβ- 
688 ἰο {η6 ἀοργαυ νυ οὗἉ ἷ8 δζο, 18 ἔσυπὰ ΔἸ] υἀ θὰ 
ἴο ἱπ ΦοΒ6ρ]ν. Απέϊῳ., 1., ὃ. 1,---Ὁ Νώεος δὲ, τοὶς 
πραττομένοις ὑπ᾽ αὑτῶν δυσχεραίνων καὶ τοῖς βουλεύ- 
μασιν ἀηδως ἔχων, ἔπειθεν ἐπὶ τὸ κρεῖττον αὐτοὺς τὴν 
διάνοιαν καὶ τὰς πράξεις μεταφέρειν. Βενεδολτίίὰ 
αῦδα, ΧΧΧ,, 0, πὰ Ἦ οἰβίοϊ πη : “κῆρυξ φεπεγαίοπὶς 
αἀἰμυϊὶ, Ἰά εἰ, Νοαολμδ."--Μ. 

Βιϊηρίηρς ἴ86 δοοῦᾶ ὕροῦ ἴδ6 τοι] οὗ 
186 υηρβοάϊν.---κατακλυσμόν ἵἴτοτη κατακλύζω, (16 
ἀοίαρο, σοηδυθηοο οὗ ἰδ6 βθαβ, οἷ. οἷν. 111. 6, 
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τοΐογγοα ἰο ἐδ 6 ορογαίϊοι οὗ αοὔ, 8 ἀοβουιοὰ ἴῃ 
οἈ. ἱϊ. 1, 88 {86 συ} οὗ ἵδη. ΤῸ ἐνοὸ βῃουϊὰ 
ξο ἰοροίμοσ. [Ηπθλδη ἀρθρυαυ ν ἰπ6 σαυδο οὗ 
Ῥὶνίμο ρα πὲβΒιρθϑηί.--- Μ.] 

εκ. 6. Απᾶ Ῥυσγηΐηρ ἴο 858 65 ἴ86 οἱτ66α 
οὗ βοᾶἄοιη δᾶ Οἰοσμοισαδ, οἱο.---Τ)6 ἐμίτὰ 

ΘΧΘΙΏΡΪΘ 18 ὑπὸ ἀοδίγυοίίοι οὗὨ βοάοτα πὰ οπιοσ.- 
ΓΔΒ, οὗ. 5υἀ6 7.--- εφροῦν ἔγοπι τέφρα, ἰο ὈΏΣα ἰὸ 
88}168.---Καταστροφῇ κατέκρινεν. Ὀϊοι]ο δπά Δἱ. 
ἰδ 58]δί6: ““Ηο σοπάοιηποα ἐδθπὶ δοίυ8}} 7 ὉΥ 
οὐθνίμσον :" Ὀυΐλ ψΛ6 Ῥτϑίοσ σουἀουΐηρ ἩΠῚ 0 
εἴα, ΗΓ δηὰ 4].: “6 οοπάσπιπηοα (δ 6πὶ ἴθ 
οὐ ἄγον, 10 κατακρίνεεν θανατῷ, Μαίὶ. χτχ. 18; 
Μασκ χ. 88.---Καταστροφῇ, εἶ. α6ῃ. χὶχ. 29, ΕΧΧ,; 
2 Τίῃ. 1ἱ. 14; Φυὰο δι] 868, 660 γ΄. 7.---Ὑπσό- 
δείγμα τεθεικώς τε-Ξ παράδειγμα: Φιὰθ 886 δεῖγμα, 
Ῥτοοῦ, ἄφυγο, ΘχϑΏ1}}6, Βὲ πα .6, ΌὈΥ͂ γγΒὶ ἢ Βο0πι0- 
ἐΐπρ 18 Βδόπη, οὗ, ὅ48. ν. 10; ΗδφΌ. τ. 11; τῇν, 
ὅ; Φολῃ χὶϊ!. 16δ.---Π οἰ] θη θέ γα β ΙΥ δοσοῦπίδ [οῦ 
(6 1890 οὗἩ 86 τοχὰ ὉΥ Ῥοίθσ᾽ Β Ῥσϑίδγϑῃθ ἴὺΣ ὑπό. 
ΤῊ Ῥοχίοοι 18 ὙΘΥῪ ΘΡΘἴΐο, ὈοΙὩρ πϑΌ Δ }}Υ οὔ- 
ῥὶογοά ἰο ἀδποίθ δῃ δοίΐοῃ οοζηρ! οἰθα, δοποεϊγοὰ 
8ἃΒ σοὨἐἰπυΐηῃρς ἴῃ 118 οἴθοία, οἵ. ΤΠ ΠοΣ, Ὁ. 289. 
Βοηροὶ: “1 νγὰ8 δὴ ἰσγϑίγα δ] τηοματηοπὶ οὗ 
αοά δπὰ οὗ ἐπὸ Ὀϊνίπο ᾿υἀμιμροπὶ.""--- Βοίδσ Ῥσοθα- 
ΠῚ 81.868 ΒΕΓΘ ἰο 8 Μϑοο. 1]. δ. 

γεβ. 7. Απᾶ ἄονοτοα τἰκδῖθουδ [1.οἵ, 
οἰο. --Καταπονούμενον, οἷ. Αοἰθ Υἱῖ. 24, καταπονέω 
(0 ΟΑΡ ἀονπ ΟΣ ἰἶτα οὔϊ, ἰο ΟΡΌΓΘΕΒ, ἰ0 ΒΑΤΆΒ6 
Ὀογοπὰ Ὀοδτίηρ (Α1ζ.). Οοπποσὶ τὶ ὑπὸ τῆς--- 
ἀναστροφῆς. Οἰ ΟΥ̓ 1οἱπ ὑπὸ γι ἐῤῥύσατο, γοι- 
ἀογίηρ “ουἱ ΟὔἾδ6 ροῦν οὔ ἐμ Ὀδὰ σοι υδυβα θα, 
ὑπᾶον {π6 ἱπθαθησο οὗἩ τ Βϊο ἢ Β6 δα Ὀοοη Ἰοῆ;,᾽ 
οὗ. Ἡ ΠΟΣ, Ῥ. 886.----Ἐν ἀσελγείᾳ ἀναστροφή, εἴ. 1 
Ῥοίορ 1. 17.--λάϑεσμος ἵγοτηα θεσμός, 8 Ἰδυνῖῖοδε, 
δΡρδηἀοπθα τη, Δ δης οι δ; ΒΟΉ ροΙ: “0860 
ὙΠῸ δ᾽'η8 δροϊηβί πδίιγο;᾽" ΟΟΥΒαγά: “πὸ 80 
ΘΕΓῸΒ ὩΟΙΠΟΣ [0 σὶ σαΐ πον ἰδνν.᾽ ΟἾΪῪ Β6Γ6 βοὰ 
οἱ. 11]. 17. 

ψεβ. 8. ΕἘῸΌΣ δοοέπᾳ δηἃ Βϑασίηρ τδ6 τἱκὮ- 
θοῦ ΣΏ81,, οἱο.---ῬΑΓΟΒΙ οἰ 168] ἜΧΡΙ δπαίΐϊοι οὗ 
καταπονούμενον. ἸπΒίορά οὗἉ ἐμ Ἰανοβα ἰοστηδηὺ- 
ἵπρ ἷδ8 βου, 1 τὰ Βα, (86 τἰραύθουβ τηδη, ΤῸ 
ἰογπιθπ θα Ηἷβ στ φη θουβ Βου].---Βλέμματι καὶ ἀκοῇ 
Ὀοϊοης ἰο ἐβασάνιζεν. ὝΒΟΓΟΥΟΥ Βα ἰυγπδὰ δοὰ 
ΒΒῪ δηὰ Ὠοδια, ἷβ ΒοᾺ} 248 ἀϊδέσοπδο δὲ ἐδθ 
γϊοοάποβθ ἐμαὶ βυττουπάοά πἷ, 7116 Β6Ώ80 
ΒΟΙΘ 18 δἰ ταν ἰὸ Φοδη χὶ. 88, το γο 1ὲ 18 βδὶα οἵ 
οδι8 ἰδὲ Ηδ ἐτάραξεν ἑαυτόν. Ὀϊοι]οῖπ: “Ῥαὶῃ 
δἰ ΟΠ Β ΟΥ̓ 81 δηὰ δἰ βὶῃ ἰῃ ΠΟ ΠΘΓΆΪ τουδὶ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ 6 ἴο]., θα ᾽0 τηυδὲ Ὀ6 ἃ Ῥδ81} οἴεοοιοά ὈΥ͂ 180 
Βουϊ {8617 Ὁ σϑαδοὰ οὗ 186 ἰυγηΐηρς ἰο Θοα."-- 
Καταπονούμενον ἀοποίοδ ἰ6 Ῥαβδῖνθ βὰς οὗ 186 
δἷη. Βοᾶδθ οοῃππηοοὶβ δίκαιος τὶ βλέμματι καὶ 
κοῆ, δα Σοπάογα, “αἱχείθουβ Ὀοοδαδο πο αἰὰ ποῖ 
ΒΒ. Βἰ 8617 ἰο Ὀ6 Βοαπισοά ὈΥ Βθοοῖπρ δηα Π68γ- 
πᾳ." --- ἀνόμοις ἔργοις ἀθῃοίοβ ἐμθ οὈ͵οοὶ οὗ ἱ8 
ἀἰβίγββϑ. 

γξεβε. 9. πὸ Τιοτᾶ ἱσπουσοῖδ, οἰς.--ΤῊθ 
δΡροάοβὶβ ἰβ ὀχργοϑϑβϑὰ ἴῃ ἰθυτϑ Ὑ 816 ἢ ἈΡΡΙΥ 89 
Ῥγοοράϊηρ, ΘΧΑΠΊ 165 ποῖ ΟὨΪΥῪ ἴο ἴπ6 ἸΑν]οβα, Ὀὺ 
8180 ἰο {πΠ6 ρῥΐουβ.---Οἷδε,. Καηον]δάμα δ} ῬΟῈΡ 
σοι! πο. Κύριος, ἀοἀ {πὸ Εδί]ον, δοοουηρ (0 
Υ. 4.---εὐσεβεῖς, (χοΒα το 116 Νοδἢ δὰ ἵοὶ γγαὶκ 
ἷπ ἔδιὶἢ ἴῃ {πὸ ᾿ς αοά, 

Ουἱϊ οὗ ἰϑταρταιίοι, οἵ. 1 Ῥοίον ἱ, 6: ἵν. 12; 
Μαΐι. νἱ. 18; χχυΐϊ. 41: [ἀκ υἱῖϊϊ. 18; Δοίδ χσχ. 
19; 1 ὅον. χ. 18; 1 Τίμι. νἱ. 9; ΗθΌ. [1]. 8; 788. 
ἰ. 2; Βον. [1]. 10.--- 0 ἄθ!ενθσ (γοβεαβ,) οἵ, ὅ6. 
χχχὶχ. 11. 18; χῖνυ. δ: ἔχ. χυ[ο[ἕ. 10.---Αῥ᾽ολαζομὲ- 
νους τηρεῖν. --ὔϑοτηθ ἰακο κολ. ἃβ Βαίυτο, Ὀαΐ ἩΓΙΠΟΡ 
ΓΟΙΔΘΥΚΒ (μαὺ (15 18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΤΥ, Ὀοοϑυδθ {86 
ἰάοα οὗ ὑπὸ Επίυγα 8 ΔΙγοδαν ππηρηοά ἰπ τηρεῖν εἰς 
ἡμέραν; δηὰ {μ6 Ῥγοβοηΐ Βϑϑβ ἰ0 δ ῦθ ὕεεπ 
Θοβθα ἐπ θη 0} 8}}Ὺ ἰπ ΟΥΘΣ ἰο ΒΒΟΥ͂ ἰμδί {μον 

" 



ΟΒΑΡ. 1|. 1-10. 

Ῥυπίδμιοθης 865 δ᾽γοδὰν Ῥοβπῃ Ὀοΐοσο (δ ἰδεὶ 
)πάκπιεπὶ, οἷ. ν. 4. . 

νκπκ. 10. Βαϊ ΟΒΙΘΩ͂Υ ἴπο86 ΒΟ Κκο εἷνϑσι 
80 Β68}.---υὰο ν΄. 7, ΔΡΡ1168 ἰο (86 οἰἐἶθα οὗἉ [Π 
ἰδία (δαὶ ποῖ ΠΟΤ 18 δ σιηοὰ οὗ {80 74]86 
ἰοδοθογ8, Υἱξ., “Πόλεις. . .. ἐκπ καὶ 
ἀκελθοῦσαε ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας. ΤὮΘη ἰπ γ. 8 1ἰ ἷ5 
βαϊὰ οὗ ἰμὸ 78180 φόβο ῦγβ, ἐμαὶ “ἸΚονἶβα ὑ}ι6 80 
κι... ἀε8]ο ἐδοὸ 8688." ΤΠ} σομρδσίϑοι οὗ ὑδ86 
ἔντο Ῥδϑδδραβ 1] ΒΟΥ ὑπαὶ χὰ 0 Δ Ρ}}18 65 δὰ 
οχρίδίηβ πιοτὸ ΔΥ (δὴ ἰβ 80 6886 ἷπ ΟἹ Ἀ88- 
δδζε. ϑίϊοι ἱπίοσρσοὶβ ἐκπορνεύειν Ὑ{1Η ΥΘΙΘΤΘΙ6Θ 
ἴο ἰδ ποχὶ ΤΟ ον ἢ ΧΡ οβδίου, δδεσξεζοσσὲ οὗ ἀ6- 
ὈΦΌΟΘΒΟΓΥ, (0 σδοϊαταἶ ογηϊσδίΐοι οἂαὐ οὗ 811] γι] 
δοὰ ογάου, Ὀογοπὰ {86 ᾿ἰτυϊί8 οὗὁἩ Ὡδίῃτο.--- Ὀπίσω 
σαρκὸς ἑτέρας, Ὀδ51 468 {ἢ} 6 ΒΟΥΤΟΥΒ ΟΥ̓ ΒΘΗΒΌΔΙΣΥ, 
τηοηἰϊϊοηοαὰ ἰὰ θη. χὶχ. ὅ, διὰ Βοτῃ, ἱ. 27, ΤΟ ΙΌΓΒ 
οὐἱάοπὶὶν ἰο ἐμ ἔθου  Ὁ]6 518 οὗ βοάοιι, Ἡ ΒΪΟΘΝ ΔΤ 
δησπηογδίοα ἰῃ [οΥ. ΧΥΪΙΪ. 32-24 διηοῃρ (Π6 ΠΟΥ- 
ΤῸΡΒ οὗ (0 Οδιηυδδηΐίθ Βοδίμθῃ.--- ΟἹ ρϑϑβαρϑ, 05 
186 οἴδοῦ Βαηὰ, ἷἰβ Κορὶ θοῦ ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ; {ΠΟΥ 
δόεχ ἐμοὶ ρΡαβδίῃσο ἴῃ 6 688, ἴῃ 811 ΤΔΏΤΟΥ οὗ 
ΒΕΠΒΌΔΙΝΥ, (Π6Υ κὸ ἰπ ἐμοὶνρ ἱπίδιπιουβ ᾿αδὺ δύϊοσ 
ΒΥΟΤΥ͂ Β6 8}. 
ἴπ 1πδὶ οὗ ἀοθ8)θ:η91:1ῖ.--- Ἐπιθυμίᾳ μιασμοῦ, 

Βοὶ 8δΔ Ὀ᾽ οἰ οΐπ δοπίοη δ, “ἴῃ Ἰυδί, ἩΒΙΘῊ ἰβ ἀ6- 
Βἰεσιοπὶ,᾽ ποῦ ᾿κὸ Ηαΐμοσ, “ἴη Ἰυδὲ ΔΙΌΟΣ ἱπηΡΌΓΟ, 
ῬΟΪ Ια δα, ΘΕ) ογτηθαί,᾽ [ὋΣ ὙἘΘΣΘ ἀ068 μιασμός κὶᾳ- 
ὨΠῪ “Ῥο]Ἰυΐδηρς δ) ογταθηι }" [Ι{ ἀοποίοβ ἀ68]96- 
πιϑοὶ, δἰδίη, ᾿πιΟΤΟΟΌΓΒΘ; ὀομηθοῦ 1 Ἡλί {86 ἰδὲ 
οἵ οοῃσυρίθοσῃοο, 1 Τμ658. ἰν. ὅ; οὗ, Βοιι. ἷ. 
24-27; ἘγρἈι. ἦν. 18,19. Μιασμός α͵80 ᾿ἡβωνμευρὲ 1ο 
Ῥοίεν, δηὰ ἠου πα ΟὨ]Υ ΒΟΥ ἰπ ἐμὸ Νοὸν Τοδίδιηθηὶ. 
ὕηο ἀοδοτὶ ριΐοη οὗἨ (680 ΘεσοΏθουΒβ ἔθδόθοσ σΣῸ- 
ταϊπ δ τ οὗ ἐμο ΒΑ] δδαπιϊΐοβ δῃὰ Ν᾽ΘΟ δἰ δὴ 68 ἐμ 
ΒοΥ, ἐὶ, 14. 16. 30. 24, ἰπ τ Βοῖπλ Ἧὸ τϑοοζηΐζθ ἃ 
δίοτι οὔ (1:9 Τουγίο]ὰ αποαίϊοΐδηι οὗ [86 δοοοῃηὰἃ οθη- 
ἴασγ. ΤῈ οἰτουτηδίδηοο (μὲ Ῥοίθν' ΠΟῪ Ῥ85808 
ἴτοαι ἐὸ Βαΐαγο ἔσονται, γ. 1, ἰο [6 Ῥχοβοῃί, 
τουδὶ ποὺ 6 ἰαγποά τὶ ἀθ οίία ἱπίο ἃ Υθϑβοὴ 
ἴον ϑυαδροοίΐηρσ (89 πομπυΐμθηθεβ οὗ ἐπα Βρίδβϑι16. 
Τῶν 6 δοοσοππηίθα [0Γ ἰῃ γματίὶ ὉΥ 89 ΑΡοβί]θ᾽ 8 
ΒΡΡΟΚΌΘΒΗΥ οχαϊιϑα ἤγϑηοϑ οὗ ταϊπὰ, ἕοσ δΐθ δ σῪ 

ξυδρο βῆονγβ Εἶτ ὑπτουρμουΐ 88 8 φερόμενος 
ὑπὸ πνεύματος ἁγίου (οἴ. οἰ. ἱ. 21,) δπὰ ἐπ ρατὶ ὈῪ 
ἰδ βοὶ (πδὶ ἰμ09 Ὀορίπηΐη 8 οὗ {πο86 τη ΘΔ ΠΟ ΠΟΥ 

. ῬΒΘΠΟΙΏΘΏΘ ὝΟΣΘ ΔΙΧΟΒΑΥ βἰϊστίησ. Α ὕΌΣΡΟΥ οὗ 
ἰδεῖ οορδοίίγ, ὙΠσῺ (μ6 ΕΡίθι16 ῬΣΘΒΌΡΡΟΒΟΩΒ, 
ποῦ ϊὰ ἤδυο Θοηβ᾽δίοθηιν δάδμογοὰ ἰο ἐμ Ῥοβὶ ο 
᾿6 Βδὰ ἰβίκϑῃ δὲ υ. 1. 
Αηᾶ ἅθπρί8ο ἸΙοσἅβῃ!ρ.--- Το ὅσαις παδυὶς οὗ 

ἰδοβθ ἔαϊβο ἰδ ἢ ΥΒ 8 ἰπ6 ἀοη 8] οὗ ΟΒ εἶα, οἰ. 
ἢ. 1: 16 βοσοῃὰ, σογθίουβῃθββ, τυ. 8; {80 ἐδἱνά, 
ΠΟΥ ἀ]οἀ 8680}, οἈ. 11. 10; {8 168ὲ, ἀττοχδιΐ 
ἀξαρί βίης οἵ Ιοσἀ δ ΐρ. Κυριότητος καταφρονοῦντας. 
δυάο 8 μ88 κυριότητα ἀθετοῦσι, ν ἈΪοΟΝ 065 ΤΥ ΒΟΥ 
(ΒδΔὴ καταῴρ., δηὰ ͵ἴ8 ἐῖ8 ΘΟομβθαιθη66. Ευριότητα 
δῃουϊα Ὀ6 ἰδ κθὴ πῃ 8 ζΘΠΘΓΑΙ Β6ηΒΘ; ΕΥ̓́ΟΓΥ δπὰ 
ΔΗ͂ ἸοΥαδηΐρ, ὙΒδίρθυου 88}}8}} Ὅ0 δὰ 58}}8}} Ὀ6 
ΟἈ]16ὰ [μοτὰ, 411] Ὠἱγίπο δηὰ μυμπδη δας μου ἐγ. 
80 δίίετ, ΤῊΘ πογὰ τηυδὲ ποὺ δ 1ἰπιϊξοα ἰο {μ6 
αἰ ξεῖν οὗὨ Ὁ τῖβὶ᾿ Β Ἰογάβὶρ, Ὀθοδδο ἰῃαἱ ΠΔὰ 8]- 
Τεδὰν Ὀδθη γχοΐοστοᾶ ἴο νυ. 1. Ὀ᾿οι]οἱη ΔρΡΡΙ]ΐοβ ἱΐ 
ἰο Ὀίνίηο δηὰ βυροσβυϊηδη ῬΟΎΘΓΒ, οὗ, ΕΡΗ. ἱ. 
21; 60]. ἱ. 16; 1ἰ. 18; Οαϊνῖπ, ὕο Θατ ΒΥ σογθγη- 
τηθηΐδ; ΗύϊΠΟΣ υπαογβίδπἀβ ὁ οὗ (86 Ὀϊγὶπθ 
Βαΐης, Ὀδσδυ 86 8}} βότγοῦ απὰ δυϊμουϊευ ΣΘροΟ86 ἴῃ 
Τι; πΒ]ο πίῖὰ τοΐοσϑποο ἰο ἐμ ῬοΟΪ οὗ ποσὶ 
Βο ὀχρίαἷπα δόξαι οὗ {86 μ4]0 οὗὉὨ φίοσυ βυττουπάΐης 
(80 Βείΐηρς οὗ ἀοά, 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ε πσδὲὶ ποί Ὀο᾽ονο ἐμαὺ ἰμο56 ἔκ͵86 ΘΔ ΟΠ ΟΥΒ 
Ῥϑδδϑα ἐπθονοῦ ΔἸ ἔγοπι ἰἢ9 ἀθη 8] οὗἩ ΟἸγὶϑί᾽ 5 
Τοαθοαηρ 5080 δηὰ Ἰογάβιΐρ ἰο (πϑὶσ τη γ8] 
ἸἰΡσγ  πίβαι δὴ ἃ Β6 5.1.8] ΘΠ στα ἑ 198; (86 υ508] Ρ5γ- 
οδΒοϊοχίοδὶ οουγβο ἷβ σαίμϑσ ἐμαὶ (80 μοατὶ ἰ8 ἄγβϑί 
οογταρίοα, ἐμαὶ {86 ν}}} ἰβ 8βΒο]α ἰο βίη, δὰ {δαὶ 
{πθὴ ἐμ6 υπἀογβίδπαϊης Ὀθσοιηοβ ἀαγκοηθά. 

2. Τ|6 δοοουπὺ οΥ̓́ΔΏ6 Δ ᾳ618 σίνϑηῃ ἰπ υ, 4 7.118 
ἧπ τὶ δὲ (86 ΒΙΌ]6 ἐβαδῃοὰ ΘΟΠΟΟΥ Πρ 8 656]5 
ἴῃ ΖΘΏΘΓΔΙ, δηὰ τηυδί ποί οχοὶΐθ ἴω τὺ {86 δυδρὶ- 
οἷοι ἐδμδὺ 1 18 ΔΡΟΟΣΥΡ 41, [ἐ 18 ἀου 1688 Τουπά- 
δα οπ Βρ6οΐδ] γουϑ᾽ δ ϊοῃβ. 

8. Ιὲ 18. ΤΟΙ ΥΚΔ0]0 ἰπαὶ δι - ΟἸγἰδίδη ΡΒ 6- 
ὨΟΙΊΘΏΒ, Βἰτα 8 ἰοὸ ἰηο80 ὙΔΙΘῺ ἱδχοδίοποα ἰὸ 
ΟΥ̓ΘΥ ΤΟΥ ὑμ6 Τουπάἀδίζοη οὗἨ {86 ΟἸυσοῖ ἰπ {μ6 
δορί ποΐηρ, Βρυΐηρς ὉΡ ἰπ ΟΌΣ ἀπὸ. βίου στ οσβ 
ΤΊΟΣΘ ΔΙ ΘΌΪΑΥΪΥ ἰο 86 ΤΑΡΙἸΥ βρτοδάϊηρ, ἴθασ- 
ἴα] ἀοοίτίηθβ οὗἩὨ (μὸ Ἰἰθοσὶν οὗὁὨ ἰὴ 868}, πὰ ἰὸ 
(86 βπβ ἀδυ ΚΙ βκυϊκίηρ διιοηρς ἰδ6 πη σοάΥ Ἰη6 ἢ 
ΟΥ̓ ΟἿΣ ὑὐτη6, ΘΒρθο 8}}ν ἴο 80]}-ΔΌυ.886. 

4, [Τὸ ῬΣῖποῖρα] Ἀθτ βϑῖθ8 Ἡ ΒΙΟΒ ΡΥ ἊΡ ἴῃ 
ἐδ ΑΡοβίοϊοδὶ αρϑ, δὰ ἀθυοϊοροϑά ἐμποιηβοῖνοδ Ὀ6- 
ἴοσγο {86 ο1086 οὗ ἰμ0 τϑὶ ὀϑῃίυσΥ, 6 ΓΘ: 

1. ϑόποπίαπίδπι, ΟΥὁ ὑ9 ορίῃΐομβ 6] ἀ Ὀγ ζου]]ον- 
ΟΥΒ οὗ Ββίπιου Μαρῃβ, 80 ἰαυφοῦ ὑπαὶ (δ6 (Πτοθ 
ῬΟΥΒΟΣΝ οὗ [μ6 ΤΎΪΗΪΕΓΥ ὍΓΟΓΘ ΟἾΪΥ ἰπγοὸ σόυοΐδ- 
(ἰοπ8 οὗἩ 86 βϑῆιθ Ῥϑσβοι, δὰ (μαὲὶ Ξϊσηοη τγἃ8 
0 χτοδὺ ῬΟΤΟΣ ἩΠΘΩ οπιδηδίοα ἔγοια ὑἰλ6 ἱηγῖδ- 
ἴ0160 αοἂ. Νοβηάον ἐπῖπκα ἐξ Ῥοββὶ Ὁ]9 ἐμαὶ ἐμ9 
γγοσὰβ οὗ το ΙΙΏΟῺ Ἰηδὰθ 86 τὸ σοπίδὶ ποὰ 
ἴῃ {10 ΔΡΟΟΥΥΡΙΔΙ Ὑγὶἰηρθ οὐὗὁἩ {μ6 Ξ᾽τλοπίδη8; 
866 ΦοΙοτηθ᾽ 5 ΟΌηθΉ. οη δα((δλ., 24: “«“Ἐγο διεπὶ δεγ- 
πὸ 7)εἰ (ὁ λόγος), ἐ00 διηὶ δρεοίοδιιδ, ἐσὸ ραγαοϊείμδ.᾽ 

2. Ζοοείϊδπι, ΟΥ ἰῃ6 ἀοσίγϊπο οὗἩ ἰδ οοοίθο, 
πὸ ἀοηϊοὰ [16 γεαϊν οὗ (0 Ὠυηδη Ὀοὰγ οὗ 
ΟἸὨγἰβὶ, οὔ Η18 ογιοϊβχίοη, σοδυττοοίζοη δηὰ 886- 
σοὶ (0 ΠΟΘΥΘῺ. 

δ. Το ἀοοίγίπο οὗἨ {06 Νιεοζαίίαπδ, τ ὮΟ ὙΘΓΘ 
ποἰορά [Ὁ {ποὶν Ἰἰσομ ἰ Ου ΒΏ 5868. 

4, Ἐδίοπίδπι, ΟΥ (80 θΊΘΕγ οὔ {86 Κ΄ δίοπίίεδ, τὯ 0 
ἀοπϊοὰ ἐμ9 Ὀἰνί μὲν οὐὗὁὨ Ομ τίδί, δηθὰ ταδὶ πίδϊποᾶ 
(δὲ Ηδ γγὰ8 8 670 8, ἀοδοοπἀ θὰ ἔγοϊῃ ΦοΒΟΡ ἢ 
διὰ ΜδϑυΥ. 

ὅ. ΤΊιο ἀοοϊγίηο οὗἨἩ πο Οἰεγίπιλίαηδ, Ὑ ὯΟ Β6ρ8- 
ταϊοὰ έδυϑ ἴγτοσα Ολγίδί, ἀπ δββοτιοὰ ἐμαὶ Οἠγίδέ 
ἀοβοοπα θά ἔγοτῃ ἰὸ Ζαίλεν ἱπῖο (8.6 ῬΟΥΒοὴ οὗ ͵ἱδ- ᾿ 
δὲ αἱ Ηἰβ Ὀαρίΐϊδιη, θὰ ἰδ6 ἴοσιηῃα οὗ 6 ἀοΥ6, 
Ῥτοδομοᾶ ἀσγίηρ ΗΪ8 τὰ βίΓῪ δπὰ τόογκοα τηΐτ- 
ΔΟΪ68, ἰμαὶ δὶ (80 πὰ οὗ Ηἰβ τοὶ ϑίσυ Ολγίδέ ΒΘ 
ΔΎΓΔΥ ἴοι υέδιδ, ἀπὰ ἀϊὰ ποὶ δ). ἀεαίῪ, διὰ 
ἐμπδὲ ΟὨΥ {80 πιαπ ὑεδιι8 γα ογυοϊβοά, 

Τὴ686 811 “ἀεπίοα (λ6 Ζογά ἰλαΐ δοισλὲ ἰλεηι.᾽-- 
Μ 
᾿ [Τὸ 0] τίς ποίο οὗ οτγάβινοσ ἢ ὁἢ 

ΟΥ̓] δὴ ζ6 18 θη Ὀοα 68 τηιιοῖ γ] 816 ἰπἰογτηδίϊ οι. 
Ηοβαγβ: Τηΐθ ρδββᾶρο δηὰ {86 ῬδγΆ]]ο] ἴῃ 5ι. 
δυάο ὁ, ἀτὸ ἰτγὸ ᾿πηρογίληϊ ἰαχίβ οα (ἢ8 »γέδεηΐ 
εοοπαϊξίοη, πὰ Κμΐμγο ἀοδίέπν ὁ ευἱΐ απσοῖδ, αὐτιὰ, Θ0Π- 
ΒΟαΌΘΕ Υ, οὗἩ [π086 ῬΟΣΒΟῚ δ ΜἯἘὸ ὋὙ]61]ἀ ἰο {πΠ6ὶ 
Βο] οἰ δι ϊοηϑ (οἷ. Μαί. χχυ. 41); ἰμθβὸ ἰνγὸ ἰδχὶδ 
ἀφο]ατοά: 

1. πα βοπιθ δη6.6}8 βίῃποα, δῃὰ, 48 ἃ Ῥϑῃα  Υ 
ἔον ἰμοὶσ βίῃ, ὙδγΘ σϑβί ουἱὐ οὗ ἱμοὶν ογισίπαὶ λαὸ- 
ἐαϊΐοπ; διὰ, 

2. Τ8αι 1Π607 αν Ὀθϑῃ σοϊητηἰ θα ἴῃ οὐϑίοαν 
ο ελαΐπε 97 ἀαγίπεδε" ἀπὰ (πὶ (ΠΥ ἃΣ0 ποῖο οί 
Κορὲ ἴῃ ἰθστι, δηὰ πον ὑπ0γ0 ομάσσο δοπα Ῥθπ- 
᾿ἰδταθῃΐ. 



80 ΤΒῈΕῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΒΤΚΕ ΟΘΕΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

8. Τδαὶ (μὸν ἰδοχο σεηιαίη ουθὴ ἴο ἰμὸ οηὰ οἴ 
[δὸ ποῦὶά, δηὰ δὰ γεέβεγυεα ἰμ6σο ἤοσ 86 ἡμασηπιεηΐ 
97 ἰδὲ γσγεαί ἄαν. 
ΤῊ8 ΔΡΡΘΑΓΒ 8180 ἴγοιλ ἰδ0 Ιδηρύῦδρμο οὗἨ ἰδ9 

ἃ 6ν1}8 ἐμβϑιηβοῖγοβ ἰοὸ Ομγὶδέ: “Ασὶ μου σοιὴθ ἰὸ 
ἰογπιθηῦ 08 δείογε {6 δέάδοπ (καιροῦ) οὗ λυὰρ- 
τηοης ἢ" 8.66 Μαίί. νἱ}}. 29; 1,Κ6. Υἱῖϊ. 81. 

Τ| 15. 8180 ουἱάθηΐ ἴγοπι ΟἿΣ 1 οσὰ᾿Β πογάβ, ἀ6- 
ΒΟΡΙΐπρ (86 ἰγδηβδοίϊομδβ οὗ (86 τοδὶ ἀϑυ. ἢθ 
ΠΟΓΘ ῬΓΘΔΏΠΟΊΠΟ6Β πα Ηδ Μ|1]1 ἰὴ ΒΑῪ ἰο 
6 Οὐ ἰῃρ Ἰοῖϊ παπᾶ, ““θορασγὶ ἔγοτηι δῖθ, γ9 
ΘΌΓΒΟΩ, ἰηΐο ονουϊδϑίϊηρ το, ἐμαὶ λαίλ δὲδεπ »γϑ- 
»αγεα ἴον ἰδ ἀ6Υ11 βῃὰ 8 δ 018. ἸΤΠΏΘΥ 8760, 
ἐμοσοΐοσγο, ποί ψεί οαϑὶ ἰπίο ἱἰ. 
1 ἰβ 4180 [ὈσΊμΟΥ Δρραγϑηϊ ἔγοτα ὑπ ΑΙΡΟΘΘΙΥΡΕΘ, 
Του δ] ἰὴ ὑπ6 οδϑίΐϊηρς οὗ ἰμι6 ἀονὶ]} ἰαΐο {πο ἐαζε ο 
το, ἃ5 δὴ οὐϑηΐ ὙῚΟΝ Ἠ68 ποέ ἰδίζοῃ ρἷδοθ, Ὀαὺ ὧδ 
γοὺ γμίυτε, μον. χχ. 10. 

4, (οι ρδυὶηρς αἷ8βο ἰπ6866 ἑοχὶβ τὶ ἢ ΟΥΒΘΥ ῬΟΥ- 
ἰἰοπ8 οὗ Ηο]γ βοτγίρίυσο (1 Ῥεῖ. ν. 8), σβόσο 89 
ἄον!] 15 σομιραγϑά ἰ0 8 χοδυίηρ ᾿ἰοη τσαϊζίη αδοιι, 
ΒΘΟἸκίης Ὑ οπὶ ΒΘ ἸΏΔῪ ἀογοῦγ; δηὰ (ον. χχ. 7), 
ὙΓΏΘΓΟ βεαίδη ἰἱ8 ἀδβοτί θα 88 Ἰοοδοᾶ : δηὰ πιὰ ἰδ 0 
ΟἾΘΑΣ δϑβουίοηβ οὗ ἰμ6 Αροβίοϊο τυυϊίηρδ, ἀθ- 
βου ίηρ μἷ8 ῥσθβθπΐ ΠΟΣΊ, ΘΏΘΓΔΥ, δηὰ ἱπῆιυ- 
Θῃ66, δη ἀφειρηαίϊης πὶ 88 “186 ὑυΐηοθ οὗὨ (89 
ῬΟΥΘΣ οὗἉὨ ἐπ αἱγ᾽᾽ (ἀέρος, ποί αἰθέρος, ΕΡ᾿Ι. ἰὶ. 2), 
διὰ δ “"!ἰδο ροὰ οὗ ἐμὲ πον" (2 Οογ. ἰν. 4} 
6 τουδὲ οοποΐϊυάο, {πῶὶ ὑμ6 ολαὶπ οὐ ἀαγζηδδε, οὗ 
σοι (8 6 ΑΡοβί]οθ 8. Ῥοίος δῃὰ 5ὲ. Φυἀθ Βρϑϑῖς, 
δὰ (0 τ δῖοι βαίδη δπὰ [18 αϑβοοΐδίοβ 8.Θ ΠΟῪ 
οοημϑβηρά, δηὰ 'π ὙΜΙοΩ ὑΠ 0} τὶ] Ὀθ ἱκορὶ ουὐϑὴ {ἐ 
ἐλε ὧαν οὗ )μάσπιοπί, ἃγὸ οὗ δβδυοῖὶ ΡΟΤΟΣ 88 ἰ0 σϑ- 
βίγαΐϊπ ἰμοπὶ ἔγομι ΟΥΟΣ ΤΘΟΟΥΘΣϊ:ρ (μοὶ Η]δ66 ἴῃ 
ἐμπὸ γεσίοπε οὗ ἰσλί; Ὀυΐ ποί κὐνν 88 ἰο Ῥχουϑθῃὶ 
ἐδότὰ ἔγουλ Θσ τοίη; σγθδὺ ΡΟΥΟΥ ΟΥ̓ΟΡ ἴδ086 Ρ6᾽- 
ΒΟΩΒ ἷπ ὑδ6 ἸΟΤΟΣ ΟΥΪὰ το αζέοιο ἐλεπιδεῖυεα ““ἰ0 
86 ἰδκοῃ οδρίϊγνο ὈΥ ἐπθπὶ δὶ ἐπ ὶνρ νΜ}}}. 8.660 
Ἥοτάδνν. οἡ ΕΡΆΏ. ἱΐ. 2, δηὰ ον. χχ. 1--8. 
ΤῺ δοοῖ ο77 Ἐποεὴ ἴῃ ᾿ἰ|κ6 ΤΆΔΏΠΟΣ ἀσΘΒοΥ 68 ἐδ 6 

ΟΥ̓] δηγροὶβ 88 σδαϊηϑα πάρος {πὸ οδτίμ, 1}}} (86 
ἀΔΥ οὗ Ἰυάρσαχοηΐ, τ ΘῈ (6 Υ Μ01}} Ὀ6 οδϑὶ ἰηΐο [ἢ 6 
Ἶακο οὗ ἦσθ. 8.66 ὑβεσο οἷν. υ. 16: χ. 6: χὶγν. 4; 
χχὶ. δ; χχὶὶ. 4. Ηαίμον, Ρ. 20δ5.ὡ ΟΓἃὈ,, δἷβο, (}9 
Οαίεπα Ὠδτο, Ὁ. 91, ν ογθ γὁ Γοδα, ἐμδὶ “δὲ {119 
ἐπα οἵ 6 πον, ΟἸγἶδὲ π| }}} οοπάθσιμη ἰο ΒΟΥΘΓΣΟΥ 
Ῥυπιβταθηΐ [056 ΘΥ]] δῆ 618 Ὑ ΒΟ Ηθ δ88 δ]- 
ΤΟΔαΥ βθυΐ ὉΡ (1π ὑλ6 8ΌΥ58), δῃὰ (]) 19 Η6 ν}}} ἀο 
ὈΥ σαϑβίλης ἱμοτὰ ἰηΐο ουοσ]δβίϊηρ ἢσο." Απὰ ες 
ΒΔΥΒ ΘγΟ: “ἼΒΟ δροβίηδϊο δῆρχοὶβ ἃγὸ γαοΐ ἰο ὮὈθ 
οοπάεεπιηθὰ ἰο ἐπ 6 ρ6η8]1 1168 οὗ ἰ ὅπ] ᾿υα σηχοηὶ; 
ἴον δοῦκα μον ᾶγ8 δ᾽γοαάν γοοοϊνοα {π6 ποί- 
ΘΓ ΤΟρΙΟΠΒ οὗἁὨ 86 ΤΩΌΤΙΚΥ οἷν 88 ἃ ὈΥΪδοὰ ΒΟυ86, 
ὙΠ οι, τ θη σοιηραγοὰ Ὑ 11} (86 Ὀγὶ κοὶ κἴοΥ 108 οὗ 
ΒοαΎοη, ΠΟΓΘ ΠΟΥ ὁπ60 ἀνγ6],, ΠΑ Ὀ6 οΔἰ]οἃ Δῃ 
ἰηΐοτπο, γοῦ {ΘΓ 18 8 ἄθοροσς συ] Ὀδον,, τ ἢ 
δΔΥΔΙ[5 {Π|6π}.᾽} 

Αοοογάϊηρ)ν, Φογοθ (ἴῃ ἘΡΆ. νἱ.) ἀοἰΐνοτβ ἱἰ 
ΔΒ πὸ ΟΡΙαἷοι οὗὨ 4}1 {ἰΐὸ ἀοοίοτβ οὗ 6 ΟΠ ΌΣΟΙ, 
ὑμαὺ “ἰμ90 ἀοΥ δα ΠαΥ͂Θ ΠΟΤῚ (Π6]Ρ δροάθ ἰῃ ἰδ9 
ΒρΡ860 Ὀοίννοοῃ ποᾶψοη δηὰ φαγί." Απὰ Αὐυρῖιι8- 
ἐἰπη6 (6 ΟἿυ., }εῖ, ὃ, 22) ΒΆΥ8, ““ἰδαὶ 186 ἀον]1}8 
ἀν 611 ἴῃ {18 ποΙΒΘΥ ΔΙΥ, δὰ Ὀοΐης οαβὶ ἄδινῃ 
ἔγοϊῃ ΠΘΑΎΘἢ ΤῸΓ {πο Ὁ 81π, ΠΟΥ ΓΘ ΒΟΓΘ Ρτθ-60Ὲ- 
ἀδιηποα 85 ἴῃ ἃ ῥγίβοῃ, βιιϊίδ0]9 ἰο {μον βἰη.᾽ 
Απὰ ἰΐ 8 δϑϑβουίοα 88 Ὧῃ δγίϊοϊο οὗὁἩ (86 Οδίμοὶϊο 
ἔα} Ὀγ Ιγϑηθθι8 (1, 2), (Βαὺ ““72}68ὺ85 ΟἸ ἰδὲ νι }}} 
6016 δρδῖη Πογοα οὕ, ἰ0 Τ8186 4}1 Ὀοάΐο8Β, δὰ ἰο 
ὁυᾶχο 8}1} πιθῃ, δηὰ ἰο οαδδὲ 6 σοῦροὶ δηρϑὶβ ἰηΐο 
ονου]αβίζης Βὅγο." Ζυδίϊη Μαχίγν, Οχίζοῃ, ἰῃ 

ΜΝωριδ., εαρ. 22, Ἰτοπεοιδ (δ, 26), δηθὰ Βυδοῦϊας 
(4, 17), Ὑφζγο οὗ Ὠ ορί που “"ἰμδὺ {86 ἀ6Υ11]8 Ὡδτεν 
ΟΡΘΩΪΥ ὈΪΔΕΡΒοπιϑὰ αἀοὰ Ὀοΐοτο ἰδ Ρυδ]ϊοδίζου οἵ 
{16 αοΒροὶ, Ὀθοδυδο ὑπο Υ ἀἱά ποῖ ΚΗΟῪ [1}} {δοκ 
νδί οἷν ἡμωγὲ Ῥυπὶβαιοηὶ πψου]ὰ Ὀς,᾿" το 
ορίπίομ, τ ΒΘίΠΟΡ ἰσΓ 6 ΟΥ Ὠ0, δ οντΒ ἰμδὲ ἰΠ086 Δῃ- 
οἰθπὶ τσιΐοσβ ἀϊὰ ποί ἱτπηαρῖπο ἐμαὺ {16 ἀοΥ]ῖ 65, 
88 γοί, Ὀθδῃ οδϑί ἰηΐο 6}1. 8.66 ἐμ ἀἰβοοῦγϑο οἵ 
Φόοθορὴ Μοϑᾶθ; Ἡγογᾶδ, ν. 2ὅ, ϑίδε. δ.---Μ.] 

6. [ὃ ἀποβίία ἰθϑοοῦβ, ΒδῪ8 Ῥ οσάδβινοτί, 
ἀοδρίϑοά δηὰ δηῃυ]οὰ κυροόσητα, ΟΥ ἰοτάελί, ἰὰ 
γαγϊουθ ΜΆΥΒ: 

1, ἸΝ στοχασζὰ ἰο Οοα ἐλε δαίδλεν, ἰλὸ Κύρως 
Ἑυρίω, ΠΟΒΡ ΟΥ 0ΒΡ8. ὩΤΠ]θαιοπὶ (2, ΡΡ. 17, 
28),.““4}} ψγδο ἰοοῖς [86 πϑιηθ οὗ ἀποβίο8 ἀϊδίϊη- 
ευϊδοὰ (86 Οτοδίου οὗ ἰ6 ποσὰ ἔγοσι (86 ἀοὰ 
ὙΠῸ ΣΟΥ68]8 ΗἸ 5617 ὉΥ Ηἰδ8 ὅοη; ἐπ {ΠῸ} τηδὰο 
ἔσο φοάε,᾽" ἰ. 6., (80 ἀθδρίβοὰ Ἰοσγἀβῖρ Ὁ. ἱδεὶν 
ἀμαΐίετι. 

2. ΜὝ|Ι͂Ο σοκασὰ ἰοὸ 89 Ζογά “εεωε ΟἌγι. Τ|ν 
Ἐδιοπίίδε, 88 6 ὮδΥΘ Β06 ἢ ΔΌΟΥΟ, Τοζασαοὰ δεδι 
88 ἃ ποτα πιᾶπ; ἰδ Οὐεγίπίλίαπα βοραγαιϊοα 70δὺὲ 
ἔγοπι ΟἸσχὶδί, δῃηὰ ἀϑηὶοὰ ὑμ6 Ῥαββίοῃῃ διὰ Βθδυ- 
τοοίξοι οὗἩὨ ὡεες Οὐτίδί, Ὁ τοι Ηθ μϑδὰ δ0- 
φυϊγοά υπίσεγδαῖ ἰοταάφλὶρ οὐνοὸῦ ἰδ ΟΠ τοῖι διὰ ἐδλὸ 
ἩΟΣΪὰ; ἰπθὸγ 6180 ἱπυοκοὰ οὐμβὸνῦ σαϑαϊδιοσβ ἰδ 
Ρίδοο οὗ Ομγίδι. ΤΟΥ ἀσηϊοα ἰπο Ιτὰ ἰδδὶ 
Ὀουρμὶ {86}, δηὰ που ]ὰ ποὶ 681} Ηΐτὰ ζογά (ἴσθι, 
1,.1.). 

8. ἼΙΕΣ τοχασὰ ἰο εαγέλίῳν τωΐεδ, ὉΥ αἰθττιίηρ 
ἐδοιΒοῖνο 8 ἰο Ὀ6 7γέ6 ἰο ἀο 4}1] ἐπίῃ χα, δῃιὰ ἰο ὃὉθ 
ϑχοχηρὶ ἤγουν 81} οἷν τοϑίγαϊηίθδ. 8366 ἴΏΟΣΘ ἰδ 
Ῥογβυογίδ, ἤγοπι όσα ὑπἷα ὨοΐὶΘ 18 ἰδίκϑη ἰδ 8 
οομάοπδοά ἤοτιι.---Μ.] 

ἩἨΟΜΙΓΈΤΙΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ6 Βἰβίουυ οὗἨ ἰμ9 Ὀϊνῖηο ᾿υάρστορηΐδ δὴ 68 Ὶ- 
ποδὺ τῃοῃΐὶοῦ ΤῸΣ 8]1 {ἶπλ68.---Τ 9 χτοδί οσοτοζοσί οἵ 
{1106 ἀοοίχὶπο οὗἨὨ τ. 88] Σοα Ια Ρ(10η.---Ἴἰ 18 ποί 
ὁπουσὰ ἰδὲ τὸ ἴθδοῖϊ βουπαὰ ἀοοίγῖηθ, γγχὸ τησϑὶ 
4180 ἀθηουῃο6 [8186 ΘΔ 0 6 08.---Τ 6 χὶδβο οἵ ἴβ]86 
ἰθϑοιο τ διθοηβ ἰδ 6 ΡΘΟΡ]0 οὗ αοὰ ἰΒ ἃ μιἰδίοτίοδὶ 
ὨΘΟΟΒϑίίγ, 1 ον. χὶ. 19; Μαϊίὶ, νἱὶ. 1ὅ.---ἰ ΒΟΝ 
ἸΏΔΩΥ αἰ ἴοσοηὶ ΑΥΒ ΠΙΔῪ ΟἸγὶδὺ Ὀὸ ἀρηϊοα7--- 
Μἱοἷι 18 {89 ρστοδίοδί σαϊηῖ 
ΟΠΒΥΒΟΒΤΟΝ :--- 6 δαταῖτο ΑΌΤΔ]ιδηι, μοὶ δὰ 

Μόοβοβ, θθοδυδο ὑπ 6 0 Βῇοπθ {ἰκὸ Ὀγὶχιὺ βίδτδ 1 
{86 ἀδηίη6885 οὗ πὶ, ὈροαιδΒα ὮΘΥ ΤΟΓΘ 88 ΓΟΒΕδ 
ΔΙΩΟΩβ ἰβόγηβ, δηὰ 88 ΒΘ» διποπρ ΘΟῸΠ 1688 
νυ οἶνθβ.᾽ἢ " 

ΤΊιο Ρίουβ δγθ ἀἰδσίγββϑὰ αἱ {86 τυῖοκοάπθββ οἵ 
{86 χοά]ο688, 1. Ὀδσδιβο 10 5 }1168 (116 φἴοτγ οἵ Οοὰ; 
2, Ὀδοϑαβθ ᾿ἰὑ βονβ (Βδὺ ΤΠΟΥ Δγα {ὐταπηϊσοα Ὁ 
Βαίαπ; 8. Ὀθοδυδθο ἰΐ οσομάπιιοὐβ ἰο ἐμποῖν σοπάθι- 
Ὠδί!0Ώ. 
ΘΕΒΗΑΒΡ: --- “Ἴ6 ρίουθ δύ τοὶ ργοβοτυβὰ 

ἔγοϊῃα ΘΥΘΕΥ͂ ἀἰβίγθδβ δὰ δϑιίοίομ, Ὀυΐ {ΠΟΥ͂ 816 

τοβοιυρα ἔγοπι ἐβοῖι, 80 {μπαΐ (86 Ποὶρ οὗἉ Θοά 15 50 

Ἰαυοἢ (86 ἸηΟχῸ τηϑηϊΐοθί. ΤΏυΒ ἰῦ αγοὰ πῖηᾶι 
ΑΌτβμδαι, Φδοοῦ, Φοδορι, θανὶά, θδηΐοὶ δυὰ ἰδὸ 

[ΠΧ66 τὴ88 ἰπ (Π6 ἔτη 866.᾽" 
ΒΤΑΒΚΩ:---ΤΥΥ ὑμ δρ᾽ τὶ 8 ὙΒοίμ 6. {Π0Ὺ 81ὸ οὗ 

αοά, 1 πο. ἰν. 1. ΑἸΙπουριν ἐμ. γ6 8. 8 τοῦρὰ 
καστηοαί (Ζθοι. χὶϊὶ. 4), γ89 88.811 Κηον ὑπ οπὶ Ὁ 
ἐμοὶ ἔγαϊ8, πὰ Β84}} μοὶ ἰδ κθ Ἂρ πεῖ τ {λ 6} Ὁ ῬΑΓίγ. 

---αἀοα μ88 πὸ ρῥΙθαϑυσο ἰπ {π6 ἀδδβιγυοίίου οὗὨ (δε 
νι οκοα, ἘΣ. χχχὶϊ. 11.--ἶνο νόοπᾶον ἐμδὲ (δ8 
ΤΏΔΩΥ ΔΚ ἰῃ6 Ὀτοδὰ ὙΔΥ {μδὲ Ἰοδάϑιμ ἰ0 σοῦ- 
ἀοταπδίΐου, Ὀθοδαδο ὑπ 00 Βα ἐπ ἴΐ 80 ΠΏΔῺΥ ἐδϊηρθ 
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ὙΠΟ ΓΘ ΔΩΤΘΟΔΌΪΟ ἰ0ὸ ἐἰδ6 368}.----Α 1818580 δὰ 
ξοάϊεδ8 ἰθδοῖον 18 δρί ὑ0 ΔΥΘ ΠΟΤ Ζ0] Ονσοτδ ἐμ δῃ 
8 ἰγ6 δηὰ σΌΟΪΥ ἰθδόθοσ, αὶ κεἷὶβ οομἀοτηηδίζοι 
δἷβο Ὑ11 ὍΘ 80 το {μ6 σγϑαίου, Ὀθοδυδθ 0 
ΑΥΔῊΒ ἸΏΔῺΥ ῬΘΟΡΙΘ ἰπὶο 18 οὐ ἀοδίγιοιἑ οι, 
Αοίδ Υ. 80. 87.--- Τὸ ἀο αν 18 ποὺ ἰο δηθὰ] [ογ- 
ἸΏΔΠ ῬΓΟΥΟΣΌ: «Αι σοδολοδεη ἐδέ πολέ αὐ χελοδεη. 
.-Μ.]. Θοὰἂ ἰδ Ἰουρ-δυδογίης; Ηθ ζὈΓΌΘΔΥΒ 
Ἰοσηρ, ναὶ ΗΒ Ῥαπ͵ὶΒμτηοηὺ 18 ἰοσυῖὉ]6. Ο 1 τηϑΏ, 
ΙΏΔΥ Ηἰδ8 Ἰοη ρ-δυ δον Ἰοδὰ ἰμ 66 ἐἰο Υγορϑῃίβῃοθ, 
Βοιι. ἱϊ. 4.--- πὸ ἀν ΐ]δ τὸ οοηἀδοτοηοά, Ὀυΐ (Ποῖν 
[1 Ἰαάατηοηΐ, τὶ πουῦ Δ ΠΥ ΠΟΡ6 οὗ γοἀθιωρίζοῃ, 
ἰδ γοὶ πέωγε, Μαιΐ. υἱῖ. 29.-- οὐ Ὁ5 ὙγᾺ 1 ἴπ {δ9 
᾿ἰχοὶ, 17 ψγὸ που] δβόδρο (16 ἀδυκη 688 οὗ Π6]], 1 
ὅπο. 1, 7.-.-ἃἘοὦ ᾿ὼ5 Ηἱβ οἹοοὶ δηὰ ρμὶουδ 0068 
ΔιδοῺς ἴδ 6 στοδὲ τπηυ]ἱυὰθ οὗἁὨ [86 ἀροῦν, βοτὰ 
Ηθ οδῃ δηὰ γ71}} τη ϊ δου ]ΟΌΒΙΥ͂ ῬΓΘΒΟΣΥΘ ἔγομι Ὀπὶ- 
ΥΕΥΒ8] ρα ηἰβητηοηΐ, Μα]. 111. 17.--νο σου ίγΥ ἰδ 
80 [6ΣῚ 116, μ0 οὐἐν 8δο θοδυῦαηϊ, αἱογίουϑ δηὰ υἱοὶ, 
Ὀαἱ ἐμδὲ ἐμ 6 γ τὺ Ὀ6 ἰαϊὰ ταϑὶίθ δπὰ ἀδσδίσογοϑα, 
Ἧ (ΒοἱΡ αἴ 5 σα εἰ] γ.--αοὦ ΔᾺΝ ΤΑΔῺΥ ὙΔΥΒ οὗ 
δαυϊηρς Ηΐβ ῬΘΟΡ]Θ: ὁῃ0 ἩΔῪ 8 Ηΐἱβ ῥγοβοσυίϊης 
(μοι ἤγοιηλ ΘΟΙσΪ0ὴ γῇ οἱ], δηὰ Ηἱΐβ 
διγοη κ  Βοηΐηρ ἰποπὶ δρΙΥ ΔΙῚ ἰο ὁπάυγο 601] 
ΝΒ μδέϊΐθηοο, 2 Οοσ. ἱ. θ.---δο8:΄Βου]ὰ ποὺ (89 πἰπ- 
δἕρο βοσυδπὶβ οὗ ἀοὰ 0 ραϊποὰ δπὰ ρτίονοὰ, 1 
ἰλοῖν ἰϑδοβίπ, ῬτΘΥΟΣΒ δὰ ὀσμοσχίδιϊοῃ ποὺ  }}- 
διδπάΐρ, ἰὰ ἔδιϑβ 11 πὴ ἐμοῖς σοπρτθρδ ί 0.8 ἢ 
Ἦοο ἰο γοῦ, ΟΥ̓́ΘΡ ΒΟ ἐδπογ βἰραἱ ἐμοὶν δὲ ἣθ 

Ὑ}}} τοϑὲ ΒΥ οἡ γου, 96 Υ. χὶϊ. 17.--- 80 βυΐ- 
οσίηρδ οὗὨ ὈΘ᾽ΘΥΘΥΒ ΔΘ ΟὨΪΥ͂ ἰθ πη ρΟΓΑ] ; ἐμοῖσ Γο- 
ἀρταρίΐοι 18 αὐ 86 ἀοον, 2 Οογ. ἱ. θ. 10. 1 ποὶ 
ὈοΙΌΓΘ,. 8 ΒΔΡΡΥ ἀοδίβ ἴβ βαγο ἰο Ὀσίης ροσίδοϊ το- 
ἀοτηρίΐοη, 58. ἰχχὶϊ!. 17. 19.--- Αβ ἔμογο στὸ ἀ6- 
γ668 διηοῃ! ὈΘΙΊΘΥΘΟΙΒ, δηαὰ 88 βοῖὴθ Ἔδχοοὶ οἰ ουβ 
ἴῃ βρίσϊίυ8)] αἱδ, δπὰ δ8 {πΠ6Ὺ ν1}} Ὀ6 ἀϊϑιΐη- 
ξυϊδιοὰ ἴῃ ΖΊΟΣΥ, 80 με γὸ 8 4180 ἃ αἰ θγοποο ἴῃ 
Ῥοϊηὶ οὗ δβἷπ δηὰ Ῥαπίβυλθηΐ διθοης {86 ὉΠ ΟαΪγ. 
βόοῖῶθ θΧχϑϑὶ οἱ 8 ἴῃ ᾿τἱοϊκοάποβϑ; 80 [89 ριηΐ8- 
τηϑηὺ οὗ ΒΟΠ1Θ Ὑ}1}} ὁΧ66] ἰδαὶ οἴ οΟἰοῦβ, Η οὗ. χ. 29. 

[1800 :--- 9 Θηθηλΐο8 οὗὁἨ {πὸ οἰξίζομβ οὗ (9 
κίηράομι. 

ΒοΟΒ:--ἼΓ 186 Κίησάοια οὗἩ Θοα δοτιοῖ ἃ πῃ 
ΟὟΟΡ, ἰμ0 ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ̓ ἀδσκηθ88 18 8180 δδίϊγ. 
8806 ἰδδοῦθσβ βιου]ὰ 3:1} ὉΡ δηὰ ἱποὶΐθ {μι 

ΟἸΙ]άγομ οὗ Ἰέχμλ αἰ σΘΏΓΥ ἴοὸ δϑασοἢ ἴον ἐδ 6 
ἰσαΐδ, δπὰ ἱπβίδη ν δηὰ Ὀο] θυ Ἶν (0 ῬΣΔΥ αοὰ 
ΤῸΣ ἸΔΟΣΘ ΘΕ ἰθηποπί. . 
[Ε8. 4. Οὐἰἰοὶ δαον. ΤΆσς., 2, 189, “1,6 πιαῖο- 

φῶπι απσεΐογωπι Ταρταρώσει.᾽" 
γεῈεε. 9. βούυτη, ΤΈΓΘΘ βϑυϊηθῃβ, ἸΟΣΚΘ, το]. 6, 

ῬΡ. 121, 1690, 209. 
1. Ῥο]ΐνοσδηοθ ἔγοια ἰθιηρίδιίοι, ἐλ 6 ῥυϊνὶ]οκθ 

οὗ (89 γἱρείθου. 
2. Οδυβο οὗ ἐμθ ἀο]ίνοσαμοο οὗ πὸ ρίουϑ ουὲ 

οὗ ἰοπιρίδιΐοῃ. 
8. Ῥοϊίνογδηοο ἤσοσα ἰθταρίαἰΐοι, ὮῪ ἰο0 ὮΘ ΣΘ- 

Ῥυϊοὰ 8 ζτοδὶ το σογ.--Μ.] 

ΟΠΑΡΤῈΚΒ 11. 106.--22, 

ἌΧΔΙΤΕΙΒ :---Βατίδοε ἀοδοσίρεοη οὗὨ 116 8166 ἔϑδοῖιοτθ; ἐποὶς τα] οοστυρίηοδο δηὰ ἀλσίπα δοοδδηρ ; ἰμοῖγ ρουίϊουβ δἰαίθ. 

10 
11 
12 

13 

14 
1ὃ 

16 

11 
18 

19 

20 

21 

2 

Ῥτοβατηρίθπουβ αγὰ ἐΐον, 561-16, (ΠΟΥ͂ ΔΑΓΘ ποὺ δἰγαϊἃ ὑο βρϑαῖς ου]] οὗἁἩ ἀϊρηῖ 168. 
ὝΤΒΟΓΘΑΒ δηρο]8, Ὑ ΟἿ 8.6 ρτϑδίθυ ἴῃ ῬΟΥΟΥ δηἀ ταϊρῦ, Ὀτίηρ ποὺ τα] πρ; δοουβαύοῃ 
διραϊηδὺ ὑΐδαὶ Ὀοίογο ὑμ6 Τωοτὰ.Σ2 Βυΐ {πο8θ,} 88 παύυσαὶ Ὀγαΐθ θ6δβίβ" τηδα θ᾽ ἰο "9 
ἰδίζθη δηα ἀοβίγογοϑα, Βρϑᾶξκ 6Υ]1] οὗ {16 {πίηρβ ὑπμαῦ ὑΠ6Υ ππάογβίδη ποῦ; δηὰ 8}}8}} 
ὈΓΟΟΤΙΥ͂ ΡΟΣ 8. Τ ἴῃ ὉΠ οἷν οὐσῃ σοττυρίίοη : Απὰ 588}} τϑοοῖνοῦ {μ6 σοπαγὰ οὐ ἀπτρῦ- 
ΘΟΌΒΏΘΞΒ, 48 ὑΠ6 Υ ὑπαῦ οοπηὺ 1 ρ]Θάϑαγθ ἰο τιοῦϑ ἴῃ {Π60 ἀδγ-π|6. ἕὥἔὅροίβ ἐλεγ αγὸ δηά 
ὈΙΘΙΑΒΉ.68, Βρογίϊηρ ἐμ ΠΊΒ 68 τὶ ἢ ἐμ ῖῦ οὐ ἀθοοϊγἱηρΒ.}} π Ὰ116 {Π6Ὺ ἔδαβὺ τ ἢ γοαῦ; 
Ηδνῖηρ 6γ68 ὅι]] οὗ δά] ίογυ,12 δηὰ μὲ οδηποῦ οθα86 ἔτομι βίῃ 15 Ὀορ Δ Πρ ἀηβί8 }]6 
ΔΟῸ]Β: 8. ποασύ [ΠΘῪ Βδγθ δχϑγοϊβοα σις} οογούουβ ῥτγδοίϊοββ :} ΘαγΒΘα ὮΙ] άταη :}δ ΥΥ ΒΙΘἢ 
Βανα ἤοσβαίκθη {}|6᾽5 στ ρῦ ΤΑΥ͂, ἀπ ἀγΘ ρΌηΘ Δβίγαυ, 10] ηρ’ 0116 τταΥ οὗ Βαϊδδμι (6 
δοπ ΟΥ̓ Βοβοσ,"Ἱ πῆο Ἰογϑα (86 τγᾶρο8 οὗ Ἀγ ρ ὐδοῦΒη 688; Βαῦ νγγὰβ γο υΚοα ἴον ἢ15. Ἰηϊ- 
1} : 86 ἀππιὺ 458 βροδκίηρ σι τηδη᾿ Β ̓Ῥ γοῖοα ΤΌΓΡΔα6 086 ΤηΔ 4 Π688 ΟὗἨὨ (86 ῥΙΟΡΘ(. 

Β.6Η͂Θ ἅτ γ76}18 τι ποὰὺ τγαύθσ, οἱου 489 (Πδὺ ἃτθ οαγτὶ θα τ]Ὸ ἃ ὑδπιροϑῦ ; (0 τ τὰ (9 
τηϊβὺ οὗὨἨ ἀδΥκΠ6 ΕΒ 15 χοβοσυά [ῸΣ ουϑσ. Ὁ ΕῸΣ ΜΏ 6 ΠΟΥ͂ ΒρΟΔΙΚ ρτοαὺ Β,γ  πρ τρογας 
οὗ σβϑῃϊυ, ὑΠοΥ 4|1πτὸ ὑΒγουρὮ {π0 ᾿υδβὲ8 οὗἉἨ {86 ΒοΒ}, ἑλγοισῆ, πιιιοῖ παῃοηη 685, (Π086 
{πδὺ ΓΘ οἴθδη  οϑοδροὰ ἔγοιη ὕβθὰ Ὅ80 ᾿ἶγ8 ἴῃ οὐσζοσ. ἸἾΉ116 ὉΠΘΥ ῬσΟΌ 86 ὑῃ δὶ 
ΠΡΟσΕΥ, {Π6Υ ὑΠΘμΉΒ6 ᾽ γ 68 το (ἢ 9 Βοτυδηίδβ οὗ οοστυρύϊοη : [0 οὗ ὙΠΟΙλ ἃ ΤηΔὴ 18 ΟΥ̓ΟΥ- 
ΘΟ1η6, ΟΥ̓ {118 ΒᾶΠη6 2 15. Π6 Ὀχουρῦ ἰὰ Ὀοπᾶδρθ. ΕῸτν 1 δἰΐοσ ὑμ0  Παῦθ οβοαρβᾶ {9 
ῬΟ]]αϊϊουβ οὗ ὑπὸ του] ἃ ἐβγουρὰ ὑμθ ποπϊθαρο οὐ ὑπ6 1οτὰ 3 δπὰ ϑανίουτ «6808 
ΟἸΒτῖβέ, ὑΠ 6 Υ ἃγθ δοδῖῃ δηὐδηρίθα ὑπογοΐη, δη ἃ ΟΥ̓ ΟΙη6, ὑΠ6 Ἰδοῦ δηὰ 18 ουβ ὙΠῚῈ 
(Βοπὶ ἴμδῃ (86 θοριπηΐησ. ΕῸΥ Ὁ Βα Ὀδθα Ὀούίο ἢ 0 ὑμθῖι ποῦ ὕο πᾶνθ Κηοῦγη ὑἢ6 
ὙΑΥ͂ Οὗ τἱρύθοῦϑηοβθ, ἔμ8η, αἴθοσ (ΠΟῪ πᾶν Κη {ΐ, ὑο ἐστ ἔτομι ὁ 006. ΠΟΙΥ οοι- 
τηδηἀηηθηὺ ἀ6] γογοὰ παΐο μοι. Βυΐ 5 10 18 Παρρϑηθᾶ υὑπίο ὑμθαὶ δοοογάϊηρ [0 (80 
{χ6 ῥτονοῦῦ, ΤῊΘ ἀορ ἐξ ἑἰυγηοα ἰο 18 οὐ σοῦ δρϑίῃ ; δηὰ, ΤῊΘ βοῪῪ ὑμαὺ 8 
ἩΔΒΙ6α (0 ΒΟΥ ὙΠ ἴῃ (110 ΤΩΪΓΘ. 

9 
ἌΦ 



ΤῊΒ ΒΕΟΟΧΡ ἘΡΙΗΤΙΕῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

Ψοχθο 10. [1 Θογτηδη : “ ΤῊο Ῥο᾽ -;Ῥλγάγ, ἩδυΡΉΕΥ ΟΠ 66---ἰΓΘΙ} Ὁ16 ὩΟΣ ἴο ΘΡΟΔΙ οΥἱ] οἵ κὶοτῖδα."" 
Ἰταμβὶαῖθ: “ Πασόγο, 861 }1}9ἀ.--- 0 ΓΙ} 819 ποῖ ἩΜΠ|6 γα τς δὲ κἰογίθο."-- Μ.) 

ΨῬαΓΗΟ 11. [3 ἀογπιδῃ: “ Ἰ βοῦθοδ ΔΗρΡΘΙΝ, δ ποι ἢ στοδίοσ ἰὼ δἰ γον δὰ ὐΐσιξ, ἀο ποῖ ὕδαῦ ἐθοῖν 
δὰ οὐ τποὶγ σαὶ πα) λοι [6 ξίνοπ ἀκδίποί τπθῶὶ Ὀοΐοτο (παν) 

ΌΥ [ΔοΒιδηη δηὰ ΤΊ ΒΟ] ἀογί, 
ἴῃς (ἕ. ε., [ὁ βοηΐθησθ 

παρὰ κνρίῳ ΟΔΏΟΕΙ! 
8 (σά. βίη. τοδάδ αὐτοὶ ἴογ οὗτοι.--Μ' 
4ἄἅλογα ζὼ α-αἰτταί 8) δηΐπιδ]..--- ΜΝ. 

Ψψαο 12. 

φι 

αοὲ οἵ τι. 
Ιροεὰ"-ΜῚ 

δ γεγεννημένα, Βοος. Α3, δίῃ ; μη ον ἀδν " μαβας ἜΝΙ Β. Ο., ΤῈ 6110.-.-Μ.] 
Φαγνοοῦντες βλασφημοῦσιν, Οοά. 
Ἰ Βοο,, Βίη., 03,4). καταφθαρήσονται; καὶ φθαρήσονται, Α. ΒῚ͵ ε]., Τπεῆε, ΑἸοΓά, 
ἸΤτδυδὶδίο: “ Βυϊῖ (Πο86, 86 ὈοΓα ΠΑΓΌΓΔΙΙΥ ἴοτ οδρίυσο δε εαίσαοίίου, οροακίης τῇ 
οὗ ἴκ8 ψ᾿ΌΙΟΒ ΠΟΥ Κῶονν Ὠοΐ, ΒΠ.4}} ΘΟΥ̓ΘῺ μεγίβιι ἰπ {Πποὶν οογττρείοι."-Μ.} 

ὸ: κομιούμενοι, Β., Οοά. 8[π., τολὰ ἀδικούμενοι.-Μ.] Ὑαε613.[8 
9 Οοἄ. Ἰΐοδᾳ. ἴογΣ τρνφήν, τροφήν.--Μ.] 
ἀγάπαιφ, Α. Β. (Μαὶ πἷᾳ., 4).--.-.Μ.. 
8ο 1ΔΟΒΙ ΔΗ, 88 Ὁ 5069 12. Βπὶ}} ἰα ὕϊοτο ρσοῦδδὶθ [δὲ ὁ ἰγδηθοσῖ θοῦ οὨδηρκοὰ Ὁ ἘΥΓΕΥΕΙΒΙΟ εὙΑ δ ς 

Ι . ἴδδη ἴΠο γϑύοσδβθο. ἀπάταις [6 δυδία]ηοὰ ὮὉΥ Α. 6. 6. Καὶ. αἰ. αὑτῶν αἷἶδο, ἘΠΙΟΝ ἐπ οΥ ἶσα 1}} αὐἱδὶ» 
Ἰἰσοά, Τ᾿ νΟΌΓΘ ΟἿἿΥ ἀπάταις ἀπά ποὶ ἀγάπαις, 88 "Δ8 ὕδ95 Ῥοϊηϊθα οὐὲ "»γ ἀοτβατὰ δπά ἐο Ῥειϊοο, 

ΠΙ ΤΊρηοϊαῖο: “ Βοοοίν Ὡς, 85 [ΠΥ 68}}.Δ}} (4.17.), 9 τοναζὰ οἵὗἨ υηχὶμὶιϑοῦδηοοθ. Ὀδοσηίτς τον Ἰιίπα ἰα ἰδο 
ἀμκγίίτηο ἐπ οὲν Ὠἰρ]οδῖ (80 ἀογΔ) ΡΙΘΘΔΏΓΣΘ, {Π|6 Ὁ ἀτὸ [.}} οὗ ( 

Μ γου.;».-- τοῖν ἀδοοίία, με }|}] 9 ΠΟΥ ἴδαδὶ πὶ 
Ψψανο 14. " κοιχαλίαε, Α.. Οοά. 8ιη.---Μ.] 

8) δροῦ, διὰ αἰνκτϑοο, σου δος ἰκ 

καταπάστονς,Α.Β. ἀκαταπαύστον, Οοά. Οοϊνετί.--ἀμαρτίαις, Οοά, β8[η.-- 
Ἐ πλεονεξίας, Α. Β. Ο., δίη., Δ]., 1Δ0Β., Το. [πλεονεξίαις, 

πὶ ἴ.: ΟἸαβδίοα [ὉΣ [80 σΟΠΒΙΓ. τὴ (ἢ ΘΟ] [ν9. ΔΙΩΡὶ68 
. ΤΠο116, 8].--.}] ἩυΐθοΥ οἰϊο εζ. 

[1 Τταῃε]δίο : “ Ηδυϊς ογϑα [Ὁ]] οὗ δὴ δ υ]ίογοδα, πὰ ἰμαὲ οδπμοῖ Ὀθ πιδάο ἴο οὐδδὸ ἔγοια υἱη: [τίπξ τὸ. 
᾿ς 9 Ὀ]6 δου, αν ης ἃ μοαγὶ ὑγαςιϑοὰ ἰη οονοίουθῃοθα ἀροτι 861 856 }}}}668}, ολι τοι οὗ ταδι φἀϊοξίοι."..-.1.} 

οσοο 16. Ἡ τὴν Ὀοίοτο εὖθ εἰαν οπιίοὰ ὑγ [Α. Β. 6. ΚΕ. 1. Ογῖοα 
Β. βεώορσ ορ, 8ἰη.--ὃς οὔ το Ὀγ Β.--Μ.} 
Ἰογοάνθρώπον.--Μ.] 

καὶ ὁμίχλαι, Α. Β. Ο., Βίη., αἱ., αείεοῦ., ΤΙΡοΣ, Α12..-Μ.} ὀμέχλαι ἴσῃ ὁμέχω, Ἀιδῖδ, ὙδΡΟΈΠ. Ὕοτοο 17. 

ΤΟΥ βοσόρ, βεώ 
Ὕύυταο 16. [18 (οά. Εἴη. οἱ ἐν 

τ» νεφέλαι, Ἐσο., ἴ.., Τηο.19.-.-Μ. 

. [Α1] αἱ. 

ὡς αἰῶνα οὐ το ὈΥ 5. ΜῚ Ἱδοδπι., ΤΙδομοπᾶ.; [ἴ τῆδ μδνθ Ὀθοη ἰῃδατίοα ὕγσοτπ συᾶο, [ναΐϊ ὥυσὲ 
ἱ Α. 0. 1... ἃ ; διὰ τοϊαἰ πο ἰῃ Θογιῆδη γππύπ: Μὴ Γ ; 

Ῥοι8018. 2. δος. νί} Α. στ τον ὁ λίγω ς; ΟΥ̓ ΟδΌΘΟΙ ὁ κοοή ΔΌ(ΒΟΥΙΥ͂ ὄντως, ψὨ ΟΝ 
ἀἰδῆου!ῖ γοδάϊης. [Ὁοά. Βίη. τοῦ ὄντως (5 “τοὺς λέγων) ἀποφούγ. Μὴ 

το ὃ ἴδο '᾿ποῖν 
1ΔοἈ., ΤίροΣ, ἃ). ὑγϑ 

ἴσ ἀποφεύγοντας, Ὀοίηρ ΟἿ ἴϊιο Ῥοίηϊ οὗ δδοδρίηξ, 
[Ττδηο]αῖο : “ Βροακίης 

γάτοο 10. [Ἐ5 Οὐαὶ βἴδ. οι καὶ αἴτος τούτῳ,-Μ] 
Ὕογθο 20. 

δ δ 6} πογάε οὗ ὙΔΏΙΠΥ, ἔδοΥ ΦΉΣ οο ἰδ ποῖ ὈΥ 1Ιοοδεἰσαδηοδ οὗ ἔμο δαδὰ 
ἐρ φῇς ΜὯῸ ΟΣ ΟἿ]Ὺ ͵0δὲ οδοδρίης (ἀσγ., ἨΐΟ Ἡ6ΓΘ ἴῃ ἔΓΌϊ οδοδρί: κα) ἤγοσα ἔμόση ἯπῸ ἐνο ἐδ οετοζ." 

Ἐ Ἰῃρογί ἡμῶν αἴϊος χκνυρέον, Οοἀ. δί:., Α. Ο. 1... Δ].-Μ. 
όοτοο 21]. [Ἡ κρέσσον ἴοΣ κρεῖττον, Οοά. βίη. «κρεῖσσον, Α.-- 

Δ εἰς τὰ ὀπίσω ἀνακάμψαι ἀπὸὺ τῆς, Οοά. 5]η.] Ἷ, τὰ ὀπίσω ὑποστρέψαι ἀπό, [Δεῖν 
ΤΏΔΏΗ. [ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς, Κα. 1,., Τοῖ]6, αἹ.; ὁ πποστρέψαι ἐχ τῆς, Β. Ο., ΑἸοτά, ε].--Μ.] 

Ὕετοθ 22. [Ὁ Ομ ὃ ὁ αἴοῦ σνμβέβῃηκεν, Δ. Β., Οοά. 8[π.--Μ.} Ι1Δολὰ., Τδοοηά.; ἰξ σθοπμα ἕο ὍΘ 4 Ἰδίοσ διά ίου, 
[Βδο., Ὁ. Καὶ ζω) οἰ, αἱ. ἱαφοσὲ ἱξ- Δι) 

ἘΧΈῈΟΘΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

Ὗν. 106. 11. Ῥασογα, δοὶῖ- τ !]]οθᾶ, οἱο.--- 
τολμηταί.--- οτὸ ὈοκχΙΏδ ἃ πον βϑθοϊίϊοῃ. Ῥοΐίοσ δῃ- 
{1οἰραύθβ 86 ζαΐασο ἴθ γ6, 886 ΜΟῚ] 88 ἱπ {πὸ ὅται 
Ἐρΐδ8ι|106.ἁ. Βοίοσγε ἷθ Ῥγορμεοίΐο δυο, ἰμ6 7818 
ἰθδοβογβ, ὙΠῸ ὝΟΤΘ ΔΙΓΟΥΑΣΒ 0 8.186, ΔΡΌῬΟΔΣ 
ΒΒ ΘΙΓΟΔΑῪ ὑχγοδοηὶ. Τδΐβ ψογὰ, Ῥϑοῦϊδσ ἰο Ρὸ- 
ἰοῦ, ἀοῃοίοβ Ὀοϊὰ, ἀδτίηρ, δυάδοϊουβ, οσ ἱηβοϊθηὶ 
θη. [120 ψογὰ οσσῦγΒ ΟὨΪΥ μ6ΓΘ, δι 8 ἐουπὰ 
ἴῃ Φοβϑρὶι., Β. 111., 10, 12, δὰ Τμαοὶά,, 1., 70; 
(86 Ἰδίίοσυ ραββαζο, (6 σοῦ }ΐδηβ ἀοβοσῖδο {ἢ 6 
ΑΒΘ ΔΠ8 848 καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταί, καὶ παρὰ 
γνώμην κινδυνευταί.----Μ.} 

Αὐθάδεις ἴτοτα αὑτός ἀπὰ ἀδέω, 86}{- τ 16, Ῥχο- 
Βυϊηρί οι ΙΒ ῬΟΓΒΟΏΒ, ΤΙ, ἱ. 7.---Βλασφημοῦντες, οὨ 
86 ΡῬατγιϊοίρ]ο, 866 πον, ΡΡ. 887--8 72.---Δόξας, 
ποὺ: ᾳἹουίουβ αἰγὶ θαΐοβ οὗἩ ἀοἷ, Ὀὰὺ δ 6 116 ρον- 
6ΓΒ, πη Ἴ δ ΐ 68, 88 18 οὐϊάοηί ἔσομι ἐπ ποχίογβο πα 
{80 ἘΡΊ8119 οὗ Φυάθ. ΤῈ γοίογοποθ 18 ἀου Ὀΐ1688 
ἰο {110 δῆ 618 ϑυΣγουπάϊης ἴδ 6 ἰΠχοδο οὗἩ {86 Μοκί 
ΠΊρῃ, οἵ, ρα. 1. 21, Ὁ]. ἱ. 16. 
[Ἡ οτ ἀβιν οσί :-- - δὲ τὸ δόξας ΟΥ σίοτίες ἢΘτοῖ 

Ῥουθι1] 688 ἴμ6 νογὰ δόξα 18 ΘΟ οΒθ, 88 ἐδ6 πογὰ 
κυριότις ὈθίογΟ, ῸΣ 8 ΙΑῦᾷο πᾶ ζϑῆρσαὶ ἱπιροσί. 
1 εἰ ηῖῆο8,.---- 

1. Τ|ι6 μεγαλοπρεπὴς δόξα, ἰῃ 8 οΘχΧΟΟ]]οπὶ σίογῳ, 
ἐπ Ὀϊνίηο 'ΒΘΟὨἶηα οὗ ἰμ9 αἀοαἀβμοδά ἐι86 17, ἱ. 17. 

2. Το σίογῳ οὗ (6 7ποαγπαίε Ἠγοτά, ὅπο. ἱ. 14; 
Φαιηθ ἰὶ. 1. 

8. ΤΠὸ σίογτῳ οὗ [86 Ποῖν Ο)λοεί. 
ΤᾺ ἔδ͵80 ἔθ γα ὈΪΔΒροπποἀ {86 σίοτῳ οἵἉὨ ἐδ 6 

Εαίδον, ὅθη δηὰ Ηοὶν αμοβί, ὈΥ ἀἱβρασαρίηρ {110 
Ογοδίοσ διὰ Βθάθοιηοσ, δα Ὁ. δβοσὶ ίης ἰλ9 τ οσὶς 

οὗ ἰῃο0 Ὀϊνίηθ βαποιΐδοσς ἰο {πον οὐσῃ τοδρίοαὶ 
δΡίβ, δηὰ ΌὈΥ οδ]υπιπἰδιΐηρς [86 ῬΤΟΡΘοΙ68 οὗ ΗΟΙΥ 
δογίρίυτο, σίνομ ὈΥ Ηΐε ἱπδρὶ ται 0}. 

4, ΤΒΟΥ ἀοπίοα {86 γεδιγτγεοέίοπ 97 ἐλα βεελ, νὰ 
{5 ἰπ0Υ ἀογορείοα ἴγοπι ἰ80 Ζιϊαγο σίογίεε οὗ 
ΟὨσίδι, σβθη δ ““Ὑ111 δομῖο ἰπ ΗΪ85 σίου (Με. 
Χχν. 81) δπὰ ἴῃ ἰδ6 Κἴογυ οὗ Ηϊβ Ἐδίδον᾽" (λίδιὶ, 
χυὶΐ. 27), δῃὰ στ μθῃ “Ηδ Μ1}} θὰ ρ]ογβοὰ ἱπ Ηΐβ 
δαϊπίβ᾽" (2 Ὑ688. '. 10); δηὰ ἴῃ “ἀμ οἷν σ᾽οσῖουϑ 
Ὀοάΐοθ, ᾿ββϊομθὰ ἰο ὈῸ 1κὸ υπίο Ηἰΐβ ρἱογίουδ 
Ὀοαν,᾽" ῬΒ1).111. 21. 661 Ῥεὶ. ;. 11, (86 οπ]γ 
Οἵ ΘΓ ῥῬϑββαρο ἰπ Ν. Τ,, Ὀοβιάθ πᾶο 8, τ Βοσὸ ὀόξα 
ἷδ Τουπὰ πῃ πὸ Ὠίμγαϊί, 88 ἈΘ6ΓΟ. 

δ. ΤΊΘΥ ΒΡ6Κ6 οΥἹ] οὗἩ [86 σίογῳ οὗὨ ἰδ λοίψ ση- 
σεῖς. Ὑπὸ Κἰπιοπῖδηβ σοργοδβοηϊθὰ ἰπθαὶ 85 (80 
οὔβρυίης οὗ δ'θου Μδρυθ, ὙΠῸ ““ντδδ ρον βεὰ 
ΌὈΥ ΠΙΔῺΥ 85 ἀοα.᾽ 8.60 Οαίεπα μΘγο, Ρ. 96, ΠΕΙῸ 
ἴν ἰ8 ἐγυγ βαϊὰ, ““Ῥοίθγ ᾿θσθ σϑίεσϑ ἰὸ {86 δἰπιο- 
πἶδηῃβ, το ὈϊΪοπαοα 1ἰσομ ξουβη 658. τ ἀπ Οα]]- 
Π688,᾽ 8)πὰ ὑποὸν ἰγσδάποθα {86 ΒΟΙΥ δῃρε}8 88 γεῦ- 
618 αραϊπβὶ αοᾶ; 366 ἴγϑι., 1., 28,1. Απά 189 
ΒΌΘΟΟΒΒΟΣ ΟΥ̓ Βίπιοα Μαρυδ, δίεηδηαον, οδοὰ 
Ηὐτηβοὶδ ἐμ ϑανίουσ, δὰ αϑιτιηοὰ (μδὶ μ6 οου]ὰ 
πηρατὶ Κπον]ορο αγοδίοσ ἰμαὴ ἰμδὶ οὗ ἰδ δῃ- 
ξεἶβ, ἴσοὰ., 1., 28, δ. , 

86. ΤΉΘΥ Βρβῖϑ ουἱὶ οὗὨ εαγίλὶν αϊρηϊιίον, πλιῖολ 
ΔΥΘ ἰτηδροθ δηὰ ρίογίες οὗἨ ἀοα᾽ Β τηδήεβίυ (οπι. 
ΧΙ]. 1--3), δὰ δ΄ δύβϑῃ οδ]]1οὰ ροάβ (8. ἸΧΧΣ! 
θ), 88 τηδῃ ᾿ἰτηβοὶ ἢ 18, ἰῃ 8 ΒΘ βὮἢΡ ΟΥ̓́ΣΣ ΜῸ- 

τήδῃ, 1 ΟοΣ. χὶ. 7. 
Ἴ. ΤΏΟΥ ΒΡ6ΚΘ δυἱ] οὗὨἩ {μ6 σίοτίδδ οὗ 180 παίμγαὶ 

ωοτία (1 Οοτ. χν. 40), δϑδοσϊ δῖης ὑμοὶν σγεδίιοα 
ἰο ἐ86 ορογδίϊοι οὐὁἁἩ δ9 Ζεπείωγρα, Βοδίλ]9 ὑο (δ9 
βάρσομιο 6Θοὰ.---Μ.} 



! 
ΟΠΑΡ. 11. 108--22. 

Ῥιο ο᾽ ἢ ΔΡΡΙΪ68Β ἰὺ Ὀοὶμ ἰο ἐῃο Ὀΐἱνὶπα αἰ ν 
οἴ Ομ τῖϑὲ δπὰ ἰο ὑἰμ6 δῆροὶβ, δὰ δεν τυ σὰ δὰ 
ἰδὲ ὁνθὴ βδίδηῃ 18 ᾿ποϊυάθὰ διημοηρ {86 ρ᾽οῦὶο8 
ἰπδὲ ΔΓ 6Ὑ]} βρόκοη οὗὨὐὨ ϑδέΐοσ, στ τηοβὲ πο 6 ΤῈ 
ὁΟπ πιο Δίου, ΟΧΡ δῖ π5: “ΤῺ δῃηρο15, δ που ἢ 
Κτεδίοῦ ἰῃ βγη ί δηὰ πϊρεὶ, ἀο ποὺ Ρ858 ὈΘίΌΓΘ 
186 [ογὰ ἃ γα  ΠἸ ἢ ς Βοηίθηοο Οἡ {86 πηλ᾿οβίϊοα; {86 Υ 
ΚηοΟΥ δηὰ ῬΟΓΒΔΡΘ δ οΌη66 {πο ἱπάρσιηοπί, Ὀὰὶ 
ἴοατθ ἰΐ ἴὰ Βα] Υ ὑὸ {896 πο Τοχὰ, ἀσατο ἰΠαὶ 
1Ἀ6Υ, 88. γὙ,8}} 838 (Π}6 ΟΥ̓] ῬΟΎΟΥΒ, ἃτὸ Ὀοίοσο ΗΙ5 
ἴδοο; ΠΥ ΟΠ πογὰ οὗὨ 8611- ν]]1οὰ ΔΡυ86 8}ἢ- 
ῬΘΆΓΒ (0 161 88 8 ΤΑΣ ης οὐὗἨ ἰμοβθὸ 0 86 88 
γεὶ ἀραγεὰ 106 οχϑουίνθ ᾿αἀρτηοηὶ, δπἃ Τ68}}} 
88 ἃ ΓΔΙΪΪῚς οὗἨἩἉ [Π0 Ῥόονοῦ δηὰ Ἰοὺ - βυδοντίης 
οἵ οἷ, δἀηὰ ἐπογοΐουο ὑμογ αὐδίδὶπ ὑπο. οὕγοια." 
ἢδθ δρθθὸβ ὑἱὰΐ Οουϊλοῦ, 0 δᾶγβ: “Εγθη 
1 86 Γοτὰ ἰπ Ηἰΐβ ον ρσθδθῆσθ σθδΓοΒ ὑμϑῖῃ 
αἰ (80 ὀχοουϊίοπ οὗ ἐβὸ (ργο! τ ΒΑΓ) Β6Ὲ- 
ἴθῆ66 ὁἢ. 8π0}} ἷσῇ (6011) Βρὶ στ 5, ἐλ Ὺ ἀο ποὺ αἱ- 
ἴ6γ 1ξ ἴπ 86 ἕοστῃ οὗὨ 861}- ὙΠ]|οὰ τα] ηρ.᾽" Βαὶ 
1818. ἱπιογρτοίδιϊοη 18 πο τὶ ποῦν σταᾶνο οὈ760- 
ἰἰοη8. 1. Δόξαε 8.9 τη8649 (0 ἀδεποίο δῃροϊΐο δπᾶ 
ἀφποηΐθο ΡΟΜΘΓΒ; δίποδα, δοοοταϊηρ ἰο {πῖ8 Υἱόν, 
κατ᾽ αὑτῶν 1Β τοΐογτοα ἰο 6Υ]} βρὶτὶβ, Ἰομὶσ 8] οοπ- 
διδί ΠΟΥ͂ ΓΟ ΌΪΤΟΘ ἰμαὲ δόξας 4180 ὈῸ χοΐεγσοὰ ἰὸ 
ἰδεὼῶ,. Βυΐύ 15 Σὺ Ῥγοῦθα]ο ἐπαὺ {689 ἃτὰ δ] θὰ 
ὀόξαι, σἰοτίε8.: ἢ ΤῊ 8 Το ἀβ ὁὴ6 οὗ ζω α Ποη 
ἰκκεκάο. ΤΠ6 ΧΙ] πρ 8 ἰο οοπβὶϑὺ πῃ βαγὶηρ ὑπαὶ 
[ΒΟΥ 8Γ6 ΟὨΪΥ ῬῃΔηΟΙΩΒ λη δβυρογπιἰ(ἰουβ ἰά688. 
Τῖ8 του ]ὰ Ὀ6 ἀθπΐδ), ποὺ τας. 2. ΤΟ γοΐον- 
6η69 ἴῃ Υ. 4, ψ ΤῈ ν Β1 0} ΟὟΥ Ῥαββαμρο 18 σοηποοίοα, 
δεϊῃς ἰο 6ΥἹ} δηρο}8, ἰὉ του] Ὀ6 ὙΘΣῪ Βυγρυδὲην 
ἴο Βαγ ἴῃ τ. 1] δῇ ΔΟΌσουρί τοίογοησο 9 ρσοοὰ 8ῃ- 
κεῖβ. ΤῊ υδιγίης μείζονες ΔΡΡΙ16 58 το ἢ} Ὀοὺ- 
10 ἰο 601} Δ ρ.6}5 ἰΠ8ὴ ἰο ροοὰ Οη68, ἴο Ὑοτ ἰΐ 
ὈΕΪοΏρ5 88 8 τηδίΐον οὗἨ ὁοιγβθ, δὰ 18 δρρ]ΐοδ- 
ἰἴοη ἰο {π6πὶ τγουὰ Ὀ6 Ταίμοῦ θα κ, ᾿ ΜΟΥΘΟΥΘΣΥ, 
ἄγγελοι ἈΘΤΘ ΔΗΒΘΎΓΟΙ ἰ0 86 τολμηταί οΥ̓͂ (6 Ῥχθ- 
σοὐΐης τ γβο, πὰ τγὸ ἢαγο, ἐμογοΐογο, (ὁ ΔϑΒΌπι0 
ἃ 5.1 11δὲ αἰ Βροβι (19 ἰῃ (6806. 8. Φέρειν κρίσιν, γ. 
11, 15 βδὶ ἃ ἰο τη δ “ἴ0 ΡΆΝΒ 8 βοπίθποο᾽᾽; δαὶ ἱἰ 
Μ11} Β6 αἰ ςΙ] [0 γοΥΙ Ὺ (18 σοπάοσίηρ, ΔΙ Βοῦρα 
ἐπιφέρειν ἰΒ ἀϑοὰ ἰπ ἰμ6 Ἐρ[δϑι]9 οὗ Φυαάο, 4. Βαυὶ 
ποῦ] ὰ ἐπὶ Ὅ6 ἃ γι] ηρ ᾿υασδρτηοπὶ, 6 ταὶ ης ἀ6- 
Οἰδίοη ἰπ ἰῃ9 Βδιη6 8680, ἰὰ ὙΠΟ ἰμ6 18]86 
ΛΟΔΟΙΘΥΒ Ρ888 ἱΐ, ἱ7 (μ6 μοοᾶ ΔῊ 618 ΓΘ ἰοὸ ρἷνθ 
ἃ ἱπι|θ, ΔΙ ΒΟΌΣ 8 ΒΑΥΒἢ ἰυάρσιιοπὶ οὗἨ ἰμ6 οΥ]] 
δηζεῖδ ῖ ῸΣ βλασφημεῖν ΤΑ68}8 ἴἰ0 ἀ6ΥΆΤΙ6 ὁΠ6, ἰ0 
Βρεδκ οὐ] οὐ οὔθ, ΘΟ; ΣΘΙῪ ἰὸ ἐπα ἐγυίῃ. ὅ, Οὐ 
φέρουσι ἴδ οὐ ΘΠ} τοϊδἰθὰ ἰο οὐ τρέμουσι, διὰ ἐλι8 
τεϊδίΐου σου]Ἱὰ 6 οπ γον οδδοορα ἱΓ φέρειν τχοῖθ 
τοιδεγοὰ ἴ0 8885 Ξ' ὁιαρατησηΐ). ΤΆΘθ0 ΤΘΘΒΟΏΒ 
δου] 6 ονυ)οοϊκοὰ ΟἹἹῪ Ὀεδοδυδο ὁ 88 ὑπουρὩί 
ἘΘΟΘΒΔΔΙῪ ἰ0 ἐχροππὰ ἐδπΐπθ Ῥ6 888 ρῸ ὈΥ͂ ἐπ6 Ῥ8ΥΔ8]- 
Ἰεὶ μαδβαρο ἴῃ 795. ῳος Βαΐ ἐμὶβ ΟὨδη 65 (8.6 ἐγὶιθ 
Ῥοΐπέ οὗ τίογ. ἦο τὴῦυδί ΘηἀΘΔΥΟΌΣ ἰο ἘΣΡΡῈ 
ΟἿ Ῥδδδδρσο ἱπὰθροπἀθἈ{}γ οὗἩ (πὶ ἴῃ 7049, 8ὴ 
(δῖ6 Ἰεδὰ8 ἐο {80 τοσυϊὶ ἐμαὶ ἐμ: 9 Δ Ζ.615 ασὸ οΥἱΐῖ 
δΈρεἾδ, (μδὲ φέρειν Ἰη68Π8 ἴ0 Ὅ6Δ᾽ (0 Π6Γὴ), δπὰ 

κρίσ κρίσιν, οἷ. 7Ταὰθ 9, 
1.9 ᾿υἀκαιοπί ὁ ἐπ οὶν γα ἱηρ δὲ αοἄὰ. ΤῊ 8686 
ἰα 88 (οονσβ: “"“Ἴ86 ταί οὔ αἀοά δηὰ (89 ὑυὰρ- 
ποπί τ ῖοὴὶ αοα Ρ65868 οἢ ἰπ θη ἰη Ἰυπἀσηιοηὶ οὗἁ 
(βοῖν τδί πρ, ΔΓῸ ὈΠΌΘΩΣΔΌ]Θ ἰο ὑπ 9 οΥἿΪ δῃροῖβ, 
ἘΒΟ ΝαγΘ ΒΙΓΟΏΒΟΙ δου ΟΣ (ΒΔ ἰπο80 1450 
ἰσδοβοσδ, ΠΟῪ ΤΟ ΠΊΟΓΟ ἰΒοὴ οὐραὺ {μ6860 ἰο 
ἰσϑσρῦϊο δὲ ὈΪδδρηιϑιλίης ἰδ 6 δηροῖϊο τη δ) 68.168, οἵ. 
Υ. 4. [Ιὲ 1 ποί πον ἰὼ ὯὩ8 δεῖ {ποθ Ὁ]885- 

δάσο. [{ἰ8 οὐ ἀοπί ἔγοσι ἐν οἷς ἀγνοοῦσι, 
Υ. 12, ἰδδὲ {86 χοΐογϑηοο οουἹὰ ποὶ αν Ὀθ6η ἰο 

ΤΟΥΓΟΒΙΣ Δ] τη) οβιΐοβ, σου τη 8Π ἃ ὈΥΪΠΟΘΒ. -- 
“Ὅπουτεεσπι, ὙΠΘΤΟ, ὙΒΘΟΓΘΔΑΒ, 1 ΟὐοΥ. 1ἰϊ. 8.-τικατ᾽ 
αὐὑτῶν---καθ᾽ ἑαυτῶν.---- Παρὰ κυρίῳ, Ὀοΐοτγο ἢ Τιοτὰ, 
ἴῃ {86 ἴδοο οΥ̓͂ ἰδ Ι,ογὰ, οὐ ἔγοιῃ. 6 Ιογὰ, τ τὰ 
Ηΐτὰ 86 Φυάρο, οὖ, Αοἱβ χχνὶ. 8; 1 Ῥοί. 1ἴ. 20; 
ΠΟΙ, Ρ. 418. Ὁο ΥΥ οὐΐθ᾽᾿ Β τϑιρατκ μαὶ [ἢ 6 ΒΟ 50 
πῃ ΟΣ Ῥᾶββδρο ἰβΒ ἱποομβογθηὺ 18 βυρογβοΐαὶ πὰ 
απ ͵υδί. 
γε. 12. Βυῖ ἴ[8669, 85 ἱσταῖλὶ 8] Β:} 11 8]15, 

οἷο. ---- ἄλογα. --- ΕΥῚ] δῆ χο 18 ΚΠΟῪ δηὰ 966] (ἢ 
τΓΔΙῊ οὐ οἷ: ἰμοβα ἴδϊ89 ἰθδοῦ οΓ8 ΓΘ ἰΠΙοτΪΟΡ 
ἴο ἔβοτῃ, ὑμ 6. 81:6 111 811118]8 (Βδὶ πον ποίησ 
οὗ ἃ δ μοΣ ποσὰ. Το Υ ἃζγὸ φυσικά, ἰδ γν Ὀοϊοηςς 
ΔΙ ορσοίμοΣ ἰο (89 ΒΡΏΘΓΘΟ οὗ παίαγα; ἰἰ 18 88 1 [ΠῸγ 
δα πο 8Βοὺ] δπὰ 811}} 1688 ἃ βϑρὶγῖϊ. ΤΟΥ δ. ποί 
Ἰοα ὉΥ τϑάβοῃ, Ὀυὺ ΟὨΪΥ ὉΥ {μοῖρ παία γα] δρρο- 
(1168, οἵ, ῬΕ. χ]χ. 18, 21; οχ]ὶ. 10. Ξοιμδ ἰδ κα 
φυσικά ἴον φυσικῶς.---[Βο40 ΒΘΥΘ ΘΧΟΘ] ΘΗ Υ σθ- 
ΤΩΆΥΪΒ ὑπδὲ ὑμ6γ6 8 ἃ γϑΒοι  ὈΪΏΠῸ06 Ὀοίνγθοηῃ {ἢ 686 
δ᾽186 ἐσ 6.8 δη Ὀσαΐο Ὀοδϑίβ, ἴῃ ὑπ δὲ ὈΟΐἢ ἀΓ6 
164 ὈΥ ἐποὶν ἤεδλὶν ἀρρεί 68 ἴο [8] ᾿πί0 Βῆδ το δηὰ 
ἀοϑίσυσίίοη. ΟΥ δανα λοζία, αποϊθα ὮγΥ Ἦ εἰ- 
βίο, Ρ. 106: φιΐέααπι υἱέιῖιι5, οὐπι αὐ πιασίαπ αι 
αααμοεγοίμν, Τὰ. “Ψυάαπι αἀοσοοεδίί, σαρμίφιδ ἴθ 678 
φστοπήη τοροηθηδ ἤδυϊ. δεα ἐἶϊε, αδὲ, ἐπσφεῖί, ἐπ 
λυπς ἥπεπι ογδαίι8 ἐ8.---Μ.} 
Γεγεννημένα.--- 18 18 [ΠΣ παίαγα) ἀθβιϊπαίίοπ, 

ἴον (18 ῬΌΓΡΟΒΟ (ΠΟΥ ΔΓΘ ογοδίοα, ἑ. 4., ἴο ὯΘ 
σδυῆὶ ὈΥ τηθη, δηά ἰο Ὀ6 ΚΙΠ6ὰ [ἴῸὉΓ {πον 86. 
Εἰς ἅλωσιν καὶ φθορὰν, Ὀοΐὰ ἰο Ὀ6 ἴα ΚΟ Ῥαβδίγοϊυ, 
ποὺ δαί Υ6]γ.--ὐ ῬΘΙΟΥ ΤΏΔΥῪ Ὀ6 Βυρροδβοα ἰο 1} 6 
ἰο ἐποῖν 7811{ππρ’ 88 Ῥτίβο  ΥΒ πιο ὑπὸ μη 48 οὗ {ΠπῸ 
ξογνοσητηθηΐ, δηα ὑποὶν βυ ουηρ ΡΠ ΒΕ πηθηΐ δ6- 
οογάϊηρ ἰο ΒΌμηΔῈ ἰαν8.᾽" ΒοοΒ. Ἔν οἷς ἀγνοοῦσι 
βλασφημοῦντες, αἰϊταοίΐοι ἴον ἐν ἐκείνοις ἃ ἀγνοοῦσι, 

κὸ 3 ΣΠ, 2. βδτω. χχὶῃ, 9, 3 Ὁ , 18. Ὑὴϊϊ. 
21, ίΙΠοΟΣ, Ρ. 60]. Ὀ᾿ οὐ οῖ 8668 ἴῃ ἐν τούτοις 
(86 5ρβοσθ ἰῃ ὙΔΙοΙ {86 ΣΑΙ] ηρ ἐδ 68 ρ]866, οἴ. 1 
Ῥοὶ, 11. 12. ὙΒοΓοΐὴ 1165 (86 στουμπα οὗ (ΠἸοὶν Ρ6Ὶ- 
Ἰϑῖηρσ, ἐμαὶ τοὶ οΘοηβιλἑαΐοδ {μ 61} χὰ }}} δηὰ ἀΪ8- 
εἰηρσυΐδηο8 ἰλθτὰ ἔγοια ὈΓυΐθ΄ ὈΘΑΒί8.---Ὲν τῷ φθορᾷ 
φθαρήσονται. ᾧθορά 18 ἱπινγδτα, τη οΓ} ΘΟΥΓΕΡ Ϊο ἢ 
δὰ {π6 βρὶ γἰίαδὶ ἀϑαίὶ ἰο Ὑμῖοῖ ἐξ Ἰθδάβ, οὗ. ο6}". 
ἱ,4. ὙἼΒὸ νοῦ ἀοποίθϑ ουὐναγαὰ ἀοδίγυοίΐοι ἡπὰ 
ζαΐατο δομοτηηδίίοῃ.--- οἷν ουὐϊνογα ἀοδίχιοίἑ ἢ 
ἤΟΣΘ ἰβ 8ι1}} ζο] ον ὈΥ χσοισὶ υ 0) ΒΟΥΘΘΙ͂ΟΣ, 
(86 τον χὰ οὗ (μον αὐτὶ χΒ θοιΒη 688. 

γε. 18. Ἐοοοίνέηςκ ἴδ6 τουνδσᾶ οὗ υὴ- 
τἱκΒιδοῦδη 9848. --- Κομιούμενοι, οἵ. 1 Ῥοί, ἱ, 9. 
ΤῊ μασι οἱ ρίδὶ δϑηΐομθ 68 ΜΒ 1ο ΤΌΠΟΥ τηπδὲ οὶ 
Ὅθ οοπποοιοὰ πὸὴϊ ἐπλανήθησαν, Ὑ οι ἀοο8 ποὶ 
οοηἰδίη (80 Ἰοδάϊης ἰμπουκαί οὗ (μ18 ῬΑΥΔΕΤΔΡΕ, 
αν (860 Ὀοϊοιξ ἰο τ δὶ ργϑοθάθβ δὰ ϑχρ]οΐπ [86 
ΠΥ Ὠὐθοῦδη 688. οὗὨ ἰμο80 1186 ἐθδοβϑγθ, ΔΙῸ 
ππτὶ σ δουδηοδδ δμου]ὰ 6 ἰδίκοπ ἷθ ἃ βεποσγδὶ 
80080 (οὗ. 1κο. χὶϊ!, 27; Ἄομι. ἱ. 18). ϑόοτιο οἴ 
{8686 Ῥϑυιἐοὲρ]θβ ἃσὸ βυδογάϊπαϊε ἰο {π6 Ῥγοοϑά- 
ἴπξξ 0068, ἐ..9., εδωχούμενοι, Ὀαϊ τοοδὲ οὗ {μπὲ 8.9 
οοὔγάϊπδιεο. 

Ῥοοιΐηκ στϑυϑ!ἶηρ ἢ ἴὯ9 ἅδγντἶπιθ ᾿ποῖσ 
Βίκμοαῖ ΡΊΘδβῦτσο.--- Ἡδονὴν ἡγούμενοι.---- ΤΊΤΟΥ 

ΚΏΟΥ πὸ ΟἾΒΟΓ φΙθδϑυγο ἰἢδη τρυφή, τοπάἀογοα ὮΥ 
ἐμ ϑιγτίδο, αδέξοίθ, νοϊα ρου Βη 688, ΤΟΥΘΙ]ΠἾηΣ. 

Ἰυχυτίου ᾿ἰνίπρ.---- Τὴν ἐν ἡμέρᾳ. Οοουπιθῃΐυ--: 
καθ᾽ ἡμέραν, 1Κκ6. χνὶ. 19, ἀαῖϊγ. Οἰδον8-:- 0- 

ΤΑΘὨίΔΙῪ, ἰχαπδίϑης ψ6}}-Πἰνϊηρ, 88 (Π 6 ἀδΥ δὺ}- 
ΡἸΐο5 ἰἰ, 80 ἀο Ῥοιίο. ΟΥ: βροπάϊηρ ἰδ ἀδγ, 

πὶϊπουν δἰ κὶπς οὗὨἨ (9 ζαΐατο. 80. Ὀϊοι]οἷα 
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Βυΐ 411 686 ΣΟΠ Δ ΟΥΠΩΒ ΔΙῸ ΘΟΠΙΤΒΡΥ ἰο0 ᾳ͵ΤΒπι- 
τηαἰϊσαὶ υὑβαρθ. ἀογμαγὰ:---ῖμο ἰἰππθ οὐὗἨ (μὶ8 
Ῥγοβοῃὶ 1, ψ ποῖ σοιιραγϑὰ τὶ τὰ δ ογΣΥ, τ 

ΟἿΪΥ 88 ὁῃ0 ἄαγ. Τδοὸ τἱχῃὶ βϑῆβο [Ὁ]1ονν 8 ἔγομι 
ἃ σοπιρατίβοη ὑεῖΐἢ 1 7666. τ. 7: “ἼἸΠΟΥ {μαὺ Ὀ6 
ἀγυηκθη, ἃγο ἀγαηκοη ἴῃ (80 πε .᾽ Βαΐ {Π680 
ΔΙῸ 50 ἰοβί ἰο δ} 8686 οὗ δβΒιιδπιθ, ὑἰμαὺ {Π 6 Ὺ ΤΟΥ͂Θ] 
αὖ ποοῃ-ἀαγ. 6 ἸΏΔΥ 8180 οἷΐθ (ῃ8 6886 οὗὨ {086 
ΒΟΤΟΘΒ οὗ ἀγα ΚΟΉΠ 685, γῆ τονοὶ] 4}} ἀδὺ Ἰοῦρ, 

15. ν. 22. [786 αποβίΐοβ 6 6 σοῃμουπεα ἔογ δα ἢ 
ΘΧΟΘΕθ865. Φογοηθ (σάν. ζμοῖ., Ῥ. δ8) 5688, 
ἑμωπς Νιοοίαια Ὁιῖῦσ κοστῦοῦνς πυρίαδ 7ασεπς οὗ- 
δοοόπαξ, εἰς.; δὰ ΕρΡΙΡΒδηΐυβ, λαεν., 2ὅ, αἰνοβ 0η9 
οὗ ἰΠοῖν πιδχίτηθ, ἰπαῦ 8 Ἰϑη δὰ πὸ ΒΟΡ6 οὗἁ 
γον δίς [1ἴ9, ἐαν ᾿μὴ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν 

ἀρ» ἰωσανο 
ΤΏΘΥ ἂτθ 1011 οὗ δροῖβ δηᾶ Ὀϊϑιαΐβθα, 

τουϑῖηηρ ἰῃ ᾿Βοὲὶς ἄϑοθὲϊα, νυ 116 ἴμὸν ἔϑθδοι 
στ ῖ} γου.---Σπίλοι, ἰὼ δυάο 12 σπιλάδες, ἔτοπι 
σπιλόω, ἰο ἰδίῃ, ἰο 8οῖ]ϊ, Βοὶδ αἃγὸ ἰάδπίῖοαὶ ᾿ῃ 
Ροϊπὶ οὗὨ πηϑδηΐϊῃβ, ΟἹ (86 οη6 18 8ὴ δα ὐθοίίυθ, 
16 οἰΘΥ ἃ βυῤπίδηϊϊνο. διαί ηβ, βροίδ ὁ ψϑγ- 
Ἰηδϑηΐδ, ΟΥ ἰῃ ἰδ6 ἴᾳΆ06, Τ]Ο0Υ8] δἰβὶῃ.---Μῶμος-εξ 
Ὀΐδαιο, ἀΐβρτδσο [αἰβῆρσαυγοιηθηΐβ, σδυ βίης ΒΒ 8118. 
ΑἸΙΟΓα.---Μ 7, ΡῬϑου αν ἰοὸ Ῥοίογ. ΤΒΘΥ δῦ Ρθο- 
Ῥὶο [}} οὗ βροῖβ δπὰ ἀΐβρτδοο, γ8ο βίαϊη {89 ὈΟΑΥ͂ 
οὗ Ομγδὲ δηὰ ἐδβοιιβοῖνθ, θυ. χχχὶὶ. ὅδ. Τ86 
ἔνο ψογὰβ πιυϑὺ ποὺ 6 οσΘοπηθοίοα τὶ ἐντρυφῶν- 
τες, 85 ἀο οί τηδἰπίαΐπμα, Ὀὰὺ (ΠΟΥ Ββίδπα ὈὉΥ͂ 
{]Ἰ6 86 1798. --- Εντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀπάταις αὑτῶν, 
{πὸ χϑυοὶ ἴῃ ἰμ6 ραΐϊῃ οἵ ἱμεὶρ ἀδοοϊίΒ. ΤῈ6 
αὐδίτ. »γὸ οοπογείο. [Α βοοᾶ Β6η86 ΤηΔΥ Ὀ60 ΟὉ- 
ἰαἰηοὰ ἱΥ π6 γτοδάϊηρς ἀγάπαις, οἷ. υἀθ 1.2, 6 γο- 
(αἰποα, ΤΥ σα] ἱμοὶγ ραϊδουίημβ ἀγάπαι, 

, ἰουε- δαείς, Ὀὰὺ {ΠῸΥ τοόγὸ οσοδβίοηβ οὗ γουθῖγυ.--- 
1 ἀπάταις Ὅα γοίαϊηοά, ἰδ τοι δῖ οὗ Ὑ ἰηα 1560 ἢ- 
τϑηη {( ύπα. είγ., Ὁ. 45) ν1}} Ὅ6. οι υβο [Ὁ]: 
“83, Ῥοίον χου]ὰ ποῖ 68}} {π᾿686 ᾿ιϑγοι 81 ἴδδϑίβ ὈῪ 
δὴ ΒΟΠΟΌΓΘΟΪΟ πδπ|6 (ἀγάπας), Ὀυΐ 58|γ}]65 δ οῖι 
ἀπάτας, δθὰ ἀ6580 Υ 1068 {ποῖν σὰ σμδυδοίοσ ὈΥ δαά- 
ἰης 1116 ψοτὰ ἐντρυφῶντες.᾽᾽ ΤΠΘΥΘ 18 4180 ἃ 5βἰπ|- 
ἦν Ῥαγαποπιαδίά ΟΥ̓ ῬΙΔΥ͂ ὁπ 6 ψογάβ ἀπάτη διὰ 
ἀγάπη ἴῃ 2 Ἴμε85. ἰἱ. 10.---.Μ.,]---Σνυνενὼ χούμενοι 
ἴγτοι εὐωχία, ἔχω, ὁχή διὰ εὖ, ὀοχρ]αΐπθα ὈΥ ᾿οΪ- 
Ἰυχ, οὗἨ ρυ]} 6 Ὀδηᾳαοίβ. 

Ο κα. 14. Ἐϊανίηκ οΥγδ6 ἔ.}} οὗ 8Ὼ δβιδπῖοσ- 
Θ55, οἰ6.---Ὠ᾽οἰ]οῖπ Ἀ88 80 συγίουβ ποίϊοπ ἐμδὶ 
(6 Δ] υδίοη 8 ἰο δοῖλθ᾽ ἔϑι8]6 Ἰθῃι ΕΣ οὗ ἃ 
ἢουβο ἰπίο ἩΒἰοἢ ἐμὸν δὰ οτορῖ, γιὸ δὰ Δἰγοδαν 
Ὀδοοιῃθ {16 γἱοίΐπλ οὗ ἐποὶν βοἀπεϊίΐοη, Μοιχαλίδος 
ἷδ ΤΟΥ Ῥτονηδηῦ ἐδ (6 τοδάϊηρς ὀφθαλμοὺς 
μεστοὺς μοιχαλίας, ΝΥ Βϊδἢ ον ἀαη }ν οὐκί παίθα 1} 
Ἰαίϑσ ὑγδηβοσίθοσβ, Ησαυ ΟΧΡΙαΣπ8 ἰΐ Μ06]}: 
“Δα Π]. ΘΡΟΒΒ6Β ανν6}}, 868. ἐδ 6ΥΘ, ἴῃ {}οἷ ΘΥ68.᾽ 
Βαὶ (μϊ8 ἀο68 ποὶ γοί δοσοιπὶ ΤῸΓΡ {μ6 Βα ρσυϊασ. 
Ἐοδροοί 18 Ῥγορ νυν πδά ἰο (μ6 παυ]οὶ ἴῃ Ῥσου. ἰϊ. 
16; νἱ. 24, ᾿Ακαταπαύστος δοηῃοοίοα ν᾽ ἢ ὀφθαλμοὺς : 
.}} οὗ υηρται θα ]Ἰιιδῖὶ οὗ β'π, ἰπηδαι 8 Ὁ16 ἴῃ 1. 
ΑπΟΙ͂ΒΟΡ πιοϑὶ ὑγοχπδηΐ ἴθγι, ρθουν ἰο Ῥοίογ, 
οὗ, 1 Ῥοι. ἰν. 1. [δι] 1688 18 χοβοοιοά ἴῃ ὑπ εἰγν 
Θ6Υ68. ; 

Ττατὶηρ π5180]6 ποιι16--- Ο ] ἄτθ οὗ Σ28}- 
οἄϊοῖϊῖίοη.---Δελεάζοντες ἔτοτα δέλεαρ, 4 Ὀαϊῦ ἰο 
αἴϊατα δὰ δι γαοὺ νὰ ἃ ὈαΪὶ, 88 ἀ0685 8 ον ον ἰὸ 
οαἰοὶὶ Οἰγά 5, ΟΡ 8 βῃθγδη ἰο σα οἢ 859}, 748. ἰ. 
14. [Ῥδοτάθπονι : “Α ποτὰ ἔνῖσθ υδοὰ ἰὴ ἰμὲθ 
Ἐρίδι10, 8606 νυ. 18; δηὰ α τιείδρθοῦ ἸἱΚοῖν ἰὸ 
οὐσιν ἰο 8ι. Ῥοίον, {π6 βουὴ οὗ Ο4}1166, ἰὸ 
ὙΒΟΙΏ ΟΟΥ [οτὰ δβαϊὰ, Μαίί, χυὶΐ. 27, βάλε ἄγκι- 
στρον, οαδὶ α λοολ."--Μ.} 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕῈΒ. 
ἀτσαικαι 

. ΓΑστηρίκτους, οἷ. οἷ. 111. 16, 8 ῬΟΘΌΪΙΔΡ οχρτεῦ- 
βίοι, οσρίοἰποὰ ὈΥ Φοόσομιο ἐμυ8: “βου ]β. πίοι 
ΔΥΘ ποί γοὶ δέσοῃςς ἰΒγουρὰ {πὸ Ἰοτο οὗ ΟΠ γίδι," 
δηὰ ἐπογθίοσο ΘδδιΪγ ἐυτη ΕὐΐποΥ δηὰ {81 18 6Γ.--- 
Γεγυμνασμένην, Ῥτδοίβοα, Θχοτοϊβοα, βεμοοϊοὰ.--- 
Πλεονεξίαις, δΘογοίοΒ688 ῃ 1.8 γαγίουβ [κεἰ ηἀ5 δηὰ 
οττηβ, οἵ. 1 Ροί. ἰΪ. 1; 2 Ῥοί. 1ϊ. 8, ἜΘ ρ6618}}} αἷβοὸ 
{86 Ἰυδὶ οὗἩἨ ΒΟΠΟῸΣ δῃὰ οηϊογιηθηί. Ἐγδϑιηὺδ ἰη- 
(ΕΥΡΥΟΙ8 ἰὑ ὈΥ γαρίπαε.---- ΟΛἐάγεπ 9 πιαϊφαϊοίιοπ, 
δοοογάϊηρ ἰο 86 ΗδΌΓαϊβι)-- ΞΡ βου ἀογοιοά ἰο 
δηὰ ΜΟΥΪΒΥ οὗ (Π6 ουγδο, οἵ, 2 ΤΏ 65. ̓ϊ. 8: Ρδ. 
οἷχ. 17, οἷο. Οδϊονυ: “Ῥσοῖχ [6 ἰμγοαδί 6 ρ58868 
ἴο {8 6γ68, ἐδ ἰοηρτθ, ὑπ μοασί, δηὰ (89 Ἰ176." 

γεκ. 168. Ἑξανίηρ ἔοσβαῖςθ 86 σἱσδὶ Δ 
ΓΠΘΥ͂ δ1Θ ξο:6 8δῖχαν .---Οοσυμδγὰ κίνοϑ 186 [οἷ- 
Ἰονίηρς δοπηθδοίΐοι : “ἢ ἰ]Ἰυδίτδξοβ {6 οογείουϑ- 
ὯΘ655 οὗ ἰμ9 ἴδ]56 ἐθϑοιοῦβ ΟΥ̓ (δ6 Οχδιρὶο οἵ 
ΒαΙδϑτ, 8ο ὁπ66, ὈΥ ἷκ ἴσο οὗ Ἰμστο, δβαυδετοά 
ΒἰταΒ6] ἴο Ὀθ Ὀερυ θα ἱπίο ουγβίπρ (68 Ρθορὶο οἵ 
Ιβγϑοὶ, οἵ. δυὰς 11. Αποίδοῦ ροϊηὶ οἵ σοπιρεη- 
δοῦ, ΒΊΟΝ 18 ποῖ τηϑἀθ ῥτοπιϊηθεὶ ΒοΓο, ἰ8 [δ 
ΘΟμα τ , ἢ; ΟΥ̓ ΔΏ6 Ὀϊνΐπθ ἀπὰ {π9 υοσ]άϊγ, ΒΥ- 
ῬΟΟΣΙΒΥ δπὰ δ᾽] γϑιηθηΐ ἰο Βαυϊοίγυ, Νυτιῦ. ΧΧΤΥ. 
1. οἱ; χχχὶ. 16; Βονυ. ἱἰὶ. 14.--- Τὴν εὐθεῖαν ὁδὸν. 
ΤλΐΒ ἰβ 6 ὙᾺΥ οὗὨ γουϑαϊοὰ γί, οἷ. ἰϊ. 2; οὗ 
τὶ θοῦβη 685, οἷ. ἱϊ. 1, [1ἰ 18 68116 δοπιοιποδ 
ῃ6 ὙΔΥ οὗ {86 Τοτά, Θ6η. χυὶἱὶ. 19; Φυάν. ἱϊ. 
22; Αοἱβ χυϊἱὶ. 26. (86 ὙΔΑΥ οὗὨ 18. ᾿ἰχ. 8; 
Βοιι. 1]. 17, (886 ψ8Υ οὗ πὶ βάοια, Ῥχογ. ἵν. 1], 
(Π9 ὙΔΥ οὗ 116, Ῥτον. χ. 17; [89 ὙΑΥ οὗὨ βαῖτὅ- 
οπ, Δοἰδ χυὶ. 17.---- ΤΟΥ ὙοΥΘ ΘΟΙΒΘΑΌΘΠΕΪ Ρ6- 
ΒΟΏΒ ἯὙ8Ο δὶ ὁΠ6 ἰἶπι6 δὰ Δίκη {86 Υἱχιὶ ΜΔΥ, 
Ὀὰυὺ δὰ ὩΟῪ ὈΔο 8:1 46}.--- Πλανᾶσθαι, ἰο [ὺ 
ΔΒΙΤΑΥ͂, 0 ΕΥΤ, (Δ ΚΘ 8 ΤΓΟΩΡ ΨΥ, 8 ἤριτο ἀθ- 
ποίϊπρ {8 γαυῖουβ Ὀγ-τοδὰβ ἰπίο τ δίοι (Β6Υ κεί, 
δηὰ {86 υποογία᾽ πὶ τ Β]οἢ αἰϊθημἀβ (μοἷγ δΌεΥτΔ- 
(οι, οὗ, Μαιί. χχὶν. δ: 7πο. υἱΐ. 12: 2. πὶ. 1. 18. 

ἘΟΙ]ονσίηρ δέζοσ ἴ89 τὰν οὗ δ᾽ βδτσω, οἷο. 
-- Ἑξακολουθύσαντες, οἈ. ἱ. 16: ἱἰ. 9; ἀοῆποδ 
ἐπλανήθησαν. --- οὔ Βοσόρ, (6 δου ΟΥ̓ Βοδον. οὗΓΟΝ 

ἽΞ ΟΝ ἴδ οδαηροὰ ἰηίο σ, θϑοβαδο Βοῖηθ 

ΥΔΙΩΙΩΒΙ ΔΒ τηδὶηἰδίη (μπὲ ἱπ ὑμ6 Βαδγ]οΐδα 

Ῥτοπυποίδίϊοι {86 1) τδβ ἃ κὶπὰ οἵ βἰ δέ]ϊδπὶ, Κ᾿ 

δὰ 1) ἀτὸ οὔϑῃ ἱπιθγομβδηρθὰ; δὸ Θεδϑηΐῃβ δὰ 

Ἐπ α]ὰ.--- 6 ττᾶβ 685 οὗ πησὶρ ϊθοῦδει688.-- 
Οογμαγὰ: “ΤῈ γτονψαγὰ ψ σὰ {16 ΜοδΌϊ 8 δαυι- 
Ὀαββδάογβ συγ θὰ ἴῃ ἐποὶσ Βαπᾶβ, Νυτῦ. χσὶϊ. ἴ, 
8΄ΤῸ 6Δ]]6ἃ τοασός ΟΥ̓ ωὠπτισλίεοιαπεες, Ὀδοδυ88 Β6- 
Ἰαϑῖὴ δμορθϑά (0 σϑοϑῖὶγθ {8:6 ἸΟΠΘΥ͂ [0Γ δὴ πη͵υδὶ 
8πὰ νἱοκοὰ νοῦῖς (16 ουτγβίης οἵ [5τ86]).᾿" 
᾿γάπησεν, ἃ ταὶ] ἃ ἴόγὰ Ὀυὲ βυϊϊοα ἰο (μ6 οἰτοῦπι- 
Βίδηοοβ. ΤῈ βδογϑὰ παγσζδίΐγθ ἃἀοϑϑ ποὶ δχρὶ οὶ. 
Ἰγ γοῖοσ ἰο {6 δουθίουβηθ88 οὗ Βδίδϑαηιν, Νυμαν. 1γ. 
22: [ὸ Βοοιηθὰ ἱποϊηθὰ ἰὼ Β88ρ6 δ18 ΘΟΌΓΒΘ 
ΠΟΙ δοοοτάϊηρς ἰοὸ {16 μ|'}] οὔ ἀοὰ; Ὀυὶ πεὰ 
ἐμ βοδσοῃὰ Θια ὈΒΒΒΘΥ οογοὰ δἷπι στοαῖον κὶδδ δά 
Βοπουγβ, 6 ἱπαυσοα ἰδ)6 ΤΙ ΘΒΒΘ. ΖῸ ΓΒ ἰ0 ῬΓΟΙοΙ 
(οἷν βίδα ἰδὲ ἢθ ταϊρς ὁποθ χποσγαὰ ἱπαῦΐτο οἵ 
(86 Γοτὰ τ μοίμορ 6 ββουϊὰ ρο. τυ. 19. ΜΠ 
ἀοτωϊηδηΐ Ἰυδὺ 8 δ͵8ο οχἰ δἰ ἐθὰ ἱπ νυ. 84. [868 
ΒΡ. δυι]οτ᾽5 βοσωου ““ὕροῃ. (9 οδασδσίεσ οἵ 
Βαϊδϑη.."--Μ.] 

γεβ. 16. Βυϊ νυδϑ σου ἱϊτοᾶ ἔοσς δἰ8 Ῥϑοῦ- 
1ασ ἰπίᾳαὶτγ.----Ἔλεγξιν δὲ ἔσχεν, ᾿6 τοοοῖγοά ποὶ 
Ρυπίβτηθηί, θυΐ ἃ τοδυκίης οομνσίίου, 88 ἰπα]- 
οαἰρὰ θεῖον. Παρανομίαπεάδικια. ἘἈο οἰ εαΣὶΥ 
Καθ (μαι ὁ τδϑ ἐμθ ὙΠ] οὔὐὨἨ αοὰ ἐδμδὶ Βο βου ά 



ΟΗΑΡ, 1Π, 10ὁ.-22. 8ὅ 

ποί ουγΒθ {9 ῬΟΟΡΪΟ: γοὶ 89 χοβίβίϑα ἰΐ.--Ἰδίας. 
Ῥιοι]εἷῃ : “ὯΙ ΡΟΣ ΘΓΒΙΟῺ οὗὁὨ ὑΠ6 Δ Ρϑοῦ αν ο 
μἴπι, δῇὰ ἐμ δυοποίγρο οὗ (9 βϑῖὴθ Ῥϑυυθυβίοῃ 
ἷπ 86 ἴ4186 Ρῥγοριοὶβ.᾽" δι- τοι ὁ 64 .--- Ηυμοῦ 
ΔΙ ΓΑΤΊΪΥ Δ }068 1ΐ πη 186 568186 οἵ αὑτοῦ. Τὸ γαῖ ΟΣ 
ἀοποίοβ ἐπὶ (80 ἰσδηδρυδδδῖου Ὑγδ8 ῬΘΟΌΪ 8. ἴῃ 
(δδὲ Βο ἰγϑηβρτοβδοα (86 νΥ7]}} οὗ αοἄ, ΝΠ). χχὶϊ. 
12, τὰ] σοπιρ᾽ γί τὶ Ηἰΐἱβ σογοτηδπάσηθηί, 
ΠΟ σαν ἶπι ὉΡ ἰο (86 σου δθ6ὶ οὗὨ ἷ8 Βοασί, 
εἰ. χχὶϊ!, 20, 8. 
Α ἅσ!Ὁ Ὀδαδδῖ οὗ Ὀπχάᾶθῃε, οἱς.---Ὑποζύγιον, 

ἃ γοκο-Ὀοδδί, 8 Ὀδδϑὶ οὐὁἁ Ὀυγάθῃ, Θβρϑοΐδ! ! Υ δὴ 
814, Μαίί. χχΐὶ, δ, ἄφωνον, ἴῃ δηϊ θ8β ἰὸ {86 
Βηπδη γτοΐσο, 186 δη ἐ ποβὶϑ Ὀο 66 ἄφωνον πὰ 
ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἰΒ ἀοβί σῃθά ἰο Ὀτίπος ουἱ 
186 πιδοῦ]οι}8 ΘΠ ΥΒΟΙΟΡ οὗ {δ ἱποϊάοηϊι.".-- Ἐκώ- 
λυσε. Ὠθ οιϊίο ΒΑγ8: “1 ψγὰ8 ποὺ (80 858 ἐμαί 
Τοτυδιο εἷπι, Ὀαὺ 9 Δηροὶ, ΝΌΠΙΡ. χχὶϊ. 22. οἱο." 
Βαϊ ι818 ἰ8 ποΐ 8 ἀἰβουθρϑησυ Ὀου ΘΟ ΟΌΤ Ῥᾶ888 56 
δὰ (86 Μοβδῖο δοοουῃῖΐ, 70: αοὐ τηδάσδ υ8δα οὔ ἐπ δὶ 
ἄυμν δηΐπι8] 0 ῥτονυοπὶ μἷβ σζοϊηρ ουγασὰ, τ 1]Ὸ 
180 διυροὶ βυδογοὰ Ὠἷπὶ δου δ ἰ0 Ρ888 οἢ ἴο 
Ῥαμιδτηθηΐ, 88 ἀθ Ἦ οἰΐθ ἰπη53617 ΟΌΒοσνοβ. ὁ .- 
᾿δρά: “Β8]8δὰπ) γγχὰ8 δΔ0]6 δῃὰ οὐρὰ ἰο πᾶνθ 
Β66Ώ, ἴγοιλ 80 ὉΠΟΘΟΙΏΠΙΟΣ 8 τηΐγϑο16, (μδὺ 8. ὙΔΥ 
ΝΔΔ ῬΟΓΎΘΙΓΒΘ.᾽" [Ι͂π ἰδο ΕἸ ίδ()]0 οὗ Δυάο, γ. 1], 
πο δι 9 Π8] ΘΧ δ ρ᾽ 68 δτὸ αίγϑῃ, ἐμαὶ οὐ Οδίπ 
δηὰ ἰΠδὺ οὗ (ἢ Ὁ ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ογϑῃ ; (16 σονασγὰ 
οὗ Βαϊδαπι Ὀθ᾽πρ ΟΝἹΥῪ ὈΓΣΙΘΗ͂Υ ἱπίχοαποοὰ.---Παρα- 
φρονία, ἴΟἾ]Υ, ΒΘΏΒΟΙΘΕΒΠ 688, τηδάηθ88. [{ ἰβ τηδά- 
8638 ἰπάοοα ἴ0 ρμιί δἀραϊηδὶ αἀοα, Ῥε. οἷχ. 8; Αοἱβ 
νυ. 89, Τὶ ἴ8, ΒΔ Υ8 [1 6 Ὁ, Δἢ ὑποαιι8] πρμΐ, 1 οἱά 
Ροὶ8 ψι}} ὅσ τὶ τ ΤΟΟΪΚΒ; [0 ἰοὺ ἐδ ἘΆΡΡΘῈ 88 ἰἰ 
Μ}11, (ἢ 6 ῬΟΙΒ γ7}1}} δΘοπιθ ἰο ρτὶοἴ.--- Προφήτου. Το 
Μοβεῖο δοδοππὶ βονβ (παι γουϑἹδίλοῃ8 6.6 80 
ἰο αι, ΝΌΩΡ. χχὶΐ. 8. 18. 18. 19: χχὶϊὶ. δ. 16: 
Σχίν, 17, 16; Ὀπὶ 8150 ἐπδαὺ 8 δοὺ} τγῶβ ΟΡϑὰ ἰοὸ 
ἰηβυςησοδ οὗ ἐπ6 Ἰκϊπράοιῃ οὗὨ ἀδΣΠ 688, ὁ". χχὶν. 
Ἰ. οἷο. ; χχὶῖϊὶ. 1. Αμῦτοβο, ΟΥ̓ΘΘΖΟΥΥ οὗὨ Νγββα 
διὰ Ἰποοάοτοῖ ἰπΐοσ ὕγοιη {86 Ἰδίοῦ ραββᾶζεοβ 
ἰδὲ δ 88 ἃ Ῥσορμιοῦ οὔ 0 ἀονῖ]. ΟὈΤΆΡΑΣΟ οἢ 
186 δηἰκτηδέϊοαὶ ομδγδοίον οὗ Βαίδατη, Κυσγίς, Ο6- 
δελιελίε ἄεδ αἰίεη Βωπάεε, 4655 [πὰ Βα 16 γ᾽ 8 8εγ- 
ποη ΟἩ (.ε Ολαταοίξν' οΓ Βαίααπηι.---Μ. 

γεκκ.17. 9859 810 νν8]}16 νυν Βοαῖ νυϑῖοι:.--- 
πο ἤχυγοβ δῖ ΠΟῪ ἱπίγοάπυοσοα ἰο ἀοβοσὶθο (80 
ἰηβθηοθ οΥ̓ {86 7,180 ἐδ ο οΥΒ ΡΟΣ οὐ οσα. Οαΐον 
8008 ὮΟΥΘ ἃ ΓΟΐόΓΟΠΟΘ ἰο 96ΓΣ. ἰὶ. 18, Βοχο αοἀ 
ΘΟ ΡΔΓ65 ΗΪ 86] ἰο ἃ Τουπίαϊπ οὗ ᾿ἰνϊς, νϑίογβ, 
Δη4 (6 ἰά015, Βο πιπσὶ τη ΔΙ͂ΘΥ ὈΥ ἰΠ6 Ιηδην, ἰο 
ὈΓΌΚοα οἰδίοτηβ, παύσῃ πο] πῸ ψϑίοσ. - “ΤΟΥ 
οοπίδίἢ ὯὨ0 τδίῖϑνὺ οὐ τ βοϊοβοπιθ τ ϊβϑάοιῃ δηὰ 1ΐν- 
πᾷ ςοῃϑβο]διΐοῃ.᾽"" Οδουχηθηΐυϑ: “ΒΟΥ δδγο Ἰοβὶ 
ἰδ6 νυδίοὺν οὗἉ 116. Αὐυφυδίϊπο: “Ε|86 6418 ἐπ θπὶ 
το ὶϊβ, Ὀοσδυθο ὑΠ6Ὺ πδὰ γτοοοϊγσοὰ (π9 Κπον]οᾶρο 
οὔ{Ππὸ [οτὰ 9 .6505 ΟἸὨτὶδί, τ πουὶ ναῖον, θθοδυ 89 
186 Ὺ ἀο ποί ᾿ἴνθ δφυθοδΌΪΥ ἴο ὑἐμοὶν Κποπϊοάρο.᾽ 
Ῥγονυ. χ. 11 βἰδίθβ (Πο οοῃηίγασν. 6 δ. δβρθ- 
εἰδ!γ γοτιϊπἀ θα οὗὨ ῬγοΥ. χχὶ. 6, ἐμι6 οὐχὶ πα] οἵ 
ὙΪΟΝ ΤΟΙΕΓΒ ἰ0 Βοδίουηρ ταΐϑί, 9 αἱβροσείπς 
ὙΔΏΪΥ, οὗ. οὗ, χὶν. 24: 5. χυσχυ 7.0. ὕπαιθχοὶϊ 
Βα κζρεδί8 (86 τγ6}}- ΚΟ τοΐγαρο. ΤῊ6 ἐπ᾽ γϑίν 
ἰγαυεἶϊοῦ ἴῃ [Π6 ἀοδοῦὶ Ῥοσοοῖν 8 8 τηουΐπρ 8660 
ὙΠΟ 0 ἰ6 Κο 8 [Ὁ 6 Βίγοδιμ ΟΥ 8 ᾿αἶζο, Βαβδίθῃβ ἰῸ 
ἰϊ, Βαϊ, τεδοδίηρ ἰΐ, [5 ὈΙΟΥΙΥ ἀϊδαρροϊηίεά, ζῸΣ 
1δ 4}} αΐδβοῖγοβ ἰηΐο ϑιωρὶυ σνδρουτ.--- Ην88: 
“ἼἭἼγεγο γοῦ βπὰ ἃ τγ0}} πὶιπουὺὲ τνδίοσ, γου δπά 
αἀἰτὶ δηὰ τοῖτο, 3.0 {π689 δοπίδὶ πα 0 τδίον οὗ ἰῃ- 
βονίης στασϑ, δαὶ (80 πιΐγο οὗἩ πίοκοάποθθ. ΝῸ 
ΝΟΉΘΟΣ, δοίης ἰδδὶ ὑπο Βαῦθ ζοσβϑίζο {9 

ἔουππίδίη οὗ ᾿ἰνίηρ, νδίογ,"" ΤΈΘΥ δ.ὸ ποΐ ἈΔ]]ΟΥ - 
ἱὴσ, Ὀυΐ ρΡοϊ αὐ πρ Μν6}18. 
ΟἸουᾶδ ἄσχίνϑθῃ δἱοὴβκ ὉΥ ἃ νειν 1 πᾶ..--- 

Νεφέλαι ὑπὸ λαίλαπος ἐλαυνόμενοι. Ὅϊο(] αἰ ἰποοΣ- 
ΤΘΟΙΥ ΥΟΒΘΙΕ ἤοσϑ, Δ] χῖηρ πο (ὁ Ὀ6 οἱουἀβ 
τ (Π6 Ἰαίογ ἃ] 1Ἰάθα οὗ ἱηνασὰ ΔΌΒΘΠοΟ οὗ οἴθαΣ- 
Ὧ688. [Π{ῚΠ6 τοδαϊηρ ὁμέχλαι 6 τοἰαἰμοα, γον 
“ἐγηϊδί8.᾽"" 866 “Ἵ»»αγ. ἥπ Οοπλπι. ἴῃ Οαίοπα: οὐκ 
εἶσι, φησί, διαυγεῖὶς ὥσπερ οἱ ἅγιοι οἱ ὄντες νεφέλαι, ἀλλ᾽ 
ὀμίχλαι, τουτέστι, σκότους καὶ γνόφου μεστοί, ὑπὸ τοῦ 
πονηροῦ πνεύματος ἐλαυνόμενοι.---Μ.} Λαίλαψ. Οὁγ- 
Βαγὰ φῬγοάιιοοβ ὑπ6 ἀοῇηϊοη οὗ Ατἱβίοι]θ, στ ῆο 
ἀθβοσὶ θο8 ἐλ 88 84 υἱοϊθηὺ τὶπα ἰυγηΐης υὑρτγαγὰ 
δηὰ ἀογηναγαὰ, οὗ. ΜῈ. ἱν. 87: 16. νυἱῖϊ, 28. 
ΕΧΧ. 9οὉ χχχυ δ. 1; 56 γ. χχυ. 82.---᾿ Ελαυνόμεναε, 
υδοὰ οὗ Β:}}8 ἀγίνϑη ἰο δῃὰ ἔγο ὈΥ βίγοῃς 1 η68, 
745. 11]. 4, ἀπὰ οὔ Ροβϑθββοὰ ἀσινθη ὈΥ ἀΘΙΏΟΝΒ, 
Κο. νἱῖϊ, 29. ΤῈ Ῥάᾶγ8}16 1 ρᾶββηρο ἴῃ 7046 12 
Τοδὰβ: νεφέλαι ἄνυδροι (οἵ. Ῥτον. χχν. 14) ὑπὸ 
ἀνέμων περιφερόμεναι, οἸου 8 γΥ 1 ο ἢ Ῥτοπιΐ86 σδὶπ, 
ὉὈυϊ σἷνο Ὡοῆθ Ὀδοδιι86 ΓΠΟΥ͂ ΓΘ οἰαβοά ΔΥΔΥ ὈΥ͂ 
89 τὶπὰ. 5πὰ6 Δἀαἀ8 ἐγ66 οἴ ν ἄρσιγοθ. Ῥοίθτ᾽ Β 
Ῥοϊπὶ οὗ σοι ρδυίβοηυ 8 αἰ σου; πὶϊὰ πἷτα (9 
ΘΙΏΡἢ 8518 Τοϑίβ οἡ ἐλαύνεσθαι, π ϊο ἢ 15 ἀοδίχηοα 
ἰο ἀορῃοίθ ἐμ ᾿ἰποοπϑίβίοπου, {᾿ὸ σταυοσῖηρς δθᾶ 
ὉΠαυϊΘίΏ 688 οὗἨὨ ὑμ6 ἴλ]86 ἰολομοσθ. ΗΌΪΠΟΥ ΒΑΥΒ 
[δαὶ νεφέλαι ἀδρῃοίοβ ἱππνναγαὰ οι ρ 1 688.---Η 88 : 
“ΟἸοι 5. ἀτίνθῃ ἃἹοὴξ ὈΥῚ (6 νίμα ρῥγοάυοο 8 
ἰοτηροϑὲ δηα ΟΌΒΟΌΓΡΟ ἰἢ6 Βρί που οὗὁἨ {.8 δι, 80 
ἴῃ 1|ὸ ΤΏΒΠΠΘΥ ὑμόο86 ἴδ]βο ἰθδόιοσδ ἀϊβίυσ Ὁ ἐμ 6 
Ῥθδοθ οὗ βΒουϊα 8δηὰ οὔβουτο (πὸ ὅς οὗ τσὶ κθουβ- 
688 ΟΥ̓ (Π6 ἀδηῖηθ88 οὐὗὁἁ δγτου." 

ΕῸΣ Βοτ 189 Ὀ]ΔΟ]ς 6855 οὗ ἄδυῖζη 988 18 
τοβοσνϑᾶ ἔοστϑνοι.--- Οἷς ὁ ζόφος. Ὃς οί οὉ- 
ΒΟΓΥΟΒ ἱπδὲ ἀστέρες πλανῆται, δυο 13, 18 Ἀρτο Ἰοῦς 
οἂν δηὰ ἰμδὺ οἷς ὁ ζόφος 1Β ἱπαρρτορυιδίοὶυ Ρὰὲ 
ἄονῃ ; ποδὶ ὈΠΥΔΙΣ, [Ὁ Ῥοδίος 85 τῶ} 858 7υἀὰδ υ80 
890 ἤσζυγο 1} τοΐοσοησθ ἰοὸ ἐπ6 ἴ8]86 [Θδο ΠΟ 8. 
οι ]οΐῃ στ σου] 168 (Παὶ “1 Ροῖον δα Τουπὰ 
ἀστέρες πλανῆται, ψὨΪσἢ πουϊὰ Ὅδ ΟΥ̓́Θ ΙΏΟΤΘ 
(61 ἐπ σοππθϑοίϊΐοη τὰὶϊ ἢ 18 οἷς ὁ ζόφος ἰ8ῃ 
νεφέλαι, 6 πουϊὰ ματα δανο οπιϊἰἰοἂ (Π 080 
ποτὰ8.᾽ ΓΑαὰ {μὲ ἀανίκηοβ8 18 ργθάϊοδ Ὁ] οὗ 
οἰουὰβ ἀτίνοη ὈῪ {π6 τῖπά δ8 νγυ6}} 88 οὔ ϑπάον- 
ἷπῷς Βίδσα ; (80 οἴδαγρο οὗὁὨ ἱπαρργορσίδίθηθαβ 8 
(μοσοίοσα πηουπαοά.---Μ.1 Το τοϊδίΐνο οἷς π6- 
ΘΟΒΒΑΥΪΥ Ὀοϊοημβ ἰο οὗτοι, ποὺ ἰο πηγαί ΟΥ νεφέλαι, 
σὰς που] σθαῦΐγα αἷς. 
ἘΙΔΟΙΚηο 55 οὗ ὅδυϊκυιθδβ ἀδοποίοβ οχίγϑτηθ 

ἀδυίκηθεθ, Μαιί. νἱϊ. 12; χχὶϊ. 18; χσχυ. 80, 
Ἑϊοβοσνοϑᾶ.---ονοσίϑ ἰο {π6 λυάρστηθπὶ οὗὨ (9 

ΔΏΚοἾ5, οἷ. 11. 4; οὗ, 1 Ροῖ. ἱ. 4; 2 Ῥεῖ, 11]. 7, 17. 
Βιίοῦ : ἼΤΉηδὶ ὈΙΔΟΚΠ 685 οὗ ἰῃ6 }υπάρηηθπὶ 18 Γ6- 
βογυθᾶ, βραγοᾶ, Ἰαϊὰ ἴῃ βδίοσθ ἴῸγ ἐπ ὸπὶ ὙΠ ΙΘὮ 15 
ἄυο ἰο ὑμ6 ἀαγ Κη θ88 οὗἉ {ποῖν βἰη." ΑΔ ἀδγκ ᾿ἰἴ 18 
 80}}7 ρυπίδηοα τῖ (ἢ ἀν πο 88, ΒΡ 66 18}}}7 Ὀοολ 560 
οὗ {86 βεἀυοίΐοῃ οὗὁὨἁ 80 ΤΙΔΏΥ ΒΟΌΪΒ.--- Εἰς αἰῶνα, ἴΐ 
8 τοϑοσυϑα 9 ἰβϑῖὰ ἄἀονη ἰο ἐμ γοηοίοβί ρου 08 
ἴῃ ἔθ ἰο οἰ θυ ἑΥ, πὸ τηαὐίοῦ τυ δὲ ΟἰἸΔ ἢ 568 ΤΩΔΥ͂ 
[Κα γνῖδοο τὰ (06 οασίῃ δηᾶ (9 ψου]α. 

γεξκ. 18. Βρϑαϊείηρ βιϑαῖ βυυϑι]δ[Εευρ τνοσᾶβ 
οὗ νϑλῖν, ΒΟΥ Θηῃῖίοο, οεἰο.---Ὑπέρογκα ἔγοτα 
ὄγκος, ὈΪ Κ, ὁχοθοάϊηρ ὈυΪΚ, βτγ ]] Ἰπρς, ΒΕΡΣΜ ΤΕ : 
ΡῬτίάθ. 2υάο 16, ΒΒ: τὸ στόμα αὑτῶν λαλεῖ ὑπέρ- 
ογκα. Τμαϊποῦ: “Ρσουὰἂ ποχσὰβ τ ποιπίηρς ἰοὸ 
Ὀδοῖς ἐπ6πὶ,᾽" ΒΟΙΊον, ναΐὰ ῬΌτδϑοδ, Ὀοπιραβί. 
δαὶ οἵ υπὐἱπᾶ, τψϑπὶ οὕ ῬΡΟΎΤΟΥ δὰ οπιρΐπο85. δτθ 
θη Δ] σΟμποοα] θα ὉΠΔΘΡ 8 ΒΟ] βουπὰ οἵ 
ΟΣ κ..----Δελεάζουσιν, Β60 ν. 14.--- Βεηροῖ: “ΤῈΘΥ 
Ῥτοίθπα, δα 17 186 Ὑγογ9 ᾿ἰρηὶδ αἴ ἰμ6 ΟΒΌτοΙ, 



88 ΤΗΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΕΡΙΞΤΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

οὐοῦ- τοδί (δίηρσα, δαὶ (0866 νγ0}18, ἐμι689 οἱου δ 
γίο!ὰ ποίϊδιηρ. ’--- Ἔν ἐπιθυμίαις σαρκός. αοτδατὰ : 
ὩΤΠῊ6Β6 8τ6 {6 Ὀδὶλ τ11}Δ τσὴ (ΠΟΥ͂ αἰΐχαοί 
οἰδοσβ.᾽" ---᾿ Αυσελγείαις ἴῃ ἀρ οδίτίου τὴ (ἢ ἐπιθυμίαις. 
6 ΠΙΔῪ 8180 ἰσβῃβίαίθ ἢ Ηυΐ ον : “ΤΟΥ 6ῃ- 
ιἴο6 ἴῃ ἴμ6 Ἰυ85 οὗἩ {80 68} (ἐ. 6. ᾿ῃβῃδγοά, ἱπ 
ἴθ 6αι, γυϊοὰ ὈΥ {Π 611) ὈΥ ᾿ἰσθη ουβη 988. {ἢ 086, 
εἰς." -- Ὄντως ἴπ σαί, ἰπ Β᾽ ΠΟ ΟΣ ΥὙ δηὰ πο ΟὨΪῪ 
ἴπ 88 τοϑ8κ οὗ μγροοστίθυ [Ὀυὑ ὁλέγωςΞεεὀλίγου, οἵ. 
Αρραν. Οτὶϊ. βοοῖιβ Ῥτυϑΐδγδθ]θ.--- Μ. 7---Αποφυγόν- 
τας Βῖϊ18 ὀλέγως Ὀοίίον ἱΠ δὴ ὄντως.--- Τοὺς ἐν πλάνῃ 
ἀναστρεφομένους ἀδροπάθαῃϊ οη ἀποφυγόντας. Ἠ αἰ ΠοΥ: 
ἜΤΏοβο ἴσοι ΠΟΙ {Π6 ἀδοοϊγοα ῬΘΓΒΟῺ5 πδὰ 
βορδγαίοα, ποῃ- ἢ στ δι '8 8, ΘΒ ο δ! (6 ΒοΑΙΠ ΘΙ, 
ὙΠῸ Βροῃᾷ ὑποὶγ 116 πὶ οὐτον, ἐν πλάνῃ." 

ψεβ. 19. σου βίη ἸΒΘ ᾿ἰΘσςΥ, οἱο.--- 
Το βυδ)θοὶ οὗ [οἷν στοαὶ βνὺν Πρ ΒΡΟΘΟΒ6Β [ὈΓΠΒ 
Θβρϑοία ν οἱ Ἰἰθοτίγ, {παὶ 18, ὁπ {86 [4136 ΠΟΙ͂ 
οὗ Ἰἰνίηρ, 88 που Ρῥ]θαβοά, οὗἩ ἱηδυϊρίηρ ἰμ6 168} 
(ο ἔμο ἢι}1. ατοι5 χΧοΐοτβ ἴο δογίαϊπ ἀποβίῖο8, 
Ὑ ΟῚ ΙΓΘΏ868 τορογίβ ἰοὸ μάν Ὀοδβίοα ἐμαὶ ἐμ οἷν 
βοιὰὶ μαἀ Ὀδοη ᾿ἰθογαι οα ΤΟΙ 8]} ΓΤ] γοϑίσαὶ 8, 
88 1 ΟΠ γιδί δά βδοαυϊγοα ἴῸγ υ8 {86 Ἰ θοΥὶν ἰο βίη. 
ΓΕ γγ88 ἰμ6 ἀοοίγῖηο οὗ δηου Μαχζὺβ δπα δὶ 
Ὁ] ΟὟ 6Γ8.----1.1] Α Ῥσοπιΐδβθ βίην ἰὸ θη. 11]. δ᾽; 
οὗ 1 Ῥοί. 11. 16: 1π0ὸ} υ86 ἸΙΌΘΣΥ 88 8 οἱοαῖς οὗ 
μι οἱ ΟΌΒΠΏΘ6ΒΒ, οἷ, 64]. ν. 18. . 
ΒΙαν 5 οὗ οοτσυριίοι, οἷ. ἱ. 4; [1ἰ. 12, οὗ 

(Π086 Ββὶηῃ8 δηὰ υἱοθβ ΔΘ οηα ἰπ Ρογαϊἴ0η.--- 
Ἡττηται, ὉΥ ὙΓΒΟΤΩ ἃ ΤΔἢ 18 ΡΟΥΤΩΔΏ ΘΗ ἾΥ ΟΥ̓ΘΓΟΌΙΏΘ, 
οὗ πὶ ἢ 88 8180 Ὀθοομιθ {Π0 βἷδγυο, οἵ. 1 ὅαπι. 
ΧΥΪ, 9θ. Ἠδ οἱΐθβ τῃδυίϊδ] ἰδ ; ὈΥ ὙΠΟΤΩ 8 ΤηΔῃ 
18 ΟΥ̓ΘΤΟΟΠΙΘ ἢ ὙΑΣ, ὈΥ ἷπὰ 4180 185 6 ΘηΒανοά, 
ΤΊιΟΒθ- ῬΟΣΒΟΩΒ 8Γ6 Ὀτουριὶ ὈὉΥ ϑαίδῃ ἱπίο (δθ 
ΒΙΔΥΘΓΥ οὗ β'η δπὰ ἀδθδίδ, οἵ. πο. Υἱῖ. 84; 1 πο. 
111, 8 ; Βομι. νἱ. 16. 
γε. 20. ΕἿΣ Βανΐηᾷβ ϑδοδρϑᾶ ἴ89 Ρο]]ὰ- 

κἰομϑ οὗ 89 τνοσ]ᾶ, οἱο.--- 6. αὐοβίϊοη 8, 
ὙΔολ 18 {86 Βα ̓ οοὶ οὗ {μῖ18 γοῦβὸ ἢ ΗΠ ΟΣ {1}. 5 
ἐμαὶ τ τυδί υπάογϑίαπαά ἰἢ6 [4156 ἔθδοθογΒ, θ6- 
880 οὗ (6 δοπηθοίίοι οὗ (818 ὙΟΥΒ6 ὙΪῚῚ ἰμ6 
οἴδυβο δὖ ἰῃ9 οπὰ οὔ ίμο ργθοθάϊης γυϑσβθὸ. ΤΠ θη 
(86 γάρ πουϊὰ τοῖον Ὀδοὶς ἰο ἐμ φϑορα οὗ γ. 19. 
Βα (ῃ6 μγροίμοιϊσαὶ) ἔοσηι οὗὨ ἐμ} 8 ὙΘΓΒΘ 18 διζαϊ πϑί 
Ἠυΐμον, ὙΒοΥΘαΒ ἰδ6 [4180 ἰθϑοθ ο 8 δ8γο ἰηίσο- 
ἀυσοὰ ὈθίογΘ 85 ὙΟΥῪ ἀοοϊἀ θὰ ῬΟΓΒΟΏΒ, δἰ Βου ρα 
ἦῦ ἸΏΔΥ Ὅο Βαϊὰ ἰμδΐ (9 ΤΟΔῚ ἰ8 θΓγῸ οχρτοβδϑα 
ΒΥΡοί 6 4}1Υ, 88 18 80 οἴϊδῃ (9 σδ86. Βαΐ βῖποθ 
ὄντως ἀποφυγόντας (γ. 18) Ὀο]οη 8 ἰο 186 ἀφοοϊνοά, 
ὧι 18 θοίϊον [0 ΔΡΡῚΥ ἀποφυγόντες ΒόγΘ ψ{{ ΒΘΩροὶ, 
διὰ 8]. ἰο {δ βδβ16 Ῥουβοῦ8. Βυύ ἐπθὴ ἴἷἴἷο Βαᾶγθ 
10 ΒΌΡΡΙΥ Ὀοίοτο νυ. 20, 86 βοηίθῃσο: “.Α85 80 
ἴα]50 ἰθδόμοσβ ΔΓΘ ἰμθΒΟΙ 768 βίανυοβ οὗ οοῦσυρ- 
(ἰοῦ, 80 ΠΟΥ͂ τη ἰθοδθ ΒΟ ὑΠ6Υ ἀθοοὶνα 
Β΄δνοϑθ οὗ ΘΟΥΓΌΡΪΟΣ : [01---. Μιάσματα ΟΟΟΌΓΒ 
ΒΘΓΘ ΟΠΪΥ͂ ἰῃ ἰδ Νον Τοβίδιμθῃς, θαΐ μιασμός, ν. 
10, δἰδῖη, ροϊ]υἱοη. Τδμο τοΐίοσθησο ἰ0ὸ ποχίουβ 
Ῥασιΐσϊθα βοδίϊης ἰᾷ Π0 αἷσρ, ο8110ὰ ὈΥ ῬἈγβὶ- 
οἶδ ΠΒ πλίδδιηδ, 18 ουὐ οὗἨὨ ἐμθ αυθαίΐοῃ ὮΘΓΘ, ἴῸΣ 
π6 τογὰ νγὰβ ποῖ υϑοᾶ 1 ἐπιΐβ Β6ὴ59 δ {6 {1290 
80 Ἐρίδθι190 γὰβ υυϊ θη, δἰ βου ρη, δ ον παγὰ 
ΒΏΟΒ, ὑῃ080 ΘΧ Δ] ίϊοηΒ δ΄ δὴ δρί ἔἤρῃγχο οὗ 
β'η.----ν ἐπιγνώσει, οἷ. οἰ. 1. 2. 8. 8; 1.18. Ηογο 
δἷδβο ᾿ξ ἀθποίθβ υἱΐδὶ κπονϊθᾶρο.--- Ἐμπλακέντες. 
Θογδαγὰ : “Τη}8 ψοσὰ ἰβ ὙΘΥῪ ΡΒ δίΐο:; ἰἰ ἀ6- 
Βουΐϊθθ8 ἐπ 086 νὰ. Ὀδσοηο οηἰδηκὶοὰ ἩΪΐῸῸ ΒΏΔΓΘΒ 
δὰ τοροβ; 2 Τί, ἰἱ, 4 ἰν 18 αδοα οὗ ἰβοβδθ 80 
δἃΙ 80 Θηἰδηρίοὰ τὶ} {Π|0 αἰξαὶτβ οὗ (815 1176, {πδὲ 
(ΠΘΥ ΓΘ ὕη8ὺΪ6 ἰ0 ρίοδβο Ηΐπὶ ΔΗΥ͂ ἸΏ ΣῸΣ ὙΟΤΩ 
[86 βίαπα ρ᾽οαροὰ ἰο βοῦυο. πὸ ΟΥ̓Χ, ᾽89 ἰὑ [ὉΣ 

Ὁ; ἰο 741], Ρσου. χχυ πὶ. 18, ὕσοτι διηΐσηδὶβ συμ α 

[Ἀ11, 1 ἸΔῸΥ Ὀθοομθ δηἰδηρὶ θα ἱπ ΒΏΔΓΟΘ διὰ 
ἰγδ}08.""--- [ Ἡττῶνται, ἔμ 6Ὺ τείχη ἴῃ ἰπίο [89 
ΒΊΔΥΘΙΥ οὗ β'η δὰ ϑαδίδῃ, ἔγοτα ὙΙΘΒ ἐβογ δὰ 
Ὅσο; ἀο!γνοσοά. 

Τηθϑὶσ 186᾽ δἰδῖθ ἰβ σοσδὸ μὴ 1.6 γαῖ, 
ΒΡΡΘΒΙΒ ἰο Βαύθ ὈΘΘἢ 8 Ῥσγου τ Ὁ 8] πιοάο Οἵ ΒΡΘΘΟΒ, 
οὗ Τκο ἰχ. 26: Μαίί. χὶϊ. 46; χχυϊἹ. 64. ΟΤτο- 
ἰΐμ8 οἷϊο8β. ἃ ρϑββαρα ἰῃ ἤΠεγπιαδ, οἈ. 11}. 2, τ ΒΊΟΝ 
ΟΥ̓ ἀΘΩΓΥ 888 σοϑροοὶ ἰοὸ (818 ρῖδοος ““θμίάδαπι 
ἑαπιεη ἐς ἴΐ πιασιιζαυεγιαι 86 εἰ »το)γεοίὶ διπί ὧδ φο- 
πέτε 7μδίοτιπι οἱ ἑΐετμηι τεαϊεγωπί σα δίαίμπι ργἱείσεμδι, 

αἰψιε οἰΐαπι ἀδἰεγύοτεδ σμαᾶπὶ Ἀγίμϑ ευαδεγιηί.᾽" ---τὰ 
πρῶτα ἰ8 ἰο σομαϊ (οι δηίοσῖου ἰ0 {ποὶν ΘΟΏΥΘΣ- 
βίοῃ ; τὰ ἔσχατα, ἰδ βἰαίθ οὗἨ δηϊτο σδρί ΥἹῪ ἴῃ 
βὶῃ δηὰ 118 δουσυρίϊοθ. Τὸ τοϑβοῇ Ὀαίηρ, (δαὶ 
88 ἰΠ6γ6 18 ΠῸ βίδπαϊηρ 8.1}} ἰὰ ὑπ ὙΔΥ οἵὗἨ ἃ 86- 
ΘυτΘ ΒΗ Ρ, {Π 9 ΡΟΜΕΣ οὗ δ'π, δηὰ νὴ} 1ΐ 8150 ἰδ 6 
ευϊ!ὲ ἀπὰ Ῥυπίβαιηθηΐ, πδΥθ ὈΘΟΟΙΩΘ 80 ταπο {88 
ξτοαίοσ. ᾿ 

γε. 21. ὸοσ 1ἴ δᾶ Ῥθϑῃ Ὀοῖῖθι ἔοσ ἴθ ῖι 
ποῖ ἴο δαᾶνὸ πον ἴ86 τΥΔΥ οὗ εἰ Βίθουδ- 
ὨΘ88.---Γὰρ ἀοοϑ ποΐ ἱπίγοάιοο {ἰμ6 ῥχοοῦ, δαὶ ὑδ6 
Θχρδηδίϊου δηα οοπῆτγτιηαϊίοη οὗἩ [8 Ὀγοοθάϊης 
Ῥχοροβίιϊοη. [1{γογθ Ὀοίίοσ ζ0 ἰμθαὶ 1 πο γ μδά 
ὯΟ ΒΌΟΒ ργοδί συ]. ΟΒγγβοδίοπι: “)Ὸ ποὶ δἰ 
αἴϊοσ [ογρίνθ 688, Βυ 6 7 {μ γ86}} ηοἱ ἰο Ὀ6 τουπάοὰ 
δἴϊον ὑΠῪ ΒΟΔΙηρ, ΠΟΥ ἴο Ὀ6 βίδϊπϑὰ δΟΥ ζ.τδοῦ. 
Τῆΐηκ, Ο πδη, ἐμαὲ κ0}10 18 στοδίοσ δοσ ζογχῖτο- 
Ὡ058, ὑπαὶ ἰδ τϑηονγοὰ σοχηα 18 ἸὩΟΥ6 μδὶπῇ] 
ΔΙΔΟΡ Β 68] ηρς, δηα ἰμδὺὶ (80 Βίϑίῃ 18 τῆογο ἰγοῦ Ὁ]6- 
ΒΟΙῺΘ ΒΙΟΥ στο Ηθ ἐμοΣΟΌΤΟ 15 ἀπ στδίοζαὶ [0 Γ᾽ 
ΤΟΥ Θ 0588 ῬἯὯῸ 5128 δρδίῃ; Β6 18 ὈΠΉΎΟΣΙΒΥ οἵ 
Ποδ] (ἢ τὸ πουπὰβ Εἰ ο 1 δον, δη ἃ κὸ ἀ ΒΟστοΒ 
ποὺ ἰο ὍΘ οΪοδηδοὰ ὙΠῸ βἰδὶῃηβ ἰτηβοὶ δον 

6.".--- Ἦν, Πωροτί. πὰ. ὙΠΕΓΟ τὸ υδ86 (πὸ Οοα- 
ἡυποῦνο (οὗ. ῬἬ πον, Ρ. 827.) [Τταμπδὶαὶθ: “ΕῸΣ 
ἰΐψ το Ὀοίίον,᾽ οἱο.---Μ. ]7---δὸν δικαιοσύνης. ἰ6Γ- 
Βαγά: “Τηο ἀοοίγχίηο οὗ Ομ γἰβὶ, οὐ ἰδο (ο5ρ6ὶ, 
ΘΙ Ροϊπίϑ ουὐν {89 ὙΔΥ πον ἰο δοαυΐγο στἰζῃ- 
ἰθοῦδη088 Ὀοΐοσο αοα δπὰ θίοσγῃαὶ 1176.᾽ ΟΥ̓ ν. 2. 
ΤΏδη Βδνυΐηκ ον ἐξ, ἴο ἴση ΌὍΒΟΚ, 

οἰο.---ἐπεγνοῦσιν. ΒΌΡΡΙΥ ἐστι ΟΥ ἦν. ἃ Ὑ61}1 Κπονσα 
αἰἰγϑοιίοη,---ἐπιστρέψαι ἴο ἱατῃ ἰο βοτηοιί πὲς δά 
γοίυση, οὗ. Μαγῖὶς χὶϊὶ. 16; [λἶχζο υἱὲ, δὅ ; Αἰ ἐἐ, 
19. Ησυὶποῦ ΘομβίοΥ8Β ὑποστρέψαι ἰδ ἰσὰθ χορ - 
ἴῃς: ἀ6 Ῥοιίο ῥσϑίοσβ ἢ} 9 ΤΌΣΤΩΘΥ. 

ΕΊΟΣΩ ἴ86 ΒΟΙΥ ΘΟΣΩΣ8 ὅτλθςιῖ.--- Εντολῆς, 
{μαῦ ρατὶί οὗἩ 6 ἔογθ- το ἐοηϑὰ Δ Ὺ οἵ σἰχδίϑουϑ- 
Ὧ6ΒΒ Υν ἈΪΟῊ ΘΟΙΏΆΡΥἑΒΘΟΒ {Πμ6 ἀοσίχἧμο οὗ πιογα]8, πὰ 
ΒΡ ΟΙΔΙΙν 86 σοΣ 8] οοτμμηδηἀτηοπὶ οἵ ἰονο, 
Φόδη χἰϊὶ, 84: χν. 12; 1 Ζοδὴ 1, 28. Βυὶ :ὶ ἸΏΩΥ 
8150 ἀοποίθ (86 ψ8016 οὗ (86 ἀοοίτπο5 οἵἩ ΘΟ γίδι, 
88 8 ΘΟ] ΔΏΘΙηΘμ ἐμαὶ τηυδὶ Ὀς Ὀαϊϊονοὶ διὰ 
Ῥγδοι βοᾷ, δ8 οΛ,ο ὮΔΥΘ 1ΐ ἴῃ 90.ῃ χὶϊ. 49: χν. 10. 
Ιι 18 οδ)]Ἱοὰ ΒΟΙΥ͂ οὨ δοσοιωὶ οὗ ἰἰ8. οτἰ σία, βυὉ- 
ϑίδῃοθ δηἀ οπὰ, ὁ): δσοοουπὶ οὗ ἰΐδ οΘοῃίγδδί ἰο (86 
Ῥοϊ]υξοπβ οὗ ἰδ νου]ὰ, διὰ Ὀθοδυβο ἰὲ ἰδ 89 
ΤΠ ΘΛῺΒ Οὗ ΙΩΛΠ᾽8 ΠΟ] 688. 
οὶ νοτϑᾶ ἴο ἵδοτι, οὖ. υὰο 8. 
γεβ. 22. Βαυϊ ἐϊ 5 Ὠαρροσχϑᾶ ἴο τδοσα [μδὲ 

βΒαγίηρ οὗ ἴ86 ἴσχῃο ῥχσονοιῦ .--- ποὶν τοαρ99 
ἰηῖο ἐμοῖγ οἱὰ δἰ αἴ] πθ88 ἰβ οἰιποἰ ἀδιοὰ Ὁ ὑνὸ 
τη οθ ἰδίκθ ἔγοια 6 δῃΐτααὶ ποσὶ, τῖτὰ τ- 
ἔογϑμσθ ἰο Υ. 12.---ἨΣ5Σ υμβέβηκε δέ. ΤῈΘ ἰσαί οὔ ἐδδὲ 
Ῥτουθτῦ μ88 Ὀθθῃ ζ018]]9ὦ ἰπ ἔμ, οἵ. Μαιὶ. τῇϊ. 
θ.---Παροιμία (ἔγοτα οἶμος, 8) ἃ ῥΣογοΓΌ, τὶϑὰ 05) 
ὈγΥ 186 ψΔΥ, ἰὼ ἰδθ εἰσϑοὶ.--- κύων, {86 ταί μΓ0- 
γ ΡΥ Ὑ1 ἃ δα μὺ νδυϊδίλοι 15 ἰδίχθ ἔγοπι ῬΙΟΥ͂. 



ΟΗΑΡ 11]. 106-22. 81] 

χχτΐ. 11. Τι6 Ῥαγιϊοῖρ]θ τυδὲ Ὡοὲ Ὀ0 οπδηροα 
ἰπίο ἰϊ8 δϊίο νοῦ, Ὀυὶ δεικτικῶς Βῃου] ἃ Ὅθ (Δ Κο ἢ 
88 τοίουτϊηρ ἰ0 8 οθ880 ΤΘΆΪῪ ὉΠΟΣ ΟὈΒΟΥυ δ 0., 
800 ΠΟΥ, Ρ. 869. 
ΤῊΘ ὅσοι, οεἱο.--- Ἐξέραμα ἔτοια ἐξεράω, ἰο ἐβΒΓΟῪ 

σαϊ, ἰο τοχαῖί.--- Εἰς, ΒΌΡΡῚΥ ἐπιστρέψασα.---Κύλεσμα, 
δβοιποί ΐηρ τοὶ], δηἀ--εκυλενδήθρα, ἃ Ὁ]Δ66 ΤῸΓΣ 
Βοζδθ8 ἰ0 σΣῸ]} ἴῃ, (Π6 Ρἷδοθ οὗ ὑα]ονΐηρ.---Βόρ- 
βορος, αἰτί, 8118, τπιὶτο. ΤῈ δϑοοπὰ ῬγΟΥΘΥ ἷ8 
ποὶ Τουπὰ διό; βοϊ πο π᾽ Β; ἰΐ Β66 ΙΒ [0 6 ἰδ͵ῖς 
ἴτομι ΡΟΡΌΪΔΡ ἰγδα 1 ο9η, ΔΙ μου ἢ ῬΆΓ8]11618 ἅτ ὈΥ͂ 
ὯΟ ΙΏ68}8 ὙδηϊὩρ. ατοίλυδ Ργο 665 ΒΟΥΘΓΆ] ἔγοιη 
Αγδΐυβ δῃὰ ῬὮΈ1]ο. ΕἸτΑἾΔΥ Ῥαββαροθ τὸ ἰουπά 
ἴδ (86 ἘΔΌΙπἶ661] τυλιϊηρθ. Αὐγυδίϊηο δα 8: 
8390 ΠΟῪ ἰΟΙΥΪΌ]Θ ἰ8 ὑμδὺ ἰο Ἡ ΐοἢ ἢΘ ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ 
ἰθοπι: ΤῸ ᾿ξ ἷβ 8 ἰθυσίῦ 16 ἱμίηρ: 6 ἀοᾳ, οἱο.-- 
ἯΠδὶ ψ}0 ἐμοῦ 6 πῃ (Π0 δ χμὶ οὗ αοα ἢ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Ζαῖμος δπὰ οὐ μὸν ΘΥδηο ἶσα] ἐθδο 8 ΒΟ 
ἰδὲ ἐμθ ῬΥΟΡΉΘΟΥ οὗ Ῥοΐον τηοὶ 18 {Ὁ Π]πιθηΐ ποὶ 
ΦΏΪΥ ἴῃ 86 ἔτι 8.856 οὗ (86 ΟΠ ΌΣΟΙ, θὰ ΘΒρΡΘοΐ Δ} 
ἷπ (00 ῬΑρδου. Οουμασὰ, 6. σ., τωϑηίΐοπβ (89 
πτὶίιο τοτὰβ οὐἨ ὕΠτῖρ, Ὀΐδθορ οὗ ΑὐρΒΌυΣς, 
δυουΐ Α.Ὁ. 800: “ῬΟΡΘΒ, ΙΒ ΟΡΒ δῃα οἱ ΣΎ ΤῺ 
ΤΌΘΙ 80 ῬϑΒΒ  ΟδίοΙΥ ἱπίο υοϊυρίπουβηοβα, ἰδ δι 
(86 Ῥογροίγχαίο ἐπ τοδὶ Βουυῖθ]ο δὰ υπηδίυγαὶ 
γΥἱοδϑ.᾽ Βιχίυβ ΤΥ... 58 γ5 αὐγΒασα, γδ8 ἃ βοάοιη- 
ἴϊο, διὰ στδηίοαὰ Ἰοᾶνο ἴο οδΡἾ8]5 τὶ ΒΟΌΣ ἢ 6 
ἯΔ8 ΟἹ [ΟΣΙῺΒ ΟΥ̓ ἱπιϊ δου, ἰο ἱπάυϊσο {818 νὴσδθ 
ἀυτίησ ἰὮγθθ ΒυτϊητηοΣ-Τ ἢ 8. ῬϑΪϊυΒ Τονυΐηυθ 
δβῖττοδ ἰδ6 βδῖηα δίσζοοὶίγ οὐ {μ6 ρα οὗ 1,90 Χ. 
Οοπδαὶὶ, ἴον {6 Δι] δ τχοηὶ οὗἨἍ [9 Οἶ ΒΟΥ τη κΚβ οὗ 
ἔπ! ἐόϑόμοσθ, Θοσμβασγὰ δηά ΟἝΙΟΥ οἡ {6 τοβρθα- 
τὸ Ῥδβ8α 

2. Αὐκχυδβίϊπο Βρϑοῆ68 ΤῸ} Κὶπά8 οὗ ἀοβί γι οἰ 0 
ΟΓ ἀρδί. Ὑὰὸ ἢσγδὲ ἀδδίῃῃ ἰβ {πὸ ἀθὶὰ οὗἉἩ {9 
800}, 1 (πγουρἢ εἰπηίηρς Ὁ Ὀαοοοϊηθ8 βορασγαιοα 
ἴτοπι Οοἂ, νῖο 5 (6 118 οὗἩἨΪΒο δου], 88 ἐμθ βουὶ 
ἷθ ἴ0 116 οὐ ἰδο θοάγ. ΤἘ6 βοοοῃηὰ ἀδδίῃ ἰβ ἐμδὲ 
οὔ8ο Ὀοάγ, ὙΠ θπ 1ΐ ὈΘΟαπιοΒ βορϑγαίθα ἔγοτα (86 
800}. Το (δἰγά 18 (80 Ββεοσοπὰ ἀδαίὶι οὗ ἐδ βουϊ, 
πο η, ἰῃ ἃ βίδα οὗ βορασγδίΐοι ἔγομῃ αοα δηὰ (δ 
Ὀοάγ, ἰξ μι ἀυγοβ ῬαπἰΒμτθηί. 1116 ἔουσί δπὰ 
ἰδδὶ ἀδδί ἰβ (πΠ9 ἀοδίὰ οὗἨ (6 ὙΠῸ0Ϊ6 τπ8η, ΒΘ ἢ 
ἐδ6 50}}, υἱίβοαὶ αοὰ, Ὀὰὶ νὰ (μ6 Ὀοάγ, ν}}]} 
δαγα ἴ0 Βυ οῚ δίθσπα] ρυπἰΒητηοηί. 

8. ΑΒ ΟἸ γἶβδὶ 88 Ηἰβ ΤΟΥ ΘΓΠΠΘΥΒ δηἃ ἰγΡ68, 80 
Μ88 δηιἰσπγὶβὲ 8. ΤῸ ἰμοεθ Ὀοθϊοηρ Βαϊδϑιν ἴῃ 
ῬΑΓΟΙΘΌΪΔΥ. “ἼΏΟ ΒΟ1}18 Οὗ ΟΥ̓ΔΟΌΪΔΥ ῬΟΓΒΟΠΆΪΟΒ, 
ῬΤΟΡΙοἴ5, τπαρ οἴ ἢΒ Δη ἃ ΘΠΟΠΔΉΐΟΣΒ ἰἰὸ ΒΔΊδδση 
ΤΕΒΘΙΩΪΘ ἰΠ6 δίστίηρδ οὗ ἃ Ἰυΐο, ψ ῃΐο υἱ ταί ἴῃ 
δίδου τἰτὰ ἰηάτοὰ ποίθ8, πὰ τοΐοπο ἐμ οπι. 
ἼΒδὸ σὰ ῥσορμϑὶβ 0 ΤΟ ἴῃ ΒΥΤΡΘΙΝΥ σὴ} 
6οά, οδιυρσδί (ο86 ποίθ8 οὗ ΒΥΤΆΡΔΙΠΥ ἤγοια ΒΌΟΥΘ, 
Ὀαΐ (Π9 ἴ5]86 πὰ ἀδυ}] 8 χορ οβ οδυρμὶ {π 6πὶ 
ἔγοπι οποδίῃ (ΕΣ. υἱὶ. 11); ἰβοβὸ κο Βδίδϑιω 
ὀδαριὺ ἐμ 6 πὶ ἔγοσα Ὀοῖδ ἀϊγοοϊἑοπβ τἰϊπουϊ Ὀοΐης 
ΔΌΪΟ ἰο ἰἀοΠΕῪ ὑπ οτὶ ἘΠῚ] ἐμοὶ Βοασὶ πο] ποα 
ΔΟΓΘ ἰ0 ΟἿΘ ΟΣ ἐπ Οἰοτ,᾽ ΒΕΙΘΙ ΟΣ, Παμδδίδεϊ.--- 
Ἐδα ΒίδίοΥΥ δῃϑὰὰ οπασδοίορ οὗ Βαίδδιη δῇονἀβ ἃ8 
ἱπιροσγίδῃιν ἱπαεῖσδι ἱπίο {86 πδίῃυχϑ οὗ ῬΧΟΡΉΘΟΥ. 

4. ϑρί γἱίαα) δ ἃ ΘΑΥΠΔ] Δαἀυ] ΟΥΎ, Βαγ5 ἀοσβαχζά, 
ξο τοοδιῖγ Ββδπά-Ὡ- παπᾶ. Το ἀ60]1] ἰδβ ἃ ᾿ἰδὺ δηὰ 
δὼ ὉΠΟΙΟΔῺ Βρὶτὶ!, Φοθη Υἱϊ. 44; Τὸ χὶ. 24, δῃὰ 
6866 ἱποίίοα ἐμοδο ὙΒοπὶ ἢ6 ΠΟ]. 8 σαρ γα ἰπ μἷ8 
δοπὰθ ἰο (86 Ῥχορδφδαίίοῃ οὗ 1195 δῃὰ ᾿ρυγθ 
ἰαδίβ. Τ]ιοδθ βίσουρ δρί τὶ ἰβ οἵ (89 ρμοβί- Αροβίοὶ]ο 
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δζ6, 0 Ὀοχδη ἰο δὲὲρ ἴῃ ἐπ6 ἐΐτηθ οὗ Ῥοίοσς, δηὰ 
ἢ 086 στἶβθ ἢ ΟΓΟδΑΥ, ΟΣΘ ψοπί ἰο ἱπάυ]ρθ ἴῃ 
Βιο ἢ Βγ ς πογὰθ: “ΟΠἸΪΥ 8 81η4]} βιδπαϊηρ 
ῬΟΟ] ὅδ 6 ΡοΪ]]αἰθα ὈΥ ὑπό]θδῃ ὑδίηρβ ἐἰμδὲὶ 8.9 
Ῥουγοα ἱπίο ἰΐ, ποὺ Βο {16 οσθϑῃ, ἩΝ|6Ὶ ΤΘΟΘΙΥΟΒ 
ΘΥΘΥΥ͂ ἰμίηρς, ὈοΟδΏ86 ἰὺ 18 σοηϑοίουθβ οὗ ἰΐ8 στϑαὺ- 
ὯΘΒΒ; 80 11{1}16 ἸΏ} ΔΥῸ ΟΥ̓ΟΓΡΟΎΤΟΓΘα ὮΥ τηθϑίδ; 
Ὀαὶ μὲ ἰμαὶ 8 δὴ οδϑδῃ ἢ ῬΟΎΘΣ (ἐξουσία) γϑοοῖγθα 
ΘΥΘΣῪ ὑδὶηρ τὶϊπουΐ Ὀοΐηρ ΡῬΡοΠυϊοὰ ὑπο ΘΌγ.᾽ 50 
ΒΑΥΒ ῬΟΥΡΏΥΤΥ. 8.0.6 Νοδηάοσ. “ἯἯὯο τηυϑί,᾽ 
(ΟἸοπιοεὺ οὗ ΑἸοχαπάσίδ σϑροσίβ ἰμθὰ ἰο δ Υθ 
8814) “Δρμὺ Ἰυβὲ ἔπ (86 Θη)ογταθπὶ οὗ Ἰπ8ὲ, 0 Γ 
ἰν 1ἴ8. ὯὨ0 σγοδὺ {πῖηρ ἰ0 δρβίαϊπ ἤσοταῃ ᾿υδὶ {Ὁ 1 
888 ποῖ Ὀθ6ῃ ἰδβίϑα, Ὀυΐ ἰΐ 18 6 σγοδὲ ἐπὶπς ἰο ἱπ- 
ἀυΐρο ᾿υϑὲ νιϊποιὶ Ὀοΐπρς ονοσοοσηο ὉΥ 1ἰ.᾽ ἸΤΈΟΒΘ 
ζαἾ56 ἰθϑο 6. Β ὮδΥθ σαοὶ ὑπ οὶρ ὈΣΘΊΒΥΘΩ ἰὴ [ἢ 6 το6- 
ΒίΟΓΟΙΒ οὗ 0 δθβὰ δηὰ {π6 1,δἰΐον θΔῪ βδίπίβ. 
ἩΜδὶ βορ ἶδιηδ δ ῬΟΎΘΥΓᾺΙ ΟΥΤΟΥΒ ΙΩΔῪ ποῖ δ6 
Βγουρσμὺ ζοσί πῃ [80 188ὲ ἀδγβ οὔ ἰο Οδυτσοῖ ! 

δ. Ὕημαεαί νὸ τοδὰ πόσο οὗ Ὄοχίσϑιηθ ἀδικῇ 688, 18 
ὈΥ͂ ΒΟ ΣΏΘΔῺ8Β πὶ σοΟμ ϊοί τὶ 1086 ραββαροδ τ ὶοδ 
ΒΡΘῸΚ οὗ δΟΥῪ βδῖη68 δηα ἰῃθ ]αἶὸ οὗ ὅγϑ; ὉΓ 88 
ἰπύθηδβο θαὶ δῃὰ ἱπίθηβο οοἹ]ὰ γον] ἰῃ ἀἰβογοηὶ 
Ἰοσδ] θα ΒΟΓΘ οἱ Θασί ἢ δὺ οπ6 δηὰ [86 βδιηθ ἐπι, 
86 (ἰὴ ϑ'ογιρίυγο ᾿ΠΙΌΥΤΩΒ υ8 ἰμδὺ ἐβοσθ 8.6 ὙΘΙῪ 
ΘΙ ΠΟΤΟΒῚ Ἰο6411ι168 ἐπ ἐμο νυ ὶᾶο οχ θοαὶ οὗὨ {116 ἸΟΤΟΣ 
ὙΟΣΙα. 

6. 16 ἰοδοὸ νο δύ ἰχῸ}Υ οδοδροὰ ἔγοτῃ (86 
ῬΟΙ] 018 οὗ (6 του], ΤΑΥ͂ δρδὶῃ Ὀ6 οηἰδηρσίοὰ 
ἐβοχοΐὶπ, βοὴ ΗΟΙΪΥ δοτίρίατο ἰθδομοδ ἰδδὶ χθ- 
Ἰαρϑίηρς ὕγοια 86 δἰδίθ οὗ ρσϑδθ 8 ῬΡοβ81}0}]6,---ὃ 
ἀοοίγίηοθ ἀρηϊοα ὈΥ {86 ΟΔἸΥ  ἰδϑὶῖο ϑ0.001 ὁπ υπ- 
θῇ 019 ζτουπαβ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ κτοδὶ Τ0}}]Υ οὗἨ Ῥσϑΐουυίης Το ΘΟ ΔΥΎ Ρ]68- 
ΒΌΣΘ ἰο ΘίοΣ 8] ΒαρΡίμο88. ϑα! νδῖο ΤΑΥ͂ ὈΘ 
ξοαϊποὰ ΟΣ Ἰοδὲ ἐπ 056 τποχηϑπὶ οὗ {{π|6.----“ 51 18 
ἔγυϊ(]: 10 ἀοοῦ ποΐ οπὰ ψΒ6γο ἰὺ ὈοκίηΒ; (86 δΒἷπ 
ἰλδὺ βυσοοοαβ δηοίμον 18 ΒΔ }}γ {86 ρα Βμσαθηὺ 
οὗ ἰμδὲ ψ ΙΘῊ Ὀχοοθᾶοβ ἐΐ, δὰ ἐμαὶ ΒΊΟΝ ᾿χθ- 
σοά68, ΤΔΟΒΕΪΥ ὑπ οδιιδο οὗἩὨ ἐδδὶ τ Βῖοἢ 10] Ον8.᾽} 
Οογδασά. - απ υπίοσιοα χη ΟΡΘῺΒ ἰμὸ μαὶθ 
δια (η9 ἀοον (ο 741586 ἰαΔ οἴ 6718.--- ΒΔ Ό 1 οὗὨ ταϊπα 
8 ἃ Ῥχοοϊουβ 76 6].---Ὑ ἸοΚοὰ τὴθη ἘὮΟ Ἃ88 (89 
ΒΡΟΥΚΕΒ Οὗ ΟΔΓΠΔ] Ἰδὲ ἴῃ ΟἸΒΟΓΥΒ, ΔΤ 6 8016 ὈΥ͂ ΣΏΘΔῚΒ 
οὗἩἨ Ββο} ἱπδαπιηρ ἰο 40 πῖϊῃ (μοὰ μδὲ ἐμὸν 
Ῥ]6886.--- Δ. ΒΟΟΙ 88 {86 οαγί 18 Τοιημονοα ἔγοσῃ 
ἰγαδί ἴῃ αοὐ, ἔχοι αἰονυγίηρς πὰ ἰλ9 Κπον]οᾶρο οὗ 
ΟΡ ἵογὰ Ζ6δ8δὺ8 ΟἸτἰβί, κὸ ΒΟΟᾺ 8]1 βο ποι 0}8 ΒΔΥΘ 
δραΐη ἔγοθ δηΐγδηοα πο ἐπ βαῖηθ. Αὐ γϑί 0 
Τοϑὶδὺ ΤῸ ΔΎ ὮΪ]6, θὰ ὈΥ δηὰ ὈΥ ἐμοῖσ οουγαρο 
Βαρβ δῃἃ ΠΟΥ 8.6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ δ ͵δβι.᾽) ΒΊΟρΘΓ.--- 
ΤῊ τηοϑί τοί ῃρα ΒΊΔΥΘΥΥ ἰΒ {86 ΒοΓνΐο6 οὗ βἷῃ, 
ἴον βἷῃ 18 80 ατοδίοβί ὑγγδηΐ.--- 080 ΒΟ Ἰοδὰ 
ἃ αἰβργδοοῖι δηὰ ἃ νἱοΐουβ 1176, ἀγὸ ἐμτεαίοποὰ 
ποὺ ΒΙΏΡΙΥ 11} ἰΥΘΉΒΙ6 πὶ Ρυπἰβτηθαὺ ἴῃ ἢγο.᾽ 
Αὐρυθίΐπ6.---Π ατοδὶ ἀδηοῦ οὗἉ Σοΐαρδο: 1. ΤῊΘ 
τοδί (ἢ 6 το δι γ οὗ στδοο σοοοῖγοα, {80 ρσγθδίος 
86 Ῥᾳπβατηθηΐ, Ἠοῦ. νἱ. 4-6. χ. 26. 27. 2. Οοη- 
ὙΟΓΒΊΟΩ ἷδβ ἱποσ δ ἿΥ αἀΠἤου ἴῃ (06 6650 οὗ 
{086 νῆο πᾶνθ {8116 ἴγοιιῃ στδοθ, ᾽υδὲ 86 ἃ 
ἀΐϑεοδβϑο 18 πόσο αἰ πσυ ἰὼ οὐγὸ οἡ 108 Γοὶ ΓῺ 
(8 δὲ ἰϊ8 ἄχβϑὶ ὁδουσσθη06.-- Ηὸν ἀ068 ΓΟΙΔΡΒ6 
ἴδ Κο Ῥ]δοϑῖ. [ὑ 1ἴ8β πβΌ Δ] ποὺ βυάάοῃ, Ὀυΐ γστὰ- 
ἄυ8)]. ἘΙΒβ 688 ἰὼ τγδίομΐηρς δὰ ῬΣΑΥΟΣ, ἴῃ- 
αἰ δοσθηοθ ἰο {86 Ρυπίὶϑδτηοηὶ οὗ (86 ϑ'Ρ1Σ1 ἀγο 1.8 
ῬΓΘΟΌΣΒΟΣΒ. ΤῈ ΘΟΙΙΡΔΩΥ οὗ Ρἷουβ ΟὨΥΙ Δ 18 



88 ες ΓΕ ΒΕΟΟΝΌ ἘΕΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ῬΕΤΈΒ. 

ἱηρ οὗ οπἰογίδ᾽ εἶς ὈΟΟΚΒ ἰ8 βυρβιϊ πιο (ῸΓ {86} πδηΐβ ἴο 6 δ βοσυδηί, ΠΟἢΠ6 8 Εἶδυϑ οὗ δε δεπά, 
δἰυὰν οὗ ἰμ9 ὙΒοϊοβοσηο ψογὰ οὗ αοὰ, δηὰ Οσῖβ- Ὀαΐ 411} Β' ΠΏΘΣΒ δτὸ ἐπ6 δυο οὗἉ ἱποὶρ Ἰυπἰ5, οἵ 
ἐδ ἸἸΌΟΣΙΥ ἰ8 ϑηϊδσχοὰ ἰοὸ ἐΐϊβ αἰτλοαὶ ᾿ἰπιϊϊ8. Τῇ, [ ὑποὶν ὈΘΙΪγ, οὗ ἐμοὶ θ6δὴ δηὰ οἴ ἐδ νοσϑὶ ποῖα 
10 ὁτόνα (6 ὙΠ0]6, ἀοοοῖγ ΓΒ δέον ἰπ, {π6 ΓΘ] ΑΡΒ9 | οὗ ὑμοὶῦ ὑθω ρΟΓἃ] δῃ4 οἰθυ" 8] ΒδΡρΡίη 688, ὅηο. Υἱῖξ. 
ἦβ δοιαρ!οἰθα.---Α τοϊδρβϑαὰ ρούβοι 1βΊΏ ΟΣ ἀδηροῦ-  84.---ΜαΥκ (μ9 ἀδοοὶξ οὗ (9 ἀθν}} δῃὰ οὗὨ βίῃ : 
οὔ ἰο οἰβοσβ, ““Ὀοοδυῦδο Κπονίηρ ΟἸ τὶ διαί, [ἐπ Ὺ βοῦν ἴμ60 ποῖ το δῃὰ βοτὰ, ὑμ6. 6 ]}ΌνγΒ 
δο 18 8ΔΌΪ6 ἰο δατέ ἐξ ΤΊΟΓΘ Βουϊουβὶγ ὉΥ συππίηρ [ δὰ {π6 ὙΠ66Ι, Ὀαὺ ῬΟΥΊΓΔΥ ΟἿΪΥ ἰμδὲ τπῖσ ἢ 
ἐμδὴ δηοίμοσ ὮῸ ΘΥΟΣ ΚΟΥ ἰἰ.᾽" ΒοΟΒ. ὈΊο8868 δηὰ δἰϊγδοὶβ; γοί 17 ἰβοὺυ πυβοτεβὶ ἰδ γ- 

ΞΒΤΑΒΚΕ:--- μ6 ἀθοοῖ (8 οὗ δ δπα βδίδη ἀορστδᾶο | βο]Υ ἰο Ὀ6 Θεἰδηρ]οα δὰ σδαρῃί, 811 (ο86 (Ἀΐηγχα 
ΤΑΘΈΥ ΤῆΘῈ ὩΟΐ ΟὨ]Υ (0 {π6 Ἰογε] οὗἩἨ Ὀταΐοδ, θυΐ ἴῃ | νν1}} {0]1ονν, δα ἀδπηδίϊοη αὐ ἐπ δαὶ, Η ΦὉ. Σ11. 18, 
ΤΩΒΩΥ Ῥοΐπίβ Ὀοῖον 1. Ο Βαίϑία τη ομβίθσϑ, γ6 ] ΕΘΑΥΪῸ] ἰο0 ΒΡ, θα ἰγὰθ; ΤΟΙΔΡΒ68 δ8Γὸ ἀδῆρου- 
ἔδλγθ ὝΟΥΒΘ ἔθδῃ ἀυμ Ὀγχυΐθ8, [5. ;. 3.--- Ἐπ. 18. οὐ δηὰ δ54}}} ἱπουσϑῦϊο, ΗθΌ. χ. 26. 27.---Ἰ οὶ 
Ἐχοο] οὶ Ῥοσίσαϊζυγο οὐ όσα ἶδ} 781860 ὑθ 6 Υ8] πη ἐμαὶ δίδπάθίἢ ἰακο μοοϑὰ 16ϑὶ Ὧθ 74]], 1 (οσ. 
Ἦυΐ 86 Θυϑδη 6 1168] ΟΠ ΌΣΟΙ, 8148, 18 ποὺ ἔγθο ὕγοτῃ [χ. 132.--- Ὁ τϑδῃ, ποὺ πιδικοαὺ βο ταυσῖ οὗ ουὐνατὰ 
Βυ ἢ ΒὨΔΙΔΘΙ.1 ὈΪ Ια ἶδμοβ. Ο ]οσὰ, 681] {μὲ18 ] 6] ΘΠ] 688 ἰ ἀγθ88, ἱπ οσπδιηθηΐ δηα Ὀοδυῖυ- 
τοδί δυεί, ῬΒ. χὶΐϊ. 2.--ΤᾺ7 σίοκοᾶ, 85 ἣθ 806 8] ἱπρ, Ὀαϊ 'π ἐβο πδίαχαὶ δίδίο οὗ {8 δβδοὺ] (μου ατί 
τοβί ἴῃ βίῃ οὔ ΘΥΘΣῪ Κι πᾶ, βοοῖζ ἰΐ δἷβὸ πὶ ἀθθδυοι- ΕΞὸ ἀμ οΙθδῃ ἀοβδ δηἃ βοσθ. ΒΟ ΘΣΩΌΟΡ ἐμαὶ ἴῃ 
ΘΓΥ, Ὀυ{ ἄοοΒ ποὶ πὰ ἱΐ, ΔΙ Βουρ δ 6 ἴδ ποῖ ἰο ἤπᾶ ᾿ Ῥγοροσίΐοῃ 88 ὑβὺ 800] θ᾽ ΙΏΟΤΘ ποῦϊθ ἐθδὴ (δγ 
ἦν Τουτὶ μι, ἔγοβἢ 188 Θυθγιηοσο αἰδαυΐοί μἷτῃ ἱ ὈοᾶΥ, 80 βΒου])άοδὲ μοῦ [89 ΓΑ ΒῸΣ Ῥσουὰθ ΤῸ. ΠῈΣ 

οἱοδηβὶπρ δηὰ δοδυϊ γίηρ. 
1ι1860:---Τὴ ΤΟΔΥΓῚΙ ΤΟΙΔΡΒΟ ἱπίο δἷη.--- 9 

ἔδδυ] οπμα οὔ πὸ δῃμ ϑτηΐθα οὗ {6 Κίπχάουι. 
[ὕπ8. 12. Ῥτιοηῖ: υηλπεοπέ οὐ ἐλὲ ἩΡ εζοά, 

ἐ Ναίωτε. ΤἘ860]. Υ͂., 470. 
ΨΕΚ. δ. ΠΜΙἊΙΟΘΗΊΤΡΟΟΥ: 706 αν 97 Βαϊαακπι. 

Ὕονκα, ΥἹΙ., 78. 
γεε. 19. Βιυάσβ, Η.: Οπ ἐλε δ᾽αυετν ο9,Γ Ῥῖεε. 

ότι. ΤΥ͂., 201. 
Οουντεμ, Ἧ. Β.: Οὐτγιδίἰαπίίν ὀοπιρατεαῦ ὐὰ 

είεπι. Οἱ βονὶρίυγο Οοιηρασίβομ. 
γε. 20. ΒΜΑΙΈΙΘΟΞ, ΒΡ.: 726 αλσεν Ὁ Κ6- 

ἰαρείησ. δουπιοηβ, δ47. 

δζαΐῃ δη ὑγρο εἶπ ἰο0 δἰ, 80 ἰπαΐ ἰο 18 ἃ νοῦ ἐδ- 
οἷο 8᾽ανο οὗ 81:.-- -ΕὝΟΥΥ δυμῆδη Βοδγὶ 18 βἰηΐαϊ], 
αὶ ΕΥ̓ 10 16 ἱποσου  Ὠ]Υ ὑταϊϑὰ δηὰ ρυδοιδοὰ ἴῃ 
δ'π, Ὁ 18 δἰιοροίθον ἐπ θοἀἀοα ἴῃ οογγυρίϊοι δηὰ 
πῖριι ἰο [89 σὰ τϑο. Ο δοουγβθα πιβῃ, ἰγθῖ Ὁ]6 δὰ 
ῬΓΔΥ ἱϊπουὶ οοϑδίηρς: “Ὁ ἀοά, ογοαίθ ἱπ τὴ 8 
ΓΘ Βοαχί,᾽ δηἀ οχογοΐδο ΠΥ δ6 ] 7 ΒΟΥ ΔΙ͂ΟΣ ἴῃ ρκοά- 
ἴπε88, 1 Τί. ἦν. 7. Ηρ ἰδμδι ἰ8 ἀσνοίοά ἰο οονοὺ- 
ΟὔΒΠΘΒΒ, 048 ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ἀδραγίοα ἤγοτα (6 στἱρδὶ 
ὙΔΥ, 1 Τίηι. νἱ. 10; ζκ6. χὶΐ. 1δ.,---Ἶ 10 ἴποὰ δαὰ 
οδηβέ ἰμου Θοιαρ6ὶ αοἀ ἰο ῥγουβθῃΐ ἐμ} ποθ μ 688 
ὉΥ χυΐτϑοϊοα ἢ [ΙΠίμου τὴ ποί βυθοῦ Ηΐ ποτὰ 
ἰο ἀοίονρ 866 ὕγοιῃ οΥἱὶ, Ηο Μ11 δον ἰΐ, Ὀὺπὶ, 
Ἰοοῖκ, νιδὲ δ Μ}}} ἀο, [κο. χτὶ. 80. 81.--Μαγ}} νυ. 20. 21. ΞΙΜΕΟΝ, Ὁ. : «“Τροφίαίεοε ἐμ α Ἦδοτϑο 
ψ ΟΣ, ἢ {10 ΡΟΟΣ ΕΔΙΒΟΟΟ -ΤΟΠΡΟΥΒ Ἀ7Ὸ ἀ6-} δέαίε ἰδαη σεν. ὝοΥΚΒ, ΧΧ, 8838. 
οοΐνοσθ. ΤῺ ΤΟΎΟΤΒΘ ἰδ ΘΑΌΔΙΙΥ ἰσαθ. ΗΔΡΡΥ] ᾿ἸΉΟΣῦσκ, Α.: Ζυσλὲ ὕγοπι 1λδὲ ΟΥτοῖῦι, Ῥ. 41]. 
(μὸ οἱἰὶε5 δῃὰ οοιπίγ] 68 Ἡ Βἰσὰ ΠΘΥ͂Θ (ΘΔΟΒΘΙΒ ΔΙ͂ΟΣ | --Μ.] 

ΘΧοδβδηροά Γ(ὉΓ ἐμαὶ οὗὨ ναΐῃ του  ἀ]ηρσπ; (μ6 τοδᾶ- «(80 ρϑδίίοσῃ οὗ Ῥϑῃϊ, 2 Οον. ἱἰΐ, 17; ἱν. 2.---Νοπ 9 

ΟΒΑΡΤΈῈΒ [1Π|. 1-9. 

ΑΝΔΙΥΕΙΒ:-- ἘΘΟΓΘΏΟΟ ἴ0 ἐμοὸ ἰοῃφ’ Ὁτοάϊοίοά χίδο οἵ δοοεσα, δ ὶὰ γοΐα Δί ]ο οὗ (δας ὈπΡοΙ οὗ, 

1 ΤῊΉΪΒ βοσοπὰ ορίβι]θ, Ῥοϊονθᾶ, 1 ΠΟῪ πεῖ ἀπο γοι; ἴῃ δοέδ πΔΙΟὮ 1 ΒΓ ὋΡ γοῦγ 
2 Ῥᾷχτο χιϊπὰβ ὮΥ ΜᾺΥ ΟΥἨ ΤΟΙΩΘΙΔΌΓΔΏΟΘ: ΤΡδῦ γ8 ΣΔῪ ὈΘ6 τη Ὁ] οὗ (86 πονὰβ ὙβΊοΕ 
ΓΟ ΒρΟίκθη Ὀοϑέοτο ΟΥ̓ ὑ86 ΒΟΙΥ͂ ρτορΒΘίβ, δπὰ οὗὨ {6 δοπιτηδηπηθηῦ οὗἁἨ π5' {Π|6 Δροβϑ6}65 

8 οὗ {80 Τιοτὰ δηὰ ϑανίουν : Ὺὺϑονίηρ 0818 ἢγβὺ, ὑπαῦ ὑοῦ 88}8}} οόυλθ ἴπ (86 ἰαϑὺ ἀλγεῖ 
4 βοοβουβ," γα] ϊηρ αἴθοτ {Π|61Ὁ οσσ 1υπί8, Απα βαγίηρ, ΤΥ ΒΘγὸ 18 ἐμ ὈγΟΙηἶθ6 οὐὗὅὨἨ 18 οὐ τὰ- 
ἴῃ 7 [ΙὉΓΣ ποθ {π6 ἔύΒοΥΒ 16]] δβϑίθαρ, 411 (Ὠϊηρβ οοηθϊπυθ 88 δεν τοεγε" ἴτοηι ἐδ9 

δ Ῥορίπηϊηρ οὗἨ 086 ογοδϊύΐοη. Εον {818 ὑΠ6 0 ἩΠ|1ῊΡΙΥ ὅτ ἱσρπογδυῦ οὗ, (μΠαῦὺ Ὀγ {6 ποτὰ 
οὗ αοα (ἴ6 Ἀθανθηβ Το γθ οὗ οἱά, δῃὰ (86 ϑαγίἢι βίδηάϊηρ οαὖ οὗἩ [89 τδίοσ. δηὰ ἴῃ {86 

6 παίογ :" ὙΠΟυΘΌΥ (Π6 ποι] ὑπαὺ {πθη ψαϑ, θοΐϊης ονογῆογοὰ σι ᾿γδίογ, μοῦ βιθα : 
1 Βυὺ (6 μοανθῃβ δηὰ ὑδο δατίβ' ὙΠΟ 8ΓΘ ΠΟΥ͂, ὈΥ͂ {{π9 βαῖηθ πογὰ ἴ ΔΓ6 ἱκαρί ἴῃ βίογα, 
8 τοβοσυθα πηΐο ὅγτο δραϊηβῦ ὑμ9 ἀδὺ οὗ Ἰυάρτηθηῦ δηὰ ρογάϊἴοη οὗὨἨ ὑῃροάϊγ ποο. Καῖ, 

Βοϊονθᾶ, θ6 πού ἱρπιογδηὺ οὗ {π|8 ὁη6 ὑμπίηρ, (μδὺ ὁη9 ἀαΥ ἐς πὶθμ δ (10 Τμοτὰ 88 ἃ ἐβουβαπὰ 
9 γολγβ, δῃἃ ἃ ὑμουβδῃα ὑθΆΓΒ ἃ8 ὁὴ6 ἀαγ." ΤΕΘἾ ]ΙΟΓὰ 15 ποῦ 8'δοὶς δοποθσζηϊηρ ἷ8 ῥΓΌΤα- 

186, 88 ΒΟΙῚΘ ΙΏ6 οΟπηὗ ΒΟ Π688: Ὀαΐ Ϊ8 Ἰοηρϑυβοχίηρ ἰο πϑ- παρὰ ,1} ποῦ πΠΠΠηρ ὑμδὲ 
ΔΏΥ ΒΒου ἃ ρουῖβα, Ὀαὺ ὑμδὺ 81} Βῃου]ὰ οοπιθ ὕο τορϑηίδῃςθ. 



ΟΠΑΡΤῈΒ ΠῚ. 1-9. 89. 

Υοτῖοο 1. [Θοττοδα : “ ΤΡ. Ἐρίοεϊο, ὑο᾽ονθὰ, 1 πον τὶ θ γοτι 85 (80 δοοοῃὰ ἴῃ ογάθτ ἴ0 γοῦϑο ἴῃ 11 [85 αἷδὸ ἐπ 11:0 ζΌΤΊΠ 61] 
γουτ ΡῦΓΟ πα ὈΥ ἯΔΥ οὗ ΓΟ ΘΙ ὈΓΆΣ06᾽.--Μ0} 

ὕετρο 2. [1 Ἰδομιηδὴῃ δηὰ ΤΊβΟ Πϑιμοσί γοβὰ ὑμῶν. Ασοοσα!ς ἴο {86 ἐοδε ον οὗ τποϑὲ οὗἩ ἐὸ δας μογίεἶοδ ἰΐθ πιπδὲ 
ὉΘ οοπίἀογοῦ [9 ογίμίη] γοδλάϊηρ. [ἡ μῶ ν, Βοο. 066. ὑμῶν Α. Β.0. Κὶ. 1,., σά. Β[η.--Μ|] 

Ἐτδθοϊυῖίο: Τμαῖ γὸο Βθου]ὰ ΓΟΠλΘΙ ὈΘΓ ἴπ 9 Ὑογὰβ ΘρΟΪΚ ὁ. ὈΟΌΣΘ ὈΚ [86 ΒΟΙῪ Ῥγορῃοῖδ δῃὰ [89 οοϊαϊηδηἀτηοπς 
οἵ ἴ:ὸ Ἰογὰ δπὰ βαυοῦν ρσίσε ΌὉΥ γοῦν Αροβί]οβ. ΑἸίογσά....... δηὰ [6 οοχμπηδηατμηθηϊ οὗ ἴΠ6 Αροσὶϊθα 
οὔ Ὁ ϊοὶΣ οσὰ δῃα βανυίουσ. Ὑογάδιν οὐ. ἘγΟΏΤΩΔ ΠΟΙ ἀστϑοθ ΜΠ} ΑἸτογὰ ἔπ [Π6 οοπϑίγποιϊίοι Ὀμξ, τὸ- 

δηὰ 1.10 οοτησηδηποῃΐ οὗ ἴπὸ Ἰογὰ δπὰ βανίουσ, οἰνθη το γοῦ ΌΥ 186 18 
Ανροσίϊο8.--- ΑΘ [η)6 ΔΌΓΒΟΣΙ(166 ΓΘ ΟΥ̓ΟΓῪ ΟΙ τ ΧΙῪ ἀραϊηθὲ ἡ μῶν, ΑἸογὰ 8 Το οτίης [8 [1:6 πιοδὲ οΟΣ- 
χοςΐ δηὰ ΘΥ̓ΒΙΩΤΑΔΙ108].--- Το σοηδιίΓαοίίοη ἰδ οὐἱῖ, Ὀυϊ [Π0 ΒΘΏΒ6 168 ΟἾΔ δῃηὰ ὑμὼων δ0 ζὰ; ἴγοιῃ εἷ- 
Γοοης ἐπ6 ζομαποῆθαα οὗ [μ6 Ἐρίδι19, 15 δ ονυϊάθηοο ἴον 118 ζοπα θηθαα. Α ὌΓΚΟΥ Οὐ] οογίδ Υ 
δδΎο Ὀδοὰ ἢ μι ν, Ὀυϊ ἃ ΤοΔ] ΑΡΟΒ᾿]9 ΣΩΔΥῪ οοπσῃς Εἰπιδοὶ 1 1Π πλοάοθ}Υ βαγίην ὑ μῶὦ ν.---Μ.] 

ὕεθο 8. 3 ἸΔΟΒΠΙΔΠ δηὰ Τἰδοποπάοτί τοδὰ ἐσχάτων. [ἐσχάτου Βες. Κα. 1. 
γα. Οορῖ., 4]. ΑἸζ, Ὑγογα8.--Μ. 

[θοττπδὴ : “ δ [Π9 οπὰ οὗ [Π9 ἀν." 

ἐσχάτων. Α. Β. Οὐ, Οοά. Βίπ., 

δαὶ: “ἴῃ [80 Ἰαδὲ οὗ {πο ἄλγε." --Μ 
[ΣΟὐἱῖ ἐν ἐμπαι γμονῇ, Άθ0., Ἑ. 1,., ἰηθογῖ Α. Β. Ος, σα]ς., σορέ., ὅγτ., δὶ.--Μ. τιωυ, 1Δοῖτη., Τιρομοηά,, : 

[4 Ττγδῃδὶδία : 
ἐκεδιγμονῃ ΒηΟΙΠοΓ ἅπαξ λεγόμ. [ς8οὶιοῖς., ΑἸί,, Ῥοτάεν.--Μ. 

Δ] κῚ 

ἐδλεῦ ὥενε ἴτοτι,᾽" οἵο., ἰῃ Ε. Υ..-ΝΜ. 
γεΣθο ὅ. [6 ἀογηιδῃ : ΕῸΣ [ἴ ἰδ ἰάάθῃ ἰο ἴπθτα, 

ΓΘ ἴἢ δορί, ΟΣ (ἸΠοσ ΚΟ ἔῃ πλοοῖογγ.) [,|1116.--Μ. 
. 060.-.-1.}] αὐτῶν ἂαἴλο᾽ ἐπεθυμίας [Β. 6. Κι. 1,..) ατίοδ 

ὕετεο 4. [6 Θοτιηδῃ: . . . . 81} {Πρ Γοπιαίη ἴπ8 ἴγοπι ἐμ9 νοχίμηίπρ οὗἩἨ 186 ᾿ογοαϊίοῃ. 

ἰἔυτον Ὀαΐοτγο ἐπιθυμέας 
. [ΑΙὐτγἀ.] 

ΤΟΣ [Δ “ σΟὨ ΕἸ ΠῸΘ Δ. 

86 ΠΟΥ {116 νὉν]}} [{, τθαἱ [6 ὨΘΑΥΘῺΒ δηἃ δὴ οασὶ ἢ ἯΟΣΘ ἔσζοσα 
οἔὗ οἹὰ ουὲ οὗ παΐοῦ δηά ὈΥ τηθ8ῃ8 οὗ ψαῖὶοῦ σοηδίβεης ὈΥ ἴπ ποτὰ οὗ Θοά, 

Ἰτδηδϊδίο : ΒῸΓ [18 ΘΒοδροδ ἔμ οὗ τῆ οἷτ οὐ ΜΠ], (Ππδὺ {6 δα ΘΒ 6ΓῸ ἤγοιῃ οἵ ο]ἀ, δηὰἃ τἴδ6 δασίν οαἱ 
᾿ οὗ ντδῖοσ δῃὰ Υ σηθὰμπδ οὕ τδίοσ οομπδίοτης ὉῪ ἰη6 νογὰ οὗ οά.---Μ.} » 
εσεο . ΤΊΔΟΒΙΔΠη γορὺβ τῷ αὐτῷ, ὈΥ [86 δδῖὴηθ Μοσὰ, ὃ ἴῃ γ. 6. Βυΐ ΤΙΒΟΒΟΠΔΟΥΥ͂ ἱ ἢ Β. Ο. Κὶ. 1. τοδὰβ τ ᾧ 

αὑτοῦ. 
ἰαῖθ ὙΠ όστηδιι : “ ὉΥ ΗΪ6 ποτὰ. ὙΨΠῚῺ [Σ1|6 αἰηρὶα, ὕὈπξ ἱπιρογίδηϊς γασίδιίοη, 89 Ε. . ὁδοὶ ὈΘ 

ΠΡΡΤΟΥΘ πρὸ 
Τογθ9 8. [παρὰ κνρίον. . δη..-Μ. 

9 ΘΟΥΗΔΏ : 
βοὰν δος 

. 

υἱ Ἰοῖ ποῦ ἐπ|8 οδ9 ἢ δὸ δου ἰο γοῦ, Ὀο]ονοῦ, ἴμδὲ οπ9 ἀδῪ [8 Ὀοΐοσο ἔπ 6 οχὰ 86 ἃ ἰΐιηοιι- 
ΘΕΓΒ, οἷο. 

Ἰτδμποϊαῖο: Βαϊ 1οὲ (16 ΟΠ ἘΠΕ 0 ΘΒΟΔΡ9 γοῦ, (ἡ 1} 6] υσΐοη ἴο γ. δ), Ὀοϊονοά, [μα΄ ὁπ ἄγ, δίο.--Μ.} 
“2 ογθο 9. ΠῸ Τηρογΐ ὁ Ὀοΐογο κύριος, Βοο., Κ. 

11 Το βπη χορλάβ δι᾽ ὑ μᾶς; ἴογ γουτ 
εἰς ὑμᾶς. [υά. βίη. δι ὑμᾶς.--Μ] 

[Θογπῖδη: ἘΠ ἰωγὰ ἀο]αν οι οὶ πΠ {πὴ} 
τδ, ποῖ ἩΠΠΓΡ ἐΠδὲ Βοῦ 6 δῃου]ὰ Ρογίβῃ, 

Ττδπδὶαίο : Τ|10 
ἔεγίης ον Γὰδ π8, οὗο. ΑἸ ογὰ.--Μ.]} 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

γἊκε. 1. πε ΕἸΡ1 6119 ον, Ὀσδ]ονοθᾶ, ἴδ 9 
δθοοῃηᾶ.--- Τὴ) ον οὗἩ ΒΟΥ, ῬγΟΡΒοίΐο8)] ἀϊοίϊοι 
Ὀοσίηπίηρ τὶ οἷ. 1. 106, ΘΟ 65 ΠΟΘ (0 8 ροϊηί 
οἴ τεϑί. Ῥοίοσ ἰβδϑβ ὺὕρ οι. ἱ. 18.-- δη ἴῃ ἰῃ6 
δοοορίδίΐϊοι οὗἉ αἱγεαάν, αἷγνθδβ πὸ βοοά Βοεπδ6. [Βυϊ 
(ἷ5 '6 ἀου ε{0}: γὁ Βανθ ΟἿΪΥ ἰο Το οΣ “(815 
Ἐρίδι16, δ γοϑν ἃ δβοοοῃά᾽" δπὰ ὑπὸ :άθϑ 18 ρ]αΐῃ 
{πδὶ (815 ἘΡ᾽8.19 τδϑ τυὶιΐθη ὙΘΥῪ ΒοῸη αἴοσ [86 
ΟΣΊΩΟΣ : (818 156. (6 ορίΐοι οὐὗὁἨ Βοηροὶ, “»γἝίογεπι 
Ῥαυΐο απίε δεγίρεεγαιί;᾽" οἷ. (} 9 ΒαΠ6 δυϊ ΒΟΥ ὁἢ 6ἢ.. 
ϊ, 12, “«αἴίεγαπι λαπο ἐρίσἰοΐαπι δογίδίὲ ὄγευϊ ἐπίετ- 
ταἰΐο Ροεί ρ»τίριαηι.""---Μ. Οοπαροὶ ἤδη τ ΪῈῈ γράφω 
ποὶ νΣ δευτέραν. Νον ἰπ 89 ΠΟΔΣ Ῥτοβροοὶ οὗ 
ἀφδίι δηὰ ἴπ (86 ῬγΟΒ6Π66 ΟὗἉ ΒΟΟΡΌΓΒ ἀοηγρ ἱμ6 
δοίην οὗ Ογὶβί, υσϊίθ Τυπίογου. Τ]1}8 ράβϑαρο 
ἀοῆποβ πιοσθ Θχρ] οἰ 1} ἐδ 6 ΒΟ Θ Νδῦ ᾿μπάἀοδηϊθ 
βιδίοϊηθηὶ οὗ οαἷι. ;. 16; πὶ (ηΐ8 ἀο68 ποὶ {8 676- 
ἴογε ὀχοϊπᾶς ἃ σϑίθσθῃοϑο ἰο {πὸ ἀΟΒρ9] δοοοταϊης 
ἰο δι. Μαυκ, 
πῃ ὍοϊΪΒ ΒΙΟΒ 1 σοῦ 6, οἱο.---Ἔν αἷς, 186 

Ῥτοποῦ 18 ἷπ {86 Ρ]υΣΑ), ὈθοδιΒ6 δύο 18 πη ρ]1 6 ἃ 
ἷπ δευτέραν, πον, Ρ. 184.----Διεγείρω, ἰδ Β6ΘΙΙΒ, 
τηῦδί ὯὈ6 ἰΔίκο 88 8 Οοηὐυποίϊνο ἴον ἦνα ἐν αὑταῖς. 
ΟὨ (δ βθβδθ 866 οἷ, ἱ, 13.--- Ὑμῶν Τὴηὴὰγὺ Ὁ 
δοπηροίεα ὙΠῸ ὑπομνήσει ΟΥ̓ διάνοιαν ; ἰ) Ἰαΐζον 
ΒΟΘΙΏΒ ὈΤΟΙΘΥΔΌΪΘ.--- Εἰλεκρενῆ, Βε6 ῬᾺ]], ἱ. 10 ἔσοτὴ 
εἴλη (Βυπ-Ἰρ}}}} δπά κρίνω, Βοπιοί Βΐπρ' δὐϊοπί νου 
ὀσχδιηϊηθα ἰπ ἐπ ᾿ἰχΒὶ οὗ (86 δ]: δῃπά Τουπὰ ροπὰ- 
πο, Βοῦ66 ΡᾷγΘ, Οἷ6Β᾽, ὑππιϊχοά, [υπαἀυ]ιοταίεά. 
--Μ.}] Διάνοια, 1 Ῥεί. ἱ. 18, 118 Ῥγτο τιΐπᾷ 18 
δὶ ὁΠ66 Ορροδοϑά ἰὸ ἜσσοσΒ ἰῃ ἀοοίνῖηθ δπὰ ἰὸ 6χ- 
ΟΌ5685 Ὁ (6 Ῥγδοίΐοα οὗ υἱδσθβ. Α τδῃ οὗἩ ἃ Ῥυγα 
τοϊπὰ 6] ονοΒ δηὰ Ἰουθα ἰμ6 ἰγας, πὰ σΥΟΥΒ 
ΒΟΙΥ ἴδ ἐμπὸ ἐγυΐ.᾽ Ἐοοϑ. ϑ'᾽ 0} 4 τΐπὰ οΔ ἢ ΟὨ]ΥῪ 
εκ γτουδοὰ ἰπ ὑμ6 6886 οὗ ἰποδ6, ὮΟ ΓΘ ποὶ ἴῃ {86 
ἔστ, οὗ, ὅηο. χυὶὶὶ. 87. 1}. 21: 1 55ο. ἱ. 6...,.ψὦἡἁ 
Ῥσὶποῖρδὶ τθϑηδ ἰμοχοὶο 18 ἐμ: ΣΘΙΔΘΙΔΌΣΘΒΟΘ οὗ 

“Ὁ ΟἹ Α. Β, Ο΄., Οοά, Βίη.] 
Π0 ὈΟΙΙον σ᾽, Βα κο; Ὀπὶ Τβοϊιοπά,, νεῖ ἢ ΏΔΏΥ δυςποσχίοο αἰνοῦ 

Ταοΐηι. δηὰ ΤΙδομβοηάδογί, 

ΤΟΙ Ἶ86, 88 ΒΟοΙη6 οοῃδίαος ἰΐ 6 ἀο]αν, Ὀυὶ Ηθ Βαίἢ ραϊίοῃοο 1} 
τ τηδῖ Δ}1 Βιου ἃ ἐσ [0 Γορϑηῖδηοθ. 

τὰ 1θ ποῖ ἰΔΥΥῪ σοΠσοοσΐηρ ΗΝ ῬΣΟΠΐθ6, 86 δοπὶ6 δοοουμῖ ἰδγάϊηοδδ, μα Ηο ἰδ Ἰοηρσοῖς 

{86 τογοϊδίίομβ οὗ αἀοᾶ, ἀεροκὶοα ἴῃ ἔπ τσ ϊῃρσΒ 
Οὗ ἰδ Ῥχορμοὶβ δηὰ Αροβίϊοβ. 

γῪκΒ 2. Τ8αῖ γ9 ββου)ᾶ σϑιθσοΣ [89 
ὙΤοσάᾶβ, οἱο.---Ηρχο, 88 ἴῃ 1 Ροὶ. Σ. 10-12 δὰ 2 
Ῥοί. ἱ, 109, στοαὶ νοῖρμὺ 18 δἰἰδοβθὰ ἴο (86 ποσὰ 
ΟΥ̓ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, ὙΠΟ Ὰ 18 Ὀγοιραὺ Ἰηΐο τηοβὲ ἱπίϊταδὺθ 
σοῃηθοίΐοη ὙῸ {μη6 Αροβίο]ἱοαὶ ἀοοίς! 68. ---- 
᾿Αγίων προφητῶν, 8660 οἷ". ἱ. 2] .---Ἐντολῆς, οἷν. 1, 
21.---Ἡμῶν ἷπ ΔΡΡοΒί(᾽ου ὙΐῈ ἀποστόλων 88 ἴῃ 
Αοἱβ χ, 41. 1786 Δὐὐὐ δου ἤθόσ Το ρ δαί αὶν ἀθβου 68 
Ηἰ πη Β6 1 (88. ἴῃ οἰ. ἱ. 1) 88 δὴ Αροβίϊθ, }.ϑὲ 88 ἢ9 
ἀοβοσῖθοβ Εἰπηβοὶῦ ἴῃ οἷ. 1ἰϊ. 1 88 89 Αυΐποσ οὗ 
(6 ἔγχει Ἐρΐ8ι19.--ἰαἰνησθῆναι, αγχίμον ἀοδηϊίοι 
οὗ ἐν ὑπο ες Τὸ Ιπδηϊίο οὗὨ ἰπιθῃίίοι οΥ οὗ 
ΤΌΣΟΣ ἀοβηϊίοι, ΠΟΥ Ρ. 84].--- Τοῦ κυρίου καὶ 
σωτῆρος; ἃο Ὗ οἰΐο᾽ πιδκοβ ῆθ86 οσὰβ ἰο Ὀ6 ρον- 
οσποὰ Ὁγ 186 Ιπϑπἰἰἶἰνο δὰ αἷνοβ ἐμ ὩΠ τα τδ1}- 
68] χοηἀοτίηρ “077 ομν “ροδίίε8."" Βαυὶ 1ι ἰδ ΠΠΟΣΘ 
πδίαγα] ἰ0 οσΘοπποοὺ τοῦ κυρίου Ὑ1Π ἐντολῆς. ὙΠ18 
888 ἃ ἀουῦ]ο αθαϊνο; οὕ. ὝΠΙΠΟΥ, ρὲ. 111, 80. 
ΤῊ ὁπ ΟΥ̓͂ ἐΠ686 ΟοηΣ ἶγ68 τοϊδίοϑθ ἰο ὑμ6 δὴ- 
πουπσοιηαπί, {86 ΟμοΣ 1ἴὸ {86 οτἱχίη οὗἩ ἰδ ἀο6- 
ἰσὶπο.---ἴη (Π6 Ῥ3δτα]]01] Ῥδββῆρο, δαὰο 17, (89 
τοίογθησα ἰο {86 ῬτΟΡΒοίδ 8 οτηἑτ θα. ---- ὁ Ἦ εἰς 8 
ἱπίοσργοίδιϊου Ὀοΐπς ΙΔ ΒΕ ἱποουτοοῖ, τ 
ὩδοΟα ποὺ Ββίορ ἰο γούαϊθ 818 ᾿ηΐογοποῦ ἐμ αὺ ὑΠμ6 
ΠΟΏ-ΔΡοΒίο] 1681 ΔΌΓ ΠΟΥ ΒΘΓΘ ὈοίγΑΥΒ ὨΪΤΕ6]7 δηᾶ 
δοίβ ουί οὗ πὶ8 Θμδτοοίον. 
γε. 8. πουνίηρ 116 χει τ88ῖ ἰπ [86 

Ἰαδὶ οὗ ἴ:6 ἅδυβ βΒοοῦῖθσβ 5881} ΟΟΣΩΟ..--- 
Τπι. 1ἰ1. 1; οὗ, 1 Τῆχῃ, ἷν. 1. ΤΟΥ ὅσο ἰο ΘΟΠΒΙ ΟΣ 
ἦν 88 ἃ ὑγΐποῖραὶ Ῥοϊπῦ οὗὨἩ (Π6 Ῥγορ]ιοίϊοαὶ πὰ 
ΒροβίοἹ οὶ ποσὰ ἰδδὶ ---γενώσκοντες. ἩΗθΘΥΘ ν'8 
ϑῃου]ὰ οχροοὶ {6 Αοουδαίϊνο, ρονοσμθὰ ὈΥ 
μνησθῆναι. ϑιοῖ, ῬΣΟΌΡΔΌΪ ἱπίϑας ομαὶ, 8π8- 
σου Βα ἃγο οὗ γθαυποπΐ ΟσσΌΣγοπσθ. ΟὈΠΟΘΡΙΪΟΏΒ 
Ἔχρυοβδοα ὈΥ (0 οὐδ τεοίὶ οὗ Ῥατ οἱ 168, 8.6 
Θχ ἰἱϊοα ὙΠ} σγθαίοσ Ῥχοϊΐηθηοο, ΠΟΥ, Ὁ. 
δ94: οὗ, Αοἰδ χυ. 28; ἘρΡὮ. ἱν. 2; 1, 17. 



4θ ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

8. 8411 οοιθ, οὗ. οἷ. ἰἰ. 1; Μιὶ. χχὶν. ὅ. 11. 
24. νΥἱὶ. 1δ. 22; 1 πο. ἰν. 1. Το ΡδγΆ}10ὶ Ρ885- 
Βαρο 7υὰθ 18 15 δἰπηοδὶ Δ οπίϊοα] ; ὅτε ἐν ἐσχάτῳ 
χρόνῳ ἔσονται ἐμπαΐκται, κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας 
πορευόμενοι, ΐΠῚ|Ὰ [9 δα αϊιΐοῃ τῶν ἀσεβειῶν.--- Ἐπ’ 
ἐσχάτον τῶν ἡμερῶν. Τὴ Αἀ]οοίϊνο Νουΐοῦ ἰβ 
οἴϊθῃ τϑϑἃ ΘΙ ΡΒ δι168}}} ἱπείθδα οὗ ὑπὸ ϑυδείδη- 
ἐϊνο. πον, ῃ. 248. Αἱ ἐπ οπὰ οὐ 8686 ῃτοβοπὶ 
ἀδγβ οὔἐδπο νοσϊὰ. [Βυὺ 845 ἐσχατών 1ἰβΒ ἰμ6 Ὀοϑὶ 
Βυρρογίοα γοδάϊηρ, οἵ. Αρρ. Οτῖι., 1 8 Ὀθέΐον ἴο 
ὑσϑῃβ]δίθ ““1ὴ {Π6 1δϑὲ οὗ 16 ἀδγδ᾽"; ἔβα γο 18 ΡῈ Γ- 
ὮδΔὺ8 Ὡὸ αἰ όγοποθ ἰἱΒ τηθδηΐηρ, θυὺ ὑπ6 ΡΊ]αΓΑ] 
ΒΟΘΙΒ ἰο οχίθηἃ {μ6 ΘΧΡΓΟΘΒΙΟΏ ΟΥ̓Σ 8 ὙΠΟῸΘΡ 
ΒΡ8066, 80 ΑἸήοτὰ ; ογαπιηνγοσι: “ΕΤΟΙΣ [818 ΓΟΙῸ Γ- 
Θ266, ἰζ ΔΡΡΘΔΓΙΒ ἰδδὺ δι. 71.406 Ὑτοίθ ἷ8 ΕΡ͵8ι}9 
αὐίεν 6 Ῥσοβοιί ἘΡ᾽βι10, δπὰ ἰμαὺ ἢ οὐποαὰ {μῖ5 
Ἐρΐδι16 ἰο Ὀ6 6 τοσκ οὔδῃ “4}οδίϊε, ἀπ πο γ οτΘ 
δὴ αμίλεπίϊε ττὶιϊηρ; δηὰ ἢ δυϊμοαηιῖο, {μ 6 1ΐ 
Τηυδὶ ὯΘ 8180 σεημίπε, ὋΣ ἰξ δβδουίβ ἰἰβϑοὶ ἢ ἰο ὉΘ 
Ἡτὶϊίοη ὧν 5.. Ῥείεν, οὮ. 1. 1 δἀπὰ ἱ. 17, ψ ἤθγο ἰδ 9 
πγὶίου ἀοβοῦὶ 68 εἰ 186} 88 ῥσοδβοῃί δἰ ἐμ ὑσϑῃβ- 
Βργυταίίοι, αὐ ψ 16 }} ΟἿἿῪ ἰὮγθο Αροβίϊθβ ΨΘΓῸ 
Ῥγοβοηί, υἱζ. : Ῥίον, 78π|68 δπὰ 4οη.᾽"--Μ.]-- 
᾿Ἐμπαϊκται (ἴτοπι ἐμπαίζω ἰο ῬΙΑΥ͂, Βροτί 'π ΟΥ ΟΠ) 
ΒΟΟΒΌΣΩ, ἀθοοίῦοσ: οὗ ΕΧΧ. ἴῃ ἴδ. 1. 4, ἴῸΣ 

οὐῦνη , Ῥείωϊαπίίδε, ρεϊϊαηίεα, Ῥ60016 ὑμιαί 

οθέ δοουὺ δίηρβ οὐἩὨ {μθ ργοαίθδβί ἱτπηροσίϑῃοο. 
Ἡδτο τ ΘῃΘΟΌΠΙΟΣ ΒΠΟΙΠΟΣ 0888 οὗ δάυθσβασὶθβ 
οὔ Ομ γἰδί, ἀἰδοτοιί ἔγοπι ἰμ6 ἴα 8θ Ῥσορ μοί Β δπὰ 
ἰρδσΠογΒ ἀοβοσι θοὰ ἴῃ ἐμ6 βοοοπὰ ομβδρίθοσ. ΤΠθ 
ὑντο οἶα58608 Βᾶνβ {18 ἰῃ δομηπο, ἐμαὶ ΠΟΥ ὉΧῸ 
Ἐρίσυγτοδ δηὰ Απἰἱποιιΐδη ἰπὰ αἰἰηά, οἷ, τ. 17; 
οἷν. ἰϊ. 18.190. Τ86 δρρϑδᾶγδποθ οὗ βιιοῖ ᾿Π0} ἰδ 
γτοἀϊοϊοὰ Αοίκ χχ. 29: 1 ΤΊμι, ἰγ. 1. 2 Τί. 11]. 
, δίο. Ι{{886 χοδαϊπρ ἐν ἐμπαιγμονῇ ἰΒ τοϊαὐποά, 

ἦν 15 ΠΕΟΘΒΒΑΣΥ ἰο0 080 8. ΠΥ οὗἁ αἀἰδιϊποίϊοι δύο Σ 
186 ἸαίίοΣ ψοτὰ, τοπάθσὶηρ: “ΠΟΥ Β88]] Θοπη6 ἱπ 
{186 βρὶτ! οὗὨ βΒοοδηρ, 88 80  οσβ, τνδικίηρ, οἱο.᾽ 
[“ἼΒΟΥ Ὑ111] ποὺ ΟὨΪΥ δὲ Βοοβογβ, Ὀυῦ {Π0 0 ν1}} 
ΘΟΙ16 ἐπ Βοοδηρ, {πὸ {8086 οΟΥ̓͂ ΣΒοπὰ {86 Ῥϑδ)]τα δὶ 
8ΔΥΒ, ἰπαῦ μον ἀοὶχύ 18 ἐπ ουγδίησ, ἀπὰ ὑπαὶ 
{Π6Υ οὐοίλα [ἘΠ οΙΒ ον 8 ΣΝ 1{, 88 1 ΤΟ Σ6, τ ὦ 
γαϊπιεηί (ΡΒ. οἷχ. 16. 17); δηὰ ἰμ9 οοπίχαβϑί ἷ8 
Βιγι κίηρ ἰο ἐμ Ὀινίηθ ποτὰβ εὐλογῶν εὑλογήσω, 
ὅεη. χχὶϊ, 17, οὗ. ΕΡἢ. ἱ. 8, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν 
πάσῃ εὑλογίᾳ, διὰ ΟἸοαι. λοι. ἱ. 24." οτάβ- 
γψοσἢ.---Μ.] 

ὙΜαϊκίηρ αἴτοσ ᾿μοὶσ οὐσ 10δ6:|5.--ΤΏΥ η0 
ἸΟΏΧΟΣ ΔΡΡΘΟΆΣ ἴῃ Β.60Ρ᾽ 8 οἰοιἰπρ, θυῦ ρχθὶ οὶ 
ἐμ οῖὶν τοὶ - δία γθ0,--- Κατὰ τὰς ἰδίας αὑτων. ᾿Ι[δίας 
ὈΓΙΏχ8. ουὐ (86 86]{-}}}} δπ ἃ ορροδὶϊΐοπ οὗ {μ6860 
ἸῺ6 5 [0 ἰμο ἰδ οὗ Οοα.--- Ἐπιθυμίας πορευόμεναι. 
Βεοηροὶ: "Τἷδ ἴδ ὑπὸ οΥἱρὶβ οὗ θσσοσ, {πο σοοὶ οἴ 
ἸΙ θοΥ ἐπ βηλ.᾿" Γαΐ μοῦ: “ΤΆ686 τὸ οὖν Ερίου- 
ΤΟΔῺΒ πὰ ϑβασδάποροβ, νο Ὀοϊΐονο ὩδΙ ΠΟΥ ΟἿ 6 
{πᾷ ΠῸΡ ἐδθ Οἰοσ, γγὼλὸ ᾿ἶνο 88 μου (δἰπὶς Ὀοϑί 
δα νγαῖκ δον (Ποἷσ ον ἰαδβίδ, σομδὶ ἀθυίηρ Ρ6Γ- 
ταὶ θὰ τΒαύοθΥοσ βυι 8 ὑπο ὶν Ῥ]ΘΆΒΌΡΘ: ΟΧΔΙΡΪ6Β 
οὗ β6} ΓΘ τιθῇ ὁῃ ΘΥΟΣῪ Βδπά."---Πορευόμενοι, 
Β60 1 Ῥοίαρ ἵν. 8. ᾿ 

γὲεεβ. 4. Ὑηθεο ἰα ἴ89 Ῥσοιλίδβο οὗ Ἐ͵Ὶ5 
σοχοίηκ 7---ϑἰυν (0 (86 ἀδγίπς τογὰβ οὗ (ἢ68 
Βοοογθ ἰῃ ΜΔ]. 11. 17: ““ἭΒοΥΟ 15. 9 αοἀ οὗ 
ἡυάᾳτοι Το βατὴο ἔοστη οὗ ΒΡΘΘΟΙ. ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ 
1κοὸ Υἱξδ. 2; Ῥ. χὶϊὶ. 4; Ἰχχὶσ. 10. Ὕ]ιοτο ἰ8 
1{|: ὁ. σ., ΟΣΘ ἰδ 115 18) ϑηϊἶὕ [ἐ 18 ὩΟΎΒΘΣΘ 
ἴο ὃ6 ἔουμά. 

ΨΦῈΘ Ῥγχοσηΐδο.- -ΤΊΟΥ ὑπὸ ἰδ ἰαπσιαρθ οΥ 

δ οϊίονοσθ, ἰοὸ ομι {86 οομΐτρ οὗ ἐμοὶν Τοτὰ ἰ8 
{8 τοδὶ μου βηοὰ ἀρδῖγο, οὖ. συκΚο χχὶ. 28. 

Οὗ ἘΠῚ 5 οοση πῃ ρ.---παρουσίας. ὕβοὰ ΠΟΙ ἷῃ 8 
ΤΟΤΘ ΒρΘΟΐΔ] Θ6Π56 (8 ἱῃ ΟΒ. ἱ,. 16, οὗἉἨ (86 Υἱ510]9 
οοταΐης οὗἩἨὨ ΟἸὨγῖδβὲ ἰο ἰδ 6 Ἰπαρςτηοπὶ οὗ {μ6 πὶοκεὰ 
δηᾶ ἰο {86 δοῃϑυχητηλίίζοη οὗἩ Ηἶ5 Κἰηράοιι, Μαίὶ. 
χχὶγυ. 8. 27. 871: 1 ἸΏΒ ΕΒ. 11. 19; 111. 18; 2 Ῥοίεσ 
111. 12.--ὠὀΑΟἯὑτοῦ, ον ἀο ποὺ ἐδκθ Ηΐβ πδπι6 οὔ 
{ποῖ 108, 80 το ἀο {μ0γ ἀἰδαδὶη ἰδ. ΓΡοΪγ- 
ΘΒΥ͂Ρ, 6. 7: ““ῬΒΟΒΟΘΥΟΥ ἀ065 πού σΟῊ 7685 {86 δυΐ- 
ἴοσϊης οὗ {86 σγοβ8, ἰδ οὗ {86 ἀ6Υ]}; δηὰ Ἡδο80- 
ΟΥ̓͂Σ ῬΟΙΨΟΤῚΒ ὑπὸ ΟΥδοῖοα οἴ {86 οχὰ ἰο μἷ5β ονῃ 
Ἰυϑίβ, δηἃ βαγβ ἰμδὺ {πο γ 18 ὩΘΙ ΠΟΙ τοσερν δοίίοη 
πον α )μασπιοηὶ,--- 6 ἰ8 (Π60 ἄτβί- ὈΟΤῚ οὗ δαίδῃ."-- 
Μ 

ΟἹ δίῃοθ 18) δῦ θ᾽ ζ6]} 8.5166Ρ.---᾿Αφ᾽ αὶ 
γὰρ 8εϊϊ. ἡμέρας. 6 Ἥεοιϊο ἰ8 ΤΟΙ ἴῃ πδαυΐηρ: 
“ΤῊ 9 δ ΠΟΥ ΘΡΌΘΘΙΒ ἰ0 δϑδυπιθ {ἢ 686 ΒΟΟΡΌΤΒ 88 
Ῥτοβδοηὺ δηὰ ἐμπδὶ ὑγθαϊοίϊοῃ 85 1018}16ἀ.᾽ Νο; 
{818 ΔΡῬΘΔΥδ ΠΟΘ ΒΡΥΪΏ ΘΒ Β0]6ν ἔγοπι οὐ 68] Ῥσε- 
υᾶῖοοθ. Ῥοίον Ῥυὶβ Ἀἰπιβοὶῦ ᾿πῦο (86 {ἰπὴ6 οὗὨ (89 
Γα] ΑἸ λοηΐ οὗὨ {πὶ ρῥτοαϊοίΐοι, δὰ (86 δτϑί δ6- 
πογϑίΐοη οὗ Ὀ6] θυ οσβ δὰ ΔΙΓΟΒΑΥ {4116} ΔΕῖθ Ρ; 
τοοβὲ οὗ θὰ δὰ ἐχροοιθα {μ6 γἱβί Ὁ16 δοτηϊῃρ οἴ 
(86 [ιοτὰ 85 ἰτωτηθάϊαίοϊΥ σοπποοίρα τ} ἐμ ἀ6- 
βἰσποιΐοι οὗἩἉ οτ Βα] οι; θυ αΙἴΟΣ (μδὲ σαἰ ϑίΓΟΡΒΘ 
μδὰ δον ρἷδοθ τὶ βουΐ ἐμ Ἔχρθοίβα γΥἱβὶὉ]9 
οοσαΐηρ οὗ πο ᾿οχὰ, ὑπ ΒΟΟΙ͂Ο.5 Ἰοοῖς οσσδβίοι ἰὸ 
ἀθῶυ ἰπ6 σοπιΐπρ οὗἩἨ 86 Ἰμοτὰ δ] οζοίμοσ. Ὑμὶ8 
Ῥοίοσ {ΌΣΟΒΘοβ ἴῃ ἰδὸ ϑριγῖ, Τῃδ πογὰ 7αΐλετε 
ἀοποίοθβ ὑἐμογοίοστο μοὶ ὑπ6 ΡαΐσΥ ΟὮΒ, {ἢ 6 8 668- 
ἰοῦ οὗ ἰπ6 δον Βὰ ῬΘΟΡ]6, ΠῸΣ (48 Ὠ 1 οἰ]οΐπ τηδἱη- 
ἰΔ΄' 8) ΒΗῪ Ῥσϑοοάϊηρ σοπογδίϊοη βίδηαϊηρ ἰο {88 
ἱτητηο ἰδίου βυοοθοάϊηρ ἰδ ἴπ ὑπο τοϊδίϊου οὗ ἴδ- 
{πογβ, Ὀαὺ {86 ΤΊ 6 Υ9 οὗἉ (10 δοοοπά ρσοποζϑίϊου οὗ 
ΟὨγἰβιέδηβ. Οὐμογν δο ἢ 6 βομίθῃοθ νου] Ὀ6 Ρ]60- 
πδδίΐο, Ὀθόδυθο ἀπ᾽ ἀρχῆς ἴΟ]]ΟΥΒ 8 Η191.--- Εκοιμή- 
θησαν Ἰἴκο ἐπαγγελία, ἰο Ὀ6 υπάογείοοἀ ἰῃ 8 τηοοὶτ- 
πῷς Β6η86, 88 τα δἰ ΐπρ {89 Ἰδησυδρο οὗ ΒΕ] ευοσα. 

ΑΙἹΙ ταΐηκεα σϑσδίη ἔμ ἔσοτα 86 Ὀθαίῃ- 
πἰηρ, οὗ ἴῃ9 οτσϑϑίοι.---Διαμένει, {μ6Υ Τοιιδίῃ 
αἰ μουὶ ᾿πιογιιΐββίοη, ἐμθὸ 1016 ΟΣ ΤΟΙΠΙΆΣΏΒ 
δοοογάϊωρ ἰο 18 οΪά οοπδίϊ ἴοι, ἴὰ {8.6 σοπβὶβὶ- 
6566 ὙΊΘᾺ ἰὺ ᾿85 0Π09 70} 4]}, ἐΐ γϑιβδὶμδ ἰπγου σῇ 
811 τουϊΐαίΐοηθΒ. Ηυύδοῦ ΔΕ Ὁ ΓΑΥΣΥ ᾿πϑοσίδ {86 
1468, ““δἰπσα ἐδ δίῃ ουβ, . . . λαίλ οοπε ίο ραδε; 
811 ἐμίηχαε σοπιίπυθ ἰδὰ8.. .. ."-- ΟΙλο 8 ΒΌΡΡΙΥ 
ὡς ἦν, 88 ᾿ξ νψ͵β ἔγοτη (16 οαΙ πηΐδς ΟΥ̓ ΟΓΘΘΙΪΟΒ, 
ΨΏΪΟΘΝ ἰβ ΘΑΌΔΙΙΥ ΔΥΌΙΓΧΑΥΥ. ΤῈ ΘΟΠΒΙΓΤΌσΙΪΟΣ 18 
Ῥτοσηδηὶ: “Λ]] {πΐπρβ ἤὕγοια τμ6 ὕτηθ οὗ ΟοὉΡ ἴδ- 
{8 9 ΓΒ Τοπιδὶῃ ἢ 8 ΖΘΏΘΣΆΙ ἯΔΥ, 858 ΠΟΥ ΒΓΘ; γοδ, 
ἤἥγοταῃ (6 Ὀδρίπαΐης οὗ ογοαϊϊοη 411 ὑπΐη μκΒ τοπιδίη 
Θβϑϑη αν ἰδ 6 βαπιθ." ἘΒΘΏΚΕΙ ρσῖνοβ ἰο οὕτω 8 
Ῥγορηϑοὶ ΤΌγο9 : “411 ἐπῖπσβ τοτηδίη ἰμῸ8 88 {Β6Ύ 
τοδί ἔγοπι {π6 Ὀορί ποίη ρς οὗ ἴ86 νξλυ ΗΕ κω : 
»εγπιαποηΐ, εὐ ρεγπιαπεπί.᾽"-- Μ.1 Ὁ οι] οἷὰ 68 
{Π|689 οΥτίπῷς βρ᾽ σὶἰ8 βρεουϊδιϊνο ἢ οβοροτ 80 
δάνδποο {10 Ῥσοροβί(ϊου ἐμῶὶ ““ἴπ ἰδίου οἵ 
οτοαίΐοῃ ἰ8 θῃ 1688 ; (10 ἀοβίην οὐ ἰ)0 δυπιδῃ 
τδοὺ ἰδ ποὶ οὴϑ ἰμαὶ δοίυ ιν ὁϑοὺγβ δὺ 8 βίτες 
εἶπιθ βδῃὰ ἰοσπιϊπαίθϑ {19 σουτβα οὗ ὑ89 υγοσϊὰ, δαὶ 
ἴς 1816 1156} ἴῃ 80. ἘΠίθιαρΟΓΑὶ (μπΖειζῥῥολ) πιδῃ- 
Ὧ6Σ (ἰ{ 15 ἐππιαπεηΐ, ἰο 186 (ἢ Ἰδησαδρο οὗἉ τποάεσι 
ΒρϑουϊαϊοΠ); δὰ {818 {80} ἐπίδν ἔγομι [δ 9 οἷν- 
ουτηβίϑηο66, {Π8ὲ Οη6 ΤΟΠΘΡΑΙΣΟΏ Ῥ88808 ΔΎΓΥ ΔΙΟΓ 
ἈΒΟΙΒΟΣ, δηὰ 18 ἀἰθραιοιιθὰ δ ἐμ 6 Ὺ ΒΌΡΡοΟΒο, δπὸὶ 
ἐμαὶ ἐμογοΐοσθ ἐξ σδῃποὺ 6 οἰβοῦ υΐβο πὶ 8]} 
βυσοοοάϊηρς χοποσζδαίϊοηβ.᾽" ὙΤΈΘΥΘ 15 Β0 ΤΘΘΘΟΣ (0 
ἀϑθι116 ΒΌΘΝ 8 βυδίθηι ἰπ {π6 6886 οὗὨ {π686 (ὙἸΒ 06 
ἘΡ᾿οΌτοδηΒ, δπὰ ἀπ’ ἀρχῆς 18 ΔΌΡΘΟΙ αὐ ΟἿ ἴπ 608 δ]οὶ 
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πὶὶλ δυο ἷ 8 δϑϑττρίξοι.--- 6 ΟΧΡΙ]δίηδ ἐπ 9 
ἱπίδγοποο οὗ ἐδ6 8166 ὑθδοι 6 ΥΒ 85 Τ010015: “Ἴῃ0 
ποῦ] ἃ μ88 ϑίοοα 50 Ἰοπ7, δὰ Β68 ΑἸ ΎΔΥΒ τοιοδὶποὰ 
(868; δμουϊὰ 1 ΠΟῪ δὲ 1δδὺ Ὀθδομ6 ΟὐΠΟΥ 186 7; 
Ἦο τουϑὲ ΒουγοΥοΣ δα ἰῃ (86 Β6η86 οὗ 086 Βοοί- 
ἴδτϑ: ΤῊ οσοταΐηρ οὗ ΟἸτὶδὺ δπὰ {89 ἀορβίσυοίϊοι 
οἴ (86 τοτϊὰ ψγοτῸ Ἰοπρ δίποθ Ῥγοαϊοίθα 8ἃ8 δοῃ- 
ποοίοα τ ἐμ ἀσπίστιοίΐου οὗ δ ΥΌ 58] ὴ ϊίπουΐ 
Θοπεΐηρ ἰ0 Ῥᾶ36; ΘΟ (Π 6 18 ΠΟῪ [0 τοτά οὗ 
180 Βογρίυγοῖ 

Υεκμβ. ὃ. ΕΣ 11 18 ὐδ ἄθῃ ἴο ἴβθοσα, Ὀδοδδθ 
το δα υνἱ}} ἐϊ.---Κοὐαϊδιοι οὗἩ [86 δϑδϑογί οι 
[μδὲ 8}} ἐδ ̓ηρ8 τοιβδίη ἴῃ {80 δ8πη6 σοῃάϊ(ἑοη ὮΥ 
(δ ἐδοὶ οὗἉ 10 8οοα.--- Τοῦτο ὈΘ]ΟῺ 8 ἰο ὅτε, πού ἴο 
θέλοντας, 88 ἷπ οἷ. ἰϊῖ. 8, ἀπἃ θέλειν ἀοῃοίοδ ποὶ 
“10 6Β0086 8 Υἱον᾽ (εἴη Απδίολέ δεϊέοδοη, ἃ8 Ὁϊοῦ- 
Ἰοΐῃ πιδὶ πἰδ΄ 8), ΤῸ (815 τηοδηΐῃρ οδπποὶ Ὀ6 γοτὶ- 
βεὰ. Βυϊδοῦρ, ἱπάορα, οἱΐθββ ἃ Ῥδδβαρβθ ἵγοσα 
Ἡετοάοίαβ, Ὀπὲ ἰΐ ἰβ ἰδοϊαίθὰ δπὰ Ῥσγουθϑ ποίμϊηρ 
ἴος ὑμὸ Νὸνν Τοβίδιηθηὺ. [ὑ ἀσποίθβ “86 ρΌΣ]ν 
Ἰξθογδηοο,᾽" 88 ΓΌΟΙΣ ὑγϑπβ]αΐθβ; ΠΟῪ δγὸ ν]]- 
[}}Ὺ ἱρπογδηΐ οὗ ἰὶ ; {π0γ7 δύὸ ὙΣ7.}}γ ὈΪΣ πὰ ἰο 
(80 οοπδίἀογδίΐου οὗ {86 ἥοοά. ἬΠΣΏΟΣ, Ὁ. 489, 
ποίθ [βῶγ8: ἴῃ 2 Ῥοΐοσ 11). δ, λανθάνει τοῦτο θέ- 
λοντας 1 Ῥγοΐον ἐμ τοπάοτίηρ : ζαίεί 606 δος (δὶ 
[0]1ογ͵υ8) σοἶεδηΐεδ, ἴ. 4., υοἷεπίοδ ἱσπογαπί, ἴο [86 
ἰδοῦ: 608 (ταὶ [0110 78) λος (δὲ ῬΥΘΟΘα 68) 
φοίομίδδ, ἱ. 64..0 σοπίεπασίεα. ΤῈ ΤΟΤΤΔΟΣ ὈΤΙΏΡΒ 
οὐ ΒΟΓΘ ΟἸΘΑΙΥΥ {86 ρΌ1}}ῦ οὗἨ δ 6 Ἰηοοἶκοτθ. Νοὶ- 
86. ἰῃ 60]. 11. 18, ἰδ θέλων ἰο Ὀθ ἰΔΚδῃ 88 8ῃ δὐ- 
νίαν ἢ 

Ἔμαϊῖ τἴ186 Βϑάνθσβ δα 8 ΘΕΟΣ ὙἼΘῚΘ 
ἔἴοῦλ οὗ οἹᾶ, οἱο.---Οὐρανοί, ἃ8 υδ06] ἱπ 1.6 ΡΙ]ὰ- 

τα] ̓ κ9 ὈΌΨ, οἵ. 2 Οοσ. χὶϊ. 2.-- Ἔκπαλαι, 

ὕτοιῃ οὗ οἷά, ἤγοπι ὑπὸ τϑι οτἱ ίη οὐἩ 811 ἐβίη μβ.-- 
Ἦσαν, ἀ6 οἰϊο, ΗΠ αΐμοτ, 6]., τοῦοσ ἰδ ῬΥΪΠΙΔΡῚ ἰο 
οὐρανοί, Ὀὰϊ 1Β6ῃ 4150 (0 γῇ συνεστῶσα. ΤῊ ΪΒ ταῖρδί 
Ῥ888 ρτδυητηδί8}}ν (ΠΣ, Ῥ. 868), Ὀυὺ ΠΟΥ͂ 806 
νὸ ἰ0 δομοοῖγο ἐδθ ὨΟΔΎΘΩΒ [0 οομδὶδὶ ουαὐ οὗ δηὰ 
ἰδγοῦσ ψαίοῦ ῖ Ὁ Ἦ οἰίο, ἱπά δθϑὰ, οὔβοσυβ ἰμδί 
[86 οοποορέΐου ἐμαὺ ἐμ ἔθαύθηβ ({86 Βγτοδπιθηὶ) 
ὙΕΓΙΘ τη849 ουΐ οὗἩ ἩΔίΟΥ, ΤΏΔΥ Ὀ6 7πδιϊδοα Ὀγ αδη. 
ἷ, 6, θὰ ἢθ ἰ8 δοπβαοΐοιβ οὗ {μ6 υπϑδιἐβέβοιου πθ88 
οὗ (ὲ8 οχροβ᾽ἴοη, οἴποθ ὮΘ ῬΥΟΡΟΒῈΒ (0 σοί ἐκ 
ἰο (6 φδαυῖ δηὰ διά ἰο {6 βοδύθῃβ (χοῦ (μ9 
Ὑδίοσ). ΤΪΐπ 8 ὙΘΡΥῪ ἰοτοοα, ἀπὰ ἴῃ 0 ϑυθῃὺ δΡ- 
Ὀ  δοϊο ἰο ἔπ δίβϑυυυ Βοδυθηδ, ἩΟΝ δι οὗ 
ὁοΌγεΘ ἱποϊυὰοα ᾿π οὐρανοί. Ασοογαϊηρ ἴο Π6 χΧο- 

Ῥγεβεηίδέϊοι οὔ ἐδ ΒΙΌ16, (πο Ἀχταδυπθαί ῳῬ»") 
Θϑμβὶδίβ οὶ οὐὔὐ οὗ πναίϑσ, Ὀυὲ ΤΟΥΤΩΒ 8. ὙΧ78}} οὗἉ 
Ῥδειοη Ὀοΐπϑοη ἐμὸ τοίουβ δῦονο δὰ {ἰδο τἋᾶ- 
Ἴεγβ θοίον, αοῃ. ἱ. 7. 8.---ἴ0 οατί οὐ ρὶ παίοᾶ, 
ουὲ οὗἩ ναίον, ουί οὗ [16 ἀατΥκ τηδίίον πὶ τ ΒΊΘἢ ἰὐ 
ὟΒ ΘΟΙΡΤΟΒοΠ 64, Δηὰ ὑΒΓΟΌρ δῖος, ἱ. 6., (88 
ἮΙΒΟΣ, Ρ. 488, Ἔχρ δίῃ 10) ἱΓοΌΘἪ [6 ΔΡΘΏΟΥ οὗ 
ὙδίοΓ, ἩΒΙΟΝ ῬΑΡΟΥ ἀοδοοπαθα ἱπίο [86 ἸΟΥΘΤΥ 
Ῥδγίβ οὗ ἰ8ὸ δραυίἢ, δηὰ Ῥαυὶγ ἰοστηϑᾶὰ (πὸ οου δ 
ἴπ (0 5γ. ἘΠῸ ΘαΥ ἢ, ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ΤΩ Θη  ΓΟ]ΑΙΥ͂ το- 
οαϊγοὰ 1.5 αἰνονδιβοά ἔοστη ἱμβγουχὴ (Π9 Ὑϑίορυ, 
ΘΟΒδἱδίθ ἰὴ 8 στϑϑὲ ἸηΘ ΒΌ ΓΘ ἴῃ τυδίοσ δ πα (815 616- 
Ἰηθηϊ, 86 ΔΊΤΟΘΟαΥ ποίϊοοα ὈΥ Οδουτηθηΐαθ, πο] 8 
ἰδ ἰοχοίμον δια οομηθηίβ 1ἰἰ.---Τὴθ 1πάο- Εἰ ργρίΐδη 
ΘΟδιποσοηΐο8, ἰο τ δῖοι 46 ἢ οἰΐθ ΓΟΙΘΥΒ, ἃπὰ νυν] ἢ 
ΔΓ 5814 ἰ0 σοπίδίῃ 8ῃ δοοουηὶ οὗἁὨ 8 ΟΠ Θ: 08] οΥ]- 
κἰρ οὗ 86 πογ]ὰ ουἱ οὗὨ τγαΐδσ, ἃτὸ δ] οζοίμον ἰσ- 
Τοϊουδηῖ. [Βθῃ γε}: ““Οταάαξίο, αφμα ἱεττάπι ἰεχεν- 
αἰ: Ἐχ αἀγυιΐδ ίεγτα ἐπιεγεὶξ : εἰ ἀφιία ἸΝΒΕΆΥΠΙΤ, ἐἱ 
ἕεστα οοπϑίίεγεί, δου ΟΥ̓ αίοΥ ἐαπὶ Τογπιαυὴξ εἰ οοἶΐο- 

δαυ. Ασωα οδίεγοχιρξ ἰδΌΪΟΥ δεῖ, οἰ ἰσγτα ἐπγεγίοτοα 
»αγέεϑ Ῥείζιί, ἰἰδφιι6 ἐ0, μέ οπιπὶϑ ἀγωα, ἐπ ἰῴηδα τοοία 
α διρεγβοὶε αὐ ςεπίτωπι ογδία λιϑμδ δέυε τοίωπαϊ γε- 
ἐεπραίἷδ, ἐετΥ πὶ δεπιρεῦ διὸ δ6 λαδεαίς δε ἐπ ἰρδα δω- 
»ενβεὶε ἕεγτα ρμαδεῖπι δυρτα ἀσυαξ ρίι8 πιέπμδυδ δηκ» 
ποί; δὲ υεἱ ἄωπο ἀσυα ἴοοιπ σιαδὶ ἑηυΐία, εἰ ροίεπίἰ- 
δἴπιο γμδδω ἀϊοίπο οοαοία, ἰδογτδε οοποοδϑὶξ εἰ τοϊ σι, 
Εχ. χχ, 4: Ῥβ. χχίν. 2; οἷν. δ- 8; οχχχγυί. 6: 700 
Χχχυϊὶ. 10." ---Τὴὸ δββοσίΐοῃ (δ (9 δου ὶ ἢ δσόδθ 
ουαὐ οὗ (16 «ραέόν 18 ὁρροβϑά ἰο ἐμ ἀορτηδ οὗ ϑύποη 
Ἀαριεια, ὑπαὶ ἰὺ 88 ησοπαθγοα ἔγομι ἤγο. Ἦ οτάδ- 
ὙΓῈ τούουσῖδρ ἰο Ηἱρροϊγί., ᾿ογμεί, λαεν, Ὁ. 168.---- 

Υ ἴ89 τοχᾶ οὗ Οἰο γχΔΥ ΤΟΙ͂Σ οὶ ἰο 86 
ἈΘΑΥΘῺΒ πὰ ἰο {π6 θαυ, οἵ. ας. 1. 6. 9θἁ Βιὲ 
ὟΘ ΙΩΔῪ 8160 ὁσΐπ ἰΠ680 ψΟΣδΒ ΤΔΟΥΘ ἰπεϊπιδίθ]γ 
τὶ ἢ συνεστῶσα, τ ΒΪΟΝ ΔΡΡΘΔΥΙΒ 0 ὈΘ ῬΓΟίοΥΔΌ]Ο, 
88 ἰΐ ρῖνοβ ζγθαίθσ ῬχΟ ΠΘΠ66 (0 ἐμ6 ὑμουχπί, 
ἰμδὺ ἐξ ἀοϑβ ποὺ οομϑίϑὺ 8 τποτιθπὶ ἸΟΩΡΟΥ ἰπδῃ 
αοὰ Ῥοστηϊΐβ. Βθηροὶ: “ΒΥ ἰδο ποσὰ οὗ Θοὰ ἱἰθ 
ἀεῆποά {Π0 ἀυγταίΐοι οὗ 8}1} ἐμῖηρθ, βο ἐμαὶ 1ΐ οδῃ- 
πού ὯΘ ἸΟΠΡῸΡ ΟΥ βμογίοσ," [0710 γοίθσθῃοθ 6 σῸ 
8 ὑο ὑμ6 ογθδίϊγθ ΘΠΟΥΡῪ οὗ {πὸ Ὀἰγπο ζοφοῦ. 
Τὸ 2188} τοϑάογβ οὗἩ Ροίοσ᾿ Β ΕΡ 8.16 ὙΘΣΘ ἴδιηΐ- 
᾿ΐον (ἢ ἐμὲ ἀοοίγίηθ, τοι τγὰ8 ορροβοὰ ἰοὸ ἐμ6 
ἼἜΣΤΟΣ Οὗ {Π6 αποβίΐοθ Ὑᾶο ποϊὰ ἐμαὶ ἐδλο τπηΐνογεθ 
Ὑ88 1849 ὈΥ̓͂ ΔΗΡ61Β ΟΥ ὉΥ (Π0 ὐἀδηοέεγσε ορροβοά 
ἰο (89 δργοιηθ ἀοά. Ἰγθῃροῦμβ [., 19, ἀθοΐδτοθ, 
ἐδαὺ (86 που] τγῶβ ποῦ τοδθ ὈΥ δῃρ6}8, ΠΟΥ ὮΥ 
ΔΗΥ͂ ῬΟΎΟΘΥΒ δοραζαίθα ἤγοια αο, Ὀὰὺ Ὁγ Ηἱΐδ 
ογά, ἐ 4., Οσῖδ, Ῥβ. χχχὶϊ. 6: Φόοβὴ ΐ. 8. ΤῈ9 
ΒΔΙΩΘ ΔΌΪΒΟΥ ΒΔΥΒ, [1., 2: “4Α11 ὑπΐπρβ ψ ποι αοά 
ταϑδάο, Ηθ τιϑδάθ ὈΥ {πὸ ἰπἀοΐαιϊ χα Ὀ]0 Ἡγογα, ὁυθη 
85 9ὍΒη ἐδὸ αἰδβοῖρῖο οὗἩ {9 Τοχὰ ἀθοῖδσοθ δο0}- 
οογπΐηρ Ηΐμι, Φ0ΒᾺ ἱ. 8." --Μ.] 

γεε. ὁ. ΥΒΘΙΘΌΥ ἴ86 νοι ᾶ δῖ 86 
νγ88, Ὀοέπᾷ ονθϑτδονυσοᾶ υυὐἱῖθϑ. τυδῖϑσ, Ρ96- 
τὶ 6ἅ.---Δὲ ὧν σδῃποὶ ῬΟΒΘΙΌΙΪΥ τοῖον (0 ὕδατος 
(ΒΗ 60), τοτθ οβρϑοΐδ!]Ὺ Ὀθοδιθθ ὕδατι 1Ὸ]]ονγΒ 
ΔΊΟΥ ; ΠΟΥ ΟΔΠ ἰὺ δ᾽ ΤΕΣ : σμαρτορίον, ἸΟΥ “σου ἢ 
ὙΠ10} Οοἰσουτηϑίδμοοϑ ἰὺ 4180 ΟδΙῺθ ἰ0 888 (πὲ 
. 6. .᾽, (θ᾽ οι}6 1), 5.1} 1688 ““γοὶ᾽ (ἀεπποοῆ---- 
Γα18 67). [10 ον θη ὈΘΙΟΩ 5 ἰο οὐρανοὶ καὶ γῆ. 
τ τδβ ᾿υδὶ (86 Βοδυθηβ δπὰ {Πμ6 ΘΑγ ἢ π ΒΙΘΙ Ὀθ- 
ΟΔΠ16 16 ᾿πδέίγυιηθηίβ οὗ ἀοδίγυοίϊοι οὗὅὨ 86 (Β6} 
κόσμος, ἑ. 6.. ἴον {86 ἐδ ῃ οχἰ βίης; ΜοΣ] οὗ πατοδ ἢ 
δοίηρχθ δῃὰ δηΐπα]α. Ῥϑίοσ 0808 κόσμος ἴῃ Ῥγ6- 
Οἰβοὶν {86 ΒδΙηΘ Β6η86, 6. ἱἰΐ. δ. Τὴ ΒΘΔΥΘῺΒ 
Ὀοσδῖηθ Βυσῖι 8} ἰπδίχυϊασῃηί οὗ ἀοδιγυσίΐοι, τ ΒΘ ἢ 
ἐμοῖς ὙΠ ΟἾΒ Θ,Θ ΟρΡοποα δῃὰ ἰΐ σαὶ πα 89 ὮΘΥΟΡ 
Ὀοΐογο βῖποθ ἐδ σγοδίΐϊου οὐ 86 νου], ὅ6ῃ. νυἱΐ. 
11. Τὴ οδγὶ τ ΒῚΘᾺ Βδα Ὀθ6ῃ Του ἀοα ὍΡΟΣ ἴ89 
ὙγδίοσΒ δη σΐδοη οἂἱϊ οὗ ἰἢῆ9 τψδίου, Ῥβ. χχίν. 2, ἴῃ 
οὐράϊξομοο ἰο ὑμ6 σοτητηδηᾶ οΥ ἀοα νγ88 σοτιρο]]οὰ 
ἰο ῬΟῸΣ ἕοσί δ ἰΐ8 ἰγθδβυγοβ οὐὁἩ πϑδίϑσ, αϑῃ. υἱἱΐῖ. 2, 
ἴῃ ΟΥΟΥ ἰο᾽ ἀρβίσου δ δηῃὰ Ὀθδϑέ. ἮΒο ψου]Ἱὰ 
μᾶνο Ὀο]ονοα (18 Ὀοίοσο 186 δοοὰ δὐηοῖ ἮΠο 
νου ἢᾶν6 Βυρροβοα ἱμαὺ {86 ἈφΔΥΘἢΒ δηὰ θαυ 
ἀϊὰ οοπίαίη τὶ {Π 6. ΒΌΘΝ ῬΟΎΤΟΓΙΒ ΟΥ̓ ἀοδίσιο- 
(10, δοοῖπρ ἰμαῦ 1Π6ΥῪ Οομδίβιθὰ βὸ Ἰοὴρς Ὀδίοσο 
ΕΥ̓ΘΓΡῪ αἰἰοτηρὶ οἵ ἰδκίηρ κόσμος ἴπ ΔπΟΙ ΠΟΥ 8686, 
υηἀογβίδπαϊηρ ἰΐ οὗ (Π6 ψ Δ] τοσ]ά, οὗ ἐδ υπὶ- 
γογ86 (ΗΠ ΠΟΡ, 8}.}, ΟΣ ἸΏΟΣΘ ὈῬδσιου]Υν οὗ (ἢ9 
Θδυί (Ὁ 8]0Υ), [8118 ἰο ὈγϊῺς οαὐ {π6 [0}} 1ΌΓΟΘ οὗὨἁ 
ἀπώλετο, ὙΠΟ. τνδὲ ἰμθη ἰο Ὀ6 οἱτουπιβοσί θοα ἰο 
Β.ΘΝ δὴ οχίθηΐ 88 ἰο ἀθῃοίθ ἃ ργοδΐ τουϊδίΐοι, 
ὙΒΙοἢ ΘΟΒΗΙοὶΒ. πὶ πγδιηπιδὶΐϊσαὶ ὑϑᾶχο. Βιυῖ 
ἤθγΘ 76 τί 1816 8 γοϊγοβρϑοίΐνο υἱὸν οἵ ἐκπάλαι,. 
νυ. ὅ, ἴῃ ογάοσ ἴο υπάογβίδπα ἰδ [11] σοξυϊαίλοι 
οὔλ 6 δείδιχομὶδίΐο ρσοροβί(ίου. 1. Ἔκπαλαι Βμου]ὰ 
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Ὅ6 ᾿οϊποὰ ποὲ ΟὨἹῪ τὶ οὐρανοί, Ὀαὶϊ 4160 τῖΒ γῇ. 
86 Ἀθδύθη8 δὰ (Π6 Θασί οΥΘῺ ἴῃ ὑπο ἰἶτηθ ΟΥΝΟΒᾺ 
δά οοπβίβίοα ἔγοσαῃ οἵ οἷά, αρναγὰβ οὗ 1000 γοδσϑ; 
ἤγοιῃ ἐμἷ8 οἰγουμηδίδηοθ 1.6 τε οὗὁὨ ἰδμδὺ ὑὐτὴθ 
ταϊσ εὐ τὸ ἄττα ὑμ6 ἱπήΈγΘη06 {μὲ 4}1 ὑμΐ ΡΒ 
ἴῃ 86 ποσϊὰ οὗ τᾶδη του ἃ ΟΥ̓ΘΡ ΣΘΙΠ8 1, ΟΥ̓ΘῚ 88 

{86 τογο; δαὺ μουν ἐδ] δου τγδδ (μδὺ ᾿πύθγθῃσο 
2, 1} ἐὲδ 8 οοπποοίθα {86 ἐπουρηὶ, ἐμαὶ οομαἰὰ- 
οὐ (μι [86 ϑασίι σδπιθ ἰπίο οχἰβίθμοθ δὰ 068 
οοπϑιϑὲ Ὁ ἴμο ογὰ οὗ αοάα, (6 ῬΘορ]6 οὗ ἱπαὶ 
ἐἶτηθ τσ ιῦ ΒΌΣΟΙΥ δανο Ὀθ0η 8016 (0 υπάοτθίδηὰ 
ἐμαὶ 1 οου]ᾷ Ὀ6 ἀοβίσογοα ὮὉΥ (80 Β0Η-ϑδτθ ἤογα. 
8. Το ογοῃΐ 888 βδονῃ, ἰμαὺ {π6 τοσ]ὰ οὗ ᾿ρδΔἢ 
γγἃ8 ἀοϑίσγογοά 7υδὲ ὉΥ 86 ΒΟΔΥΘῺΒ δηά ἐῃ0 δᾶγίδ, 
μι ΐϊοι ἰο ἰποπὶ μδὰ 6 δΡΡΘδσδπΟοΘ οὗ 8} ἱτωρθ- 
ΤΙ ΒΗ 8016 οχἰβίθῃοθ, 4. Νὸν 80 ΒοΑΥΘΩΒ δα ἐδ 0 
δαγίἢ, 88 ἱπέϊμηδίοὰ ἴῃ νυ. 7, υηδοσοηΐ 8180 8 
ΘΟμδηρο ἰπ ὑμδὺ οαἰδδίσορβο. Τδμαὶ βοοά πδῖοἢ 
οογοροὰ {η6 Ὑ80190 ϑασί σψουϊὰ Ὀ6 ἱποχρ] 680 
τἰϊπουῦ δὴ Οχ γδου ἀἴ ΠΥῪ ἰπῆυθποο θχοτίθα ὉΥ͂ 
αοἀ ὑγροῦ {86 ᾿ἰθαύθηβ δηα (86 δαυίδ, ὙΒΘΥΘΌΥ 
(μοὶν οσοπά οι 88 οδδηροά. 668. ἰχ. 1], οἵ, χ, 
2δ, ὙΠΟΓΥΘ ΓΘΙΘΤΘΏΟΘ 18 ταδὰθ 0 δ ΟΧ ΓΔΟΤΟΪΏΒΥΥ 
ἰονγ δι γα] οδίδϑίγορ θ, ΟΣ ΡΥ ΘΒΒΙΥ 6801 (δὲ [890 
Θασί νγ88 ἀοβίγογοα Ὁγ (9 ἢοοά, δπὰ ἰμπδι ἰὲ Ῥγο- 
δοῃϊοα ἴῃ ΤΔΏΥ ΤαβρΘοίὶΒ 8 ΔΡΡΟΔΥΘΔΏΘΘ ΥΘΟΤΥ αἱΐ- 
οτοπὶ ἔγοσα ὑμπδὶ το} 1 δὰ Ὀδέοτο ὑμδὲ χοϊρ δὲν 
Σουο]υἰίοη. ᾿ 

γεε. 7. Βυϊ 89 βοανθὴδ δῃᾶἃ [89 Θδσ 
ὙΥΒΙΟΙ δ1Θ ΠΟΥ, ὉΥ Εἶὶα τυοστᾶ διὸ ἵορὶ ἴῃ 
βῖοσζο.---Οἱ δὲ νῦν οὐρανοί. Νῦν ὈΘΙΟΙΠθ8 8180 ἴ0 γῆ 
δηὰ ΡῬΓΘΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἃ σμδηρθ σοῦρῃ  ὍΡΟΠ {0 
ἈοδΥ ἢ δπηὰ {η9 ον Ὀγ ("6 Βοοὰ ; δοοογαϊΐπρ 0 
ΟἿΌΣ Θχροδί(Ίοη, 1 18 ποὺ πῃ δος 6818 νῦν ὁ Τότε 
κόσμος.---ᾧ αὐτοῦ λόγῳ: πὸ βΒδπιθ Ὀϊγὶπθ οπι- 
πΐρούθηοθ Ἡ ΒΙΘΙ ΘοΟΙπιδηἀοα {86 γαίοῦ ἰ0 ἀοβίσου 
ΤΑΘὴ δὰ ἰὸ ᾿ΔῪ νγδβίθ ὑπ θαγί, Μ1}} ΒΕΓΟΘΘΙ͂ΟΣ 
ἀαΒΊΣΟΥ͂ {86 ῥτοβοηὶ σουϊᾶὰ ὉΥ ἤγο, δῃὰ ποὶ ΟὨΪΥ 
σλθηρβο ὑπ βυγήδοο οὗ (0 οαυΐῃ, [ΠΡΟ Π8508 681]5 
{86 1Δδὲ οοπδερταίίοη, “ἀἠμυΐμηι ἱσπῖ δ." ΒΘΩΏΚοΙ: 
“ 7]σηΐδ οοηωίαδὶί ἐπιρεοία9.᾽"---Μ.} 

ἘΚζορῖ ἰῃ αδἴοτχο.---ϑύῤσαυρίζειν, ῬΥΟΡΘΟΣΥ, (0 Δ 
ὋΡ ἴῃ βίογθ, ἰ0 ἰγδϑΌσθ ὉΡ, 6. 9., τη ΟΥ 8 
ἰγοάϑυσο. διὸ τηωϑδηίης 18 ποί, ὑπαὶ 6 Ῥγοβϑῃὶ 
Ὑγου]ὰ 15. ΟὨῪ 8 ἰγοάδισο σαι βοσθὰ ἰοχθίμβοῦ δηὰ 
βαυϑὰ ἤγοιῃ {86 ἀδίυ κα, ΤΙΘΓΟΙΪΥ 8 Τοιηηδηΐ οὗ (ἢ 9 
οΥ ἴση) που] α-ἰοἰΔ] ἐγ. Κβᾳ;Οἢ δὴ ἰάθα ὈΟΘΙΟΏ Ζ8 
ποῖ ἰο θησαυρός. Βαΐ {π86 Τοίθογοηοθ 18 ἀου {1088 
ῬΔΥΓΥ ἴο {88 Ῥχοπιῖβθ (6 91. ἶχ. 16), δῃὰ ῬδΡΙΥ ἴο 
186 τοἀοιηρίίοη ἰπ Ομ γιδί. Οδῖον :--- Τὴ που], 
ἔοτ ἃ σουίϑὶ ἢ ἰπη6, 18 88 γοὺ ἰὴ βίογο δπὰ ἰϑῦ πη- 
Βαυγί, Εἶθ ὑγθαϑαγο Βίογθα ἊΡ ἰῃ 8 ομοδβί, 88 χγοί 
ππίουσῃ θα." ἨἩσυΐΠΟΡ υδι}]γ γτοὐθοίβ οι ] οἱ π᾿ 8 
ποίΐοῃ {αὐ (86 1ά68 οὗ Ῥγοῦί τηυδὺ Ὀ6 Βοϊὰ ἔαϑί, 
ἷπ {6 Βθη86 ἐπαῦ ὑπ6 Ἡθανυθῃβ δηὰ ἰῃ6 οασὶδ ἃΓ6 
(86 πηαίο Ὁ 18}5 βίογθα ἊΡ ἴῸΓ {π0 οχϑγοΐβο οὗ ρυη- 
ἐϑῃτηοηί, γοῖ βὸ ἐδαύ (Π6Ὺ 8}8}} ῬΟΡΪΒἢ ὑπάοῦ (86 
Ῥυπὶβμτηδηί, 

Ἐλδδοσνοϑᾶ υπἴο Ετο, οἰο.---Πυρὶ τηυβὲ ποὺ 6 
οοπηθοιοα τ} τεϑησαυρισμένοι, Ὀὰΐ τι τηρού- 
μενοι. Φαδὶὲ 858 το 18 οὐΥ̓Θἢ ΠΟΥ δὴ ἰπβίγυτηδηί, οὗἁὨ 
ῬυπΙβμπιοαῦ ἰο {80 νου], 8οὸ ἰδ ψν1}}1 6 υϑοὰ 88 δπ 
ἐηδίγυμηοηὺ οὗ ἰΐ6 ἀοδίσι οί οη οὗ [6 ψον]ὰ ἴῃ {89 
ἤπαὶ Ἰυάριῃηοηί, οὗ, ἀση. χὶχ. 24: Ατηοβ ΥἱἹἱῖ. 4; 
18. ἰχνὶ. 16: Ὀδηῃ. υἱΐ. 9; 2 Τ 688. ἱ. 8; Μεαῖίί. 111. 
12: χχυ. 41; Βου. χὶσχ. 20: σχχ 10. Τΐβ 18 δῃ- 
Ἰαγζϑὰ ὑροῦ ἷπ νυ. 10.---"ηρούμενοι, ϑο ΒΟΥΘΓΆ] 
{ἰπιθ8 ὈγΥ Ῥοίον, 1 Ῥοί. ἱ. 4; 2 οὶ. 11. 4. 9. 17.- 
᾿Απωλείας. ---- ΟΔΙΟΥ͂ :---ἰ Νο ροσχίοοὶ ἀοδίγαοίίοη, 
Ῥυΐ ρΡογαϊιίοι δηὰ οἰθυηδὶ ἀραὶ." ---Γῶν ἀσεβῶν 

ἀνϑρώπων.----Ὠ᾽ οἰ] οἷ π ΔΡ}]}196 (Ὠΐα ἰο ἐμ Ὑ 8016 δα- 
ΤΆΔΙ Υ8οθ, Ὀθόϑυδο τὶζἢ (89 ὀχοορίδοι οὗ ἰΠ6 ὁ0η- 
γοτίοα, ἰὲ 18 ἀπροάϊγ. [Βαϊ [ὸ 'β ὮθΓΘ, 88 80 οἵν- 
6, ἱπαοοῦυταίο δηα Ὁ} γ6}18.0]0θ.0 ΤῊΘ γοίοσζοῃσο ἴα 
ΒΙΠΤΆΡΙΥ ἰο 6 ὉπρΟΟΪΥ ἀπιοπσ τῶθῃ. Τὸ ζο]ϊον- 
ἴῃ Ῥαδβϑδβθ ἔγοπιὶ δὴ οσδίΐοῃ ὮΥ Μο]ίο, ΒΡ, οἵ 
ϑαγα!β, ἴῃ (μΠ9 δοοοπὰ οοηίυσΥ, ῬΌ] δῃ οἀ ἔγομι (9 
ϑγτῖδο Ὁγ Ουχοίου, ἰβ δὴ ἱπίθσοδίϊηρ τϑὶο οἵ δὺ- 
οἷο ὀχοροϑίβ: “ΤΉΘΥΘ Ὑδ88 ἃ Βοοὰ οὗ παδίϑυ, δυοὰ 
811 τα δπὰ Ἰἰνίηρ οὐδ σοβ 6 γ0 ἀδδϑίσου ϑὰ Ὁγ 089 
του] δ αο οὗ νγαίοσϑ, δὰ {86 δὲ ὙγοΣΘ Ῥγοβοστοὰ 
ἴῃ Δ δΥὺῖκ οὗ νοοὰ ὈΥ 86 οτάϊπδιοο οἵ Θοὰ. 80 
8150 1ὑ ΜἩ11} Ὀ6 δὲ ἐμπὸ Ἰαδί {π|6: ἐμποῦὸ τν}}} ὃδ 8 
"Ποοά ὁ ἥτε, διὰ ἐδ9 οὶ νν1}} 6 Ὀπσπὶ υ}, ἰο- 
ξοῖμοΣ τὴ ἰΐβ τμουπίδίπδβ, δ ἃ τὴ νΥ1}} Ὀθ Ὀυχαὶ 
ἋΡ σὰ {86 4015 τ οι (0 γ Βδνὸ τιδὰθ; δηὰ ἰδ 
868 ἱοχοίμον τὶν [89 151085 ͵ψ 111 Ὀ6 Ὀυγπίὶ, δοὰ ἰδέ 
7ἱ ὁλαὶϊξ δὲ ἀεϊξυογοά ἴτοτα ἰ}9 ΤΌ ΣΎ (οὗ (μ0 ἢγο), 
88 {Π01} 6 ]ΠοΥγ 8 πῃ (86 δΥῖκ {76:9 βαυθϑαὰλ) ἔγοια (89 
ὙΓΔΙΟΓΒ ἰπ (16 ἀο]υχο."--Μ. - 

γβε. 8. Βαϊ 1θὲ τα οσθ τ᾿ κ ποῖ Θδοδρ6 
γου, οἰο.---Τ 18 18 ηοὶ 8 δοσοηῃὰ γχοξαϊδίξου οἵ ἐδ8 
ΒοΟοσγα, Ὀαὺ (η0 ΣΟΙιον δ] οὗ δὴ οὐδίδοὶο σὰ οὶ 
ὈΘΙ ον οσ ταἰχὺ ὅπὰ ἱπ ἐμὸ ῥχοϊσϑοιθα ἀθ18γ οὗ 
Οτίδι Β δἀνθηὶ. 

ἘΒαῖ οὔθ δ ἰ5 Ὀοίοσθ 186 1Τιοχὰ.--- πο 
Βηογίοβε βρδοὸ οὗ ἰΐπθ Ὀοίοσο Ηΐτὰ,. 8 .15 Ηἰδ 
δίρεὺ Ἰοηρ ΘΟ Ὦ 70Γ ἐ80 Θχθσυίίοῃ οὗὨ ουδμίβ, 
ὙΠΟ ἱπ ΟἿΣ σοϊηραίϊδίλοι του] σϑαυῖΐτο δ ἰδου- 
Βδῃ ἃ γ68 78, διὰ ὑπὸ Ἰοηροβί δρδοθ οὗ (ἰπι6 Ὀοΐοτθ 
Ηΐτι Ῥ48808 ΔΓΔΥ 88 ΥΒΡΙΟΪΥ 858 ἀο68 6 ἀδΥ ἰὸ 18. 
ἴπ ογάοσ ἰο ΟΟΟΌΡΥ ἰδ σὶρεί βἰδη-ροϊπὶ τι} το- 
δρθού ἰο {86 οοτηΐπρ οὗ Ομεὶδι, τ τηυδὲ ΔΡΡΙΥ [Ἀ8 
διδηδτα οὗὨ οἰδγἑΥ, δηὰ ποὺ 180 Βυϊηδη τοθᾶ- 
ΒΌΓΟΒ οὗ ἐΐπηθ. Τ}θ βοοοῃὰ οἷδιβο οὗ ἐμ Ῥσορο- 
βἰ (οι 18 ἰ8,ςθη ἤγομι ΡΒ. χα. 4. Τΐτὴθ ἰδ ποὶ 860" 
δβοϊυίοῖγ ἀδη θὰ ἰη {Π|6 ο486 οὗ αοὰ, Ὀυὶ ΗΪ8 τοὶδ- 
ἴοι ἐο {πιο 15 γοῦν ἀἰογοηὶ ὕγοσα ἰμδὶ δυβίδίποὰ 
Ὁ τ τηθη, {ὑπὸ ογοδίυγοβ οὗ δ ἀδγ. Βοῦχοὶ 
“61Χ0ἀ᾽ 8 «ποίοσίωπι ((ἰτη 6- ῬΪθ66 Ζου οἰδσηλιγ) αἱΐ- 
ἔογβ ἔγοστῃ ὑπὸ λογοϊορίωπι ({ἰπι6- 666 ΖῸΣ Αὐτὰ 
οὗ τιοσίαβ]β. Βαΐ ΒΟΥ 5881} γὸ υπάογδίδπα Ηιΐδ 
ΗΠ τὸ οουἹἱὰ υἱπάογβίδπ ἃ δὲ, Μόδβοβ δηὰ Ῥοίοι 
σοῦ ]ά ποὲ παν ὈΘΘὴ ὑπ ον ἐπ 6 πϑοθβδὶὶυ οὗ δι ἀ- 
ἱπρ ““πἰ1} (λ6 Τοτὰ.".--β5.16᾽:-- 9 Η6 το οτοδίϑὰ 
(6 ΒΘΔΎΘΙΏΝ δηά ἴδ οδυίῃ ἰῃπ βἷὶχ ἀδγβ, Ὀθοδυ80 
ΗΘ ἰμὰβ ψ]]οὰ ἰΐ, ΤηΔῪ 8180 βυδάϑην δοοοιρ δὰ 
ἦπ 056 ἀΔΥ {πδὺ ὙΔῖδ ἢ ὑπο γ οὐμ 9. οἰ γσυταβίϑηοοβ 
νου] γοαῦΐτο ἃ ὑπουβδηὰ γϑᾶγὶ ἰπ ᾿ἶϊτ6 ΤΠΔΏΠΟΡ 
Ηδθ τιδὺ οτάἀ δίῃ ἱπουβδηὰβ οὔ γϑδσβ ἰὸ Ὦθ (0 (89 
νοῦ ν 6 ]ς- Δηα - ΤΟΥ -ἄδγβ Ὀοΐοσο Ηΐ8 στεδὶ 
ϑα θοαὶ Ὀορίηβ ἐο αν. ΤῊΘ Ἰοπροδὶ ἐὑἰπι8 18 
ΟἿΪΥ Ὁχίοῦ δἴϊος Θοὰβ τηϑδδυγο; γοὲ 1ὐ ᾿δείθῃδ 
δη ἃ ΤΌΒὮ6Β ᾿ΥΓΘΒΙ ΒΕ ΌΪΥ ἰηΐο οἰοτηίν, ᾿8ὺ ὈΘΟΔυ80 
1 ἰβ ἐἴπιο."---ΤἸ ΘΓ οὶ :---ο ΤῊΘ. ̓ πίογηδ) ἀθγοῖορ- 
τηθῃὶ οὗὨἉ τηαπἰκὶπη, το ἢ τηαδὶ ματο σοδοιιοα 118 
σοηϑυτητηηίΐοη Ὀθίοτο (Π6 δπὰ οὗ (86 που, 15 80 
οπγογ ἀδροηάοηΐ οα ἰδ9 Ὠἰνῖμο ἀΐπΡο88) [88 ἱ 
ΟΩ0 ἰΐπη0 ὑπΠ6 ὙἹὉ ΤΩΔΥ ΟΟΘΌΣ 8 δὺο ἔογυψδγὰ 80 
ταὶ ΠΥ (παὺ τὸ βου μασγαϊγ μαῦο οχρεσίοὰ ἴΐ 
ἴο ἰΔ|κ6 ρ͵δοθ ἱπ ἃ ἱμβουβαπαὰ γϑϑύθ, 8116 δἱ δη- 
οἶμον {πιθ, 6 δουγβο οὗ ἀονοϊοριαθηὶ, τοἰϊαγὰϑὰ 
ΌΥ αοά, ἀοθα ποὶ Ῥσοζτθδθβ ἴῃ ἃ ἱμπβουβδαπὰ Ὑ6ΆΓΒ 
ΒΥ ἔαγί μον ἰλδῃ δὲ ΟἿΒΘΓ εἶτηθβ 'ῃ 8 ἀδυ." Τλ 8 
8 85 ἱποοσγϑοί 3238 Π οι Ἰοἱπ 8 υἱόν, ἐμαὶ αοὰ π|]}} 
Ῥυμὶβἢ ἴῃ ὁπ6 ἀΑΥ (μ6 βὶῃ οὗἩἨ ἐπουδδηαβ οὗἁ γϑϑγβ, 
δη ἐμ 8 δαυδ)ῖσο (μ6 στοδί ἀἰβῆρσυτίηρ τ ΑΪΟΒ ὉΥ 
80 Ἰοῃᾷ 8 ἀυτγαίίοη δὰ δομὴθ ἱπίο διθγηϊ ; {πὶ 
οὐδονυνῖβα ἰμ6 ἀυγαίίοι οὗὨ ἐἰπι6 σψῖιὰ αοα ἰδ οὗ 
ετοαί, ἰπουσὶι ποὶ οὗὁὨ ὨΘΟΘΕΒΑΙΥ, πωροχίδῃοο, Ὀδ- 
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6808 ἃ ἐπουδδηὰ γ0 878 δ΄ Ὀοίογο Ηΐηι 88 000 
ἀΔγ.---89 ΒΔΙΠΟΓΒ, 88 8 υ6}} Κπόῦση, πᾶν ἀσϑνσῃ 
ἔτοσι (μὲ Ῥαδαεθκθ ἰδ96 ἰπήοσϑηοο ἐδ δὶ ἐμ ψΟΣ]ὰ 8 
ἴο ἰοδὶ εἰχ ᾿Ἰβουβδηὰ γοδυδ, οδροοΐδν δ Ηϑῦ. ἱν. 
9 ῴεδκβ οἵ ὁ βδΌνδιδ- τὴ οὗ ὑπ 9 Ῥ90}]9 οὗ αοά, 
νυὶ πιπουϊ δυδῆοϊοηὺ ΣΘΆΒΟΏ. 

γεβ. 9. Ἐδο Ιοσᾶ ἰδ ποῖ ᾿ατάγ.---οὐ βρα- 
δύνει ὁ κύριος. ἘΒραδύνω, ἰο ἀοϊαγ, ἴο ροβίροπθ [(0 
ὃο ἸΔἰ6.---Μ.], υδιδι}γ οοπδίσυθα τ ἐπ Αοσυ- 
δδιϊνο, Ὀυΐ πογθ τὶν ἐμὸ αθηΐῖνο. 8.60 Ὑ ἸΠΘΓ, 
ἃ 80.--)ὸ Ἡοἵέο:--“βραδύνει 1ἸΒ ποὺ ἰαΚθῃ ἱπ χθ- 
Ἰδῦοιυ ἰο ἃ ἀαδηϊίο ροϊηὶ οὗὨ ἐτηο, δοοοναϊπρ ἰο δυ- 
ἸΏΔῺῈ οχροοίδίίοι, 88 ἰῃ 1 Τίω. ἰἰϊϊ. 1δ, Ὀυὺ νι 
Τοίοσθηοθ ἰ0 ἐπ9 ῬΌΓΡΟΒΟ δηὰ οουῃβοὶ (οὗ 6οἀ); 
ἴος δι βουχὰ τὶὶῃ σοίθγθῃοο ἰο (80 ΤΌΣΙΔΟΣ (μ6 δὺ- 
ἴον δα ευϊιἐοὰ ἃ ἀοῖαγ, 86 ἀοῃϊοα (δ9 {1116 ἰ0 διι6}} 
ΔᾺ ἀχροοίδιΐοη, δοοοργάϊης ἰο Υ. 8, Ὀθοδυβο οα᾽Β 
το οὗ ἐἴπ|ὸ (48 Ὑ70}} 848 Ηἰΐθ ἱμουξιὶβ διὰ 
ἯΆΥΒ, οἵ. 158. 1γν. 8) δῖοὸ αἰδογοηΐ ἔγζοπι π10}᾽ 8. 
Βα] δνίγ, δῖν., 85, 22: οἵ. ΗδΌ. ἱϊ. 8.---Οα]ον :--- 
“«ΑἸΒουρῃ ἱξ ϑϑϑπβ 88 βου Ηὺ ὙΟΥΘ ἰδ 
(Βον. νἱ. 10), Ηὀ ἰ8 ποὺ ἱδσὰγ δου ἐμ ΤΒΏΠΟΥ 
οἵ τρορ, ἔσχγοσῃ ῬὉσοοσδδι πδιϊοη οὐ πορὶθοί, Ὀυΐ 
ἴτοτιυι ἸΟΠρ- ΔΌΣ, 01, 88 υδβίλη ΟὈδογνοβ, Ηθ 
Ῥγοΐδγβ τορϑηίδηοθ ἰ0 Ῥυπίβατηθῃί.᾽" ---Κύριωος, 88 
ἴῃ γ. 8, ἀοποὶθα ἀοὰ ἰμ9 ΕΔ Γ.---ἧς τονὲς βραδυ- 
τῆτα. ΤῈ ΓΟΐΌΣΘΠΟΘ 6.6 18 ποὺ ἰο Βοοβογβ, ὙΔῸ 
ἀδηγ ἐδ οσοταΐης οὗ Ομ τὶδί, Ὀαὶ ἴο Ὑγοδῖὶς Ὀ6] 1 ΘΥΘΤΣΒ. 
Βυϊ Εἴο ἐδ Ἰοηκ- δυδοχίηκ τουνατὰκ 8, οἰο. 

--μακροθυμεῖ. Ηδ ἷἰδ8 Ἰοῃρ-δυ δον, ρυϊείηρς ο 
Ηϊδ Ῥυμιϑτηοεὶ [Ὁ 8 Ἰοπβ (πιο, Μαίὶ. χυἱὶ. 26. 
429; [,κο. χΥὶ!ὶ. 7; 1 Τμε88. υ. 14. Εἰς ἡμᾶς, ἴο- 
Ψογὰβ τ.8, ἐπ 68110ἀ, (Ὡ6η ἰ0 18 8]], (0 τη0 ἴῃ 
ξοβοῦαὶ. Βούλεσθαι, ἰο Μ11}, 88 8:8 τοβυ]. οὗ 60}- 
θοΐϊουϑ ἀο]} Ὀογαδιΐοη, Ὀύὲ πού ὙΣῚΠ ἱΡΡοβίϑι 1 Ὁ]6 ΘΟΟΣ- 
δοη. Οὕδὶον:---- 8 δὴ ΘΔΥΏΪΥ ἰὴ πουϊὰ ἀο- 
δἶτο ἰ0 8606 81} ἷ8 βυ υ)]θοίδ ΒΔΡΌΥ, 85 [ὉΣ ὃ8 (800 
8ΙῸ δὶδ δ} ]6οί8, οὐ 88 [ὩΣ 88 ὑΠ0Ὺ ΔΥΘ πιδὶοῖδο- 
ἰογ8."-.ςΧἁ ωρεῖν εἰς, ἰο κΚὸ ἱπίο, 0 ον, Μαιΐί. χυ. 
17; οἵ, Εξοὶκ, χνυὶϊὶ. 28: χχχιὶὶϊ. 11: 1 Τί 1ἰ. 4. 
-- Τὴ. δά μποσοπίθ οὗ 86 ΟδΙν  πἰβίϊο ἀοοίγίμθ οὗἁ 
Ῥτιοάοσιϊπδιΐοθ ἩτΟΩΚΙΥ χοδύγὶοὶ (μἷθ8 Ραδββαρθ ἰο 
1λὸ εἷοοί,. Οδινίη. εἰ πιδοὶ ἢ ΧΡ] αἷμ ἰΐ οὗἨ {πὸ ν}}} 
οἵ Θοὐ τουϑδ]οὰ ἱπ ἐμ9 608ρ6] 88 οοπίγαδιϑα τὶν 
ΗΪ5 εἰδάδῃ οουπδοὶ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤΙ,. 

1.ΑΧ. δ0γ9 Τυ68}8 οὗἩ γοββίϊηρ ἐμ ἰοτηρίδἐϊοῃ8 
οἴ {δ Ἰαϑὲ δπὶ- τ δϑίλδη {ἰπι08 δπὰ οὗ ΤορΘ ἢ τς 
ἐμ ΔΕ88}.58 οὗἩἨἁ ἀοοοΐγοσβ 18 ἰκθορίηρς ἰδ 6 ῥγοροϑί- 
ο δῃά δροϑβιοὶἱο νοζὰ ἴῃ δὴ Βοῃοϑί δὰ μοοῦ μϑασί, 
ΟΥΘῃ 85 (τίου οἴθῃ ὀχμοσχὶβ ὰ8 (0 Καορ Η]8 βαγ- 
ἴη8 δραϊηϑδὲ (86 βυ 119 αἰΐδοῖκδ οὗὁἩἨ 0 ΘΏΘΠιΥ.--- 
“Ἶὴ π6 Ἰδὲ ἀδὺβ ἔβεσο τ }}} θ6. ἃ ἐμβογουρ) οοἢ- 
ἤἄποηοθ οὗὨ 411 πὸ δοττυρίΐοι οηρομάογοα ὈΥ ἴοΓ- 
ΤΩΡ Ὁῃ 6116." -,ἼΠῃὸ τὸ ὉΥ [ιἷ8 Ἰυδὶβ 18 6ΟΥ- 
τυρίοα ἴῃ ἜΡΓΟΥ, Ὑ1}} ἀο ναὶ 6 ἀοδβίγοβ, διὰ νυ}}} 
ποῖ ὃὉ9 ἀρίογτϑα ἔγοιῃ ἰΐ ὈΥ̓͂ ΔῺΥ θα οὗ ἀο. Τ}}18 
ποοοβδίἰαίο8 8 ὉΠΌο] ον; δ ο  ηρ οὗ Α]} {86 
ἰγὰϊῃ οἵὁἩ ἀοά, ἀμὰ 1 ποοὰ ρῥγχοοῖβ οὗ βι.6 Ῥγθ- 
ἰθθσο8 δγθ τδηίίηρ, βοοης δηὰ ὙἹΓΠῪΥ τη οἋ 
τηυϑὶ Ὀθδοιηθ {δ διιὐδιϊιαιο8 οὗὨἩ Ῥγοοῖ.᾽" Η. Β16- 
ξεν. 

2. Ῥοίον ἴἢ πιδκίηρ τηθπἰΐοη οὗ ἰδ 1480 ἀδγ8, 
ἄγαν πὸ ἀϊδιϊποιΐοη οί ἰμ6 δβοοοπὰ δῃὰ 
ἰδίγνὰ οοπιΐηρς οὗ 6888, 88 τηδὰϑ Ῥγοιηϊπϑιηὶ ἴῃ (88 
Βογνοϊδιίοη οὗὨἨ Φομη, δηὰ δ᾽)υὰοὰ ἰο ἱπ 1 Οου. χυ. 
28, 24, Ταΐθ οἰχουμπιθίθμοθ ἀθβοσυθβ ἰὸ Ὀ6 80- 

ἐλοθᾶ ἴῃ οομποοίίζοη τὴ ἰπ6 ἱπαῦΐΥ τοϊδιηρ ἰὸ 
ἐδ ἀδίο οὗ ἐμπὶ8 Ερἰβί)ο. 

8. “Το ογὰ οὗ αοἀἂ οομηροδοά ἴῃ τΥιηρ 18 
ἐδο ἱπβίσυμηθηὶ οὗ οὺν δομυθγβίου δηὰ ᾿]]υτ1η8- 
ἰοπ, ἐμθ βίοσο- βο8θ οὗἁ 4}1 βα] υΥῪ Κηον]οὰκθ 
διὰ τ Ιβάοῃι, δηἃ {89 ΒΓΙΏΟΣΥ διῴδίηβι 81} βογίϑ οὗ 
ΘμΘπιΐ68.᾽᾽ αογβαχα. 

4. ΑἸΙΒου ἢ ψ͵ὸ ταυδὺ ἰἀοηὐν ἐμ ΒοοοΥγ5 ρτὶ- 
ΤΥ 88 ἰμο80 ἀθοοίγοσθ, Ὑθ0 ΔΣΟΒΟΘ δ ἰμὸ οῃπὰ 
οὗ (86 Αροϑίο]ο δζο, [86 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, ΠΟΥΘΥΓΒΟἾΒΒ5, 
ἰδ ΟΥ̓ΟΣ Ὁπαου οί ΠΟῪ 0] 8] θη 8 ἴῃ ἰδ 0 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ ἕο, δὰ νὑ1}} δ γο ἰΐ8 τοδί θαυ] Ὁ] ΔἸ πιοπί 
ἴὰ (80 Ἰαδί ἐτωθ8. [πὰ διηοἱθηὶ ἰἰπιο8, βδίαοπ Μα- 
0 18 οἱϊοὰ 88. ἀδηγίηρς ἰμ9 ομῃὰ οὗἉ {μ0 ποσϊὰ (πῃ 
(89 2 εεμάο- Οἰδπιεπεῖπε εοορη., Υ. 8); ἴῃ [Πη6 τη]ά- 
Α10 δζοδ, ἃ ἈΘΓΟΞΥ͂ Βρσυρ ὑρ, πκίοῖ πιδἰ ηἰαὶποα 
80 ἐπΡΟΥΪΔΒΔΌΪΘΏΘΒ5 οὗ (86 που]. γν. ΜοΥΟΣ 
85Κ8 ὙΠοῖΒΟΣ ἐμ δὺ ροσίγαϊὶ οὐὗὁὨ ἐδ ἔα 9 ἀ068 πο 
ῬΟΣΊΘΟΙΥ ΔΡΡΙΥ ἰο ἰλ89 τοὈθ]] Ἰοὺ Ἰἰ ΟΣ δηὰ 
δοΐοΣ 1ΙοΘὨἰἰοΌΒΏ 688 οὗὁὨ {16 ΘΟΣτυρὺ ῥυϊοβι οοα 
δηα τηομϑϑδίΐϊο ογθγδ οὗ {89 τη] 416 8268 δῃα Ἰδίοσ 
πο5ῖ “Ἴμὸ Τροία ΒΟλ0ΟΪ οὗἨ ῬἈΪ]ἸΟΒΟΡΒΘΓΒ 
(αὐ 1688. ἰδλο590 οὗ ἔδιο ἸοἿ δἰ49) ἀογὶἀο ὑπὸ Ομ το 8 
ἴδι ἢ 18 8 υἱδῖ 010 δαυϑῃΐ οὗ ΘΟ γἰδί, ἰπ (86 ἡπἀς- 
τοοηὺ διηιὰ {Π6 οηὰ οὗὨ (19 ΟΣ], 88 ἃ ῥ᾽ οἰϊβίϊς πο- 
ἴοι. ΤΈΘΥ 860 ἐπ (89 ἀοτηϊηδηΐ ἰπῆσθηοο οὗ ἰδ 
ἴάοα (Βερτὶ), Ὀτουχἣνλ δϑουῦ ὉγΥ ἰμ6 Ηορο]δῃ 
ῬὈΣΊΟΒΟΡαΥ, Οτὶδὶ τοϊασηοᾶ, δπὰ χορασὰ ἰδ πὰ 
οὗ γἱοἰδη, οὗἨ οτἱβοάοχ ΟὨσ β ὑδηΣ ιν 86 Ὠθτοίο- 
ἔογδ οχ  ϑύϊηρ, ἰο Ὀ6 16 ἐπὰ οὗὨ ἰμὸ που ]Ἱὰ.᾽" Βολ 
ἴοσ. 

δ. “1 ἴδ 8δῃ οἱά ἐγζοὶς οὗ ὑμ6 ἀο01} ἐο ΟΡῬΟΒΘ (6 
ΘΟΌΓΒΟ ΟΥ̓ δίυχο ἰο (890 ποτὰ δῃ ἃ Ῥγοιηΐβοδ οὗ αἀοὰ, 
βοοΐῃς ἰδ αοἀ ἐδ {89 ΑἸἰΠΟΣ οὗ παίυγο, δα 8 Ὁ]9 
οὐ ΗἰΒ Ρ]θαδυσχο ἰὼ ΘΟ ΔΩβ6 ΟΥ ὙΠΟ ἀθβίσγου ἰΐ.᾽" 
αονμαρά. 

6. Το ἰσδάϊ ἰοηβ οὗὨἨἉ οὐδὸν Ὡδέϊοῃβ 8160 οοπέδὶῃ 
ὑπο Ὀγροίβϑεὶβ ἐβδί 9 σου] οὐ εἰ παιθαὰ ουί οὗ 
Δίου. Το Ολίποεε δπὰ 80 δ ρνρέξαη ἰοδοὶ ἐπδὶ 
ϑίου ἰβΒ η0 οἱάσοδὶ οἰοιηθηί. Τὴο Ρεάαε οὗ ἰδ9 
Ἡδιάοος ἀθοΐατο ἰμδὶ {818 νου] ἃ νψῶϑ οσὶ μίπ8}}γ 
ὙΔίΟΣ; ἰδο οοὐθ οὗ Ξαπι ἀθοίϊαγοδ ἰμδὺ γί ν᾿ 88 
119 δτεὺ ἐπίηρ τὶ ἢ αοἂ οτοδίοα ; απαάψαπα το- 
Ῥοσίβ ἐμδὲ οσὐἱκίπδὶ}ν 811 {πη κΒ ΟΥῸ δου, διὰ 
ἐπαὺ ἐλο οδγί ἃ γδϑ ζοσιηθὰ ουἱ οὗ ἱξ. Βαυΐί {ΐδ8, 
80 ΔΓ ἔγοτῃ Ὀοὶπς 8 ατουπα οὗ βυδβρίοΐοη δρδϊηβί 
16 ἰοδοβίηρ οὗὨ δογὶρίυτο, ἰῃ οοπποοίξοῃ τ 
ΟἾΟΣ ΤΟΆΒΟΠΒ, οοπδίϊίαὐθδβ ἃ ὑσοοῦ ἴῃ 1.8 ἔδυουν. 

7. Τὰ Ηἰκθ ἸΏΔΏΒΟΣ 81} πδίϊοηβ ᾶῦο ἰδ ο1ν 16- 
κΚοπὰβ οὗἩ ἰδ χτοϑδὶ ἀθϊαζο, οὗὁἨ ἡ μῖοι ἰῃ 6 ἰχοδί 
τηουπέδίηδ, (86 ΤΆΥΘΒ ἀμ! ΟΔΥΘΙΤΉΒ οὗὨ 80 οδυΐἢ 
ὍΘΑΥ ἰοϑιϊοηγ. Τ86 ἀοϊυρο, δοοοσαϊῃς ἰο ϑουῖρ- 
ἴυγθ, ὅγδ8 ποὺ ρδζ 8] διὰ ]1οοδὶ, Ὀχὺ ὑπίνουβα]; 
Ὀὰαΐ παία 8] βοΐθῃοθ, (0 ὯΘ ΒυΓ6, 18 ἱποοιηροίοπί ἰ0 
δοσοιπὶ 0} ἐὺ ὉῚ πδίυ ταὶ σϑυ868. 

8. Τ]|10 Ῥχγοβοσυαίίοῃ οὗ 816 που], ἃ8. Ὑ76}} 88 
ἰ18 Ὀοσίπηΐηρ, ἀθρομβ αἰϊοχοί μον οἡ ἐπ Ὑ}}], (ἢ 6 
ποτὰ ἀμα ὑμὸ ἀϊγοοϊΐοη οὗ ἀοά. “76 ποσὰ οὗὨ 
αοἀ ἰ8 ποὶ ΟὨΪΥ 86 δγοβιϊοοίὶ οὗ [89 Βοαυθῃβ δπὰ 
{πὸ οαυίμ, Ὀυὺ 4180 (00 ῬΓῸΡ δηὰ ζουπάδιΐοη οἵ 
ι}.18 οἀϊῆςα, ΗΘ. ἱ. 8.᾽᾽ ἀοΥμαγά. 

9. Ἴμοὸ Βἰδίοιηθηίβ οὗ Ῥοίοσ χοβρϑοίΐῃρς ἐμ. 
νου] Ὀοΐηρς Ταδοσυθα ὑπο 870, ΔΘ ῬΑΣΙΥ οο0ῃ- 
προοίρα υἱιϊ 089 βαγίηρβ οὗἨ Ομ χίβί, Μ|ς. ἰχ. 44; 
Μαῖι. 111. 10. 12; χχν. 41: χὶϊἹ. 40. 42; νυἱ. 22, 
δηἃ ῬΑΥΙΥ, τ ΒΘγῸ δ6 5008 Ὀογοηά ἰμοιω, ὑο ὉΘ ΓΘ- 
Κατάρα 88 6 του δἰΐουῃ Ποῦ ἢ0 δὰ γχϑοοὶνρα. 
ΤῈῺ6 τοϊϊχίομδ οὗ {86 Ῥδβδὴβ διὰ ἰ6 ρ)}}}}1οβ8ο- 
ῬΒϑιποβ οὗ (80 ὄγοοκθ δὰ Βουιδη8, γοα ΘΏ Υ 
ἀρβοσῖθο ὅσο δ8 ἐμ9 οπὰ οἵ ἰμὸ ποσὶ, Ζοτσγοδβίοσ 
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δαοβυπιθὰ ἃ ἀἰββοϊπἰΐοι οὗὁὨ ἐδ9 τηουπίδί 8 ὉΥ ἐδ9 
δοίΐοῃ οὗ ὅτθ. Τηο Οτρμΐο οοβτοοβοηυ, Ηοτδο- 
15 ἀπὰ ἰδ δίοϊσδ, ἐδ Ερίσυτοδηκ, Ρ᾿ίηγ, ΟΥἱά, 
89 Θ4]1}168ὴ85 διὰ {μὸ βσδπαϊμαυδηθ οοἰἱποὶὰθ 
ἦπ ἰμἷα τοδροού. 16 Μοχίοδηβ ἀθϑουῖῦθ ἐδθ 
Τουσί ἢ δ56 οὗὁὨ {Π0 ψΟΥ], 88 ἰμθ δρὸ οὗ ὅσο. ΤῈ 
ἩΪπάἄοοϑ 4180 ἰθδοὰ 80 ζυϊυγο Ὀυγηΐηρ οὗ ἐδ9 
γοΣ]ὰ, 4“Τηἷ8 ἕδσὶ ῬΤΟΥ͂ΘΒ Ὠοίπἰηρ δρδί δὶ {86 
ἐσυΐ οὗὨ (ὲ5 ἀοοίτῖμθ. ΟἿ ἐδθ δοῃίσγασυ, ἰὸ οδὴ 
ομἶν ἀθορϑα ἰδ ΟΥ̓ΘΙΡΟΤΘΕΙπ ἐπ ργϑβδίοι οὗ (89 
δδοιϑα γουο]δίΐοιβ οὗ ἰδ 6 δααρτηθηί.᾽" Ἀ1ο- 
Ἰοΐῃ. --τ 6 8 6 816 τη6] 16 δηᾶ ρμυτὶβδοά Ὦγ ἰδ9 
ἦτο (οὗ (δο Ἰανν, {80 Ἰοντοὸ οὗἩ ἀοἂα δηὰ ἐδ βυϑον- 
ἷηρβ οὗ ΟἸγίβὶ), 8ὸ ἰὰ ν}} ἴδτο τῖϊ 86 θαυ ἢ 
ὙῚΟΒ κοθδ ἐμθ σουγδθ οὗ δ. ἴῃ ἰδ86 ἰΐτηο οὗ 
Τγοΐο ἀθ Βγδβο, δοοοσάϊης ἰὸ {10 ορίπῖοῃ οὗἁ 
ΒΟΠῚΘ, δηοί ΟΣ ΒΟΙΔΣ δβυϑίθσῃ τη ῬΘΥΌΔΡΒ ἃ ΒΊ ΤΆΣ ΑΤ 
ἔαϊο.᾽ ΒΙΘΔ ΟΣ. 

10. ΑἸΙΒουρὶι ἐΐπιο δα ογοδίθα δἰ τηυ δ ηθου 
ὙΠῚ0} ἐμ6 ογοδίυγο, ἰΐ 18 Πουθσί 6 10688 ἰοὸ αἀοα 8150 
ἃ ΓΟ] γ, ΟἰΒοΣ  186 Ηθ του]ὰ ποὶ ἱπίοσίοσο τ ῖϊἢ 
ἔθ διὰ Ὅθ σοῃβοίουδ οὗ τιδί ΟΟΟΌΓΣΒ ἰπ ἰἐπηο ; 
δαὶ Ηο 15 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰο {10 ΣἿΥΘΣ οὗ ἴω δῃὰ ὁ0ῃ- 
ἔσο ]8 1. Α ἐδμουδβδῃᾶ γοδσβ τὶν Ηΐπὶ ΔΥΘ 88 050 
ἄδγ, βἰ τα αν, (Βο Βθῃροὶ ραΐβ 11), 85. ἃ ἱβουβδπὰ 
δουτίηδ ἀγϑ' τι ἃ στο ἢ ἸηΔΠ 88 8 ἔδυ ἰῃᾳ. 

11. ἔνθ Ὀθέοσθ ψυδίϊῃ απὰ οἶδος δίῃ οσα χῶνθ 
ΘΌΣΥΘΏΟΥ ἰο ἰδ0 ορίπίομ ἰμαὶ ἐμ ποσυ]ὰ δβδμουϊὰ 
Ἰαδὲ εἷχ ἰπουδδπὰ υϑϑτβ, (Π6 διοίοηὶ ὐσωδοαμδ 
δυσὶ ἔσγοτα ἐγδάϊἰοη ἰπαὲ 6 σον 5 ἀσυγαιΐοι 
νὰδ ὅχοά δἱ 6000 γεδγβ, (παΐ [80 δἰχὶν ταὶ ]οπηϊὰπὶ 
σου ]α Ὀτίης ἰδ ὁπὰ δὰ ἐμ χτοδὶ γϑοδσ. 

12. δον στ λῦγ ἀθοΐατοβ ΥΟΣ80 9 (0 Ὁθ δῇ 
ὈΠΑΙΒΎΘΥΔΌΪΘ Ε ἀρνὸῇ δελϊπδ 80 ΔΌΒοΙ]υἱο ἄθοῦθθ 
οὗ Οαϊνίη, διὰ αυοίοδ δἷδο 1 Τίπι. 11. 4. ἀοὰ 
Ὑ}15 (0 ΒΑΥ͂Θ 81] ΙΏ0} ΟἿΪΥ ἴῃ ΟἸγὶδὲ δηὰ ἱπ ἰδ9 
ΟΥΟΣ οὗ γορϑῃίβδῃοο δηὰ ζ8: 1}. 

[18. ΒΡ. Οοηγῦθδσο οἱ ΥυΥ.( ὅ: “Τδ9 ἰγΐὶ οὗὨ 
[8:0 6886 5, ἀαοα ἀοο5 ποὺ ἱπίοσροβθο ἐπ ἃ τηϊσδοῦ- 
Ἰοῦδ ΣΩΔΠΏΘΥ ὌΡΟΣ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ᾿μδίδηοθ οὗὨ βἷπ: 88 Ηδθ 
δῖ ταδάο τπθὴ ἤχθθ διζοηΐθ, Βὸ δ ἀοίδ ποὶ ᾿ῃ- 
ἰογτυρί (89 τδὸ οὗ {μ18 ἸΙΌΟΘΣΙΥ ὉΥ Ὀγοδκης ἱπ 
ὌΡΟῚ ἰμ6 ΘΟΙΏΣΠΟΩ ΟΥΔΟΥΡ οὗ οδυδοβ δὰ οδοσίβ. 
609 πδίυγο 5068 ΟἹ [ὉΓΣ {16 πηοδύ ρᾶσγί ἰῇ 006 

ὈΒῚΤΌΥΤΩ ΟΟΌΓΒΘ ; 8πα ΟΧΘΙΩΡΊΑΤΥ ῬῸΠ ΒΒ ΘὨἰδ ΔΙῸ 
ΣΟΒΟΙΥΘα ΟὨΪΥ ΓὉΥ ΟΧΙΓΔΟΓΣΠΑΓΥ͂ Οσοαϑίοδ. Ὑοί 
8.}}} ἀοα δῖ ποὶ 16 Ηΐτδο ἢ πὶ ουὶ τίη 688 : 
ΤΩΔΏΥ ῬΓΟΘαΪΟΙΪΟῺΒ οὗ Ηΐδβ Ῥτορδμοίβ πᾶνθ ὈΘΘΏ 8]- 
Ῥοδαγ οοῃπῆσηχοα Ὦγ ἔδοί; ἐπ6 ο]ὰ ποτ]ὰ νγ88 ἀ6- 
εἰγογθα ὉΥ 8 ΤΪΣ8016, δηὰ βοάοτῃ δηὰ ΟΟΙΊΟΣΣΔΕ 
δΔΙῸ 86 [ὈΤ(Β [Ὁ δῆ ΟΧΔΙΏΡΪ6, δδυΐης βαυβεγοα {0 
ὙΘΏρΡΟΔΙΟΘΟ Οὗ οἰθτῺ δὶ ὅγο.᾽᾽ [Ι[πδίϑη06085 οὗὨ {δὲ 
κιπά, Σὺ τοδὶ 6 δομήοβαοα, ΔΘ ΤΌΣΟ: ΒΟΎΘΥΟΣ, 
{8οβο ἔδν σοῦ ἤδτὸ ὈθοῺ αϑογσάθἃ 5 ΔΙῸ 
ΘΠΟΌρΝ ἰο δίδστη ἰμ0 δίππου. Μοὴ βμου]ὰ ποί 
βδιίοῦ {μοι βοῖγ 8 ἰμδὺ ὑπ οἷν ΟΥ̓ ΠῚ 65 ΔΙῸ Του χοίίοῃ, 
θοσδῦκο ὑπ 0γ ΔΙῸ γοὺ ὑπρυπὶθῃοὰ: Ὀπὺὶ τϑίμοΣ 
ἀγοδὰ {πῸ0 ἀθ]αγ8 οὗ νοῆροϑῆοο. ΤΒουρ ἢ ΤΏΘΥΟΥ 
ΒΡΒΓΟΒ ἐποῖῃ ΤῸΓ ἐμ ῥγοβοηΐ, γοὺ ἐδ18 ὙΘΓΥΥ͂ ΤΊΘΓΟΥ͂, 
1 8) 1χἰο, Ὑ1}} ἱπουθαβο ὑμοὶν ζαίασχο συΐῃ.---Μ.] 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τὸ δἀνυοηί οὗ Ομ σίβιὶ : 1. 18 βίζῃβ δηὰ δοσ- 
ἰδἰηίγ. 2. ΤῊΘ Ῥαγι συ λυ αἰἰοηάϊηρ ἰϊ. 8. 116 
Ῥτορδσγδίϊου ἴον ἰϊ.--Αϑ (86 οοπιΐπρ οὗ ἰδ6 Ι,.οτὰ 
ἀΥγαΒ ΠΟΘΤΟΡ, ἰδ 6 ἀρη 8} δηαὰ ἀϑυ διοη οὗἉ ἰὶ νὶ}} 
ΕΥΟῪ Βίσο 6 Υ.--ἰἶἰἰ βῃου]ὰ 6 ΟἿ τηοδὺ δηχίουϑ 
ΘΔΓΟ ἴο ὍΘ Τοδάγ, ΒΟΟΣ (Π 0 ΟΣ ΘΟΙῊ6 ΘΑΣῚῪ ΟΥ̓ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΡ ΒΡΙΒΤΙΊΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

Ἰδίθ.---ν ἄοοα αοάἀ ἀοῖοσ {π6 {01} Ῥαυϊδητηδαὶ 
οὔ (9 υπ χοῦν ἰο ἐμ ἄδγ οὗ ἰυἀσιοιὶῖ 1, Βο- 
ὅδιι80 80 Ιηρδδῦτο οὗ ὑδοὶγ ὑπ Υ ΘΟ 688 ἰδ 
ποὶ γοὺὶ Ὑ8Ο0]Ὺ Δ]]οὰ ; 2, Βοοδῦβο 1ἰὶ 5 Ηΐ νὶ}]} 
ἰο δοοοχὰ ἰο ΒΙ ΠΟΥ ΣΌΟΙ [ὉΣ Τοροῃίϑηοο; ὃ. ἴῃ 
ΟΓΟΣ ἰο βδὲ Ηἰδϑ Ἰοηρ-βυδοτίης ἱοτασὰβ 4}} τηδῃ, 
ἷῃ ἐμ οἱοαγοδὶ ἰρΐ; 4, [ἢ ΟΥΟΣ ἰο ΙΔ Κ6 ΤΏΟΤΘ 
Ἰδηϊ οδὺ ὑπ 6 ὙΠ] Ο ἀπ 688 οὗὨ {086 Ὑ110 Ὑ71}} ποὶ Ὀ6 
σοπγνοχίοα.--1,οὐ ὃ ἰδῖκο ποορὰ, ποὶ ὑὸ δῦυδβο ἰδθ 
Ἰοπρ-ϑυδοσίηρ οὗἨ Οοἀ, Ὀὰὺ ἰο Κπονε ἐμ ἔπι οἵ 
ΟὺΡ Υἱβί(δἰΐοη, 6. χὶχ. 44.---ΤΠηδὲ 16 (86 Ἰοηροδί 
19 ἴπ ὑπ Πρ οὗ οἰοσηΐ Ὁ.Α δρδὲῃ οὗ ἰἶπιο οὗ 
1Δ ἰο 2 δουχδ᾽ ἀσγαίζοῃ. 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΑΒ ἔγϑὶϊ ΤΩΘῺ Κ͵ΤΟῪ Βο0ὴ ἰἰτοὰ δηὰ 
ΔΙῸ ΟΥ̓ΘΓΟΌΙΩΘ Οὗ 8166}, 80 ἰὑ 8 τὶν ΟἿ ἰδίῃ; 
Βρθποθ 1ὑ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΙΤΎ ἰδδὶ (ΠΥ βμουϊὰ δ σοῃ- 
Βίδηὶν βιϊστο, δῇδ κοῃ δηὰ γουδοᾶ, Ηθῦ. χὶΐ, 1, 
-Ἴ ὸ ποσκ8 οὗ ον Ὀδὰ ΟἸγδοῖδη8 ΒΒΟΥ ἰβεί 
{ΠῸγ Ὀοϊονο πρὶ μοῦ ἱπ ΠοδΥΘα ΠΟΥ 8611, ποὶῖ μον 
ἷῃ ΔΏΡΘΪΒ ΟΡ ἴῃ ἐμὸ ἀου], Ὀυὺ ἐμο ἰσυϊὰ κι} 
ΘΟΣ.Θ ΠΟΙΩΘ ἰ0 ἔπ οτι, ΖΘΟΡΏ. ἱ. 12.---ΟὨ]} 566, ΒΟΝ 
ἀΘΟΡΙΥ πιδῃ οδὴ 78}} ἱἰμβσουρὰ ἰλ6 τἱοΐθηοο οὗὨ μἷ8 
Ἰυβὶβ ; ἄθϑροσῦ ἰδδὴ ἐμ9 601] ᾿ἰπιβο] ἢ, το ἀθηΐο8 
ποῖος ἀοα πος Ηἰβ ᾿υάρτηοης, Ὀὰὲ ᾿ΕΣΘΙΌ]68 δὲ 
ἱι, Με, νἱ]. 29; 4548. 1. 10.---ἸΏοΥδμοο ἐπ ἐπἱηζβ 
Βυσοδῃ ΟΣ ὈίνϊἽπο 18 ποτοῦ χοοά, Ὀυΐ τηΔ] οἷο 8 ἱξ- 
ΠΟΡΆΠΟΘ, Ἡ1ΟῺ ΓΟΙΌΒΟΒ ἰ0 ΒΟΔΣ ἀπὰ ἰ0 ΚΠΟῊ ἰ(δ9 
ἰσαι, 18 σοσίγ οὗὨ μ6}}- το, [4.]. 11.--Ὡο Ῥχο- 
δοηὺ του]ὰ Μ1}} 06 ἸΠΟΓΘ ΒΟΥ ΓΟΙΥ Υἱδι θὰ ὑπδη (16 
ἔοττηον Ὑουϊὰ, τοὶ τϑ ἰδ ἃ ̓δϑίθ Ὁ. σδίεσ; 
δαὶ 18 ον] τὶ} 6 Ὀυγηΐ ὉΡ ὉΥ͂ 8 σοπδυμίηξ 
βτο, ψδΐοῦ ἰμοὸ Γοτὰ Ηΐπ 8617 νι! }} κἰπα]ς, 2 ΤΏ 68ι. 
Ϊ, 7. 8.---ΤῊὴ.. Ἰοηρ-δυδοτίης οὗ αἀοα 18 δοοοσιρδ- 
πϊοὰ ῇ ἰθπᾶοσ Ἰοῦο, Ἰοοκίηρς ἰο {86 δβαϊνδέϊου οἵ 
ΤΆΘ; ; 606 Ησ ἀοθ85 ποὶ ογογίαϊκο μοὶ ΣΙ Ηἰ8 
λυάᾳπιοηὶ οὗἨὨ πσδίμ, Ὁυΐ κιίνθα ἐμοιι ἰἶσαθ ὁπουκὰ 
ἰο τοροηΐ, ἔς. χχχὶϊὶ. 11; ἰἱ. 1. 

Υ. ΗΚΒΒΕΒΟΒΕ :---Ἰ. στ ῬΟΙΟΣ ΔΙΏΒΜΘΙΒ ἤγ0 
αυοδίΐοιδ τοϊδιϊηρ ἰο ὑμὸ 18δὲ ἄδγ. 2. Ηον (Βο- 
ΤΟΟΡὮΪΥ μ ἱπδίσυοίβ υ5 88 ἰ0 {8 9 ΤΏΒΠΠΟΡ Οὐ ΟἿΥ 
Ῥγορδυίης ἴοσ 'ὑ. Αὖ 1. α. Ῥ ΒΟΟΣ γὸ 810 γοί 
ἰο νγαὶΐ οοη δά θη γ ἴῸΣ ὑπο 1δδί ἀδγῦ ὁ. ἮΒΘΩ δηὰ 
δὶ ναί ἰἶτηθ 1ΐ τπ}}} δΘοτη63 ς. ῊΥ “6808 [88 ηοἱ 
ΟΟΙΏΘ [ῸΣ 80 Ἰοῃρ ἃ ἰἰπηθ9 ἃ δηὰ ὁ. ΗΟῪ διὰ ἰῃ 
δὶ ΤΏΒΗΠΟΣ {8Π6 αβὲ ἀδὺ Μ|]] οομθ᾽ Κ ἯΠιδί 
80 Ιροτὰ Φοδὺ8 ν1}} ἀο δῃὰ ροσγέοστῃ οὰ {86 ἰδϑδὲ 
ἀαγῖ Αὖ 2. α. ἴπ ΠΟΙ οοπγογβδίζοι δηὰ ροα]!- 
Ὧθ58, ὃ. Τὸ παὶΐ δῃὰ βαβδίϑῃ υπίο (80 οοχΐερ οὗ 
ἐμ ἀδ οἵ ἰο Ψογὰ, ὁ. 17ὸ ρἶνο 811 ἀἰΠἔχοποθ ἐμδὲ 
τς ΤΩΔΥῪ ὈΘ0 ἰουμπὰ οὗ Ηΐπι ϊιποαυῦὶ βροὶ δηὰ ὈΪδσι6- 
688. 
“. Ο. 51ΤΟ0Ε8 :--ΤῊ 0 παϊηρ οὗ ΒΟ ον σα ΤΡ 

86 οομιΐῃρ οὗ (80 ἀδγ οὗ Θοά: 1. Ἦπιδὶ {867 
νοἱΐ ἕον; 2. ἯΠο τὸ ἰδοὺ γὼ ναι! ῇ ὃ. ΗΟΝ 
ἂο {πΠ6 Υ ναῖί 
ΒΤΙΕΒ:-- ἢ ΑΡΟΒβί] 68 πογὰ δομποοσγηίης [0 

οχροοίάίΐοη οἴ ὑπο Ἰαβὲ ἀαγ: 1. Τ)6 σογίδί (γ οἵ 
18 οογΐης; 2. ΤῊΘ ΙΏΔΏΒΟΡ Οὗ ἐϊβ οοδιΐηρ; 8. 
Το ῥγορδσγαδαίίοῃ ἴον ἱἰ. 

ΚΑΡΕΡ :--- Το Ὀορσί ππίηρ δηὰ σοτηρ]εἰΐοι οἵ ἴδε 
Κίπράοπι οὗ ἀοα: 1. Τ6 Ὀορίποΐης ἴῃ (110 οΓοα- 
(ἴοι οὗ {π0 νου] δηὰ τπδῃ; 2. ΤῊ οομιρ[ οἰΐοι 
ἰπ (86 γϑῃονδίϊοη οὗ πλδη δῃὰ οὗ ἐμ που]ὰ. 
[1800:-Βὸ σοτηρ]οιΐο τὶϊῃ τί {86 οἷ ]- 

Σ0Π8 οὗ ἰΠ0 Κἰπράοπι ὁὀοπιΐοτί ἐβοιηβοῖνοβ. Τὴθ 
ΘΙ Ρ ΐ 688 οὗὁἨ {86 οΟὈ͵θοί  0}.8 δρδίηδί [80 Βὶὑ]6- 
ἀορπιδ οὗ {μ6 Ἰοτα᾿Β οοπΐηρ ἰο υἀρτηθηί. 

Βταῦρτ:--ἼΠὸ ἀοβίχαοίϊοῃ οὗ μα ποι]ά: 1. 
Το τοϑβοῃβ ὙἘΕγΥ ΣΏΘΔΩΥ ἀ0 ποὶ μοΐΐοτο 1; 2. ΒΟΥ 
ἀοθ8 {δ9 ἀρδίσαοίλοι οὗ {16 ψοτ]ὰ αῇοοὶ τ8 
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ΒΠΑΚΕ :---[Ὁὁ ποὺ σοπῥαδίοι Ν1}} {π18 6 ἐο Δ} 
ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΣΒ διὰ ἱπηροηϊθηΐ Βἰ ΠΟΘ, ΒΘ [ΒΟΥ 
8}8}} 860 [μαὺ Υ ΣῪ Ῥοόσβοη, οὗ ὙΒοῖ ἐμὸν ἱδουρλί 
80 ἸΏΘΘΕΪΥ, Διὰ ὙἘΟΒ56 ΟΥ̓ΘΥΒ οὗἁ βαϊγδξοῃ {8 0} 
οἴδη ἀοβρίβοα, δρρϑαγίης ἰῃ ἐδὸ οἱουάβ οὗἩ μϑδαυϑα 
πὶ ἴθ ἱπουκαπα π]οσίουβ δη6 15 δουὺ Ηΐμ, 
δηὰ δου ἴῃς; ἴῃ ὑπ τηοβὺ ἐσ 1 0]6 ΠΙΔΉΠΟΣ ἰμαὶ σ8 ἢ 
6 πηαρίποαᾶ, ἰο 6611 ὑπο ἰο δοσοουῃῦ ζὉΓ ὑμοὶν 
.|ῖἰτο8 ραβὶ, δὰ ἰὸ ὀσχϑοιῖίθ ᾿υδρηιθπῖ Ὅροι 8}} ὑἢ- 
ΚΟΥ πποη ' ΤΉΘΥ ὙΠ11} ποί ἰλθη ΒΏΥ ἸΟΏΡΟΡ, τ]ὰ 
ἰ80 ϑοοογθ, ὑἰμαΐί Ῥίον 6118 ὰ8 βῃουϊὰ Ὀ6Ὸ ἴῃ ἐδ 
Ἰδὲ ἀδΔγ8, ΒΥ, ““ὝΒΘΓΘ ἰδ [Π} 0 ῬΤΟΙμΪ80 οὗ Ηΐδ ὁ0π|- 
ἰηφῖ [Ὁ βῖποθ {86 ζβδίμοσβ 7611] 88166}, 811 ἐμβίηρβ 
σοπεΐππθ 85 ἰΠ6Υ ὝΟΙΘ ὅσοι 86 Ὀοχίπηΐηρ οὗ (μ 9 
ογθδί 0 ;᾽ 70 {8607 8881} Ὀ6 σου υπσοὰ ἰμδί, μον - 
ΟΥ̓ΟΣ Ηἰΐα δοτηϊηρ ἯΔ8 ΤῸ οο ΤΟΔΒΟῚΒ ἀοίογγοα, 
γοὶ Ηθ 8881} ἐμ ΘΟτὴθ 0 ῬΌΓΡΟΒΘ ; ἰο ἐδ) ὁγον- 
Ἰοείΐηρ οοηΐαβίυη οὗὨ ὑ8μ61} ἴδοθ8, ἐμαὶ ὁρροβϑθά, οὗ 
ἀοαρίδοα, ΟΥ πορὶοοίοα Ηΐπι δηὰ Ηἰἱβ γοϊϊχίοι. 
ΤΒοη 8}}Δ}} ὑπὸγ ΕΔΥ, Τομᾶον Ηο ἴδ, πο 76 
ΔΙ σείοά, τ Βοδο χορ] σίου τὸ ἀθηϊοᾶ, τ ΏΟΒΟ Β6᾽- 
ΥΔΣἰδ δ [0] ΟὟΤΟΥΒ ὙἯΟ ἰ00Κ ἰο Ὀ6 0 ὈθίΐοΣ ἐμ 8ῃ 
ἃ ΘΟΙΙΡΔΗΥ οὗἁ ογοα]ου8 ἴο018] [κο0, γοπᾶδν Ηο ᾿8 
ἷπ ἰ86 οἰουμα8, ΒΟΒΘ ὑθηογΒ Οὗ ΙΏΘΤΟΥ ὙΠΟ ΔΎΟ 

Τοδυδοᾶ, πθοδθ οΟυη86}19 γ͵ὸ δγο γχοὐοοίοα, ἰο 
Ὑ086 ΞρΙτΙ  γὸ μᾶγο ἄοπο ἀθδρίίθ! Ὑοηᾶον Ηθ 
θ : ὰᾳὺ Ὧ0 ἸΟΏΖΟΡ “8 ΘΔΥΡΟΠ ΘΣ Β ΒΟῊ :᾽᾽ ΠΟ ἸΟΠΡῸΡ 
“4 ἃ ΤΏ 8 Οὗἁ ΒΟΥΓΟῪΘΒ δῃὰ δοαπαϊηἰοα τὶν ρτὶοῖ:᾽" 
ὯΟ ἸΟΏ ΧΟΡ 8 τθ8ῃ, ΟΌΒΟΌΣΘ 81} 168 πὶ; Ὡ0 ἸΟΏΖΟΡ 8 
ὁρασϊῆοὰ αοά, 88 τὸ ἱῃ ἀογὶβίου ο8]16ὰ Ηΐτ: Ὀαὶ 
{16 ον δϑίϊηρς βοπ οὗ (Π6 ονουϊδϑιϊης Εδίμον; 
86 ϑογογοΐση οὗ δηρο]8᾽ ὑμὸ Τυάρο οὗ τηδηκὶ πὰ 
δπὰ οὗἨ ἀδν8; ἰμ0 Ιοτὰ οὗ 811 ἰμίηγθ Ὀοΐὰ ἰπ 
θαυ δὰ Βοβνοη.---Μ.] 

[ΟΥ΄ἡ 9ΟΒΕΡΗ ΜΕῈΡΕ᾽Β ΤῬαγαρἦταδαε απά ἘΕχροοῖ- 
“μῆς Ὁ ϑέ. οίογ. 2. Ἐρ βι1ο, οἷ. 111. Ὑοσκβ, Π., 

8. 
«Αὐαϊοηπαὶ ϑεγηιοη- Τ λέηιεϑ : 
εξ. 8. Βἰαϊσ0]9 ἴῃ τηδίίο 8 οὗ γοϊ σοι. Μοάᾶ- 

τη ἰδ ο]1γ. βοπιθ ῬΓΟΡΒΘΟΙΟΒ Δ’Θ ἀδὲ]γ ἔμ]- 
πᾷ. 
γε. 4, ΜΊΓΔΟΙΘ8 ΒΟῪ ΠΟΙ ΠΟΥ ὩΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰο (9 

ΘΟΠΥΪοίϊοΟΝ ΟΥ̓ ΠΟΙ ΣΘΥΟΣΒ, ΟΡ ἐΐθ ΘΟμγθσαί ἢ οὗ 
ΒΙΠΏΘΣΤΒ, (ΕἸἾΡΡΕΒ). ΟὈΠΒΙΒΡΘΩΟΥ Ὀοίνγθθ ἰδ9 
ΘΒ ΟΔΟΥ͂ ΟὗἨ ῬΓΤΔΥΘΓ δΔηά ὑπ ὉΠ ΤΟΥΤΩΪ(Υ οὗἁὨ δία. 
(ΟΠΑΙΜΕΕΒ). 
γε. 8. ἀοά᾽ δ οἰοσηΐ ἴῃ ΓΘΙΘΓΘΠΘΘ ἰο ἐδ 9 518- 

Ῥϑηβίοι οὔ ἷβ ὑσοσαϊβοα ρυγΡοΒβοβ, (Β. Β.Α1,.1).-.Μ.} 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΠΙ. 10-18. 

1. Βαὶὲἐδο ἀλγὶ οὗ {89 Τιοτὰ Ὑ1]} ΘΟτηθ 88 8 ἐμῖϑῦ ἴῃ {86 πἰρδὺ,5 ἴῃ ἐπ το {865 
ΔΘΔΥΘΏΒ Β}}8}} ῬᾺ85 ΔΎΔΥ ὙΠῸ ἃ στοῦ ποΐδ6, δηᾶ (δ 6 θιηθηΐβ Β88]}} τη 6]0 ὁ τ Ί ἢ ἔδγνθης 

11 μιοαῦ, {86 φαγί 4180 δὰ ὑπ6 πόσκβ ὑμδὺ δγὸ ὑμυθίη 8841} θ6 θυτηοᾶ ἃρΡ. 'εοείηρ ὑμοη 5 
ἐλαξ 8}} (πό86 ὑπίηρ8 58}8}} 06 ἀἰββοϊυοᾶ, ταῦ Δ ΠΏ ΘΙ ΟΣ ῬογξοΉ δ Οἀὐρμὺ γο7 ἰο Ὀ60 ἴῃ αἷ 

12 Βο]γ οοηγουβδίζου δηὰ φρο ᾿πϑβϑ, Το ηρ ἴὉΣ δηὰ μαβίσηϊηρ " παίο ὑπ6 οομΐπρ' οὗἹὨ ἐδ 
ἀδγ οὗ Οαοἄ, Ὑποτοίη 0Π6 ΒοδυΘῺΒ Ὀοΐηρ Οἢ ἢγθ 81}8}} 6 ἀἰββοϊνϑά, δῃὰ ἐδ οἰθιῃθηίβ 

18 6}}8}} τα ϑὶϊὲ τῖθ ἔδσνοπὶ μθαὶ ἵν Ναν Υ ἢ 61688 9 τα, δοοογάϊηρ ὕο ἷΒ Ῥγοιμῖ86,.}} ἰοοῖς 
14 [ὉΣ ποὺ θυ ΘἢΒ δηἀ ἃ Π6}Ὲ7 15 θαυί, σι βογοῖη ἀπο]. τἰραὐθουβηθθθ. ΥΥ̓Βοσοῖογο, θ6- 

Ἰονϑὰ, βϑαΐηρ ὑμδὺ γϑ Ἰοοῖς ἴον βυϑδῇ ἐμίηρβ, Ὀ9 ἀΠΠἰσϑηὺ ἐμδὺ γ9 τιδὺ Β6 ἐουπά οὗἉ Ηἰπὰ ἴῃ 
15 γοδοθ, τιῦπουύ βροΐ, δυὰ Ὀ]δπιθ 688. Απα δοοουπὺ ἐλαξ ὑπΠ6 Ιοηρβαβοτιίηρ οὗ οἂν ]οσὰ 

ὧδ ΒΑ να ἢ ; οὐΘῺ 88 οὔγ δο]ονθά Ὀσούμον Ραμ] 4180 δοοογάϊηρ ὕο ὑδι6 πίβάοτῃ ρίγθῃ ἀπίο 
10 Ηἷπι 5 Βα ἢ) τυ ζθη ἀπίο γοα; ΑΒ 8180 ἴῃ 4]]}" λύβ δρί βι]68, βρϑαδκίπρ ἴπ ὑμθη οὗ {8.686 

(Ἀΐηρθ; ἴῃ τ ΙΘἢ δ ΔΓΘ ΒΟΙῚ6 ὑίηρΒ Βαγᾷ (0 6 ππάογβίοοά, τ ποῖ ἐπ 6Υ ὑμδὺ ἃτθ τἢ- 
Ἰοαστηϑὰ δηὰ ππδβίδ]ο γοδῦ, 88 ἐλεν (0 αἷβο ὑμ6 οἴμο βου ρύισοβ, πο ὑπο οσῃ ἀ6- 

11 βιτποίίοη.,5 Ὑ ἐμογοίοσο, θο]ονϑα, βϑοίηρ γ6 ΚΌΠΟΥ ἐΐέδε ἐλίπρε Ὀθίοτθ, θθῖσασθ Ἰϑβύ γ8 
880, θοΐπρ Ἰοἃ ΑΎΔΥ ὙΠῸ {πὸ οττοσ οὗ ὑμ6 υἱιοκοᾶ, [811 ἔγοιη ὙΟῸΓ ΟΥ̓ βύθϑα βίῃ." 

18 Βαυὺ »ΤοΥ ἴῃ ρῖδοθ, δπᾶ ἐπ ἐπ Κπονιθᾶρθ οΓ᾽ οὔτ 1ογτά δηὰ βανίουν 6808 ΟἸτὶβύ. Τὸ 
᾿νἶπὶ ὃς ΚἸΟΣΥ Ὀούδ πον δὰ ἔογουου. Ατηθῃ.}δ 

Ὕατοο 10. 1 ἡ οτοϊοὰ Ὁ ΤΔοπδηῃ δηὰ Τίδοῆ. Τηο Ατίοῖθ ἰα ποὲ παηιοα, Ὀθοδαδ6 ΘΥΘΣΥ ὈΟΩΥ͂ ΚηοτΒ τ πὶ βοτὲ οὗ 8 
ἄδγ 1ἐ ἰΒ. οὗ. ν. 7; ῬΆΠ). 1. 4.10; ἢ|. 16. [ἡ οὐ ἰοᾶ ἰη Β. Ὁ. ; ἰπϑογίοα ἰη Βθο. Ὑ1ῚΑ. Κὶ. 1,., 1..-.-Μ. 

δὲν 'ς ν Ἢ τ Ἱ ὑπηεῖοᾷ αὐ μπϑλοω διὰ 4]. [αἶδο ἐπ Α. Β., Βιῃ., 8]. Υα]ς., β5γτ., Οορῖ., Αττὰ., δὶ. ; ἰρϑογιϑ ὰ Ὁ. 
Φ. Τ.- . 

[3 Οταΐξ οἱ Βοίοσο οὐρανοὶ, δίπη., Κ. ἵν, 41.---ϑίπ. δπά Οοά. ΟοἸδοτέ., ᾿πδετὲ μὲν δτοσ οὐρανοὶ", 
“Μ9 ΤΑΟΙΠΡΘΒῸ ΤυΑαΒ λνθήσεται; Τίβο;. νι Α. α. Καὶ. ρὑγοΐίοτ λνυθήσονται [ϑἰη., Β τοδὰ λνθήσε- 

ται... 

[5 Βίπ. Β. 1... αἵ. τοδὰ εὑρεθήσεται οΥ κατακαήσεται.--Μ,] 



46 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

ο;Βο 11. 6 ΤΊδο., τί Β. ας, διὰ τοΔΩΥ οἴδοσ δα μου θα, τοδὰϑ οὕτως ἴοΣ οὖν; [οὖν, Α. Κὶ 1, Υας. ].--Μ.] 
[᾿ ἡμᾶς, βίη."--οὐῦ ὑμᾶς Β.--Μ.] 
[ἀδγπιδῇ : “" Βίποο ἴΠ6} 411 ἔΠ680 {ΠΡ ΔΥῸ Ῥαΐηρ ἀϊπδοϊ τοᾶ, δὲ δῖ σοτέ οἵ βοσβοῖδ οὔρβδξ γ0 ἴ0 ογἐδετιοθ 

γοσγϑοῖνοδ ἰπ 81} ἸΏΘΠΠΘΣ οὗ ΠΟΙΥῪ δ }}ς δηθὰ ποὰ!] ἰηοδ8᾽᾽; 
Τιδηβὶαΐθ: “ ΑἹ] [986 ἐμ ηκο ΤΩΝ κάνῃ ἴο ὃθ αἰϑοοϊνοὰ (ΑἸζοτὰ) τμβδῖ ὩΏΔΠΏΟΣ . . .. ..-Ί!Μ.] 

Ὅογ80 12, [8 βίη. οἵἷεὶ( καὶ σπεύδοντ; Ὀαὶ ΒΟὮ. ΏΒΣ 5 ἴΠ6 χορϊης τὶ ἢ Φ..--Μ 
[ἀογδῃ : “ Εχροοίηρ δῃὰ πδδοίθηϊηρ (560 ΑἸίογά, ΒΙοομπιῖ, αο Ῥοἐΐα, Τ41116) ἐμ οοταίπᾳς οἵ ἴδ9 ἄδγ οἵ οἃ, 

ἴον ἴδ δαίκο οὗ πο (παρουσίαν) [80 μἰφαυθὴδ Ὀεΐίπρ οἡ ἤγο, ἀἰνποῖνο ( 1γ65), αι το 
οἰθπιθ 8 681} π)6}} αἴσῶν τὶ ἰδγυϑηΐ μΒοϑῖ.᾽ 

9 ΤΥΘΗΒ]εἴο: δ. 0.00... ΌΥ ΓΘάΔΟῚ οὗ ὙΠΟ (ἡμέραν ππηογαίοο, ΑἸτογά), [89 ἨδΑΥΘΏΦ ΟὉ ἢτ9 
Β4]} ὯὈ0 ἀϊδοοϊγϑά, δὰ {Ππθ 6] πη 8 5881} 6 πιο] θὰ τΐΠ ἃ ἰοσυθηΐ ἤθαῖ (τακήσεται ὕ. α]ς. 

ὦ ΟΣ τοϊδιηΐης τήκεται 88 {ΠΡ Ῥ Ἰδοῦ, 
οχοο 18. [0 Τηηοὸ Θογιηδῃ ἀαύεθεηὶ καὶ πευεγίλεῖ4εε οἵ 

δηὰ ἐδ τ ΠΠΒΕΝ 16 
Ἠδινποηὰ, ἀγίάχο, [ω111|9.--- 

οδαπΐ οἵ ἀοδίϊηγ, Το οΓ “ἃ ΓῸ ἴο Ὀ6Ὸ τροἰ ἰδὰ.᾽)}"--Μ. 
Ψ, οὐ οι 8016 οἢ ϑοσουπΐ οὗ ἐποὶν δίσοηρ δάἀυοσχδαῖίυο ἴοτοϑ 

Υ̓͂ ἊΝ ἴο Ἷ ἧ ὃς ; Ὀοιίοε ἐσδηβὶδίθ ὁ θυ" τὶ σοί οὗὨἩ μ6 1Τογεΐίσζη νοσϑίομδ, ΑἸ, 

ἹΑ. 1δοδη. το καὶ τὰ ἐπκαγγελμάτα αὑτοῦ.--ἰΒβίη. τὰ ἐπεγγαλμάτα.--Μ.] 
ῆ ψὰ ἀρβι νον καινὴν Ὀοίοτο γῆν Α. 

Ὕογβο 14. [οζηλδη : “ὙΠοχοίογο, υαϊονθὰ, Οχρθὸ 
ἴοτο Ἠΐπι ἴῃ Ῥρδοον 

Ψασοο 1δ. [32 Ἐθο. μὲ αὐτῷ δοίοτο δοθεῖσαν ὙΠ 1.1: δοθεῖσαν αὐτῷ, Α.Β.6.Κὶὶ, 

περ ἐμο86 ἐλ χθ, 
185 8].--κενήν γν Βἰη.--Μ 

Θ ἀϊΠ χοας ἐοὸ νῸ Ἰοπμὰ βροίϊοδα διὰ Ὀίδσμεῖθαν ὑθ- 

.] Βίη., ι]..-Μ 
Θογπδὴ : “ Αοοουπῖ ΟΣ βαϊ ναί θη." Βοίζος ἰῃ δ γίοϊ σο: ΟΥΣ Υ ἴ0 ἐλι9 ἀγϑοὶς “ Απὰ δ9 οι ρδυδετίην οὗ 

οὖσ Ἰωογὰ δοοουηὶ δα] Υδίοη-----τοῖθ ὑπο γουῦ."--Μ. 
Ψόοτεο 10. [18 ταῖς Ὀρίοχο ἐπιστολαῖς οἵἰοὰ ἰη Α. Β. Ὁ. Κι, 4]. αΙκ,. ἔγε., ΑἸ1.---Φ.- Μ.], ΤΔοτ. δπὰ ΤΊδοΣ. 

᾿δοδηῆ το αἷς ΚΟΙΘΙΤΊΠΕ ἴῸ ἐπιστολαῖς; Τιδομοηά,, τι} Α. α. Κι. ὑγαΐοσε [8 τορϊῃρ οἷς. 80 
ἀ0 εῖῖο. [ἐν αἷς, Α. Β., ϑίη.--Μ. 

[18 Οογπῖδῃ : “"Α8 ἢθ αἾ80 ἄοθε ἐῃ 411 Πα Ερίβι1986, βροαϊκίπα ἰπ ἴποπὶ οὗ ἴδοδοὸ Πρ, Δ ΟΣ ἩΙΟὮ ΔΓΘ 8080 
τί ηρ αἰ Ὁ]} ἴἰο υπάογοῦθλπὰα, πο ἢ πο ἱχηογδηΐ δὰ πη ϑ8 19 ἀἰϊδίοτχι, 86 δἰδὸ ἐπ οὔμοσ βοσίριηγοι ἰὸ 
ον ΟὟ Ῥογαάϊοη."--Μ.] 

Ὕοσθο 11. ΠΤ Θοττηδη: Ὑ6, ἐμογοίογο, Ὀοϊοτοᾶ, κπονίης δ ὈΘΌΓΟ, ὈΘΤΓΆΣΟ, ἰοδὲ Ὀαΐπρ 198 ΔΉΎΔΥ ἰοκοίμας τἱϊὰ ὦ - 
ΦΥΙῸΣ οὗ {ΠῸ ἰδ 1688, γο 411 ἤγοιη γοῦν ΟὟ Βίοα πδιηο88.7---Μ. 

Ὕοτεο 18, [18 ἀογιηδῃ : “ Βυξ στον ἴῃ 1ἢ0 6 δῃὰ Κηονϊοάμκο οἵ οὺν τὰ ἃ βανίουσ 9οστ ΟὨσίδι. Τὸ Ηΐπι ὃ9 
ΕἸΟΣΥ Ὀοὶἢ πον διὰ ἴο ἴδιο ἄαΥ οἵ οἴοση γ. Απιθῃ.᾽ 

Τταπδ]δῖο:- .  κἼο Ηἰπὶ Ἐδο ΚΊΟΓΥ ὈΟΐῺ πον δηὰ ἴο 186 ἀΔΥ οἵ δἐογοϊίγ.".--Μ] 

ΒυβδΟΆΙΡτοΝ: πετροὺυ 2), Α. Β.8ϊπ.; ἐπιστολὴ πετρου α΄ καὶ β' Οοὰ. Οοϊρετί,; τοὺ αγίου 
αποστολου πετροὺυ επιστολὴη [δευτερα. [1μ,ν1.; πετροῦυ χαϑο- 

“λιχη. 6.-Μ.] 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

εξ. 10, Βυϊ τἴ86 ὅδὺ οὗ 180 Τιοχἃ Ὑ}} 
ΟΟΣΏ6.--- ΤῊ ΑΡοβί] Βαυΐης τδὰθ ταθηϊΐοη οὗ 
{η9 Ἰο κ-ϑυδοσίηρς οὗὁὨἨὨ αοα, ποῦν Β8Υ8, 88 1ὑὺ ὝΘΓΘ, 
Ἰοῖ ποη9 ἀθοοῖγο Βἰπι86}7, {π6 ἀδγ οἵ 6 Ιονὰ ν1}} 
πού ἴδα1}] ἰο ΔΡΡϑδσ, Ὀυὶ ἰΐ Ὁ }}} δοῖθ ΒΌΓΟΙΥ δηὰ 
βυάάοηϊγ. Ἥξει δὲ ἡ ἡμέρα κυρίου; 1ὲ 18 68]104 {Π 9 
ἄδγ οἴ Θοἀ ἰῃ ν. 12; Βδποο κυρίου ἰΒ ἢότο ἀουδί- 
Ἰοδβδεξεθεοῦ, 88 ἴῃ γυ. 9θ. 80 7οο) ὶ. 1δ: Εσοῖς. χὶϊὶ. 
δ; 188. ἰϊ. 12Ζζ. Το ἀδγ οὗ ΦοΒουδἢ ; οἵ. 988. τ. 7. 
ΕἸΕΘΎΒΟΥΟ {16 ἀδγ οὗ ἰλ9 Ιογτὰ Ζ72680υ5, 2 ΟΣ. ἱ. 
14. Τμο ἀδγ οὗ Οχίβί, 2 ΤΉ ΘΕβ. 1ὶ. 2; δἷδο (88 
ἀδΔΥ οὗ {80 1,οΓ᾽ Β οοτηΐηρ, Μα]. 111. 2. Το Ἰαβί 
Οχρτοβδῖοι οοπ δ ΒΒ 80 ἰπ ϊτηδίΐοι ὑμαὺ (89 Ὀοχὶη- 
πἷης οὗ ἐμαὺ ργοδί ρογυϊοὰ οὗ ἰυάρπιοηί τηυβὲ Ὀ6 
ἀἰδιλη ρου θα ἔγοτα ἰ8 6 08 δοταΐῃρ ἰπ ὑπ 6 Β81η0. 
ΤῊΘ ΖὈΓΠΙΘΡ βοίδ ἱὰ ὉποχροϑοίοαϊΥ δὰ τὶ πουΐ πο- 
ι1006. ΤἘΠπῸὸ Ἰωογ 5 δοτιΐῃς ν1}} Ὁ6 ἀποχροοίαά, Ὀαΐ 
ποῦ υπποίϊοοα ὃγ ἐπ ἀπροῦϊν ; ἴξ νν}}} θ6 αἰἱοπὰ οα 
ΌΥ 8 ὙΔΙ-ΟΣΎΥ͂, ἰῃ 0 τνοΐοο οὗ {80 ΔΡοδδηροὶ, δοὰ 
ὙΠ ΓῈ (86 ἰσαρ οὗ αοἀ, 1 ΤΊ 688. ἰν. 16. 
Δ ἃ τϊοΐ ἰῃ τἴ86 πἰκῖ.--- Τὴ θδιὴθ ριγχο 

ὧδ αϑοα Ὀγ ἰΒὸ ᾿ογὰ ΗἰἾπλ56]7 ἰπ (86 Θ08}618, Μαίι. 
Χχίν. 48; [6 χὶὶ. 89. Ῥαὰ] 8180 σορατοβ (86 
οοτηΐηρ οὗὨ ὑμαὺ ἀὰγ ἰο ἰδ Ὀυγ Ἰατίουβ ΘΠ ΣῪ οὗ 8 
ἰοῦ, Τθὸ Ῥδββαροβ ἰπὰ Βογυνοϊαιΐοη, οἷ. ἰἰΐ. 8; 
χΧΥΪ. 16, ψ Βΐοῖ οοπίαΐϊῃ (8 ἀοδβοσϊ ρίϊοι οὐὗὨἨ ἐδθ 
Τιοτα᾽ 8 σοι, κἰνθ Ῥγοσαΐμθμο6 (0 ἰμ6 Βυάδάθη- 
688 δηὰ ΒυΡΥὶδο οὗ Ηΐ8 σοιηΐπρ, ποὺ ἰο 18 θοΐης 
ππποίϊςοα, Ηἱἰἷδβ οομΐτς 18 ἔγαθο ἔγοτῃ βυσρυῖβο δὰ 
ἸΟΓΤΟΣ ἰο {080 ὙΠῸ ψψαίοῖ πα ΟΌΒΟΥΥΘ {86 Β᾽ ΖΒ 
οὗ (89 {ἰπι68: ἰΐ 8 ἰο ἰπ θη ΣΔΊΒΟΣ ἃ ἸΟΥ [Ὁ] ουϑηί, 
ΖΚ χχὶ. 28.---Τὸ ἔρυτο οὗἩἨ ἐμὸ (πϊοῦ σομ δὶ πη 
8180 6 Βαοοβάδτγυ ἱμουραί, ἐμαὶ ἐμ ο8θ ῈῸ Δ.Θ 
Βο]α ἔαβί πη (86 8166} οὗ βῖῃ:. δηὰ βουσὶν, 88}}8]}} 
οβθ ἰπ ὑμαὺ σαίδϑίσορηῃθ Ὑβδίθυου. μον ΔΥΘ, 
Μαὶϊὶ. χιϊὶ. 12; Ζοδῃ χ. 10. 

πὰ Υ] ο Ὁ ἴ[86 Βϑανϑηδ 68]}] Ῥ855 εὐναὶ 
ὙΠῸ ἃ ΟΥΘΒΒΙΠΕ, ΤΟΔῚ; ῥοιζηδόν ἴτοιῃ ῥοιζέω, 

ῥοίζω, ἐο ταϑὮ, ἰο ὩΣ, ἰ0 ΟΥΑΒΉ ; ἃ ποχὰ ζογτιοὰ 
ἴο Σοβϑϑιι Ὁ]9 (9 δΒοπῃὰ, τυδιΐηρ, ὙΒΙΣΣΙ ἢ β,, ΟΓΆΒΕ- 
ἵπρ, ΠΟΓΟ ΟἿΪΥ ἰπ (89 Νοὸεν Τοβίδιηθηί. Οθοῦϊη6- 
αἶα υπἀοτείδη δ ἰΐ οΟΥὗἩἨὨ (10 οΥΔΟΚΙ τ ς ποῖδο οὗ 8 
ἀοδίχυοίἑγο ἔσο; ἀο οίίο, οὗ (86 ΟΥ̓ΔΒᾺ οὗἉ (Δ}}1πῷ 
μοῦδβοβ. 0 Αροβί]θ Ῥχοῦ Δ ὈΪ]Υ ἐμέ ΚΒ οὗἁ ὈοίΒ, 
(Βυὔλϊο:).---Παρελεύσονται; ΟἿΡ ΤιοΣὰ 1868 [80 
Βδ10 ποτὰ, Μαίί. χχίν. 85: οἵ. Ῥᾷ. οἰΐϊ. 27; [88. 
Χχχίὶνυ. 4; Βου. χχσ. 11]1.---Οοὐρανοῖ, ἐδ: 9 ΒΙΚΥ διὰ [89 
ΒΙΔΥΥΥ ὨΟΘΥΘΏΒ, 88 ἴῃ Υ-. 7; οὗ. ΡΒ. ᾿χσιϊ. 7; οἱϊ, 
26; 188. χχχίνυ. ἀ: 1ϊ. 6: χυ. 17. 
Βαϊ 186 σθ]θτηθηῖδ 5.16}} Ὀὸ ἀϊδαοϊνθὰ ἴῃ 

ΒΕτο, δι ἅ---8}8 41} Ὀ6 Ὀυτηθἃ ὉΡ.--- Στοιχεῖα; (89 
τυϊτηϑηΐθ οὗἨ ΒΡΘΘΟΣ, ἐμοὰ 186 σοπδίϊίποηί οἷ6- 
ἸαΘΏ(8 οὗἩ (80 υπίγοῦβο; Οὗ δοΟΌΓΒΘ πού {86 Θ᾽ ΟΣ 6 η.8 
ἰπ 86 Β6Ώ86 οὗἨ σΠΟΙ βίγΥ, Ὀπὺ ἰμ ἐδ 9 Β6Ώ86 οἵ δῃ- 
ἰἰαυϊίγ, το ἢ βἷποο (86 {ἶπ89 οὗ ΕταΡΘαΟΟ6168 88- 
βυϊηθα {δ οχ:βίθῃσο οὗ 00} 6] διῃη θπ δ ΟΥ ΤΌΘ πιοπίδ 
οὗ ὑΐπρϑ; οὗ, 184. υἱΐ. 17; χῖχ. 17.--- -ΟΔ)} 0 σϑ- 
βἰσϊοίβ ἐμ νοσὰ ἰο τδίοῦ δὰ αἷγ, Ὀθοδυδο {0 
ΘΑΥῚ ἰδ Βροο 0 8}}Υ ταϑηἰοποα αὐλοσνασὰ. Βαυΐ 
ἀο Τ᾽ οἰἱο ΥἱκΟΥ ΟΌΒΟΥΤΟΒ δαί ἰῃ6 δῖ 18 τσὸ- 
ζοττοὰ ἰο ταὶ 88 δη οἱοιηθῃὲ, δῃὰ δϊοσ σασαὰ 83 ἃ 
ἰοία!λὶγ. -ΤΒ το 18 ποιμίηρ οομ γδβ!οίοσυ ἱπ (89 
1άθα ἐμαὶ {μ}5 δἰ διαθπία) ὅσο 8881} Ὧθ ϑυδρεῃάρά 
ἴῃ 18 δοίλοῃ ὈΥῪ ἃ δίσοῃυ ου δὰ βυροσηδίαγαὶ ἤγο. 
Α ἰοΐα] βῃδἱ ᾽]αιΐοι οὗὨ [86 Θ᾽ οτηθπἴ4) δοηϑἐ πο πἰ8 
 ουαἱ οὗ 86 αυρδίϊοι ; (86 ΤΟΙΓΘΠΟΘ 18 ΥΔΙΒΘΡ ἰ0 
ἐπ9 βυρροβὶϊίοι οὐὗὁἨ Θοπηδάΐιβ δὰ Οδσυχῃθῃ υ, 
μὲ “{89 οἹὰ ϑαυθηβ δρᾶ {ἰδ οἹ]ἃ δασίδ 8}8]}} ὃθ 
σμδηροα 8πα χοῃονδίθα ἰηΐο Ὀοίξογ.᾽" --ὦὶ σοίδγεροθ 
ἰο ν. 12, σδσο ἰδμο στοιχεῖα ἅτο τηρῃίϊοπθά, δβηὰ 
ποὺ ἰμ9 Θαγί ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ, Βῃ ον Β Ὁ] ΔΙ ΗῚΥ ἐμαὶ στοι- 
χεῖα τοἸ]δίθδβ ὈΥΪΠΙΔΥΣΥ ἴο 80 τί. δὲ, ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΣΡ 
ἱπιϊτηδίθβ 88 τυσῃ. Βοηροὶ, ὁπ {μ6 οἶμοσ Βδηά, 
8668 ποχο, τ ΪΔὮ ΤΩΘῺΥ οὗἁὨ [86 ἔδί μου, ἃ σϑίογοποθ 
ἰο 86 88}, ἰ!:9 τλοοη δῃᾷὰ ἐμ βίδιβ. 7116 Β0η86Ξ:Ξ 
θεμέλια, Τοαπἀδίλουϑ οὗ [116 Θατί αι, κἴγθη ὈΥ͂ ΟἸΒΕΓΒ, 
οδϑπηοί ὃο νοσϊβεὰ,. [16 υἱὸν οὗ Βϑηροὶ ἰδ {δὲ 
ΟΥ̓͂ Μυβίϊη, ΤΒΘΟΡΒΙΊυΒ οὗ Απίοοι, Ῥοϊγογδίοδ, 
Μοάο, Ηδιπποηά, ΕΙΌΥ δαὰ ΑἸΐοσὰ, 786 ἰδδὶ 



ΟΗΑΡ. ΠῚ. 10-18. 

Διιηθὰ δυΐθον, 8ἼῸΥ απούϊης 7 π8ἰϊπ, ἄγριο ὑπαὶ 
ὀὲ [0] ονθὰ ῬΥΘΒΘΏΓΥ ὉΥ ἐμ καί θη ΤΘΙΈΓΘΙΠΟΘ 
8 Ἰωδὰθ ἰ0 {Π6 Θασί ἢ, πΘΟΟΒΒΑΥ ΣΙ ὈΘΙΟ ΒΒ ἰοὸ (89 
διράτθηδ, δὰ ἐπαΐ ὑμ0 τηθαϊϊοι οὗὨ ἐμ ὮθδΥυΘΩΪΥ 
δοάϊο8 88 δϊεοίοα ὈΥ {μ6 στοδί ἀδγ 18 οοπδίδῃηί ἰῃ 
δοτὶρίαγο, οὗ. Μαίί. χχὶν. 29; 1588. χὶϊὶ, 9.10; χχίν. 
28; ΧχχῖΥ. 4, οἱο. Οὐ {π6 Οὐμὸσ παπὰ, ἐμὸ υἱϑνν 
Ῥτορουπάοα ἴῃ ἰδο ἰοχὺ 18 ἐμαὶ οὗ ογάδποσι, 
ὙὮΟ δῈγ8 ἰδὲ ““5ὶ. ῬοίοΥ Β ΤυΘ ΘΠ ΒΘΟΙΩΒ ἰ0 ὍΘ, 
ἀῃλὺ (86 στοιχεῖα, εοἰεπιοηίβ ΟΥ τυαϊπιοεπία, οὗ ὙΪΘἢ 
ἰλ9 Ὀπίγογβο 8 ΘΟΙΩΡΟΒοα δηἃ οοτηρδοίοα, ν}1} Ὀ6 
ἰοοδεὰ; ἰπαὶ 18, (86 ΤἸΑΙΠΘΎΟΓΣΕΒ ΟΥ̓ ἰπ0 του] π|ὶ}} 
0ο ἀἰδοτρϑηϊζοα, δηὰ ἐμὶβ 18 ἐ Β6}86 οὗὨ στοιχεῖα 
ἰ (80 ΧΧ΄, ὙἹΒὰ. υἱῖ. 17; χὶχ, 18, δῃὰ ἱπ Ηγῃ- 
Ῥοὶγί. Ῥλίίϊοβ. ῬΡ. 210. 818.(Ὀ. Το αἀὐδοϊμέϊοπ 18 
ςοπίγοδίοα ΣῈ {πὸ οοπδίδίοεπον ἀοβουϊ θα ὈΥ ἐπ 
ποτὰ συνεστῶσα ἴῃ γ. δ. Τ0 λοαυδηδ 8.6 γοβοχυϑά 
ἴον ἤτο (ν. 7) δηὰ ν1}}} Ρδ88 δΎΘΥ ἃ τυδλίησ 
ποίβε, δῃα, Ὀεΐπρ δού οἡ ἥγε, τοί δε αϊδεοϊυεὰ “τ: 
12), ἐλε εἰογιεπίδ οὔδ δὲ οὐ ἤγε απά πιεῖξ (γ. 12), 
δι Ὀ6 γοἀπσοὰ ἰο ἃ δβἰδίο οὗ οοπὕπβίοι ; ἐλδ οαγίλ 
σπκὰ ἰλε τροοτῖϑ ἐδεγεῖῃ ἐοἱϊδ δὲ δωγπὶ ι».---Τ  ονο ἀο68 

. ποὺ Β66:Ὼ, ὑπ ΥΘΌΓΟ, ἰο 6 ΔΗΥ͂ 68.186 ὉΣ Δα ἀοῃ- 
ἴῃς (π ΘΟΙΏΤΩΟΣ τηοϑηΐης οὗ στοιχεῖα, ἰλλ 6 οἰοπιοεπίαϊ 
Ῥτὶποῖρ] 68 οὗ νυ σι (8.0 ὈΠΙΎΘΙΒΘ 18 τηδ9.᾽---Μ.] 
--λυθήσονται. ΑοΥαγὰ: ““Ἴ 6ἢ (Π6 Ῥσοβοσυΐηρ 
διὰ ΒΌΡΡΟΥ Ι ΡΟΝΘΣ οὗ αοά, πΐσ ἴ8, 85 ἱΐ 
ΝΟΓΟ, (80 800] οὗ (Π0 ποτ]ὰ, 8}}8}} δεραγϑίο ἰἐβο] 
ἔτοιι (86 Ιμϑογοοοδτα, ἱΐ Ὑ11 1411 ἑοχοίμοχ ᾿ἴκὸ 8 
801}}058 ΘΟΥ̓Ρ56.᾽ 
ΤΠ ψοτΐτα.--Τὸ τἱὝι, ἰὴ του οὗἨ πδίυσο 

δηὰ οὗ τί [Βθηρ6]: ορογϑ παίωγϑ εἰ ατίϊ2.----.} 
ἰσθθδ, Ρ᾽δηΐβ, τυ 6.818, δ Τη8]8, οἱ(ΐ68, ΠΟΌΒ68, 
ῬΓΙΟΥΒΊΟΏΒ, ἱὨδίσυηθηίδβ, οἱο., οὗ, ΗΔ}. ἰἱ. 18. 
[688}1 θΘ Ῥυχηθᾶ τρΡ.---ΤῊὁ νατἰδίϊοι εὕὗρε- 

θήσεται οἵ Οοά. 5΄η. Β. δπὰ Καὶ. 16 ἀϊῆσυο ἰο 80- 
οουπὶ ἴ0γ.--Μ.] 
εξ. 11. βίποθ 86: 811 ἴ1:960 ἐδ: ρ86 ἂχ 

Ῥοίπρ ἀἰδβεο]νοᾶ.--- Λυομένων, ποὶ λυθησομένων. 
Τὸ ΑΡοβί]θ ΥἱυἹαγ ϑηΐοσβ ἰηΐο ὑμ6 οαἰδβίσορ "9 
δη τηοη 8}}} δι οἰ ραίο8 1ὲ δοοοχάΐης ἰο {π6 οἰδ- 
τδοίουϑιϊο, τ ἰοἢ Ὠ848 ὈΘΘῺ ποίϊοοά ἴῃ οὮ, ἱϊ. 10; 
ἢ, 8, διὰ οδρθοΐδ! 8150 ἰπ ἐμὸ ὅτεί Ἐγίβι]ο. 

. ἮϊΒΟΣ, Ρ. 868, οχρ]δἷηϑ ἰδ 88 790] οτὑγ8: ““Τ 6890 
(ΐηρσθ, Ὁγ ἐμοῖσ παίυτο ἱπίοπἀρα ἰο δα ἀ8801γ64---- 
(0 ἀεδβιϊην οὗ ἀϊββοϊυϊίοη 8 δ᾽γοδὰν ἱῃβοσοηί 
πὰ {Βο." ΟἿΙΟΥ ΔΡΡ]ΐ68 6 Ῥγοβθηὶ ἰο ἐδ δϑὺ- 
ἰδ οὔ ἐμ ουθῆΐ. [Τ86 χοδαϊηρς οὕτως δασογὰβ 
ὙΠ ἰη9 Δοταρὶ δβίγ}]6 οὗἨ Ῥοίοσ, δπὰ τηαῖοβ [86 
ΒΟΘὨδ 8}1 ὑ}:}6 ΤΟΥ ΥἹΥΪα.---Μ.} ᾿ 
Α5 τνῶδῖ ποτὶ οὗ Ῥϑύδοιιδ οὐβῃῖ γ0 ἴο 

ονϊἄάθοθ ὙοῦσβοΙνϑα Ὁ εἰς.---Ποταπός οΥ πο- 
ἀαπός ἔτοτη τόπος οὐ δάπεδον, Ἰαπὰ, 801], δ! 8685 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ, ἤγοτῃ τΒδὲ ΘΟ ίΣΥ, ὙΠΘΤΘ ὈΟΓΏ, ἩὮΘΠΟΘ 
ἷπ ροϊπί οὗ οτἱγχίῃ, ποῖ δαπϊναϊοηΐ ἰο ποῖος. ΟΥ̓, 
Μδιὶ. υἱἱΐ, 27; 1Κὸ ἱ. 29; Υἱῖ. 89: 1 ΦΖΌΒη 11}. 1. 
ἴι οὔἴθῃ ἀθηοίεβ ἃ ᾳιοβιΐοη οὗὨ βυγρσῖβο, ἰοὸ τ ΒΊΟΝ 
ΠῸ ΔΠΒΎΓΟΥ 18 σίγοη; Ὀυΐ ΒΘΥΘ (8.9 ΔΏΒΎΤΟΣ 18 δΔἀἀοἀ 
ἴῃ γ. 12, ὅθηβο: ἐἴ τηυδί οὐἱάθποθ γουγβοῖνοθ 
88 ῬΘΟΥΒΟΙΒ Οὗ ΙΏΟ0ΡῸ ΠΟΌΪΟ ΟΥ̓ χίη, 88 οἱ 26}8 οὗἁ 
86 ΒΟΔΥΘΗΪΥ Ἰϊηρσάοπι ἐμαὶ ΔΘ ΟὨΪΥ͂ δίγϑῃοῦ8 
6ΓΘ οἢ οϑτίἢ.᾽" ἘΤὍ18 Βα6θιη8 ἰ0 6 δὴ 0.0 οὗ (δ 6 

Ὦσει Ἐρίβι].θ. 86 δοϊθτηοῃ 086 οὗ ποταπός ἴῃ (9 
Νεν Τοδίδιηοηΐ 88 σοηποοίοα τ] δ ἢ ὁχοϊδιηαίΐοι, 
15. Ὡοὶ ἀροΐεῖνο δραϊπϑὺ ΟΡ ἱπιογρσοίδίΐοη. Ηυ- 
ἰ8δὸῦ τδηΐβ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ Ὀοΐοτσθ ποταποὺς, “Ομ δ᾽ 6 Ὁ 
{ποπ,᾿" Ὀυΐ {18 16 ΔΥδ᾿τασγ. ὸ δοϊίο ἰδῖζοθ 
ποταποὺς ἴῃ {μ0 Β6η.86 οὗ συαπέίμδ, ΒΟ ζτοαΐ, ΠΟῪ 
δίσοης, ΒοῪ αἰ] σοπὶ οὐυραὶ γο ἰο 6  ΒΟΙΥ 6οη- 
γεσβδίίου. Βαυὶ {μῖ8 18 υπρτϑιητηαίΐοαὶ. ΤῈΘ 
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οοπηθοίΐοι ἴα 1818: Οφϑηδίουΐης ἐμαὶ (818. ΘΕ γ9 
ἩΟΥΪα-Βγβίοῃ, 1 τδβαΐουοσ ἰδ οὐπίαῖηδ, [18 
ἀοοιμθα ἰο ρογίβι, ὁ Ὀθοοσλοδ ὰἃ8 ΟὨγ βίη ἰὸ 
θᾶ Οὔνρ οαχίβ ἵγοτα 8411 ἱποσάϊπδίθ ἴονὸ οὗ ἐδ9 
ὙΟΥ]α, πὰ ἰο αὐ] ΟΌΓΣΒΘΙΥ 68 ΟΥΘἢ ΠΟῪ 88 Ο1{ἰ- 
2688 Οὗ (Π6 66]68.184] τγου]. Αὐυραυδίϊηθ: “17 {Π6ΓΘ 
8. 8ῃ Θῃᾷ οὗ ἐμο νοτ]ὰ, 1 νὸ αυὸ ἰο0 ΙῃοΥ9 δΔΙΝΑΥ͂ 
ἔγοτα ἐμ 18 ψοχ]ὰ, γγχο τυδὲ ποὶ Ἰοσο ἐμθ σψουν]α:᾽» 
δὰ ἱῃ δηοΙΠΟΥ ρῬϑδβαβο: ““βοοίης ἰμαὶ ΟἸγὶδὲ 
Β[1811 οομθ ἰο Ἰυδκχταοηὶ ἰδ ὙΘΥῪ ἀδΥ ἴῃ τΔϊοΝ 
πὸ τοῦϊὰ 8}8}} δο ἀϊββοϊνοά, δὰ ἐμαὶ 4}1} τηιιβὲ 
ΔΡΡΘΟΟΥ Ὀοΐοτο Η!15 Ἰυὰριποηύ-δοδί, Ἰοὺ υ8 1ἶνγο ἴῃ 
86 ἰγχὰθ ὕἴοασ οὗ αοὐ, βοσυο Ηΐτὰ ἱὰ ΠΟΙ 688 δὰ 
τὶ σἰΘουΒη 688, Δ ἃ ΟΘΔΥΘΙΌΙΠΥ συδτα ἀρκαϊηδὶ βὶπ8.᾽} 
- Αναστροφαῖς. Ἴπο Ῥ]υχαΙ 85 ἰπ 1 Ῥοίον ὶ. 1ὅ; 
11, 1, ἴο πᾶσ κ {πὸ αἰ οχοπί ΤΌΣΠΙ8 δηα αἰτοοι 083 
οὗ ἃ ΒΟΙ͂Υ γγα]κ δῃὰ γί, οἵ. 2 Ῥοίοσ 11. 2; ἱ. 8. 

νεβ. 12. ἘΙχρϑθοῖίϊδηρ δᾶ δαδιϑιΐϊηρ τἴ80 
οοσιέηᾳ οὗ ἴ[8}9 ὅἅδν οὗ 6οα.---Προσδοκᾷν.---Νοῖ 
ὙΠ Γαΐμογ: Τὸ τυαὶῦ 88 οοπίσαδίοα 20} ἢ δ86, 
Ὀαΐ Ἰοοκίπα ΤΣ, οχρϑοίϊηρς βοιροί ἰηρ 8110 68- 
ἀυτῖης ἰδ 6 ῬΓΘΟΒΒΏΓΣΟ οὗ ΟΥἹ], οἷ, τ. 14.----Σπεύδον- 
τας. ὅϑοῖὴθ σοϊητηθπίδίογβ ΔΙ ΓΔΤῚΪΥ ΒΌΡΡΙΥ εἰς; 
{89 860}80 ΟΥ̓ ΥΘΑΓΠΙΠΩ ΟΥ ἸΟΙρΡΙπ ας ΤΣ οδηηοί ὃὉθ 
γοσιῆοα; 1 βἰσηΐῆοθθ (0 Ὥσγμο, ὑο ργϑδδ, ἰο μδβίθῃ, 
δηἃ ΔρΡΡ] 68 ἱμβογοΐοστθ ποὺ Ο]ἹῪ ἱὸ ϑδυποϑὶ οοοῦ- 
Ῥϑίΐουῃ, θυΐ, 88 Βϑηκεὶ δβδοσγίβ, ἰο ἱππτψασὰ βίσυρ- 
Εἰἴηρ,, ἰο ῬΟΙΒΘΥΟΓΔΏ66 πῃ ῬΓΑΥΟΣ [ὉΣ {86 Πδβίθῃ- 
ἱπς οὗ [89 Κίπράοσι οὗ ΟΒγὶβί, πα ἴο ρσγορδγδίΐοιι 
ἴον 1ὰ ἴῃ σαρθηΐβποο δηα Πο] 688. Αἱ (89 5818 
πιο ἐμ σοιιαυὶς οὗἩ ΒΙΘΔίΩΣ ἰδ ἰγυθ, ὑμδὺ “ἰῃ 8, 
οοχίδὶπ χαβροοσὺ 1 ἱβ ΥἱβίοῃυΥ, ἀδηζογοῦβ δηὰ 
Ῥαββίοῃηδίθ ἐἰὸ ῬΓΟΥ͂ [ὉΣ ὑμὰ9 Βαϑίθαϊηρς οὗἩ ὑμθ οπὰ 
οὗ [80 σοσ]ὰ δηὰ ἐμ ἑοστιϊπαίζου οὗ ἐμ θ60} οὗ 
ΤῈ ταῦ σεν 9 

[Τύόποὰ (Βιδίες Κευΐρίοπ, Ὁ. 112) Ῥτοποῦμοθδ 
ΤΟΥ ἰλο τιϑρῖλ 8] σοδαϊηρ ἴὰ Εἰ, Υ., ““μαδίΐης {89 
οομαΐη᾽ (αοοοϊεγαπίοα αὐνεπίμπι, Εγδδταυδ), δὰ 
ΟΧΡ]αἶμβ: ΤΏ Τα 1 0], ὑπαὺ 18, 88}8}} βϑοὶς ἰο σδβθ 
ὑπὸ ἀδγ οὗ [86 Ἰωοτὰ ἰο σοτῃθ {1:0 ΙΏΟΤῸ ΠΌΙΘΥ ὈΥ 
ΒοΙρίης ἰο ζ}8] ἰμοβο οοπάϊιϊοηβ, πτιϊουΐ το ἢ 
τ σδιῃμοί σοτηθ---ἰ αὶ ἀΔΥ Ὀοΐπς ΠΟ ΔΔΥ͂ ᾿ΠΟΧΟΓΔΌΪΥ 
ἔχοά, Ὀαὶ οπο ἐδ υτῖνα οὗ νι ο ἢ ἐΐ ἰθ ἔγϑο ἐοὸ 86 
ΟΒυτοΒ ἰο μοῖρ δῃὰ μαβίθῃ ου ὉΥ͂ ἴδ δπὰ ὉΥ 
ῬΓΆΥΟΥ, 8πα ὑμγου ἢ 8 ἸΏΟΤΘ ΣαΡρὶ ἃ ΘΟΟΟΙΩΡ] ἰδ; 
οὗ ἐδ υμ ὍΟ οὗ ἐπ οἹοοὶ,.᾽" ὃ 6 ἤοϊίο, ζο]ονγοά 
ὉΥ ΑἸΐογὰ: “ἼΤΠΟΥ Βαβίθῃ ἰὁ ΌΥ ρογίοοίἑπρ, 1 
Τορϑμῃίϑῃοθ δηὰ ΠΟ] η085, (9 ποῦῖκ οὗ (μ0 αἸΟΒΡΘΪ, 
δῃὰ ἐμ αἀἰταϊπἰ βίης ἰλ6 ποϑὰ οὗὨ (0 μακροθυμία, 
γ. 9,᾿ ἰο νι ἰοῖ (86 ἀοΙΑΥ οὗ ἐμαὶ ἀΔΥ 18 οὐ ἱηρ. 
ΑἸζογά, ἴῃ ΣΟΡΙῪ ἰο Ἠυΐμο γ᾽ 5 οὈ͵θοίΐοη, ΒΥ 8, “1 
8 χὰ ἰδ ἐπμοὸ ἀθδν οὐ παϑίοπϊηρ οὗ ἐμαὶ ἀδῪ 18 
ποῦ ΣΩ8}}8 τηδίίον, Ὀυὶ αοα᾽ : Ὀυΐύ ἐὺ 18 ποὺ πδοτὰ- 
ΤΩ πη δουϊρίογο, ἰο αἰγὶ υΐο ἰο 8 (ο86 Ὀινὶ 9 
δοίβ, ΟΥ δΔΌΒ Ϊ ΠΘΏ 668 ἔγοσα βούϊηρ, τ 16 }} ΔΥΘ βίο 
διὰ ἴῃ ἐμοῖς ἀορίῃ, αοὐ᾽ ὁπ. Ἰμὺβ γ9 Τὸ 
ἰδεῖ “Ης οουἱᾶὰ ποί ἀο ΤΠΔΗΥ͂ τα γοσ κ8 {6 γῸ 
Ῥοοδῦδβο οὗ ὑπο ῖνρ ὉΠΌοΙ1 οὗ, Μαιὶ. χΙ. ὅ8, σοϊῃ- 
Ῥαγοὰ σὑῖ} ΜΙΑΥΈ τἱ. δ. 6; ὑμ8 ΣΟροδί ΑΙΪΥ͂ οὗ 
ΤΩ Β βυσ σης τἰτ, εἰπαοτίηκς, αὐϑησὶηρ αοα᾽ 8 
ΗοΙΥ ϑιρίτὶι.᾽".--οσάβνγοτι οομβί ἀθτβ {}}.18 Το- 
ἸΩΘΥΈΔΌ]9 ἱπουραΐ 88 δοτιρδτθᾶ ΜΠ δι. Ῥοίοτ᾽Β 
δρεεοΐ ἴῃ Αοἱβ 111., δϑ. δῃηοίμοῦ β᾽ θη ουϊάθηοθ οὗ 
{8 φεπιίπεπεδα οὗ ἰμὶ8 ΕΡρἰβὲ]9.---Μ.] 

Τὴν παρουσίαν. 8,46 ν. 10, οὗ, Τῖι, 11. 18; ον. 
χυὶ. 14: Αοἰβ χυϊὶ. 81. Τ6 ἰοσπὶ ““ἀδγ οὗἩ 604" 
οδῃηοὺ Θχοϊΐο ΒΌΥΡΥ 86, ἱ τοϑροοὺὶ 18 μδὰ ἴο 86 
ΟΙα Τοβίδημοπί, 1ωϑοΒ θη Β ποίΐοῃ ἐμδὺ {μ6 δὺ- 
μον δὰ σίνϑη ὕρ 1.9 πόρε οὐὗἩἨ ΟἸἈτὶβι Β ογπίηρ, 
δῃὰ τηϊχοὰ ἰΐ ὰΡ τὶΐι αοα᾽ 5 ἔΐατο ἀδγν οὗ ͵υδκ- 
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τηθηΐ, 18 ᾿ποοηρβττοῦ8, [ῸΥ 6 ἰγοδίβ οὐὗἩ δο 1 οσ᾿Ἐ 
παρουσία ἴῃ οἷν. 1ἰϊ. 4. 

ΕῸΣ ἴ09 δαῖτ οὗ βίο; ἴ86 δοάνϑσδα 
Ῥοΐηβ ΟΣ το, 5884}} ἅϊβαοῖνϑ (ἘΠ Θ:661ν 68), 
αὐ ἃ 16 οἸθτηθαῖδ 588}1 6] αὐσεὶν νυνὶ! 
ἔοσνϑιῖ Ὠδαῖ: δὲ ἣν. Τὶ ἰδ Ὀοδὶ ἰο δοπηθδοί ἣν 
πὶ παρουσίαν, δι! ἰο ἰδκο διά 88 ἱπαάϊοαξίπς (86 
οσσαβίοηΐηρβ οδῦ8θ. ΤΙΠΟΣ, Ῥ. 418, [πιο βδῃο- 
ἰἰοῃβ ΠΟΎΤΘΥΟΣ ἐμ Θοηδίγποιΐο τϑοομοη θὰ ἴῃ 
ΑΡΡδνὺ. Ουἱῖ,, τ] 0} 18 180 ἐμαὶ δἀορίοα ὃΥ ΑἹ]- 
ζοτὰ.---Μ.1] ιοϊ]οῖθ Τοπάουθ κῃ ΠΟΠΟῚΣ οἴ 
ὙΠ ΠΊΘΙ, 85 1 τ ΓῸ,᾽ Ῥαΐ {158 τορι ἀθυΐης 18 ἱπδρρο- 
δ'ῖϊθ. {180 Ρ]8} οὗ (ἀὐοὰ ἰδ ο ὃ6 δαττὶοα ουἱ, {18 
δὶ η-δἰδὶ ποὰ του] τησδί ρουΐῖβῃ. Αὐρυδίΐπο ΒΔΥΒ 
οΥ͂ 9 βυοοοββίοῃ οὗἁἩ ἰμ6 ουϑηίΐβ, "ΟΣ ὑπο )υἀρ- 
ταδηὶ {η6 πον] ἃ ν11 θ6 οἱ γο; ἐμαὶ ἰδ, 10 νὉ}} Ὀ6 
οη τοῖν Ὀυτηοᾶ ὕρ.᾿" Τΐδ 15 4150 ἐπουρσμ Ῥσο- 
ὈΔΌ1]6 ὉΥ αοΥμασα, 80 0148 ἸΏΟΤΘΟΥΟΡ δαὶ {116 
Βατγηΐης οὗἁὨ (6 νου] ΨὉ01}} ἰδ Ὁ]δοο ὈΘΌΓΘ (80 
σοῖο ἀρο οαϑὺ ᾿πίο 8Β6]} δηὰ ἐμ σοὰ]γ γοοοὶγοά 
(0 Βοδύθῃ. 

Ἑαυσοῦσθαι διὰ τήκεσθαι, ἴο ταοῖξ 116 ΩΣ, ΔΙῸ 
ἅπαξ λεγν. Το Ῥγοβοηΐ 18 υδοὰ ΠΟΙΘ [Ὁ {110 Β8πι6 
ΤΘΆΒΟΠ, 88 ἴΠ 0. 1], Δρουο. [786 ποὶο οὗ Ῥοϊἤυϑ, 
Ὅτε Ῥλιϊοϊοσίω δἰ Ογἐζἐ68} οὐ. {86 ἔοτοθ οὗ {11.686 
γοβοιὶβ 11} 0 Τουηἃ υδοῖι}: ““7πίεγύπι πίλι ἐεἰ 

πιμίαπάμπι. Ῥαίεί επῖπι, Αροδίοϊια ἵβ ἀμοδυδ λὲδ 
εοτηπιαίιδιιϑ, ἀαία ορέγα, ἀπο ρτϑδοπίὶ λυομένων εἰ 
τήκεται, πυπὸ Γμίυγο λυθήσεται ἀξ εα τὰρ εἴ, χιδε ίαπι 
οσετία γΓμίωγα ἐταΐ, αὐ δὲ 7αἪ βεγεί.""---Μ.} 

ΕΒ. 18. Βυῖϊ σνσο, δοοοτᾶϊηρ, ἴο ἘΠῚ6 ὕτο- 
ξοαὶδο, οχρϑοοῖ πϑὺν ποανθῖδ δηᾶ α ϑνν 
Θασι}.--- Τὴ 6 ΑΡοβί]θ, 0. 16 οοτηὔοτί οὗ Ὀ6ΙΊΘΎΘΓΕ, 
σοπίγαδίβ ἰμὸ ἀσδίγιοίος οὗἩἨ ἰμ6 Ῥσχοβοῃὶ ψοσυὶά- 
δγβίθτη τ {Π6 Θχροοίδίϊοι οὗ ΠΟῪ ΒΟΔΥΘῺΒ δὰ 8 
ΠΟῪ οατίῃ. Τιΐθ ΠῸρΡΘ 18 Τουπάοα οἡ {δ6 πνοζὰ 
ΟΥ̓́ΡΓΟΡΉΘΟΥ, 188. Ιχν. 17; Ἰ᾿χυΐ. 22, χχχ, 26: οἵ, 
Ἀον. χχὶ. 1. Τμΐβ ἄοοδ ποὶ ἀδῃοίο δὴ ἰά668] βἰδὶθ 
οὗ Ὀ] ββοάμεββ, δαΐ ἃ Γ68] βρ γε ΠΟ -ΟΟΥ̓ΡΟΥΘ8] Ὀοάγ- 
πουὶϊὰ, Κο Απβοίηι: “16 Ὑ80]10 οαγίδ, νι ὶο ἢ 
σδουυὶοα ἴη 18 180 {6 ὈΟΑῪ οὔ {6 Γοτά, υὰὶ}} Ὀ6 ἃ 
Ῥϑγαάΐβο." Αυχυβίϊπο: “ΤῈ Ῥχοιηΐδβο8 οὗ ἀοἀ 
δΙ6 ΔΡΡΤΟΒοπαοα ὉΥ ἤδιίῃ; ΠΟΡῸ οδπποὶ γοδοῖ 
ἐβόα, Ἰοτο ὀδῃποί υπἀογβίδη ἰμοῖῃ; ὑΠμ 6 Υ͂ ΒΟΥΡΆ88 
ΟἿΡ Ἰοπαίηρϑ δῃαὰ ἀδβί το; (ΠΟΥ͂ ΙΩΔῪ Ὀ0 ΟὈίδΔΙποά, 
Ῥαυΐ σαπηοὺὶ Ὀ6 ΘπΒίϊτηδίοα," Οστγοίϊυ8 τηθη 1 0}8 
αὶ Ῥ]δίο 6180 Βρ6δῖκβ οὗ ἃ ρῬυγο θασίἢ δῃμὰ 8 Ῥυσο 
Ἀοϑυθηθ. Οα]ον βυρροϑίβ 8 βυϊνδίδη 8] Γοοσοδίΐοη 
οὗ βοραυθῆ. Μόογο ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ΘΥ̓ΘῚ ἸΤΘΠΘΘῸΒ: “ Νοῖ- 
ἐθον ἐπα βυδίδησο, ΠοΥ (δ6 οχἰδίομῃσο οὗὨ ἐἰ6 οΥθ6- 
ἔσο Μ0}}1} θ6 δηηἱ ἱ]αἰοα,᾽ ΔΔοοογαϊηρ ἰο Π »γο- 
τεῖδο, κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ 85ο. αἀοά. 

ΤᾺ Ὁ ΠΙΟὮ νυ] ἢ στρ ϊΘοΟυ 5. 68Β2.---Νοὶ 
᾿ αδδίγ. »γὸ οοπογείο, ἰλ6 τὶ ΐδουβ, θαΐ χὰ τἱρῃ- 

ἰθοΌΒΗΘΒΒ 186] ΟΥ̓ ἃ Ῥοσίδοι δργθοιηθηὶ τὶ 186 
ὙΠ] οὗ Θοάᾶ, οὗ. ον. χχὶ. 27. Τΐ8 186 δα ἀϑὰ 
Ῥαγὶν ἕο [89 Θῃοουγαροπιθηΐ, ΡΒΣΕΥ ΤῸΣ 116 σ0Ὲ- 
δοϊδίϊοῃ οὗἨ Ὁ] Ἰου σα ὙΠ ὰ σοΐδγοποο ἰο ἐμ ον υἢ- 
τσ ύθουΒ ΟΡΡγ βθοσθ. ΗΟ ρῥχοάυοοβ δἰ τα αν 
ῬΆΒβα 685 ἔγοιῃ {μο δοοῖ 977 Ἐποοῖὶ, ἴῃ ΒΟ ἢ Τοΐοσ- 
606 ΒΘ6ΘΙῺΒ ἰ0 Ὀ6 τηδο ἰὁ0 οὖν Ἐ 8.168. ἴω 
Ῥδββᾶζεβ 8.9 οὗ. χ. 27; ἵν. ὅ; 1ϊν. 4, δ; χο. 17. -- 
ον βου Βα Υ8, ἰμαὺ (86 ΑΡοΒ(]9 ““ἀοο8 ποὶὲ χο- 
ῬΙΓοδβοπΐ 86 ΒΟΔΥΘΏΒ 88 ἀοδβίϊποα ἰοὸ αεδίγμοίέοη, 
Ὀυΐ 88 ΒΟΓΟΔΙΘΥ ἰ0 Ὀ6 ἰΣαμπβίέοστηθα (ἀναστοιχείου- 

) ἴο 8 τπιοῦθ σίοτίουδ οοπαϊοη. ΑΒ (89 τιογ- 
(41 Ὀοάΐ68 οὗ μὸ βαϊπίβ δύο αἀἰβϑβϑοϊγεὰ Ὁγ ἀθδίμ, 
δια ν}}} πού Ὅ6 γοἀυσοά (0 Δηπὶἰ]αἰΐοι, αὶ Μ}}], 
ὉΥ τϑᾶδοι οὗ ΟἸ γι 8 γοβασσθοίίοη, δπὰ οὗ {ποΐσ 
ἱποογροσδίζου ἱπ Ηΐπὶ πῆλὸ 8 (86 ΒΘδυσυθοίίοῃ 

διὰ ἰδ 1116, θ6 τοηονχοᾶ ἐο ἱτωτη οσ δ  Υ, 8ὸ ἰδὲ 
ΒΘΑΥΘΗΪΥ Ὀοάΐο5 π7}} θ6 τοῃονοα ὉΥ͂ Το διὰ ἀθ- 
Ἰϊνογοὰ ὕγοια ἰΠ6 θοπάδρο οὗ σοστυρίΐοη. 869 
Βουι. υἱϊὶ. 20.-22.---Τ 6 χηαίοτϊαὶ ογοϑίΐοι [88 
Βυταρδίἰσοα τὶν τπ8 πὰ ΟἿΣ 7811, δῃηὰ :ὐ τ} το- 
)οἷοοθ πὶ [86 τὶ πίθου ἴῃ ὑπο ὶγ τϑαϑιηρίϊον δὰ 
Ῥουϊυ ποδίϊοη, τ 6} ἐμοῖσ χοοχία] Ὀηάτο8 τν1}} τὶδ0 
δηἃ Ὀ]ΟΟΤῚ ΒΗΘῊ 11|κ0 ὙΘΥΏΔ] ΒΟΣΌΒ 8δδἃ ΠουσοσΒ, 
ἷῃ ἐπ φἰουΐουβ βρυϊπρ- 46 οὗἨ {8.0 ΤοΒυΣ:θοίσῃ. 
5360 Ευδκοῦϊυδβ, οΥΟΓΌΒ δηὰ οἰῃοτβ ΠΟΥΘ ἴῃ ἴδ9 
Οαἰεπᾶ, ΟΥ̓ϑιθοσ, ἡ. 100.---ΤὩπ8 89 Βοποδίβ οἵ ἰδ9 
Ἰῃοδγηδίϊοη δηὰ {86 τοἀοιηρίίζοι Ὑτουρμέ ὉΚ {9 
Βοοοῃα Αἄδιὰ οχίθηα 6180 ἰο {86 πδίυγαιὶ που] ά, 
Ηθ 888 σϑϑίογοα δ᾽ τοδὰγ ἰδ ἔγϑθ τι80 οὗ [{|ὸ Ἷσθδ- 
ἔπχοβ ἰο μ (οἵ. 1 Οον. 111. 28), δια Ηρ ν}1}} σαΐβθ 
186 Ογοδίΐοι {861} ἰ0ὸ 8. πιουθ φἱοσίουβ δίδίο οὗ 
Ὀδεΐηρς."--Μ. 

ψεβ. 14. ϑσϑίοσθ, Ὀϑ]ονϑᾶ, οχρϑοϊϊηκ 
ἴδο80 τδΐηβα, ὈΘ6 ἀἰΠρομῖ, οἰο.---Τ 9 ΑΡοϑβί]θ 
ουμὰβ ᾿6ΥΘ δὴ ϑσβοσχίδιϊου ἰ0 ΒΟ] 685 ΟΝ ἰδ 
Ιαϑὺ παπηθάὰ οἱγουτηβίδηοο [ἱ. 6., (89 οχρϑοϊδέϊοῃ 
Οὗ {89 ΠΟῪ ἈΘΑΥΘῺΒ δηᾶ (80 ὩΘῊ ΘΑΙίἢ.---1.], 65 
ἴῃ γ. 11, οα {89 οχροοίδίΐοη οὗ ἐμδί οδίδϑίγορδο. 
-- σπιλοι; οἷ. 1 Ῥείον :, 19; 1 Τίωι. τῇ. 14: 768. 
ἷ. 27.--- Αμώμητοι, ῬΆᾺ1]. 11. 1δ, Ηἶκο ἀμύμων, Ὀΐδηλο- 
1668; ὑἐμδὶ γου οδῃποί Ὀ6 ὈΪΔπιοα ; 70. ἐΐ 6 ΟΡ οβίίο, 
8060 6}. ἱΪ. 18.---Αὐτῷ, ἴῃ Ηἰΐἱ υάρτηοηὶ, ὈαΐοΓθ 
Ηΐπι, σοπποσί ἩΪῚΒ εὑρεϑῇναι; οἵ. 2 Οον. χὶϊ. 20. 
---Ο Ὸὑρεϑῆναι, 1 ῬοῖοΣ ἱ. 7; 11. 22, ἰπ Ηἰβ ἀΔγ.-- 
Ἔν εἰρήνῃ 60 οίιίο οχρίδίηβ 'ξ: ΕΌΣ γοΟῸΡ 
Ῥοδοο-εεὶς εἰρήνην; Ὀπὺὶ ἴῃ ἐμαὶ 6856 (ἢ6 ΑΡοβι}θ 
ποῦ ]ὰ οοΣ δι ην Βᾶγθ ΟΧργοββο 6. Βοίζοσ (δ]ου: 
“Τὴ ρμθδο6θ πὶΐβ αοα δηὐὰ τὐτ τη." [ΑἸζοτά 
βυκεοδίβ, ἐμαὶ οοηβί οτίπς ἰδ 6 ἔδυ Υῖ οὗὨ ἐλ9 
Ἑδδίοσῃ ἱοηροο τ} ἰ.. 6 Θχργοδβείοη ἐν εἰρόνῃ, [89 
ῬὮΌΓΑΒΘ ΤΏΔΥῪ ἤαγο 8 ΟὨ ΔΙ 88 Ὑ6]] 88 8 Ῥγοδεηΐ 
ΤΑΟΔὨΪ Πρ, 88 ἰῃ πορεύεσϑαι ἐν εἰρήνῃ διὰ εἰς εἰρήνην, 
Αοἱβ σχυϊ. 86: 545. 11. 16; 1Κο νἱ!. δ0; τἱϊ. 48; 
δηά ἀοποίθ ἐμαὶ οὐθσῃδὶ ροϑδὸθ οαὗὁἨ ὑδῖο 8} 
ΘΑΥΠΪΥ 6800 18 Ὀυὺῤ 86 ἔδθ}9 ἐοτοίδβϑδίε.---Μ.] 
Μογο βροοϊῆο ἀοδηϊίἑοι οὗ ἀσπιλοι καὶ ἀἁ 
αοΣδασὰ : ““Βίγίνο ὑπαὶ ἰδ0 οτὰ αἱ Ηἰ5 σοχιΐηξ 
ΤΩΔΥ βπάὰ γοὺ ρῥοδοϑῦ διὰ σϑοοποὶϊοὰ." Τἢθ 
ἐπουκδὶ ἰ8 οοπποοίοα τὶ} δικαιοσύνη, γν. 18. Ὀϊεὺ- 
Ἰοΐπ ἐδ κα 80 ἰι 5 δἀἀοὰ τι τοΐθγομπος ἰο (δ 
βυ ᾽οοὶ ἀρουΐ ἰο Ὀ6 δἰαίϑαά Ὀγ {16 Αροϑβίϊο, γῖς., 
86 Ρ6860-ἀοδβ γογὶπρ δΔαϊτ ΒΥ οὗὁὨ ὑπ ἀδσθίγογβ, 
δηὰ τοΐοσβ ἰοὸ Φπτἃ0 10ϑ, Ῥυὶ Ῥοίον βίδίεβ ἔγδέ 
Βοπλοίἷπιᾳ οἷδο. [1 μ88 ἃ ζοοᾶ τη ϑδῃΐπρ Μὴ το- 
ἔθ π 66 ἴο [86 ΣΩΔΗΥ͂ ἰη 6.8] 8δπη4 Θχίογηδὶ ρεδοθ6- 
ὈΤΘΆΚΚΟΣΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ δἱ ἐπὶ (ἶτηα, ΗΘ. χὶϊ. 14. 

γεβ. 1δ. Διυᾶδοοουπὶ 89 Ἰοπρκπυδοείη 
οἵ οὖν Τιοχᾶ γοὺν δαϊναίίοσι, [866 Αρρδγ ὑπ. 
--Μ.7; μακροθυμίαν, οἷ. γ. 9; Βόοτα. ἰϊ. 4: ἱχ, 22. 
ΕΥΘΥΡΥ Ῥοδιροποιμοπὶ οὗ {πὸ ἀδὺ οὗἩ ͵υαρτηρηΐ 18 
4180 8ῃ οχίοῃβίοη οὗ βτϑδοθ ζ0Γ 6] ἸΘΥΟσΒ, 88 Ὁ 
88 ἐπ 6 Ὁ ΙΏΒῪ ΙΏ8Κ6 ἔχ ΠΣ ῬΓΟΡΤΘΒΒ ἴῃ ΒΟΙΪΏ688. 
Ὁιοι]οὶπ : “ Αραγὶ ἔγοιῃ ἱΐ, ΘΥΟΥΥ οοηγογίοα ΟἸτῖ8- 
εἶδ, τους 18 δοπγοσγδίοι, ἰδ οοπαίγαίπεᾶ 
ἰο δ τὶν ἐμὲ ὉΠ]688 ἐπ Ἰοπρβυδοχίης οὗ Θοὰ ἐϊὰ 
ἰπϑοσί ἃ ἀδυθιορημθηὺ- ΡυΟΟ688 οὗ βὶ8 δηᾶ σϑύθῃρ- 
ἰΐοι Ὀθϑίτθοη δροβίβαυ δηὰ Ἰυάρταθιί, μἿ8 σολγεῦ- 
βίοπ ψουϊὰ πᾶν Ὀ66Ὲ ἱπιροββὶ Ὁ] δηὰ {8μ6 πιειι(οα 
ἡαάδαιαθαὶ σου μδνο ονοσίβ θη δπὶ 8160." ΤῸ 
ἐδὲβ τηυδὲ Ὀ6 δά ἀοὰ (6 ορβοσυδίζοι (μπὶ βίποϑ (89 
ἰοχὶ γοδὰβ σωτηρίαν ἴῃ ζοπογαῖ, ποΐ σωτηρίαν ἽΣ 
ἐμ βαϊγαύζοη οὗ δ ῃΥ ΟΥ̓ ΒΟΥ 8180 18 Τουπάεά 08 
{818 Ἰοηρβυδονίηρ. [ΑἴῷἋος {μ18 ὀχορεβίβ, ἰἰ 18 ἀἢ- 
βουε ἰο υπάἀοχβίδηα ὙὮΥ ΕὙΟΠ ΠΥ ]ΟΥ τοίδίηβ [86 
οἷά Γαΐποσαπ σοπάοείηρ.---Μ.}] Βοοδ: “1ῈΦ 
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τηυδὲ ποὺ Ὀ6 1ἰτηϊ οα ἰο ἰΠ 059 ῬΘΥΒΟΙΒ 80 
να δὲ ἰδὲ ἰἶχμθ, Ὀυΐ γαίμονυ ὍΘ οχίαπαἀρα ἰο (᾿οδ89 
ΜΠῸ ΏΔῪ δι1}} Ὀ6 Ὀοτῃ, 17 (86 Ἰος-ϑυ δου ίηρ οὗ 
Θοὰ ῬΓΡΟΘΟΥΎΘΒ {818 Ῥγοβθηὶ ῬουἹὰ 70. ἃ Ἰοῃρ 
εἼπ|6.᾿" 
ἘνΒΏ 88 δ16ὸ οἷὐκ Ῥοϊονθᾶ Ὀσοῖμοσ Ῥε] 

εἶα τπστὶτῖθε ππἴο νοῦ .---Τὴο ἀσοοίΐνογ, ἴο 
σι βοπὶ ῬοίοΡ τ ῖογΒ, ὈΓΟΌΘΟΌΪΥ δουδβοὰ 89 ἘΡ181168 
οἵ (0 Αροβί]ο ϑὲέ, Ῥδῃὺ], δηὰ γοργοβοιιθα Ῥοὶοσ 
διὰ Ρδι]ὶ 88 οοῃι γδαϊοιπρ θ86}. ΟἿΟΣ ; οἱ ἐπὶ8 806- 
δοποὶ Ῥείοσ οἱΐθβϑ {πὸ ὑθϑιλιηοην οὗἩ 80] δβ ὁ0}- 
δττιδίουυ οὗ εἷβ ἀοοίσῖηο, δπὰ βΒμονα ἐμαί θαι 66 ἢ 
Ῥαὺὶ δπὰ Εἰταβοὶ {Π6Υ0 18 8 ἰηἰλτηδὶθ σοϊηχηυ πίοι 
οἵ βρὶγὶὶ, δὰ ἱμδὶ ἐμ ἱποίἀδπί, ταοπίϊοποα 64]. 
ἰΐ, 11, τδϑ Ἐπ8Ὁ]9 ἴο οχίϊηρσυΐδῃ ᾿ἷθ Ἰογθ. 

Ἀ58 6160, ταοϊδίϑβ, ποΐ (0 Ὑμδὶ ᾿χϑά αἰ οὶ γ Ργ90- 
οοάοβ, αὶ ἰο ἐμδ6 γι! 010 Ἵσχμογίδιϊου, υυ. 14. 1δ, 
ἰο Βοϊίμε88 ἷπ υἱϑονν οὗ 86 οοτηΐης οὗἩἨ ΟὨγσίεβί. 
θιο οΐῃ ΒΌΡΡΟοΟΘ68Β ὑμδὶ βἷποθ ἐμ6 μακροθυμία οἵ 
θοὰ ἱπ ἰγοαίθα οὗἨ ΟΠ]Ὺ ἰὼ Βοτω, ἰΐ. 4: ἰχ. [80 
Τοίδγοποθ 186 ουάθηι ν ἰὸ 1816 Εγ δι]9 ὑο {δ9 
Βοαδηδ, Ὀυ (Π9 Βυρροπίίίου ἰμδὶ καθώς ἰδ ἰο ὉΘ 
ἰδὺ5 1ἰπιϊ οὰ, ἰ8 τοης, δπὰ ἔγραψεν ὑμῖν ἰδ ἀθ- 
αἰἀοαϊγ ορροβοὰ ἰο ἰξ. Ῥοίοῦ τηυβὶ δ᾽] υὰθ (0 ΔῈ 
Βρίδι]ς οὗὨἩ Ῥαυϊ, ποι, ἴκ9 {86 Ῥτοβοηὶ Ερίβὶ]θ 
οἵ Ῥοίοῦ, ἰδ δαἀτοθβοὰ ἰο ἐμὸ ΟἸτἰβίΐδη5 οὗ Αβἰ8 
Μίδου. Το δὲν ἐδαΐ ἐμὸ Ερὶϑι]9 ἰο (πὸ ΒοΙΔΏ8Β 
Ὑ53 Δαγοδββοα ἰὸ αἀθῃ 1195 ἴῃ ΠΘΠΘΓΙΑΙ, 18 πὸ 8υΐ- 
δοὶδπὶ ἐχρδηαίϊοθ. Ηρθησο ΒΘηροὶ, ἀογμδσά, 8]., 
(δἰδκ ὁ ἰὸ 6 ἐπο ἘΒρίβι]9 ἰο ἐμὸ ἨθΌτονβ οἡ 86- 
οοαπὶ οὗ οὮ. ἰχ. 26, οο.: χ. 2ὅ, 87; οἴποσγθ, ἐἰῃ9 
Βρίφι]ο ἰο ἐὸ Ερμιϑβίϑηβ, ου δοσουδὶ οὗὨ ὁ}. ἰν. 
80; νἱ. 8; Ὁο]. 111. 4,24. ΤῊ γοΐθγθηοο 8 Ῥ6Γ- 
ΒΦΡ5 (0 11 ἐιοβο; 49 οϊίο σοῃ᾽θοίγ68 1 ΤΠ. 688. 
ἵν, 18; νυ. 11, δῃηάὰ 2 Το88. ἱἰϊ. 16: Ὀυὶ (8 δΔΌΟΥΘ 
Βδιδϑὰ γϑδϑοῦ ἰδ δρδίτιϑί {15 υἱοὺν [Ὑ 10} 8 4150 
(νοὶ οἵ ΑἸίοτὰ, γο τηϑεὶβ ἐμ οὈ᾽θοίίοι ἤουπάοα 
οἢ ὑμῖν, ὉΥ Βαγίηρ ἰμδὶ ἐπὶ8 Ερίδι16 15 δά ἀγοββοὰ 
ἰο δὶ Ομνϊδιδηθ δ! κο, οἷ. ὁἈ. ἡ. 1; δηὰ ἰδὰϊ δ]] 
μδὶ δὴ ὍὉ6 ἰηΐοττοῦ ἤγοιι ὑμῖν δπιουπίβ (0 (18, 
δαὶ ἐμὴ8 Ερίδι 9 Ὀϑιοηρα ἰ0 ἃ ἀδίθ Ὑθ 8 ἰμ0 
δα πο Εγὲβι]95 οῦθ πὸ ἸΟΏΔΟΣ ἰὴ ῬΓΤΟΡΟΣΥ͂ 
08} οὔ (8 ΟΒυγοῖθθ ἰο το ἐπο ν 6. τυτ θη, 
ναὶ σεῖο ἀϊδρογδοὰ ἱμτουρῆ, δὰ ποότὸ οοηδίἀογοὰ 
ἴο Ὀοϊοπρ ἰο ὑπὸ ὙΒοΪο Οἰιτ δεέδη ΟΠ ΌΓΟΙ.----Βοη- 
δοῦ οοποίἀοχοὰ ἐἰῃ9 τΤϑίδγθησθ ἰὼ 0 {πὸ ἘΡίδε198 
(ο (δὸ ΘεἸδίδην, ΒΡ μιϑδίδῃβ διὰ Οοϊοββίδῃβ, ὃὈ6- 
0820 δΔἀτοδοοὰ ἰο Αϑὶα Μίῃον Ομ ΌΣΟΙ δ ; ἐπὶβ ἰβ 
δ'δο ("ο ορίἷοι οὗ Ἦ ογάβιγοτι ῃ, Ὑ8Ὸ ποίϊοθ8 8180 
(λδὶ ἐυἱς ἰοχί 16 ᾳυοϊοὰ ὮὉγ Οτΐζοη ἐδ Κεοία Σά, 
βοοί. Π|,, δὰ δοοσ δὰ ὈΥ ηἷτὰ πὶ πουὶ ΘΗῪ [ιοδὶ- 
ἰδιΐοδ ἰο 8ὲ. Ῥοίοσ.--- Μ.7! 
ΟΣ Ῥοϊονϑθᾶ ὕσοῖξοι .--- Βγοίμοῦ τηῦδὲ 0 

ἰδίοῃ ἰπ [86 ΠΩΓΤΟῪ Β61η86 ΟΥ̓͂ “{6]]07-Δροδί16.᾽" 
Ἦον Ὀδδυ Ὁ] 18 0815 ἐγαϊ οὗ Ῥοίοσ᾽ β ὁμδσϑοίοσ, 
(μδὲ ΒΒ Βαυ Ὀουγοὰ πὸ Ὁ κί πὰ σϑιθι Ῥγϑποο οὗἉ [ἢ 6 
Βδ τ χοῦυκο 810} Ῥ80]}, τδο 6χοο δᾶ τη ἱπ Ηἷδ 
ἰδθοῦγϑ [Ὁ 16 Κίηράοπι οὗ Θοἀ, μαι δὐτιϊπἰδίοτοὰ 
(ὁ δὲπι, δηἃ ἐμδὶ μ ἸουΌ}}]ν δοκπον θα κοὰ μἱδ 
ἈΡοπίο]ἶο οδ]]}ἕηρ. 

Δοοοτᾶϊξηρς ἴο ἴΠ6ὸ υυνἱδᾶοσῃ --- οἰ οΐη : 
“Νοῖϊ 80 Ἰπῦ0} ῥγοδιγλίμθηοα ἴῃ Κπον]θὰρο 88 δΡ- 
ἐἰαάς ἴῃ ἰοδομίη, Κπον]θᾶζο ποῖ ῬΘΟΌΠΔΡΪ 
404] 1ῆο6 ΤῸ ἰοδοδίηρ ; ἈΘΠ66 χηΐη δέου 8] ρσυϑοθ 
δοροογἀοὰ [0 Βΐπ).᾽ ΟὨγγΥβοβίομι ἀοθ8 ποὶ ποδὶ ἰδὲθ 
ἰο Ῥγοΐοσς δι] 88 ἃ ἔθδδοβοὺ ἰο 81} οἰοσβ δηᾶ ἰὸ 
681} Βίτω (86 ἰϑϑόβοσ οὗ 4}} τίβάοιη. [Ρογοδὺρ 
«ὦ ΡΑώφρρ. 1. ἃ; “Νὼο οπὸ 19 πιὸ ὁδῃ δα] (89 
τϊοάοι οὔ (6 Ὀ]οδδοὰ Ῥδιϊ, γῇοὸ Ὀοίπρα δυβοηὶ 
Ψτοία (ο γοι! Ερίεἰΐον (ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολὰς) ἰπίο 

ὙΠ ΊΟΝ, 1 γου Ἰοοῖς αἰ σομ Ϊγ, γου τ}} 0 ΘΔ Ὀ]οὰ 
ἰο 68 Ὀυ}}} ἊΡ υπίο {μα ζαϊι ἢ." --Μ. 
κε. 106. Δα ,οἷδο ἱἰῃ ἃὁ)]} 58. Ερίβι]θα, 

Βροαϊκίΐηκ ἴῃ ἴδοτ οὗ ἴ8:656 τ ϊπᾳ68.--- Ἔν 
πάσαις ταὶς ἐπιστολαῖς. Ἐνοῃ 17 (00 Αγσίΐο]6 ἰδ γ6- 
ἰδἰποά, ψ Ηΐσ ἢ ἰβ ῬΓΟΌΘΔΌΪ δβρυγίουβ, [ΒὉΥῸ 18 πὸ 
ΠΟΟΘΒΒΙ(Υ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ Π6ΤΘ 8 ΓΘίθσΘ 66 0 8]} ἰ88 
Ἐρίδβι:οβ οὗ Ῥδυὶ 88 8 δηϊβιοὰ Ψ 8016. [1 οδηποὶ 
Ὀ6 ἀρέοτταϊποὰ ψ ΐοῖ ἐπα ΠΟΥ͂  ἸΏΔΩΥ οὗὨ ἰδ Ῥδῃ]}- 
πο ΕΡ181198 οσθ Κηονῃ ἰο Ῥοίοτ.---Ὡς 96. ἐγρα- 
ψε; περὶ τούτων ; οὔ ἰδὸ δοιηΐπρ οὗ ΟἈτἰδί, ὑπ πὰ 
οὗ ἰλ9 που]ὰ διὰ οὗ ψυμδϑΐ ἰβ δοῃποοίθα ψλ} (Β086 
οΥ̓Θμίδ : βίο δβίποβϑ ἰὼ [αἰ δηα 208] ἱἰπ ρμοοὰ 
ὙΟΡΚΒ. Ηδργο Ῥοίοσ τὶ ΓΟΙΘΤ ΙΏΟΓΘ ρδγίϊοι- 
ἸδΥγ ἰο ἰμ0 ΕΡ 8.198 ἰο (886 ΤΊ 6888] ομ 88. 
Ασουβ ὙΒΙΟΒ δχὸ δοῦῖθ ᾿Βίημα ἰοῦ 

ἴο πῃ θσχδιδῃᾶ. ----ν οἷς. αἀοΥδαγὰ: “ῬΟΙΟΣ ΒΟΓΘ 
ΤΩΒΊΚ6Β Π0 ἀϊγϑοὶ γοίοσοησο ἰο ἰδ 6 Ραυ]ΐπο ΕΡ 8108, 
Ὀυϊ ἰο 86 βυδ᾽θοίδ οὗἨ πο ἰδ 0 ἰγοαὶ, διμοηρ 
ὙῚΘΩ δΧΟ Βομθ μαρὰ ἰοὸ υπαογβίδηα,᾽ το Ὁ6- 
Ἰοηᾳδ ἐο ἐμο παίυγχο οἵ 86 Ἰαϑὲ ἐπὶ μ8.---ἰὰ στρεβ- 
λοῦσιν ; στρεβλόω ἔτοτα στρέβλη, δ ἰπδίτυμπιθπῦ οὗ 
ἰογίυγο, 8 σοοῖκ, ἃ ΒΟΡΘΎ, 8 ῬΓ6ΒΒ, ΒΘΠ0Θ 10 ΒΟΣΘῪ, 
ἰο βίσαϊη, ἰο πὶπὰ, ἰο ἐτυὶδὶ οὐ ἀϊβίοστί. ἃ ὙΘΣῪ 
βυνι κἰπς ποσὰ, ρϑουϊδν ἰο Ῥοίοσ, ἰο ἀθβοσίρο ἐδ9 
Ῥοσυοσβίου οὗ 86 βουϊρίυσοβ. Α8 ἰὸ {86 ἐδίῃρσβ 
ἰμοιχδοῖγοθ ΒΘηρ6] τοΐοσβ ἰο 2 Τίπι. 1ἰ. 18; ἀον- 
μαγιὶ, ἐοὸ 78186 υἱ ον οὐ {μ6 τὰ] οι, οὗ }υϑι18- 
οδἰΐοι ὉΥ ζδίν, οὗὁἁ Ομ τ ϑιίδα Ἰἱθοσίγ, οὗ ἐμ ὀοιῃ- 
ἰῃρς οὗἨ Απιομτίϑί, δα θορθοὶδ}ν ἰο {86 }ι8ι18- 
οδίΐομ δα δχουβθβ οὗ 18. 0]1688 οχί γδυδρδῃοὶθβ. 
86 ἱξποσαμπῖ δᾶ τπἰπ6180]96.---ΤΠὸ τοΐογ- 

6Π60 8 ῬΟΥΒΩΡΒ σϑῖμον ἰο ὑπ ἀοοοϊγοα ὑμδῃ ἐο 
(89 ἀοοδοίγουβ δηὰ ΒοΟ ὍΓ͵Β, ἴ0Υ ὙΟΙ ἰμ686 ὑτὸ 
γψνοσὰβ που]Ἱὰ 6 ἰο0 πι}]ὰ, Οἱ ἀστύρεκτοι, οἷ. 6}. 
ἷ;, 14. 
Δα εἷδο πὸ οἴδοσχ δδοσί ρῖασθα; ὡς καὶ τὰς 

λοιπὰς γραφάς. Ἦοτγο ἀροΐη {86 ΧΘίοτθμσΘ 8 ποί 
ἰ0 8 σομιρ!οιθα ο6οἸ]οοἰΐοη οἵ {80 Ὑτὶρβ οὗἉ {110 
Νον ἸΤοβιδιηθηί, ἔσομαι Ἡ Βῖο ἢ {86 ᾿ΠΊοΓΘο6 ταχὺ 
6 ἄγαπτῃ ἰμδὲ πἰ8 Ερΐβι]ο 18 οὗ ἃ Θοτ ρδυδυ οὶ 
Ἰαἰθ οτἰκίη. 96 οίίο, τὶ ουΐ βυβηοίοιΐ ΤΘΆΒΟΠΒ, 

Ὁπἀογβίδηβ Ῥαβδδζοθ οὗ βοσίρίυσο. Τμ6 Σοΐοσ- 
ΘΩ66 18 ῬΓΤΟΌΔΌΪ ἰο ἰ!6 Ῥαυ] πο ἘΡ΄8ι165, 89 
Ερ ϑι16 οὗ σ6ἴηθβ δπὰ ἐμθ Ῥγορμϑίϊοαὶ σι ρβ, 
Ἡΐοι, δοοογάϊης ἰο Υ. 2 δπὰ οἱ. 1. 20, πυυσδί ποὶ 
06 δὁχοϊιἀεά. 

Φο τποῖς οὐσῃ Ῥοσάϊτίου.-- -ΟΥ. οἷν. 1]. 2; 
Ῥουὶ. ἱν. 2; χὶΐ. 82: Βονυ. χχὶΐ. 190. Ησιμονρ: 
“ἼῈ6 Ῥοχυοσϑίου οὗ (μ6 βου ρ(ΌΓΟΒ Βα8 ἐμὶβ. σο;- 
ΒΘ]ΌΘΙΟΘ, Βἰποθ ἐμ 0Υ υδβὸ ἐμοῖς αἰδίοτίοἃ δαγίηρδ 
μ ογᾶος ἰὸ Ββδγάρῃ {μοηιβοῖυοδ ἰπ ἰμοῖσ σα ΓΠ8] 
Ἰυδϑὲ8.᾽᾽ Ἧ᾽9 ΒΑΥ͂Θ ΟΩΪΥ ἰο δά ά, (μδ. {1100 8160 Ὀτίπρ 
Ῥοχαϊ ἴοι ὁπ ἐβοιηβοῖυθβ Ῥθοδῦβο ὑμοὺὺ ἀορτὶγθ 
ΟΥ̓ ΒΟΥΒ οὗ βαϊνδίΐοῃ. 

γεε. 17. ζο, τιοχϑίοσο, Ῥοϊονϑᾶ, ἱκπον- 
ἐπρ ἰξ Ὀθέοσϑ, Ὀθυσασο, ’θοὶ Ῥοΐπᾷ 1θἃ αὐ ῦ 

τοβοῖδοσ υυλτ 186 Θτῖοσ οὗ ἴ80 ἰανν]θδε -- 

Εἴη) οχμοσίδίϊομ ποὶ ἰὸ βιοῦν {ποι βοῖυαβ ἰὸ Ὧθ 
τοδᾶο ἴο τΔΥΘΥ ἴῃ (μοὶ ΒΟΡῈ ὉΥ ἴ8:0 ΟΥΤῸΡ οἴ (Π|6 
τ ροάϊγ, δπᾶ ἰο ᾳτοὺν 'ἰπ ρτδθθ δηὰ Κηον)οάβθ.--- 
Προγινώσκοντες. ἘΒΘηρ6] Βυρρ] θα: 186 ΔΉΜΟΥ 

Ὁἱοϊ]οΐη γούοσβ 1 ἰο [86 ᾿πιμεϊποπΐ αἰξοιηρίδβ οὗὨ ἀθ- 

οορίζομ. Τ86]1,ογὰ Ηἰπι86]7 βοὶ γσγϑαὶ γδ] 6 ὁἢ ἐδ 
Γοσο  θ!πς διὰ ἤογο- Καονίης οὗ 89 Ταΐαγο. ΟΥ̓. 

ὅηο. χίν. 29; χυΐ. 4.---Φυλάσσεσϑε, ἵνα μή. Τἴδκο 
μορᾶ, Ὀ6 οῃ γοῦν φυτὰ ἰμδὶ γ6---ἴ8}} ποὶ ὕγοσι.--- 
ΤῊ. ἰδίου, ἰλ6 σοῃδίγαυοίξοι 18 ποί β'Ὠρυ δ᾽ ; οἵ. 

1κ6. χὶϊ. 15: Αοἰϑ χχὶ. 2δ:; 1950. ν. 2]1.---ϑέσμων, 

οἱ. ἐϊ.7; 1. 8; πλάνη, ὁἈ.. ἰ1, 18, οστον, ἀρ) δίοι, 



δῦ ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡῸ ἘΡΙΗΤΙΕῈ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

οὶ ἀοοορίίΐου, 88 Ὠ᾽ οἰ] οἷπ πηδὶ πίδ᾽ ἢ 8 ;---συναπαχ- 
θέντες. ΟἿ. 64]. 11. 18. ταῖν ἰὸ δὶ ἰβ βαϊὰ 
οὗ βίη, ἐδαὶ, 1κ (π6 τἰηα, [ΒΟΥ δᾶνθ ἰδίθῃ τὺ 
ΘΎΔΥ, ἴ6. ἰχῖν. 6. ΓΑΙ σὰ ποὺὶθ8 {80 ΓΘτΔΡ Κα Ὁ]0 
οοἰποίάοποθ, ἐμαὶ Ῥοίοσ, Μ6}} δοαιιδϊ πίϑα 85 ἢ 9 
ΨῺ8 ἩΪΐ (δὸ τι ησα οὔ δῦ], βου] ἃ δανθ 
τσὶ τθ (κα ποτὰ, πΈΙΘΙ ἦβ (Π9 ΥΟΣῪ ΟὯ9 υϑδοὰ ὮΥ 
ἐμαὶ Αροβί]ο οὔ Βασῃδῦδα, δἱ Απιΐοοι, τ θαι 6 σὺν- 
απήχϑη πὶϊῃ ἰλ6 ΠΥΡΟΟΓΣΊΒΥ οὗ Ῥοίον δηὰ {86 οἱδὸὺ 
76.8.---Μ.] ;--Ἴαυναπαχϑέντες, ἰοροίμοῦ πῖῖ ὑπ πὶ 
δηὰ οἰμοσβ πο ἢ 8 0γ δὰ Ἰοης βίμος ἀϑοοϊνοα, 

ὙὯὸ 1411] ἔχοι ΤΟΌΣ οὐνὰ αἰθᾶΐξαπίηθ89.--- 
ἐκπίπτειν. ΟΥ̓. 64]. ν. 4, ἰο ζ4}1 ἤγοιῃ, !'΄ἪΛΟ 6 Ὀ8ῃ- 
ϑῃϑὰ :--΄τηριγμός, ἰδ ϊπρ ἴαϑί, εἰοα δίῃ θθα ἴῃ 
ἕδῖἢ δηὰ πορα; οοῃίγδοὶ ἰο υ. 16, δῦουθ.. Ηθ 
ΤΟΙοΓΒ (ο οἷ. ἱ. 12 ὙΠΟΓΘ δ6 ἀθοϊδγοὰ Ηἷβ γοβουβ 
ἰο 6 Θδβἰ δ} ἰϑῃθὰ ἴῃ ἐμὸ ἰσυίΐΒ, Βοοθ: “ΤῈ6 
βἰδίθ οὔ κγδοο 8 ἐμ ἤογίῦγθβθ. Τόσο αοα ΗἰπΙΒΟ ΙΓ 
δ 1:6 δίγοη οἷ δηὰ οα8ι10; ΟἸ γἶβὲ (6 σοοῖκ οἡ 
Ὑ ΒΟ ΜΘ δΔΓῸ Ὀυϊ]ἀθα ; ἴθ γ0 ἯΘ δ΄ δϑδιγχοὰ ὮΥ 
[80 τίν! ορο, ἐπδὶ 411 ἰμΐημ8 τουδὶ ποσὶς ἰοζεῖδοΣ 
ἴον χοοά ἰο ἐμοῖὴ ἐμπαύ ἰονο ἀοἃ ; ἐβοῦθ ὙΘ 8.ο, ὉῪ 
186 Ῥοόοτον οὗ 6οά, κορὶ ππίο0 Βαϊ ναίοη. Α ΟἿ τὶ 8- 
(ἴα ζ8}15 ὕγοιι ὑπ|6 πἰβ οὐ ΓΟΣΊΓΟΒΒ, 17 6 10865 
ἔτδοθ, δῃηὰ πορίοοίϊηρ ἰο τγδαίο δηὰ Ῥγὰν διὰ 
ἴο διϊοηὰ ἰο (16 ποτὰ οὗ αοἂ, στδάυδ)γ γίο]ὰβ 
ἐο {πὸ οοτησιϊβδίου οὗ ἱμίθηςί μα] βη8, πδίον, 
ὙΒΘΙΠΟΣ ΌΥ͂ Βοὴθ ἱβογοῦρὮΥ ηδίυτοι ἀορτηθ ΟΥ̓ 
ΟἾΪΥ ὉΥ͂ Βαβίυ ᾿υάηηοηίδ, 9 ΘΥΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ΓΟ ΑΡ 5 
ΠΟῪ ἴῃ ἃ ΥΟΣῪ αἰβογοπὶ ᾿ἰκμῖ, δα δομδοα ΘΠ ΪΥ 

ΟΘΧΟΌΒΕΒ ΟΥ οὐδ ͵υδι18Ά.66.""--- Ἰδίου. ὟΑοτδανράὰ: 
“«Νοί, 88 βου {Π60Ὺ Θοπ]ἀ οὗ ἐμοὶ» οὐσῃ δβίγθηρίἢ 
ῬΟΥΒΟΥΘΡΘ ἴῃ ζδὶΐμ, Ὀαὺ ὈθολυδΒθ ΟἾΪΥ ἰγυθ Ὀ6- 
ἸΐονοσΒ σοπίΐηο ἄγπι ἰὸ (89 οηα.""---ΤΏ γ6 8 πὸ 
ΤΟΥ 66 ΠΟΓΘ (0 ΘΟ ἰ ΠΌΔΏΟΘ ἰῃ δομηπιαπίου τὶ 
16 ΟΠυτΤ ἢ, 

γεβ. 18. Βυϊ ΑΥΟῪ ἰπ 18:6 Α͵Ἰδ806, οἰο.--- 
αενίδου: “Ἴὸ Ὀδδὶ ργοβοσυδιίΐου 8 δοηϊίηυα) 
Ῥγδοίϊοο οἵ ἔδιί, οδοῃεπυ] σγτονί ἰπ σ,δοο δά 
Κκηον]θάρο: ἰμθ ἯΘ 8.6 Ῥσζοοῦ δραϊηδὶ 411] δα- 
8Δ}8." ΒΒ’ ΠΥ Οαϊνίη. [“Π]1αοὸ ὠπίοα εεί 
»ενδουεγαπαϊὶ ταίΐο, δὲ αϑϑίαπι6 Ῥτοσγοαδέημμγ".---Μ.1; 
αὐξάνετε. ΟΥ̓. 1 Ῥοί. ἰΐ. 2. 2 Ῥοὶ ἰ. δ; ΕγΉῆ. ἕν. 
1δ᾽; ΟοΪ. ἰ. 10. 7 στοῦ ἴῃ ἤτασο, ἱ7 τὸ δρρτθ- 
Βεπάὰ ἰξ τὴν ΟΥ̓́ΟΣ ἱπογοδδίης ἴδ δηὰ Κϑθρ ἰΐ, 
οηὰ ἱΠΠ8 τὸ 86 ὈΥΪΥΪ]οχοά ἰ0 ΘΩΪΟΥ ἰδ τροτὸ δηὰ 
ἸΏΟΥΘ τίου. ΟἿ. 1 Ῥοί. νυν. 10.---ἰΚΚυρίου Ὀδ]οημ8 
ΟἾΪΥ ἰο γνώσει ποὺ (0 χάριτι. [Τ|ι18 ἰ86 ἀουθια!, 
Βίησο {Ππ0 ρῥγοροβί(ἰοπ οχύθηβ ἰο ὈοίΒ. Τθοτο ἱπ 
Ὧ0 αἰ ουΪν 1 (89 δυθ:οοίγθ ἴοσοΘ οὗ χάρετε δπᾶ 
ἐπ οὈ͵οοϊϊγο ἤοσοθ οὗ γνώσει 88 σοῃποοίοα τ} 
Ομνείβι 18 Ὀσουρμὺ οοὖὐ““Ο,ΤΟῊῪ ἴῃ ἴΠ6 ρΚ,γϑδθ οὔ 
ὙΒίοῖ ΟἸγὶδϑὲ 18 ἐδ Αὐΐδον, ἰὰ {π6 πον] οαρο οὗ 
νΥΒῖο ἢ ΟἸσῖδέ ἰβ ὑμ6 οὈ͵οοὶ.""---Μ.].---αστοδὶ τὰ]ὰθ 
β δοὲ Βοσὸ δί (89 ο]050, 88 Ὀοΐόοτο δἱ {η6 Ὀορίη- 
πἷηρ οὗ μο ΕΒγρίδβι16, οἱ (86 ππιον]οᾶρο οὗ 86 ρογ- 
Β0}, ἰδ ΟΠοΟ, δηὰ {Π6 ὈΘμΔΙ δ οΥ ΟἸεἰ δὶ, οἵ. οἷ. 
ἷ. 2.--- Αὐτῷ ἡ δόξα. ΤᾺ ἀΟΧΟΙΟΘῪ τοΐοσθ ἰὸ 
Ομγῖϑι πὶ ῥτοοῦ οἵ Ηἰδ υἱνίπϊίγ. ΓΑΊογὰ βυρ- 
ξεδὶθ ῬΊ γ᾽ 8 Ἰοίνοσ, “ἀν ηπιπὴ Ολγέδίο φμαδὶ 160." 
--Μ.]. ΟΥ 2υὰ9 2δ; Βον. ἱ. 6; ἰν. 9; ΕΡΏ. 1]. 
21.--- Εἰς ἡμέραν αἰῶνος ποὶ Τουηὰ οΘἸΞΟΎΒΟΓΟ. 
Βοηζοὶ Ἐν ἰδίαν ἡμέρα ἷῃ οοπίγϑδὶ τὶῖ πἰμμῦ: 
ἘΠΟΡΗΪΥ ἰδ Δ ἀδὺ πνιϊποῦῦ πίραΐ, Ρυγ οὶ δηὰ 
Ῥοζροίυ δι ϑμαυτνίηρ.᾽" Ηυΐμοσ: “ΤῺ ἀδγ ἰπ 
ΜΟΙ ΟΘΡΒΙΥ ὈθχΊηΒ 88 οοπίγαδιοὰ τὶ {(1τη6, 
Ὀυὺ ποι ἀδγν ἴ6 ἸἰΚονῖδο 8}} οἰθγηϊγ 118617.᾽ 
ΤῊ δΒοϊοοίΐοη οὗἉἨ (ΐ8 ΘΧΡΥΘδδΊ ἢ ἰβ Ὀθβί ὀσρ]αἰποὰ 
ὉΥ τοΐργοῃσο ἰοὸ οἷ. ἰἰϊ. 8. Εἰοσηϊ δουηῖβ τὶ 
Αοὰ 88 0560 ἄδυ. Αὐρυβίϊπος ““1ἰ 18 ΟὨΪΥ 006 ἀΔΥ, 

δαὶ δὴ οὐοσϊ δδίϊης ἀδὺ πὶ βουὶ γοδίοεαδυ ἰὸ γτο- 
οϑᾶο ἱΐ, ἀπὰ τἱἰϊπουύ ἰ0-ἸΠΩΟΥΤΟῪ ἰο 9Ό]]οὸν ἰϊ: δοὶ 
Ὀτουρσδὶ ἔογί ὈΥ 89 Ὠδίυγδὶ δῦ, τ Μοὶ 8841} 
ΟΣ ἑδὲ ΠΟ 006, Ὀὺὶ ὈΥ̓͂ ΟὨχὶδί, (λ6 βυπ οἵ Βίκε- 
Θοῦδη 688." 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1, Ὁδοϊίοῦ 8 σΟΏΘΣΔΙΙΥ Ὀ]1ηά ἰο [80 χροββοδὲ 
σομ γα ϊοιοΒ ἱπ ἩΒΙΘΏΒ ἰὐ 5 αἰ δηρσίοὰ, ουθῃ 88 
ὑ8ο080 ΒΟΟΣ ἀ0 πο ΒΡ 560 ἐπ 7011} οἵ εἰδγηίηρ 
ἃ Ὀορίπηϊηρ οὔ ἐδὸ ποι]ὰ δηὰ ἐο ἄδην ἰδ9 δῃὰ οἵ 
ἐμὸ τουϊά, πο {86 ΔΌΒυΓΣΑΣΥ οὗὨ (Ὧ᾽ οοποϊππίου: 
“Πα ἱ ὙΒῚΟἢ δ88 πού γοὺ ΒΒΡΡομ θα υὑπὼὲ11]} ἰο-ἀδγ, 
Ὑ{111 ὮΔΡΌΘΙ ὩὨΘΥΘΤΊΩΟΓΟ.᾽" ““Ὁοα αϑ ποίτοδο (89 
τΟΥΪ 5 ἴον οἰθσηΐίυ, {πὸ Ηἰ τ β6 17, σὺ ἐλ Υ ὁο0880 
δ Ρ6888 ΔΎΔΥ. ἴῃ (Π0 6880 οἵ 6060} νον] ὰ (δεῖ 
ἯΑΒ ἃ ἰἶτ)6 ἩΏΘΗ ἰΐ ἀϊὰ ποὶ οχὶϑὶ, δοιὰ ἰδοσο π|ι}ὶ 
Θ 8ἃ ὥμιο, ὙΒ6Β ἰἐβ γῖδοο δὲ} ποὶ Ὀ6 Ἰοπιὰ. 
Ηονν ἀϊδίδηὲ βοουοσ 89 ἀΑΥ̓ οὗ ἐμ9 ἀοείταηείίου οἵ 
ΟἿΣ ΟΑΡίδ ΤΠΔῪ ὍΘ, ΒΘ ἰΐ ἄοοθα οοτηθ ἰδόγὸ ΜΠ] 
6 65 ΟὉ οασίμ, ἰὸ ουγβοῖνθα, οοσυρὶεοά, 86 πὸ 
ΔΥῸ, ὙΠῚ οχροσίδιϊοηβ δηὰ ὨΟρθθ οὗ δ Ἰοῦς 
δαΐατο. Ηοθ ἐμαί Σ0}}8 ὉΡ [86 Βοαυδσιβ 116 ἃ ζ8)- 
τθϑεὶ δὰ βοδιϊουϑ Β.Π8 δηὰ ϑδυίἢβ 1 ἀυδὶ, ΗΘ 
ΟἿΪΥ ἰβ ἐ!ο Ἰοτὰ. ΟἿΣ δβοΐθῃοθ Ὑ7111 ὩΘΥΘΥ ΤΟΔΟᾺ 
π6 ἸδῪ8 ὙΔΙΘΙ Ὀτίης δϑουΐξ ἐμο ἀοαίσαυοίου οἵ 
ΟἿΣ οδνί.᾽ ΒΟ] ΘΙ ΘΥΤΏΔΟΙΟΣ. 

2. ΑἸΙΒοῦρὮ Ἰονίης σταιτθαο ἰο 7661, ἮδΟ ζετο 
ὋΡ ΗΪΐδ 1} 88 ἃ 81}- Οὐ Ιρ᾽ [ῸΥ υ8, τη δὶ Δἴἔ6Υ 1} 
τουδὶ ΟΌΡ δβίγοηρβοβί τοοίδτο ἰο Βο] 685, δ86γρ- 
ἴατο ἰθδο! 68 υ ἰμδὺ ἐμο ἱπουρμὶ οὗἩὨ ἀδδί δυά ἰδ 
αάᾳτιηθαί, οὗὨ {89 ὁπὰ οὗ {μ6 ποχ]ὰ δῃηὰ οἰθγηὶιγ, 
ΒΟ] τηοῦο τι ἰο υἱχίδηοθ, Βουϊουδποβα, θοθεῖ- 
088, δηᾷὰ (0 ὉΘ οὐ ΟΡ χυδτὰά διραίηδὶ (8:6 ΒΟΟΌΓΙΙΥ 
οὔίμο πουϊὰ. [:ὔίδο ἃϊ βοΐ} }68 ἰῃ ἐμοῖν παο ποοάοὰ 
106 Ῥγϑ- δηπουποοιηοηὶ οὗ ΟἸσ ἰδ Β οοιηΐης δδὰ 
(9 οῃά΄ οἵ ἰμ6 πμοσ]άὰ, ἰὰὲ ἰδ ἀου!]γ διὰ ἐγθὶὶγ 
ποράρα ἱπ οὖν ἰἶΐτθ6. “Ηδδίϑηϊηρ (86 οομίης οὗ 
Ζοθυβτηιδβί ποὺ ἀαρομοσδίὶθ ἰπίο δὴ τα ραιοδὶ ἀσν- 
ἱπ ΠΟΔΣ οὗ ἰδὸ ψΨυᾶρο ὈΥ̓͂ τηυγτηυσίῃε δρδὶ πδὶ 
οἰποτα; τὸ οὐρμὲ ἐμ ταῖμορ ὍὈῸ οοουρίοά πὰ 
οἰθδυΐῃ ς ΔΎ ΔΥ δη Ῥγορδυδίο ἴῃ ΟἿΣ οἾτῃ δϊαϊσα, 
ἷῃ ογὰον {πδὺ ὁ ΣΩΔΥ Ὧθ ἔουπὰ ἱπ Ρ6806.᾽ ΕΊΟΡΟΓ. 

8. “ΤῈ6 ΠΟῪ οαγί ἰ8Β {86 οἰθσηΔ) δπὰ ομὶοΐ 
860η96 οὗἉ {ἰμ6 Κίπράοιι οὗ αἀοά, ῬΒ. χχχυΐ!. ; Κον. 
χχὶ. [ἐπΐ}} ποὺ Ὅθ υΐπδὈϊοα., ΑΒ ἰδ πδίυ το 
οΥ̓͂ ἰδ δύ δ88 Ὀδ6θὴ τῃϑδθ ἰο οοσγοδροδὰ δϑὰ 
οομὕοστο ἴ0 Ἰπ8} ἰῃ Βὲθ 78116 δηὰ δογσιυρὶ οοδάϊ- 
ἰἴοη, δὸ ἰὺ ψ}} Ὀ6 τιδο ἰ0 δοσγοδρομὰ δηὰ δοδ- 
ἴοτπι ἰο δ Ρυγὶδοὶ, τοσογογοὰ δπὰ ἰγδαϑᾶρυγοὰ 
ἰπίο ρ᾽ονίουδ γα θουβηθεθ. Αὐκυδίΐηο δἰ τοῦ 
ἰθδόῦο8 ἱμδὲ ὑπῃ6 γοῃουδίδα ψοσ]ὰ Ὑ0}}} ΔΏΞΜΕΣ ἴἰο 
(86 Ὀοάΐοπ οὗ πιὰ σοῖς ΜΣ}} κοννδο Ὀ6 τοῦθ" 
γεϊοὰ.᾽" ΒΊΘὨ ΟΡ. , : 

4. Ἐτϑῃ {89 Ο]ὰο ν᾽ ἐποοϊορίδη μο]ὰ ἐπεὶ ὑπὸ ἀδΥ 
οὗ ἐμὸ Γοτὰ, ἰπ ἩΒΙΟΩ δυσὶ χροδὲ διὰ ἀθοίεῖνθ 
ΟΥ̓ΘΩΪΒ 8.0 ἰο ὃδὃ0 ἰγδηδδοίϑα, ἰὴ Ὑῖοῖ 80 ΒΙΔΆΥ 
τα ΠομΒ τὸ ἰο Ὀ6 υάροά, τασδὶ ποὲ 06 πιϑᾶδ ἰὸ 
ἀοηοῖθ 8 ἀδγ οὗ ἔτοῖνθ οὐ ὑνεηίγ-ίουν Βοῦγα. [ξ 
οὐ γαίμοσ ἰο 6 ἰβίοη ἷπ (80 ΒοΏ 86 οὗ 8 ἀϊεὶ 
ἴῃ ἀοτγδῃ, ᾿οϊολει-ῖορ, Ζαπάεῖδς, Εἰσείεπ-δᾷ, 
ἸΘΓΆΙΪΥ, ἄἀδῪ οὐ ἀϊοίέ οὗὨ δὴ διηρίσα, ὁου ΦΡ 
Ῥυΐῃοοβ, ἡ 6., ἃ ΘΟΙΘΤΟΒΑ οὗἩ ἐδ τοργοδοιίδινυοα 
οὗ δὴ οιιρίεο, ἃ ΘΟ ΒΙΣΥ, ΟΣ οὗ ῥγίῃςἊεβ. Τξδ6 Το 

ἔδυϑῃσο ἴῃ ἰδ ἐδχὶ ἰδ 9 {86 Ὡϑῖηθ οὗ δυσὶ δδοδῖα- 
Ὁ]165, ν ἰοῖ ΔΙ που ἢ γοΐοσείηρ ἰο ἃ αν, οομ ἱπΌ8 
ἴῃ δοβδίουι ΤῸ ὙΘΘΙΒ ΟΣ τρομίδ8. Ε0 [80 ὁαῳ οὗ 
ἰλὸ Ιοσὰ ἀθηοίθδ ποῖ ὦ βἰπεῖο ἀδυ, Ὀυὶ δὲ ἱπάοᾶ- 
πἰίο Ῥοσγὶοὰ οὗὨ ἐἶπιο.---Μ.]. ᾿ 
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δ. Τἴιο Βοηδη Οδίμο] ο ΟΠυΤΟΒ ΟμδΡροΒ {89 
Ββοτὶρίυτο τὶ οὈδουγὶγ, δὰ ἤουπαβ ΠΟΙ ΟΒΔΥ 6 
ο5 οἷ. 111. 16. Ιῃ ΤΘΡῚΥ 6 ΤΩΔΥῪ ποίϊσ90, 

α. Το οοττϑοὶ ἱπιογρσοίδιοι οὗ ὑμ 9 Ῥϑβϑϑδρθ 
ΒΙΟῪΒ δαὶ Ῥοΐοῦ γοΐδυβ ἱτωτηθαϊ οἷν ἰο ἐμ αἱ - 
ΟΠ οὗἨ πυπδογβίδηαϊπς (6 Βυ ]θο 8 ἰτοδ θὰ ἱπ 
(Βοεθ Ερίδι168. . 

ὃ, Τμοθα δἂρὸ ἀἰβήου ἐο υπάἀοτβίδη ἃ Ὀθοδῦ86 
{8ὸγῪ τοϊδίθ ἰο διυΐασο οὐδθηίβ, δὰ Ὀδοδυβὸ ἰδ9 
800} -[Ὡ8π [80 68]]16ἃ ἰπῃπ τϑδβροοὶ οὗἩ ἐλ6 Ῥσχγϑάομπι- 
ὯΔΗ66 οὗὁἨὨ ἰὴ ψυχή.---Μ. ὅπαΒ ἰξ βΒο ἀπ ουὶ ἴο 
υπὐογδίδπα (ἢ 6 (ἴηρδ οὗ ἰλο Κι ρ᾽τῖϊ. ᾿ 

6. ΟΝ γγΥβοβίοσω᾽ Β 88βϑυ 100 σο δοΥ τ ρ ἐδο βοΥρ- 
00 18 ̓ γγούα δ Ὁ16, Υἱσ.. : ““Ὑ ΠΔΙΘΥΘΥ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ 
[10 0 Κποτγη δῃὰ ἰ0 ΟὟΥ βαϊγδίοῃ.--- Μ.1 18 ῥ᾽ δίῃ 
δηὰ βΒγο ἰῃ ἰΐ, 8δο ἐπδὲ 8]}, οὐθὰ ἐπὸ ὉΠ] οΔΡ θά, 
ΠΥ υπάογείβηα 1ἰ.᾽ 

ἃ. Ἰδοῦ δσὸ βοοᾶ γοδθΟῚΒ ΨἘΥ ΙΩΔΗΩΥ ὑμίηρσβ 
ἷπ ἰδθ ϑοτὶριυγοβ τὸ Βαγὰ ἰο υπἀογβίδπα. 
ΟἸΜΔΗΥ μδτίβ οὗ {μὸ ἰγυ ἢ οὗ Θοά τηυδὺὲ Ὀ6 

οἰοἰβοὰ ἱπ σοποθδ)]τηθηὶ ἴῃ ΟΥΟΣ (0 ῥσϑυθηΐ δυο Σ- 
δἷοῦ ἰο ἰΐ, ἰο Ῥγοιιρὺ αἰ] σοηὺ ᾿Ἰπαυΐγγ, δηα ἴῃ οΥ- 
ὧδ ἰο δ6 Γοβου θα 88 ἃ γονγασὰ οὗ 86 δα οἰ 6χ- 
μἰδιιοὰ ἐπ δυο βοασο.᾽᾽ Βίορου. Τδ68ο αἰ 60]- 
68 οοδίϑ'η 8 Ῥϑουϊδν δἰἰγδοίΐοιι, ἃ δύ ϊυτῖης ὉΡ 
(9 ῬΓΔΥΟΡ, 8 σοῃΐουηαϊηρ οὗἩἨ ΟἿΥ Ὑϑηϊγ, 8 60ἢ- 
οεα ϊηρ οὗ ὑπὸ (τ (ἢ ὕγοτῃ (ἢ 9 ΘΥ68 οὗἉ {π0 τη 4 ]ης. 

θ. 7 (0 ρχοπυΐποηθββ οὗ ἐπ Εγ δι 1]0 Ὀ6 δα- 
πιο, ἰὲ αὔογὰβ υ8 6 οἷδαῦρ Ῥσζοοῦ οὗὨἨ ἴδο ἔα 1}0 
Ῥτοίθησοδ οὗ {16 ΟΥἾ1108 οὗὨ 80 Τ πη ζοη δοδοοῖ ἴῃ 
τεβροοὶ οὗ πὸ Ῥϑυϊΐπο ἘΡρὶβι]68, 6. σ., οὗ Ζ6116ν, 
ἯΠ0 δΩΥΒ ἴῃ (6 77εοΐ. Ψψαλτό., 1846, 11.: “ΟΥ̓́Ι6 
ἱπεηίυ -δούθη ὙΠ 58 οομίαἰ ποὰ ἴῃ ΟΣ ΟΔΏΟΙ, 
ἰδετο 15 οὶ ὁ9 (ὉΣ ὙΠῚΟΝ ἂμ Ὀ6 ΒΒον νη ογοθῃ- 
{1818 οὗ ἰ(9 οτἱ σὶῃ τοδοιίηρ ἊΡ ἰοὸ ἐδο ρῥσχοϊθπ ἀοά 
ἀκίθ οὗ 118 σοπιροβί(1οη.᾽ 

1. Αυρυδίϊπο 8878 σοπο τ ηρ ὑ86 απθδίϊοῃ 
διιδίης ἴγοτα υ. 16: “ΒΙΘὮ ἀχὸ {π6 ἐπῆρα πδρὰ 
ἰο υπἀογβίδηα ἴῃ {μ9 ἘΡὶ511659 οὗ Ῥαὺυ]} “Εγοα 
ἴῃ {19 {ἰπ|68 οΥ̓͂ [Π6 ΑΡοβί]68, οοσίδί ῃ ῬΟΥΒΟΏΒ, 80 
ἀϊ ποὶ ππἀογβίδπα βοπιο οὗ Ῥδ0}᾿Β γαῖ ὺ ΟὈΒΟΌΓΘ 
(πιὸ οὐδεουγα8) Βοηίθηοο8, Δ᾽] οχοὰ ἱμπαὺ ἢ βαϊά, 
μὲ τ5 ἀο 6Υ]]1, ἐμαὶ χοοὰ ἸῃΔῪ αοτηθ,᾽ ὈΘΟδυ 86 
[6 δὰ κδἱἃ, ὑπαὶ ἰδ ἰδτν δηἰοτοά ἱπ, ὑμδὲ 81} 
τοῖρῃξ δρουπᾶ; δῃηὰ ΒΟΥ δἷπ δρουμάοά, {Π6Γὸ 

ἰὰ στδοθ τοῦ οἢ τρογο δΔρουπᾶ,᾽ Βοιι. ἱἰ. 8; ν. 
20.--- θὰ (89 Αροβὶ]ο Ῥαὺ] βῶγβ (δί 8 τῇδ ἰβ 
υδιδοὰ Ὀγ ἔδὶὶ (5ὲν βάεηι) πὶϊϊπουΐϊ {86 σοῦ ῖβ 
οὔδο Ἰδν, 6 ἀοοθ8 ποΐ τηθδὴ ἐβογοῦγυ, μδὲ, Τ ΒΘ ἢ 
δ ὍΔ ᾽δ8 τοσοϊγοα δηὰ ῥχοΐοββοα {πὸ 1810}, ὁ 
ΤΠΔΥ ἀοδβρίβο ἰδ 6 ΤΟΥ ΚΒ οὗ τὶ δουβηθ88; θυ ὑπαὶ 
ΕΥΟΓΥ͂ 076 ἸΩΏΔῪ ΚΠΟΥ ἰμαὶ 6 τοῖν Ὀ6 δι 18 οα ὮΥῪ 
ἴδ, ΔΙ Βοτι ἢ σοῦ οὗὨ ἰμ9 1δτν το ποὺ σόηε 
δείοτε ἰδ ἴδ ἢ. ΕῸΥ σΟΡΚΒ ζοϊίοι εἶτα ἐπα 18 
αι δοα, «ϑεσωμηί; ἡμειβοαίμτα, ποπ μγεοοάμηϊ 
ἡιεηβοαίων.᾽---Βδβῖπισο, ΠΟ ΎοΥ, ὑπ 6 ποίου ΔΌΟΥΘ 
τορυἰϊοποὰ παὰ δτίβοῃ αὐ ἰμαΐ ἰΐπιθ (τ:2Ζ., ἐμαὶ 
ΠΟΤΚΘ ΕΘ ποί Του β᾽16), {86 ΟΣ Αροϑίο]!σ 
Ἐρίβι]98 οὗ Ῥοίοσ, Ζόοῦπ, 810 68 δῃὰ 56, δροοΐα! 
οοπίοπα δραϊπϑὶ ἰπδὺ ποίΐου ; ἰπ ογοσ ἰο τηδὶ ἰδ ἢ 
δδσποδίϊυ, ἰδὲ {δὶ τ πὶ πουΐ οὐ 8 ἀ068 ποὺ ῥτοδὲ. 
Ἰπάδοεὰ Ῥδαὶ Ηἰπηδο 7 δα ἀοδποα Τα} 18} ἰο 6 ποὲ 
ἀην ἀὐπὰ οὗὨ αὶ ἢ ὉΥῚ ὙΠ ἢΐ60}} τ8 ὈοΙΐονοΒ ἴῃ αοά, 
δυὶ Βο ἀοῆποβ ἐγ Τα ἢ ἰο θ6 ἰμαΐ λεαζίλίμ απὰ 
ἐεαησείίοαϊ ζατἦ, ΟΒ6 ὙΟΥΚΒ Ῥγοσοοα ἔγουλ Ἰου6: 
ΘΒ πο πσοσϊκοὶ ὈῪ Ἰονθ,᾽ 68]. υ. 6. Απά. 
δ δεβοτίβ, ἐμδί {86 ζαϊὶν τ ἢ δοιλ6 σταθῶ ἐπίῃ κΚ 
ευδοϊοηὶ ΚὉΓ Βαϊ γδίϊου 18 80 τ οσί ] 688, ἰμδὶ 171 
ΒΑγο ΤΑ 11} (816 888) 80 88 (0 Ῥοτηονοτηοαπῃίδίῃδ, δηὰ 
Βανθ μοὶ ΘΒασίίυ, Γ διὰ ποϊ έηρ, 1 Οον. χἰϊὶ. 2; δὰ 

ἀουθύ16 88 ὑπαὺ ΤηΔ 8 11{9 18 σοοᾶ, ΠΟΤ (Δ Ὶ ΓΤ} 
Ἰοῦο ΟΣ ΚΒ, ΤῸΣ 6 Βα υ8β, “ἰ8οὸ [Ὁ] Π]}[πρ; οὗ ὑπ ἸΔῈ 
8 ἰουο,᾽ οι. χἱϊ!. 10.---Εὐἀθηογ, ὑμογοίοσο, 
ἴον {18 ΤΟΆΒΟῸᾺ δὲ. Ῥοίου ἴῃ μἷϑ βοοομα Ἐγίδβι]ο, 
ὙΠῸ δ6 ὙγὋδϑ οσδμοσίϊηρ ἰ0 ΠΟΙ Π688 οὗ Ἰ᾿ἰΐθ, δηά 
Ὑ68 ἀοοϊατίηρ ἰδὲ ἰμὲ8Β νου] του] ἃ Ῥ888 δ΄'ΔΥ, 
δηῃα ἐπδὺ πεῖν ἀδαυεηδ απα α πεῖ δαγίλ ατὸ Ἰοοκοὰ 
ἴον, ΕΟ. ΔΥΘ ἐὸ 6 δβδιγηϑθὰ 88 ἀν ]ηρσδ ἰο ἐμ 9 
τἰίοουβ; δπᾶ σοι ἈθΘ τ δἀτηοπ  Βῃΐηρ {116 1ὶ 
ἰο δοῃδίἀος ψδὺ οὐρὺ ἴο ὯΘ ἰμοὶν 118 πὰ ἐμἷ5 
ΜΟΥ], ἴῃ ογάοσ ὑπαὶ {ΠΟῪ ΤΩΔΥῪ ὍὯδ Τη869 τηθοΐ ΤὉΓΡ 
ἐδδὶ Ταίΐυσο Βαδἱδίϊοι ; δηὰ οί 8180 ασατρο ἐπδί 
ΤΩΔΏΥ ὉΠΘΟΟΪΥ τὴθ δα ἰδῖίκο σοοδδίοη ἔγοσα 66 Γ- 
ἰδὶῃ γί ΟΣ ΟΌΒΟΌΣΘ ΒΟ ΘΠ668 Οὗ ἰδ6 ΑΡοβί]ο Ῥδῃ], 
ἰο Ὀ6 ΓΘΟΚ]688 οὗἨἁ ᾿ἰνὶης γγ6}1, δα ἰο ῬΣΘΒΌΠΊ6 ΟΥ̓ 
ΒδΙ γαϊϊοη ὈΥ ζα!.}, ἢ85 ποϊοα ἐμαὶ ἰμ 6 ΔΓῸ 80η16 
ἐλίπσε λαγά ἰο δὲ ἐπαεγείοοα ἴῃ ϑιὶ. Ῥα0}᾽8 ἘΡίβι166, 
ψ ΕΟ Ὦ. τ ἢ τογαδίοα, 88 ἰλ 6} ἀἰὰᾷ ἐλὲ οἱλδν ϑογιρέωτει, 
ἰο ἐλοὶν οἱοπ αδείτ μοίοπ; ὙὮΘΓΘΘΒ, ἰῃ ἐσχυί, ἐμαὶ 
ἈΡοβῇ]ο (8ι. ἄσαιι οπἰοτίδἰ θα {Π 8816 ΟΡ᾿ΠΪΟῊΒ 
88 ἰμ0 χοϑί οὗ 9 Αροβίϊθβ δοποογηΐῃρ Οἰο Πα] 
Βαϊ γαϊϊου, διὰ ἱμαΐ ἰΐ τσουἹὰ ποΐ Ὀ6 μκίγϑῃ 0 8 
Βυὶ ἰο 186 ψῆο ᾿νο γγ6}}1. ΤΒὺΒ ἱπογοΐοσο Ροίοσ 
ἩΥϊίο8.᾽ Αὐυρυδίϊπο ἔμβοὴ αποίοθ (818 ΟὨΘΡ ρου, 
νυ. 11]1--18.---Αὐρυπίϊηο, ἐς βάδ ἐἐ ορεγίδωδ, ο. 22, 
οἃ. Βοποά. θ, Ρ. 808.--Μ. 

[8. ποτα δνοσίμ, τιο οἱὐθβ 89 ζοσοζοΐῃρ Ρ85- 
8810 ἔγομι Αὐρυδίϊηθ, ρῖνοθ 8180 ἐμ6 ζ0]οστίης 
86] 8016 οὗ (88 ἰοβ  ἸΠ ΟἿΥ οὗ Ῥγορμοίβ δηὰ 
ΑΡοβί]οβ ἰο ἐμο δυϊμοσὶγ οὗ ΗοΙν βοσὶρίυσο: 

ΤῊ6 ρῥγορδβοὺὶ Μαϊαοὴὶ ο᾽οθθδ {89 δποῦ οὗ (89 
Οἱά Τεβίαπιεπί ΌΥ 8 ΒΟ] ΘΙ ΔΡΡΌΘΆΙ ““ἰο πο ΔΚ οὗἁ 
Μοβϑδ, δηὰ ἰο ἰδ βίδίαΐθβ δπὰ ᾿παριηθηίβ.᾽" Ηθ 
ΒΔΥ͂Β: “" ΒΟΙΏΘΙΌΟΥ ὑπο ῃ,᾽) (Μ4]. ἱν. 4.) 

ΤῊο Αροβίϊο διὰ Ενδηροὶ δὶ δέ. υολη οἴοδβοβ {89 
7ρεν φοδροῖν αὶ! ἃ ΘΙΤΆΣΔΥ τούίρσθημσθ. “1.686 
ἐπΐηρσθ Δ.Ὸ τογίζοα, ὑμπαὺ γ8 τοῖσι Ὀο᾽ῖονο ἰδαΐ 
ψοθβ 8 ὑπ ΟἸγὶδι, {89 ἔοῃ οὗἩ Θοά, δηὰ ἐμαὶ Ὀ6- 
Ἰἱονίης, γ0 τορι πδγὸ ᾿ἐΐο ὑἱπγουκ ΗΒ πδπι0,᾽" 
ΦόΒῃ χχ. 8]. 

ϑ8ι. Ραμΐδ, ἰλὰ9 Αροδίϊθ οὔ ἰμὸ αδμ 9 που]ά, 
οἴοβοϑ λὲ Ερίφιϊοδ τὶϊῃ 8. ἐδ ΠΟΥ ἰὸ ἐδ Ββυβδῖ- 
ΟἸΘΩΟΥ͂ πὰ ἱπδρί δίΐϊου οἵ Ηοὶγ δοτγὶρίατο: “ΑὈϊὰθ 
ἐποὺ ἴῃ {μο86 ἐπίπρβ το ἰοὺ μαδὺ Ἰθδυποά, δοα 
νοχὶ δδβυγοᾶ οἵ, Κπονίης ἥἴτοτα σβοῖὰ ἔμοὺ ἀἸἀ8ὲ 
Ἰοδγῃ (ποῖ: δηὰ {δπαὶ ἔγοτη ἃ Ομ τ]ὰ ποὺ Κπαονγοδὲ 
(86 Ποῖν δεγίρίωτεε, τ ΪΟἢ ἀγὸ ἐδο ἰδῖηρβ ἰδὲ 8.6 
ΔΌ19 ἰο τᾶ κθ ἐμ6θ τυῖδβο υπΐο βαϊνδιΐοη, ἱβσου 
ἔαϊι ἃ ἐμαὶ 8 ἴῃ 7268ὺ8 ΟἸχῖαὶ. ΕσΥ δουίρίιγο, 
Βοΐηρς αἰγίποῖν ἱπμδρίγοα, 18 8180 ῬγοβίβΌ]6 ΤῸΣ 
ἀοσίσῖπθ, ζῸΣ τορσοοῦ, [ὉΓ οογτϑοίζοι, [017 ἱπβίσυσ- 
ἰΐοα ἴῃ τἰρὐοουβηθβδ, ἱπ οσάὰον ἐμαὺ {89 τηδῃ οὗ 
αοἄ τπιᾶγ ὯὍθ Ῥογίεοί, ὑβτου ὮΥ ΔΤ ἰβοα ἀπῖο 
ΘΥ̓́ΟΥΥ φοοά ποΥκ,᾽ 2 Τίμῃ. 111, 14.17. 

5ι. Ῥείεγ, Ἀδγο, ἱπ ἴκΚ ΣΩϑΉΠΟΥ Οἷοβοδ 18 
Εν οῦοβ τὶ 8 ΒΤ 1]18 7 ἐχδοχίδίϊου, πὰ τ 8 
παττιὶπρ οκζαϊηδὶ ροσυθσβίοη οὗ βου ρίυσο. 

Θέ. υάε αἶθο οἴοβοβ ὑπὸ Οαίλοίἑε ᾿ρίδί18 ΛΒ 8 
τηοιαθηΐο ἰο δΐβ8 τοδάδσθ: “ΒΘ ΘΩΌΘΡ Υ6 ἰδ9 
ὙΟΓΔΒ Βρόκϑῃ Ὀοοτο ὈΥ (86 ΑΡοΒί]68 οὗἩ ον Ἰμογχά 
Φοδβυδ ΟἸχῖβί,᾽" συάο 17. ᾿ 

1μαβίϊγ, (89 Αροβίϊο δπὰ Ευδηροῖ δὲ δέ. ὑοῦη 
οἴοβοβ (6 Αροσδῖγρϑο σὶτἢ 8 Ῥσυουλῖβα οὗ Ὀ] οββίπς 
ἐἰο ἐβοβθ Ὑὼὼ Κϑὸρ ἐΐβ βαυΐηρδ, δηα ἃ οὔσβο Οἱ 
ἰ8ο8θ το ἰδ κα ἔγοτῃ 1ΐ οὐ δαἀὰ ἰο ἱΐ, βου. χχὶΐ. 7. 
18. 19. 
Τὰ (ἰδ ἀπίῖο8 οὗ ἐ!ο Ο νυ βιΐϊδη ΟΠΌΧΟΝ, 88 ΄ 

(186 Θυδτιάϊΐδη οὗ ΠΟΙ͂Υ δον ρίυτο, δμὰ ἐμ ἀυϊὶο8 
ΟΥ̓ ΘΥΘΣΥ ΠΙΘΙΡ ΟΣ οὗ ὑπ 6 ΟΠ το, 88 Ὀουπὰ ἰο Χ0- 
οοἶγο, ἰο τηοἀϊίδίθ ρου, απὰ ἰο ΟὟΘΥ ἰλ6 τχὶϊ θα 



δ2 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΡ ἘΒΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΡΕΤΈΒ. 

σοτὰ οὗ ἀοὰ, δ΄ΓΘ ΒΟ] ΘἸΔΏΪΥ ἱπουϊοδίθα Ὀγ (86 ἴδ γο- 
Ὑ6]1 γοΐθϑϑ οὗ ρσζοόορμοίδ δὰ Αροβί]δδ. 

Ῥγορμοίβ δηὰ Αροβί!οθ Ῥ888 ΔΙΌΔΥ [0 δ: οί Ὁ 
ἀπά α ὈοίίοΣ νου]. Βαὶ (89 πογχὰ οὗ ἀοά, ν΄ὶϊ- 
ἔθ ὈΥ͂ ὑἐμοῖν ἱπβίσυτηθηία)ν, Θμἀυχ οὶ ἸΌΓΣΘΥΟΣ, 
1 Ῥοίοσ ἱ. 26ὅ.--Μ.] 

ἨΟΜΙΦΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ. ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΏΘΙΘ 8 8 ὑποίζοϊὰ ἀδγ οὗ ἰμ6 Ἰωοσά, ἃ ἀδγ οὗἉ 
ἮΪ8 ἸὨΘΓΟΥ͂ ἰπ τ ΒΙΘᾺ Ηδ 8.1}} ΟΘΘΌΒΟΒ ΒΙΏΠΟΙΒ (0 ὈΘ 
Ὀϊαάοη ἰο Ηἰ8 Κίηράοπι Ὀγ ἰ!9 πογὰ (Ργϑδοβ θα), 
2 Οο5. γνἱ. 2, δῃὰ 8 ἀδγ οὗ στἰ κι θουβθη 688 δηἃ ν ταί 
(Αοἰβ χυΐ!. 81), τ θὰ 88. 1.8 σϑσῖουϑ στδαδιίϊ ο.8 
δΔηὰ αἰνἼ 8: 0}8.--- αὶ 8 ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ ἰὸ ταὶοίηρ 
δηὰ ὈΘΙΩ6 ῬΓΟρΡΟΣΟα 00. (86 δοιιΐηᾳ ἀΔΥ οἵ (89 
Τοταὰῇ [ΓΚυκο χὶϊ. 89: 1 ΤΉρΕΒ. νυ. 6. 4: Μαϑί. χχὶν. 
88; Βον. χυὶΐ. 1ῦ.---ὸ οαπποὺ ὯὈθ ἐΣγδηδὶδιθα ἰπίο 
ἃ οἰδίο οὔ Ῥοδοῦ, σοϑδὶ δηὰ ΒΡ 688, Ὁ}}088 ὙὙ6 
δν Ὀθ6η ρυγὶῆοα τὶ 1 ὉΥ βαποί δοαιΐοη οὗὨ (ἢ) 
ϑρ σις, δι ἃ [ΠΥ Δ Ι.Ϊ86 ἃ ΟΟββδίϊοη Οὗ ἐβ 9 ΟΡΤΟΔΟΪ6Β 
δηὰ δοουβδίϊοῃβ ἱῃ τοδροοὶ οὗ (8 ὑγαηΒ τ ΒΒ, 0.8 
οΥ̓͂ νι ῖο ἢ} ὁ 670 χυ}}{γ.---Ἰ7 ὍΥ σΒΥΘΙΘΒΒΏ 985 Οὗ 
᾿παἰβογοίϊοι Ἧ σοηίχδοὺ Οη00 ΤΏΟΥΘ δροίβ ΟΣ Ὁ]6- 
ταΐΒ 68, 1οἱ 8 μϑδοίθῃ ἰοὸ {ῃ6 οροῃμϑαᾶ ἐουπίδὶη 70 
811 υποϊθδηῃ 688, ὑπαὶ τγ)1ὁ ΤΑΔΥ Ὀ6 οἸοδηδοὰ ὮὈΥ (9 
ὈΙοοα οὗ Φ9ο688.---ἸΥ 41} (δἱη κχ8 8881} ἀΐββοτο ἰηΐο 
ἔὅτο, {η9 ἰάοἷθ οὗ βΒϑουγθ 195 Ὑ11}1] 8180 ῬΟΓΙβἢ. 
Ηον 11} 18 ἰὰὶ ἢ 8, ἸΥ τὸ δύο ποἰπίηρ ὑ(μδ( 18 
ἄγο- υοοί!---Τ 9 ΟΠΪΥ͂ 685 οὗ ΟδοδρΙη ἰδθ 
(ΟΣΤῸΡ οὗ (19 δοταΐης οὗἨ Ομ γὶβί, 15. 8 ΠΟΙ γα] 
διὰ ροἀ]ποββ. Το ΓΌΣΤΔΘΥ Τοἰδίθβ 9 ΟἿ ΒΟΥ ΘῈ 
δα οογίεν ἰἰηρδ, {86 ἸδιίοΣ ὑοὸ οὖν σοπάυοί ἰο- 
ψαγὰβ 6οα.--- πο ἀοθ8 βδυδιοϊομ Υ Γοϑ) το ἰδ 
θηὰ οὗ 811 ἰΐηρβ, τ οὶ 88 σομθ ηἷσῃ, διὰ 
γΥΒἾ6 ἢ αὗἶον ἔμ ἀοδὶἢ οὗ (16 Ὀοὰγ τ 888}} αυΐοὶκ- 
Ἰγ Ὀ6 πιδθ ἰο τηθοί---Αοσογάϊηρς ἰ0 ΤοΡί] ἴδ Ώ, 
{λ6 ῥυἱπιϊεῖνο ΟὨγ  ϑεΐδπβ ότο οπὶ ἰο ὈΓΑΥ͂ [ῸΣ 8 
Ῥοβιρομοσηθηίΐ οὗ 89 οαὰ. Τμὸ ὉΠΌΣΟΣ βίηρθ: 

Ἡδοίοη, Τοοτγὰ, ἴδ ἡυὰὐκηπιοηί-ΔΥ, 
ΤΥ σἱογίουσ οΘουπίθηδηςθ ἀἰδρίαγ:; 

Εἰ, δον ἩΥΥ, εἰΐ εἰπε Οενίολί 
ΣαῖΣ ϑεϊη Πείη Ἀετγιον Απρεείολί; 

ὑυοῖ δοηι θη β δΓὸ νψγ6]] Του 9ὰ.---Τ 6 Βορο οὗ 
(αὐ πον ἩΟΣ], ὙΒοσοῖῃ ἀν 6 }]1ο ἢ ροσίοοι σὶι- 
θοῦ 8ῃ688 δηά οοῃπίαπὶ ΟΥ̓́, ἃ οἱ οὗ τη68}}8 οὗ 60}- 
ΒοΪδίΐομ δλοηβ 411] 186 ἰγῖα]8 δορὰ διδοίη οὗἁ 
118 ῬἩΟΥ]α.---ἰὸ 18 οὴ9 οὗ (86 οι] οΥ δἰπιδ οὗ Ὀ6- 
᾿λόνοτ ἰο εἰσὶν (μδὲ ΒΟΥ ΔΙ͂ΟΣ (ΠΟΥ τδῪ Ὀ6 Τουπὰ 
Μ  Βουΐ βροὺ Ὀοίογο 89 οτὰ.--- ΠΟ Ὑ111 Ἀθγθ- 
δΙΟΣ 6 Τουπᾶὰ τἱιϊδουΐ δβροί ᾿---ΤῊ6 Ἰοη κ- δυο - 
ἱπρ οὗ ἀοα οὺν βαϊνδίίοη δηὰ ἐμδί οὗ θγ Οἰ ΘΓ. 
-- Βεδα {1 Θχδτρ]ο οὗ Ῥοίορ ἰὴ δὶβ δἰεϊυὰθ ἰο- 
ὙΔΣὰ8. Ῥϑυ)].---ΗΔΥΙΏΟΩΥ διηγοῦ ἐδ ἰοΔοῦΥΒ οὗ 
186 ΟΠ ΟΤΟῺ 18. 88 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 88 ἴπ6 οϊπὲ ορογαίΐοι 
Οὗ {86 ΤΩΘΙΌΘΤΒ Οὗ ΟΟΥ Ὀοάγ.---ἴὁ ΒΟΠΟῸΡ (89 
εἰδιδ οὗ ἀοἀ ἴῃ οἰδοσβ, ἱβ ἰο βομῃοὺν αἀοἀ ΗΣμθΟΙΓ, 
-Ἰλ9 ἔοτ σου οὗ ἃ ἰοδίδιιοαὶ (.ν1}}} τ 10} ἀΐδ8- 
ἀμίον οὗ δὴ ΘΑΥΙΆ]Υ ἱπ ΒΟΥ 8066 18 8 τοδὶ ΟΥ̓ Π6, 

ΟΥ̓́ ΧΩ ΘὮ στοδίογ 8 (86 βἷῃ οὗὁἩ ἰοβθ Ἧ8Ο ἴογζο 
διὰ ἀϊδβίογί {μ6 Τοβίβπιοηὶ οὗἉ (116 Εἰοσ 8] αοά.--- 
ΤῊ ζγδοθ οὗ ββιθαϊββίῃθθβ βῃουἹὰ Ὀ6 ἀδέϊγ ἱπὰ- 
Ῥὶοσθὰ ψ| θαγηθδὺ ῬΤΆγΘΡ.--- 0 σγδοὺ οὐ Θοὰ 
δα Π0 Καον]οάρο οὗ 768ὺ8 Ομ νὶδὲ δσὸ ἰπὰϊΐβ880]11:- 
ΟΪΥ͂ υαπῖίρα.---ΟὨΥ]δί 18 ἀ0}γ ρον δοὰ ὮΥ 8, ἱΥ νγὸ 
δοκπον)θάμο, ρτϑὶϑο δηῃὰ ρ00}1}8} Ηἷβ ὈθποΙί8. 
ΞΤΑΠΚΡ:-- λὺ πιυδὲ Ὧ6 8 ἴθαυι ἀᾶγ; ἘΒῸ 

ἄοοθ ποὶ ἔγϑπι]9 δὶ 186 Ὀἱγί ἢ -Ῥϑημ8 οἵ ἰμ6 1δδί 
ὕμθ8 Βυὶ γὺ ΠΟΙ ΟΏ68, χο)οΐσθ, Εἰ ὉΡ γοὺγ 

Βοδάβ, ὉΣ ὙοΟΌΣ γϑοὰἀϑιρί οι 18 εἷσῃ. Κα. χχὶ. 
28.---Μοη, Ὀ9 τιοάδοταΐθ ἴῃ Ὀχουτ πη; κατιτηοπίδ, 
ἧπ Ὀυϊάϊης Ῥδίδοοβ, ἱπ Ῥυσοδδδῖηρ Ῥγθοΐουδ 
ἰΐηχθ. ΕὝΘΥΥ (ΐηρ, οὐ ἰμ6 τηοϑὺ Ῥγϑοίοιδ, 
τηυδὶ Ὀ6 σοηϑυπιοα ὮΥ ἢγθ ἴῃ {89 148. ἀδΥ, 1 Οον. 
Υγἱ!. 80. 81.---Τὴο οοῃδίδηί Σοοο θοϊίοη οὗ {86 ἰδὲ 
δύ, ἱπ τσ ϊοῖ Φ68ὺ8 ΟἸγῖϑί, (86 τὶ ρσεμίθοιβ δυΐζο, 
Ψ|}} σῖνο ἰο ΟΥ̓ΟΣΥ Ιη88 ἷδ ἀτ|ο γονδσα, 18 ἃ ρὸν- 
οΥα] ἱποθηΐῖνο ἰὸ μοάϊΐηθδδ, ἘοΟ]. χὶὶϊ. 18, 14.-- 
ΒΘΩ ἐπ6 οαΥΘἢ5 δηὰ (9 ϑδσίῃ 8}}8}} δδγε 
Ῥδεδϑὰ δια, ὈΘ᾽ 1 συγ Μ111} θυ γ(61688 Θοπι6 ἰο 
ἃ τηοϑὺ ἀοἸ σι Ὁ] Ρ]8οθ, ΔΙ μου ρἢ τὸ ὁδοί ΠΟΥ 
ὨΒΙΩΘ ἰὑ ΟΥ ἀσδβουὶῦο 118 σἴοτγ, 1 ΤῊ 688. ἷγν. 17.--- 
ΤΏΟΘΘ ἯΒΟ ἀο ποὲ ρυγδαο τὶ ὑθοῦυΒ 688 δῃὰ δ0]}- 
Π6ΒΒ ΠΟχΘ, Ὑ1}} ποί ὃ6 Ῥγοΐογσγσοὰ ἰο ἐπ6 δϑοὰϑ ἰῃ 
1.6 ὩΘῊῪ ΠοδΥύθα οὗἉ κἼΟΥΥ, δηὰ βὲ}}} 1658 ὍΘ Ῥοστοὶ- 
ἰοὰ ἰο ΘῃοΟΥ͂ 18 ρΙθαβυτοθ, 1 ον. νἱ. 9.--- Το 
Ῥαιΐθῃσο δὰ Ἰοηρ-δυοσῖηρ οὗ Ομ χίδὺ ἐπ ΟἿΣ ῥγὸ 
ΒΟΙΎΔΙΪΟΩ ; ΤῸὉΥ ὙΘ ΟὟ ἱξ ἴο ΗΒ ΙΠΘΓΟΥ͂ (δδί πὸ 
ΓΟ ποὲ σοπδυμιοᾶ, ἴδῃ. ἱἰϊ. 22. ---ΠΠ ἸΠΘΓΘ ΔΙῸ 
ἀδΥὶκ Ῥδδδδροδ ἱπ Ηοὶν βοτσὶρίυγε, (86 ἀδυκηρδ 
δ ποὶ ᾿Βίσίπδίο, Ὀυὺ οχίγίηβῖο, (μδὲ 18, τι τϑδροοί 
ἰο {π6 Υοδὰϑυ δπὰ δὶβ δὶς υπαἀοσδίδπαϊηρ, Βαϊ 
ὧν 18 οἷοδν δπουμὰ ἰῃ (86 ογάονς οὗ βαϊνδίϊοαῃ δδὰ 
θίοσῃδὶ 116 ἰο αἰϊθποθ 811] ὀχόυβοϑ, Ρβ. οχῖχ. 105. 
--ἸΥ ΗοΙγ δοχίρίυγο βϑϑιὴβ (9 Ὅ0 ἀνεὶς 676 δηὰ 
{βογο, 6 ποὶ οὔομαορά αἱ ἱΐ, δΔηὰ ἰδ κθ οδὸ ηοί ἰὸ 
ἀοβρίδοϊξ; Ἰϑᾶσγῃ σαίθμον ἱὑμεγοίγοιλ ἐΐβ δ ὉΠ Υ 
δὰ ἰδγ Ἰον ]ποδθ, θα ΘΟΥΟΡ ΘΟΔΓΟΝ ΙπογῸ δηὲ 
ἸΏΟΤΘ 8ΠΗ͂ ῬΟΣΒΟΥΘΥΘ ἰἢ ῬΥΔΥΟΥ; ἔμ ἰδοὺ Βδεῖϊ! 
οὶ ΤΏΟΤΘ Ἰ᾿ἰμδί: 88 [01 ἰδμὸ τοδὶ, ἰὸ ν 111 Ὀ6 χοὸ- 
βοσυρὰ ἴοσ ἰμὸ ρογίοοι πον]οάχζο μοὰ Βμδὶὶ δἱ- 
ἰδίῃ ἱπ Ἀθδυϑῃ, 1 Οοσ. χὶϊὶ. 12.---Α ρόσνοσιοα πἢ- 
ἀοτβίιδηάϊηρ 5068 ΖΘΏΘΓΔΙΥ Βαηα ἴῃ πδηὰ ἢ δὴ 
ΟΥ̓ νν]1]].---ἼὙ7 (δ0 8 γιδ, ἩΘΙΟΣ (ΠΟΥ δχὸ οἵ 
αοά: ἐξ πο, μοδσίζοι ποὺ ἰο ἔλθη, ἀο ποῖ (ὉἸΟΥ͂ 
ἰλθηι, πὰ 1οὲ ἐπθιὰ ποὲ ἀδοοῖγο ἰδθ6, 1 ΟΟΣ, τἱ. 9. 
--Α βίσοῦς ζοσίσοθβθ Ὡθ0Ἃ8 ἃ υἱαὶ δὶ δηά 110ῃ- 
Βοδσγίϑὰ οδοτπηδηάον, οἶδ ἰξ ΜΠΙι Ὅο Ἰοοὶ.---Ἰκὲ 
πα ἐπαΐ δἰδηά οί ἐδ ῖο μοοὰ ]1θ8ὲ ἢ ζ8]1, 1 ον. 
Σ. 12. αίοὶ !--Το80 ὙΠῸ ΔΥΘ τοὶϊπαϑα ποί ἰὸ 
[4}} ἔγοιι ἐδμοὶν οὐσῃ βἰο δδίηθθδ, τηδὶ δύοντα 8]] 
ἰῖηρκβ ατὸν ἴῃ ἰλ0 αταοθδηᾶ Καον]θᾶρο οὗ Οσὶδὶ, 
ὅπο. χυϊὶ. 8. 

ΞΤΙΕΒ :---ἸΓ ὙΘΊΩΔΥ βἰ σἢ ἰῃ ΟὟ ΟὟΤῃ 6886, ογὰ, 
ΘΟ,ῺΘ ΒΡΟΘΙΥ ; τησδὶ νὸ ποὺ, ὁπ [8.9 ΟΒΟΙ δπα, 
ῬΥΓΔΥ Ὀθόοδυβο οὗ ἐδ9 υπροάϊγ, [μογὰ, δῦ Ρ8- 
ἄθῃοθ. Εχδηιρὶοα: ΑὈσγϑθδηι, Φ02Δ}.---οοῖς δὲ 
811 (80 ΦΊΟΥΥ οὗἉὨ {μ18 ῬοοΣ του] ὰ σὰ ἢ0 οὐδοῦ 
(δουκμί (δὴ ἰμ9 Κηον]θάκο ὑπαὶ 41} 18 ἀοδι ποὰ 
(0 Ρα88 ΔΎΘΥΙ 
ΕΙΚΟΒΒ:--Τταθ ῥδτὶ οὗἠἨ ἔγιϑηἀδῃρ δποηρ 

Ομγἰ δέοι, ὑο ϑτῖ 056 ΔΕΟΙΒΘΓ.--- ΑἹ] [86 ποίΐ008 
οὔ (6 Ἡοὶγ ον ρίυτοβ σδοποοσηΐηρ ἔπίατο 
ἰδίηρθ δΣὸ αίνοῃ ἴο υδ ἰμδὺ γγὺ Βδου]ὰ ὈΘ οῃ ΟἿ 
ἄυδλτὰ. ΤΒΟΒΟ ὙΠ0 ΟΠ]Υ͂ 080 ὑβοτῃ ἴοὸ ρστδι ν (ΒΟῚΣ 
ΟΡ ΟΔΙΥ, ἀθρεῖνο ἐπ θπὶ 8}} οὗ ὑποῖν Ὀοδὲ ὑγορεῦ- 
ἐἶο5. οὗἨ 5810 δηὰ Ἰἰρῆι.-- -Τ Ὡς του πο αἵ 189 
ἱοκοὰ δηὰ ἐπὸ αἀἰνοσδιι ν ΟΥ̓ ἰδ6 ᾿πδισυπιοηίδ 
ὙΓΟΣΘΌΥ ΟΥΤῸΣ ἰΒ ΘΟ οΥΘα ἰο0 πιϑη, οομδίλαϊο Ὧ0 
Β128]1} ῬΟΘΡ οὗ ἀδοορίΐου.---Ηονν ΤΔῺΥ 8 Ρο58δ68- 
βίοι, ἰδ οὐ᾽οοὶθ οὗ ἀουδὲ, αἀἰβρυϊθ δηὰ οοδίγ- 
ἀϊοίΐομ νν}}} Ὀ6 βαυϑὰ ἴω 186 ἀδὺ οὗ οἰθσηϊ δ 

ΒΙΟΗΤΕΒ:-- Υο ἰμαῦ δ΄γὸ ζογιϊθοαὰ πὶ βοῦυ189 
Βογὶρίαγρ- συ δηὰ ἴῃ (86 ἀοοίτῖηθ ἴῃ Οτδὲ, ΣΘ 
ἴπ (86 οἱἐγ οὗἉ τοΐαρο, οὗὨ νυ λυῖσιι (Ἀ0 9 6 τὶ 6Η7 οὗ 
τοίυρχο 88 α ἰγροΐ Νυπιῦ. χχχυ. 

ΚΑΡΥΡ:---Ἰὴ (6 ρτοαὺ ῥσοσϑβϑ οὗ οουιδυρίοα 
86 ϑασί Ὑ111] δχρογίθῃοθ (89 ζαίο οὗ οτὸ ἩβίσΒ 
οοπίδίῃβ δῖνος διὰ χοϊὰ. ΤῈ ατοες, ᾿ἰκμὶ δηὰ 



ΟΗΑΡ. 1ΠΠ. 10-18. 

ἔοστηἶοθβ Ῥασχὶϑ ΔΘ οοῃδυτησα, ἰδ9 Ῥγϑοΐους διὰ 
᾿ἰκυνεἰνίης ρατὶδ δῖῸ Ῥχοδβοσυοά.-- - 16 θα σί ἢ ν1}} 
δο 8 κτοδὶ 1 ὐ ὌΘΑΡΟΣ ΘΟΥΤΟδροπαάϊΐης ἰο ἰδ0 
Ἰιχιὶ οΥ̓ ἰδο φἰοτ δοὰ τοδυσγθοίϊου Ὀο(198.--- [ἢ 
ἐδ ἀοϑοσιίπρ ἰδὸ κἹονὶ δοδίΐοι οὗ ἐδ9 

ἷν ἰ6 αἰ ουϊὲ ἰο ἀδίοττηΐηθ ΠΟῪ τῦθῖ 6- 
Ἰοηζϑ ἰο 89 τοπουδίζοῃ οὗ {86 ϑαγὶ ἀυγίηρς ἐδ 6 
το  ΠἸοπηΐἷ4] κίπράοσι, δ ἃ μον τυ 6} ἰο ἐμ φὶοτ!ῆ- 
οδίοι οὗ 9 ΘῈ θασί.---Ἴ 8 ΘΑΥΓΒῚΥ 18 80 υῃ- 
οἴοδῃ ὈΘΌΤΟ ὑπὸ ὯΟ] 688 οὗ αοἀ ἐμαί ἰὲ τηυϑὲ Ὁθ 
Ὀυγιοὰ τι ἄγο, ΒΟ δῦ Ὑ6Θ Βυδοχ ΟἿΣ δρ τὶΐ 
ἰο ὉΘ Ἰἰπκοὰ ἐο ἐἰμ6 Θδυ δ ]γ 7 
1500 :---Οὗ ὑμὸ Βδ᾽ γαϊζου, τ ῖο ἢ ὙΡ ΣΩΔῪ αἰἐδίῃ 

στο ἰα {πϊ5 1176.---Τ)ο ἵππον δοϊηρ]οίΐου οὗ ἰδ9 
οἰσοηβ οὗ ἱπ6 Κίηκάομι.---Τ 9 δα]αϊαίου οὗ ἀ6- 
Ῥοσιϊπρς Ομ γἱδ ῖδη8.--- 89 τοπογδίϊοη οὗ ἰμ9 που]ὰ 
δὲ (16 οοταίπρ, οὗ ΟΒτὶδί. 

[58ΠᾺῈ} :---Βὸ χοδοοίίΐου ἱμδὲ οὖν [ογὰ, γὴο 
ἐδπι9 ἱπίο ἐ!6 τον] ὰ ἰο ἀϊΐθ 0. ἐι:0 δ'πδ οὗ τηδῃ- 
κίπάὰ, 8 ὉῪ Ηἰδ8 γοδυττϑοίζοι τπϑθ υὰσο οἵ (Π9 
ποιὰ, ἀοἱ} ποὶ δογα τηϑδίίοσ οὗ ζγοδίοσ ὑθσσοῦ 
ἰο Ηΐ8 ϑμοηιΐοδ, ὑἰδδῃ ἰδ ἀοο8 οὗ οομίοτί ἰο Ηἰβ 
ἐτϊοηβ δηὰ ζο]οοσθ. ΗΟ τοιδί ἰΐ γογίγο ἐδ 6 
βοοτί οὗὁἨ ΘΥΟΣΤῪ δοποαδί Ομ τἰδιΐδη, δα ϑησουζαρο 
δῖ ἰο 0 ὁ μέθη ιν δηὰ σμΘΟΥ ΠΥ ἰπ (λ6 Β6Σ- 
Υἱοῦ οὗ ἷβ Μαδίος, ποὐνὶι δίδηαΐηρς [1.6 ΤΩΔΗΥ͂ 
ἔτ! }1ὁ5 δηὰ ἑηδγιηϊοθ ὑπᾶὰθνὺ τσ 9 ]8- 
δοῦτΒ; πο ἐπ διδηἀΐηρ ἐπ 0 ΤΊ ῺΥ 8}1}08 δῃ ἃ ΘΥΤΟΙΒ, 
ἰδεῖ δου ηἷβ Ὀθδὶ ϑῃηάοδυουσθ ἀο δἰϊοῃὰ δὲβ 
θουγ80 οὗ 19, ἰο οοηδίάον ἐμδὶ Ηθ, πιο ἰδ ἰὸ 
ἰκο ἷβ δοοουπηΐβ δὲ ἰμθ 1848ὲ ἄδυ, διὰ ἰοὸ 
ΒΟΠί6Π06 ΠΡΟ ἰεἷπι, 18 ὯῸ ΟΥΒΟΥ ὑδαη ἰδ ἀθδν 
Βοάθοπιου ἢ [0 τὸ Ἰοοὶς ὕρου ἐδο ἡυάριπθηὶ ἰο 
Θ0126 ΟὨΪΥ ἰῃ {πΐδ νἱον, ἰδὲ ὑμ 6 811 (89 ἱΔάοι 
ὙΟΤΧΒ οὗ ἀδνἾτ 988 8}}8}} Ὀ6 Ὀτουρεὺ ἰο Ἰ᾿ἰσμί; {89 
δοοτοὶδ οὗ 41} ϑασχίβ Ὁθ δὰ ορϑὰ ; ἐμ δοὶΐοῃ8 οἴ 
81} πγδηκὶ πὰ βίγὶοὐγ ὀχϑιυϊηθα δηὰ βοδῃποὰ; δῃὰ 
δουΐθαο Ραδϑϑα ὉΡΟΙῚ ΘΥΘΥΥ͂ 050 δοοογάϊηρ ἰο δ 
ὙΟΓΧΘ ἀοηθ ἰπ ἰμ6 βοδἢ: ἱζ70 ὁ δ πὸ οὐδοῦ 
τον οὗ (89 1Δδὲ ἡυάρηηοπὲ ἐμδὴ ΟὨ]Ὺ (μΐθ, ἐξ του]ὰ 
ποί Θ ΥΟΙΥῪ ΘΟΙΩΪΟΣ ΔΌΪΟ ἰο ἐδο Ὀοδὶ οὔ ὑπ, Ὑἢ0 
ΔΓῸ 811] δΙΏΠΟΥΒ, δηαὰ ἱβογοΐοσθο οδηποὶ γἱοδὰ 
ΟΌΣ ἱπ066}06 δἰ ἱπαί στοδὶ ἐσ θυπα]. Βυὶ τ θα 
ἯΟ ΘΟΏΒΙΟΡ ΤΑΣΙΠΟΣ, (πδὺὶ ἰὐ 8 ΟΟΣ βανίουῦ ὙΠῸ 
8.81} πο αἷὰέ ὑγροῦ ἐδὸ ἰβγοπο ; ἐμδὲ ἰὲ ἰδ ΟΣ 
βαγίουν ἰρ πίοι αοἀ μαι} δοπιτηϊ ἐοὰ (86 ᾽υὰρ- 
ἴῃς οὗ τ6: ΟἿΌΣ Κ'ᾳδΥυΪ ΟΡ ὙΠῸ ΚΗΟῪΒ ΟἿΓ ΤΎΔΙΩΘ, 
ἯδῸ ἰδ βοηβὶ Ὁ1]9 οὗ 8}} 89 ἀπ οΌ] 66 τὸ μδνο ἰοὸ 
Ομ οὶ τὶ τ, 85 βαυΐπρ Ηἱ τ δο] Γΐη ἐμ9 ἀδ γε οἵ Ηἰ5 
Δεεῖ Βοὰ διιβδί οἰοπί ὀχ ροσίθποο οὔ ἐμϑια, “ἢ Ὀοΐηρ 
ἴὰ 811 μοϊηίδ ἰθιηρίοα 11 88 Ἧὸ δο, γο νιϊμβουὶ 
βἷῃ ; δηὰ ἐμαὶ ἐπἷ8 δαυΐουν οὔ οὟσϑ ν1}} ποὲ πὰ ρο 
8 Δοοογάϊης ἰο 89 ΣΙ ΠΟ οἵ ἐμὸ Τδνν, Ὀυΐ δοοοτὰ- 
ἵπρ ἰο ἐμαὶ σγδοΐουβ δ᾽] οσαποθ οὗ ἐμ ΘΕρο] ; ἰ89 
ὀοηδἰἀογαίζοι οὗὅ {118 τ} }} Ῥσουθ δὴ οδοοίι δὶ δι - 
ἀοίο δζαΐπμδὶ 41 (80 ἔϑασβ, διὰ ἀϊβαυϊοίυθβ, δὰ 
ἀεδροπάθποῖοθ γγὸ ΤΏΔῪ 116 ὉπάοΣ ὩρΡοῦ δοοουῃὶ οἴ 
ΟΌΣ ΟὟ ὉΠΎΟΣἾ 688. 1,ϑὑ ΠΟΘ οὗ 8, ἐπ ΟΣ ΘΌΓΤΘ, 
ἰδδὲ Βοδιυ ]γ ΟὟ οἂὐν Τοτὰ 726808 δμὰ Ηἱΐδ σοὶὶ- 

δ8 

Ζἴοι, δηὰ Βοῃοδὶὶν Θῃ ἀΘΔΥΟΌΣ ἰ0ὸ ᾿ἶνγθ Πἢ᾿Ὲ ἰο ἐδ9 
ἰδσβ οὗ Ηἰκ αοδρ6], ἔγίχΐ ουσβοὶνοβ 1 δύο ἢ 
ἐβουρὶδ 688 ἰμθ980: ΗΟῊῪ τηῦσἢ 88}8}} 1, ῬοοΣ 
ντοίοι, ἀδτθ ἰο ΔΡΡΘΔΥ ὈΘίΌΤΘ ἐμὸ 800 οὗἁ ΤΩ 
Φυάᾶρο αὖ ἰδ0 1δϑὺ ἀδγ: {, ὙΠῸ δαύῦθ 80 ΙΠΘΏΥ 
δἷπ ἰ0 ΒΟῸΣ ἴοτῖ [οἱ υ5 αὶ 8 οζ ἴῃ ἐμὸ χκοοὰ 
ΘΟΌΓΣΒΘ ἯΓῸΘ 8.Ὸ ἴῃ: ἰοὺ 8 Ὀυὺ ΒοΙά ἔδει (86 ῥχοῖθα- 
βίου οὔουν δ ἐἢ πὶ που γανυοσίῃρς, δηὰ ἀδ ἐγ ΡΥ 
ἰο 0 ἱγοπ9 οὗ Ζγ8090 ζ01 δἰ Σουρ δηὰ δϑαϊβίϑῃ οθ 
διζαϊηδί ΟἿΓΤ ΘΟΥΤΌΡΟΪΟΠΒ; δηὰ 0 ΟΣ ῬΤΆΥΘΣΒ οὶ 
ὯΒ δΔἀὰ ΟΣ Βἴποοσθ δηἀθθυ ΟΣ Β (0 ἔπόγθθϑο ἐπ 
υἱτίιο, πὰ {896 ἸΟΠΘΖΟΣ Ὑὧ( 6 ̓1γ9 8.1}} ἰ0 ΖΥΟῪ Ὀοέΐοσ ; 
δα ἐμθ 1 ἀδὺθ δαὺ, ἩΒδίΘΥΟΣ δὲ πΒ Ἧ6 ΙΏΔῪ δύο 
Ὀθθ6η συ ἐν οὗ τὸ 88}}8}} ποὺ ποοϑὰ ἰο Βδύϑ ΔΩ ΔΡ- 
ῬΤΘΙΘΏ ΒΊΟΝ, ΟΣ 708. ΟΡ Θοπαἰΐοη ὁ δοσουῃΐ οὔ 
ἔμθαι, θη ἯΠῚῸ Οοτηθ ἰ0 ἀΐδ: Ὀὰσὺ ψγὸ τῇδ τὶ 
οομδάθηοθ ΡΡΘΔΡ ὈΘίΌΣΟ ἰδθ ὑσὶ) οὗ ΟΌΓΡ 
Ἰοτὰ; δηὰ οχρϑοί ΟἿΣ ἱπ ἐδδὺ οοτηζογί δ] 
βϑῃίθῃοο, Ὑϊοῖ Ηθ ν}]11] δ (δ 165ὲ ἀδν Ῥσοῃοῦῃοθ 
ἰο 8}1 Ηΐδ ἰσυο αἰδοῖ ρ]θ8 δπὰ 90] ΟὟΤΟΙ : ““ΟΟπι6, 
γ Ὀϊοθδβοα οὗ ν Εδίδοσ, ἰβλοσὶς [86 Κη ράοχῃ Ῥτὸ- 
ΗΝ ἴον γοῦ ἤγοπι {86 ἐουπάδίΐου οὗ ἐπο ποσ]ὰ,᾽ 

αἰἱ. χχν. ἐεῖστν 
[Οἷ. οκ νον. 10. Η. Βιασβ: Οκ ἐδ ἀἰδδβοϊαἰΐοι 

οὔ {1|ὸ τγοῦ]ὰ. οσιροῃβ, [1]. 
γν. 10-14. Ο. ΒΙΜΒΟΝ: Τῇο ἀΔΥ οὗἩ υάᾳηιοπὲ. 

ὝοΥκε, ΧΧ,, 849. 
γκεεβ. 11. 5ΦΟῊΗΝ ΟΥἾΒΚ: Ῥχουϊἀθηίΐαὶ σα Π 65 

8 διριυιηθηΐ ΤΣ ὈΠΙΎΘΥΒΑΙ ΒΟ] π688. 4 ΒΟΥ. 
ἬΟΥΚΒ ΧΥ͂Ι., 2206. Ηοϊΐποδ8 Ὀσροὰ ἤγοτμι ἰδ9 
ἸΔΌΙΥ οὗὁἨ 4}1 ἐμίπαβ ἰο αἰδβοϊυϊΐοηυ. ἭοΣ ΚΘ, 
(αοο]ά), ΧΥΨΊΙ., δ24. 

γΕΒ. 18, ΤΉΟΜΑΒ ΟἸἾΑΣΜΕΒΒ: ΤῊΘ ὩΘῊῪ ΠΟΔΥΘΏΒ 
δηὰ ἰδ πὸν θασὶ. Ὥοσιο, ΥΙΙ., 280. 

γν. 1δ. 16. Υ. ῬΑΙΕΥ: Οδαυϊΐου τοοοϊητηθη ἀοἃ 
ἴπ ἐὴ9 υδθ δῃὰ δρρὶ)ἱοδίζοη οὗ βοχί ρίυσο Ἰδησιδρ 
Ὑιδὶι. βοσθ. ὅοσιω. δῃὰ Τυδοίδβ, ἴ. Ι 

(ΕΒ. ΟΒΡΟΒΤΎΟΒΤΗ: Ηυ]δοδὴ ῳοοί 0 [Ὁ 1847. 
Ἢ. ΒΑΒΒΟΥ͂: Οπ ἰδ πιγϑίογϊουβ ἀοοίσῖηο85 οὗὮἁ 

Ομγιϑιϊαπὶγ. Βαδιιρίου θοίαχο, 221 ; ϑοττη., ἷ,. 
178. ἶ 

Ο. ΒΕΝΦΟΝ: Οτΐκία οὗ βοσὶρίασο αἰ δου 68. 1. 
Εχ᾽ ϑίθποο οὗ δοτίρίυτο αἰ ου] ἶο5 Υυἱπαϊοδίοα, 26. 
ΟὈ᾽θοἰΐοηβ ἐο {16 οχίδίθποο οὗ αἰβῆουεΐἶθ8 ἱπ ὑ86 
ΒοΣὶρΡίΣΟΒ 88 δὴ ἱπηρίγοαῦ ΟΤΚ οοηδίἀοΓγοά. 47. 
Τ})6 οχίβίθῃοο οὗ αἰδιου]ἶοΒ ἰῃ ϑοτὶρίατο ποὲὶ ἰἢ- 
σοι ρδίΐ]9 Ἡλι ὑμοὶν οὈἦθοὺ 88 ἃ σοὶ αἱ ΟῚ ἰπ- 
βἰιχυοίϊνο στοσκ. 60. ΟἸδεδὶ οδίΐου οὗ βου ρίγο 
ἀμδουλιῖοα. 1δ6.(ὡ Μίπορ αἰ δου 68 ἱπ ἰοπθδὶδ. 
Ἐοσδρίιυ]δίλοη δηα οοποϊυδίου. Ηυ]6θδὰ 1δοί ΓΘ 
ἴον 1822, 899. 

Τ. ΟΗΕΥΑΣΒΕ: Τὸ τὸ οἵ διἰδίοτῖ 681 Ἰγγ}98 
δαϊμοσίσοα Ὀν βοτίρίαγε; (19 δάνγδιηίβ 8 δἰἰθπά- 
ἱῃρ 8 ἱΠΑΌΙΓΣΥ ᾿πὶο (ποῖ; 8.0 ἀδΏροῦ οὗ δΌυ80, 
δηὰ ΤῸ]08 οὗἩ ἱπίογρτγοίδίΐοη. Ηυϊβοδὴ θοίΐυγχο 
ἴον 1826. 88. ; 

γκβ. 18. ΠΕΒΕΜΥ ΤΑΥΤΟΚ : Οὔ ρστονίὰ ἴῃ ἔτϑοῦ, 
τὶ 118 ῬΥΟΡΘΣ ἱπδίσυμηθηΐβ δηα βἰχηιδ. 2 86 1- 
ΙΩ0283.--Μ.] 





ΤΗΝΕ 

ΕΡΙΝΤΙΙΝ ΡΝ ΒΑΙ, ΟΝ 406ηΝ. 

ΒΥ 

ΚΑΒΙ, ΒΒΑΟΝΕ, }.Ὁ., 

ΘΦΘΈΝΕΆΔΙ, ΒΟΡΕΒΕΙΝΤΕΝΟΕΝΈ, ΤΟ. ΔΈ ΔΙΤΕΝΒΟΒΩ͂, 

ΦἘΑΛΝΘΨΑΤΕΡ ΣΕΟΙ͂ ΤΗ͂Σ ΟΕΕΜΑΝ, ἩΙΤῊ ΑΘΦΙΤΙΟΝΘ ΟΚΙΟΙ͂ΝΑΣ ΑΔ 
ϑΕΣΕΟΤΕΡ. 

ΒΥ 

. ΙΒΙΌΟΒ ΜΟΜΒΒΕΒΊ, Ὁ.Ὁ., 

ΒΕΟΊΤΟΒ ΟΡ δΈ. Δ ΜῈ8᾽ 8 ΟΠΌΒΟΗ, ΣΑΝΟΔΒΈΕΒΒ, ΡΑ. 

ΝΕ ὙΟΕΚΚ: 

ΟΗΑΒΙ,ΕΠ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 600., θ64 ΒΕΟΑΡΊΑΥ. 
1867. 



ἘΝΤΕΒΕν, δοοοσζάϊῃς ἴ0ο Αοὲ οὗ Οὐ, βτοδδ, ἱὰ 80 γοῦν 1867, ὮΥ 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, 

ΪΙῈ 6 ΟἿΟΣ Κ᾽ 8 Οδῖοο οΥ̓͂ ἐπο Ὀἱδινίοὶ σουτί οὗ ἐδοὸ Ὁπιοὰ βὲδίθε ἔοῦ ἴδ Βουΐποχηῃ Ὠϊδισὶοὶ 

οΥ̓͂ ον ὙοΥΐ. 

Βιογοοίγροᾶ ὮΥ 

ΦΑΒ. Β. ΚΟΡΟΕΒΑ͂, 

ῬΕΙΙΑΆΕΓΡΗΣΑ, 



ΤῊΝ ΠΒΕΝῚ ΒΡΙΝΤΙΕ σΟΕΝΈΒΑΙ, ΟἿ" 50ΗΝ. 

ΙΝΤΕΒΟΌΌΟσΤΙΟΝ. 

81. ΟὈΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ ΤῊΕΒ ἘΡΙΒΤῚ,Ε, 

Ι. ΤῊΕ ἘΧΟΒΌΙΌΜ (.. 1--4) βίαὐοβ 86 οὈ)ϑοὺ οὗ [9 Αροβίο!ο δῃπαποίδίοι (ἰ, 2) διὰ 1.8 
ῬΌΓΡΟΘΘ (ν. 8); ἐμθ ἀρδῖρη οὗὨ ὑπ ΕἸ ΡΙδί]6 θϑίῃρ βυρογδαδοά (ν. 4). 

1. ΡΒΙΝΟΙΡΑΙ͂, ῬΑΒΊ ΤῊΒ ΕἼΤ (.. δ---. 18): 
ΙΡ ὙΒ ΑΙ ΓΝ ΤῊΞ 116ῈὉ (1. δὅ---ἰϊ, 2), ΓΝ ΟΒΕΡΙΕΝΟΒ ΤῸ ΒῚΒ ΤΑῚ ΣΝ ΘΕΝΈΒΑΙ, (ἢ. 8-6), 

ΑΝῸ ΚΕΕΡΙΝΚΟ ΤῊΒ ΟΟΜΜΑΝΡΌΜΈΝΤΥ ΟΕ ΒΕΟΤΗΕΒΕΙῪ ΤΟΥ̓Ε ΙΝ ΡΑΒΤΙΟΌΠΑΒ (11. 7--14), ΝΟΥ ΒΕΙΚΟ 
ΜΠΒῚἘΡ ΒΥ ΤῊΞ 1ῪὙ8518 (ϊ. 16-17), ΑΝῸ ΤῊΕ 11Ὲ8 ΟΕ ΤῊΒ ΜΌΒΙΡ (1. 18--28), ὙῈ ΒΗΑῚ, ἨΕΒΕ- 
ΑΕΤΕΒ ΑΒΙΡῈ ΒΕΞΌΒΕ ΟἬΒΙΒΤ. 

1. Το ᾿Ιοδάϊηρ ἐδουρμὺ: “ Οοὐ (8 ζίρῪἑ" (1. δ). 
2, ΤΏ Βτϑὺ ᾿ῃίθσθηοο : ἔγμα ζεϊζοισδλὶ» (Ἰ. 0. 7). 
8. ΤΏΘ δβοοοπὰ 1 ἴουθηοθ: ρογοθρέϊοτι αγνα οογ ὁ8ϑίοη, 0 8ὺγι8 (ἰ. 8:10). 
δ. ΤΏο ἐδιγὰ 1πΐοσομοθ; γεοογιοιαζίον απ γεασηιρέϊον (ἰὶ. 1. 2). 
6. Μαιτῖς ὀΐ [89 γαὶκ ἴῃ ὑδ9 Ἰρῃὺ ; οδεάιοηοο 0 {18 οοπιπιαγιαπιδηέθ, εβρεοϊαϊίῳ ΠΟΙδετα ἴουδ 

(ι. 8-11). 
6. Οοπϑοϊδέοσυ ταί αραϊπβὺ Ἰονὸ οἵ ἐμ που]ὰ (11. 12-17). 
1. Ὑ της Δα οΟὨΒΟΙδοη δραϊμδ, δῃ ΠΟ σὶϑὺ (1), 18--28). Ἰοβουιρίϊοῃ οἵ Ἀ18 ΤΟΥ ΘΥΓΆΣΏΘΓΒ, 

060 ΔΡΡΘΔΙαρ Ροἰπὲβ ἰο {89 Ἰαδὺ ἐΐπιθ (11. 18--28); Εχμογίδίϊοι οὗ ὑμ6 1 Ὁ] ἰο εὐθαβιδίτιοβα 
ἴῃ ἐμοἷν δβθΌσϑηοο οὗ μανὴρ [86 σαί δηα ϑίθγηϑὶ 119 (11, 24--28). 

11. ΡΒΙΝΟΙΡΑῚ, ῬΡΑΒΤ ΤῊ; ΒΕΟΟΝῸ (. 29---ν. 12): 
ἮἨΒ ἸΗΑΤ 18 ΒΟῈΝ ΑΘΑΙΝ (Οὐ) ΟΡ (ἸῊΒ ΒΕΙΝΟ 08) (Ἃ ΤῈῈ ΒΙΘΕΤΈΟΥΘΒ (}}. 29), 15. Α Μ1- 

ΒΑΟῚΒ ΟΕ ΗΙΒΊΟΥΕ ΝΟῪ ΑΝ ΗΕΒΕΑΞΤΕΒ (111. 1-), 15 ΒΟΥΝῸ ΒΥ ΗΙΒ ΜΊ21, (111. 4-108), ἘΒΡΕ- 
ΟἸΑΙΤΥ ΤῸ ΡΒΑΟΤΙΒΕῈ ΒΕΟΤΗΕΒΙΥ ΤΟΥ (11). 100--18), 15 ΒΙΕΒΒΕΡ ΒΕΞΌΕΒ ΗἸΙΜ ΑΝῸ ΙΝ ΗἸΜ 
(111. 19--24}, ΤΆΥΙΝΟ, ΣῈ αὉΡ, ΤῊΞΒ ΒΑΙ13Ὲ ΒΡΙΒΙΤΒ (ἸΥ. 1-6), ΗΒ ἙΝΟΟΥ͂Β ΤῊΕΒ ΤΟΥΒ ΟΕ ΘῸΡ 
ΑἸ ἘΧΗΙΒΙΤΒ ΒΒΟΤΗΡΒΕΙΥ ΤΟΥ̓Ε (ἸΥ. 7-21), ΒΕ ὶ ΤΒΙΌΜΡΗΒ ΟΥ̓ΕΒ ΤῊΒ ὙΌΒΙ ΑΝ 18 50 ΕΒ ΟΥ̓ 
ἙΤΕΆΝΑΙ, 11ἘῈ (Υ. 1--12). 

1. ΤῊ Ἰοδάϊηρ ἱβουρηῦ: 11: ἰδαΐ 18 ὅογγι ασαῖγι 9Γ Οοα ἰδὲ Κισλέοοιι ἀοοίς, τἱσλέδονιϑγιοδ8 
ἰ:. 29). 

᾿" ΤῊ ρίοτγ οὗ ἴμ0 βοηδβηὶρ (11. 1--8). 
8. Τὴ6 ὙΔΥ οὗ ἀοα᾽ Β ΟὨΠ] ΤῺ ρᾶ8808 ὑμτοῦρἢ αοα᾿Β ΙΔ (111. 4-108). 
4 Βτγού ΥἹΥ ἰονο 18 ἐδ βατη- οὐδ] οὗ (6 Ὀινῖηθ Ἰὰνν (ἢ. 100--18). 
δ. Το Ὀ]οαδβοα ΘΟὨΒΟαΌΘΠΟΘΒ οὗ ΟἿΣ δάἀορίϊοη ΕΥ̓͂ Θοἀἂ (1. 19--24). 
6. Ασχα δὰ οχδοσίαϊοι τ] τοίθγθηοϑ ἰο [8156 ὑθϑδοβοσβ (ἰν. 1-6). 



4 εις ΠῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΗ͂ΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 2ΟΗ͂Ν. 

7. Βτοίουῖυ ἴονθ δῃὰ Ὀινῖηθ ονο 88 γοϊαύθα ὕο ϑδοὶ οἶβοὺ οἱ ἐμ στουμὰ οὗ ΟἾ σ᾽ Β ὐναακὶ 
(ἰν. 7-21). 

8. ΤΊ μόνον οὗ ἰδ ἢ (ν. 1--5), 118 ἐοβεη ΩΥ (ν. 6-10) δὰ βυθβίαῃοο (ν. 11. 12). 

ΙΝ. ΤῊ ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ (ν. 12-21} ΒΕΜΊΝΡΘ τὑ8 ΟΒ ΤῊΞ ΟἸΕῚ ΟΡ ἘΤΕΒΙΑΙ, ΣΙΡῈ (Υ. 18), 
ΟΡ ΤῊΞ ΟΟΝΕΙΡΕΝΟΕΒ ΤΉΑΤ ΟΒ ΡΒΑΥΕῈΒ ΑΒΒ ΗΈΛΕΡ (γν. 14. 16), ἘΧΗΟΒΤΕ τὑϑ ΤῸ ΣΝΤΈΒΟΕΒΕ 
ῬῸΒ ἘΒΒΙΜΝῸ ΒΒΕΤΗΒΕΝΗ (ΥΥ͂. 16. 17), ΑΝΤ ΒΕΜΙΝΌΙΝΟ 8 ΟΡ ΤΗΞ ΟΕΒΤΑΙΝΤΥ ΟΥ̓ ΟΥΒ ἘΚΡΞΝΡ- 
ΤΙΟΝ ἘΈΟΜ Β1Ν (Γ΄. 18), ΡΕΗΟΒῚΒ ὕ8 ΙΝΚὶ ΨΙΕῊ ΟΕ ΤῊΞ ΤΌΒΙ (Υ. 19) ΑΝῸ ΤῊΞ ΒΕΡΕΕΜῈΒ (Υ. 
20) ΖΒΟΜ ΙΡΟΣΑΤΕΥ (Υ. 21). 

ΤῊ αὐἰοαπιρ θα δΔηδ  γ818 Ὑ1}} μανὸ ἰο Ὀ6 ἡπδύϊβοα Ὀγ ἐδ οχροαπίύΐοι, Ὀπὺ ἐμ παἰτιαζου αἵ [0 
ψαοδίϊοῃ μ88 ὑο Ὀ6 ποὐθα μ67θ ἴῃ Ὀγοῖ, ΕὈΣΤΩΘΣΙΥ ΠΟΡΟΑΥ͂ ὑμβουρλὺ οὗἉ Βοοίηρ δῃὰ βπάϊηρ ἴῃ ἐΝ8 
ἘΡΙ8[16 ἃ 9] -ογάοσοα ἰσδίῃ οὗ ἐπουρ δ, ΟΣ ουϑῃ ἀϑβηθ δια οοππηθούθα ὡτοῦρβ οἵ ἐπουρμί. Αὑ- 
αυβίϊπο ( :»ο8. ἵπι Ερ. “ολ.) οοι θη θα δἰγηθοὶῇ δ (89 ΤΟΙ ΑΙ : “ ἰοουιδωγιιδ ε8έ πιμζία εἰ ὑτορὲ 
οπιπῖα ἀδ οαγίίαί." Τπὺβ ΠΌΪΒΟΥ ἴῃ δῖ ὑπτο ΘΣΡΟΘΙΓΠΟΣΒ ΒΑγΒ: “ΤῊΘ τηδὶη δα δίβῃοθ οἱ ἰδ} 
βγοὺ ΕἸ ρ βέ]ο γοϊαύθα ὑο Ἰονϑ." “ΤῈ ἈΡοβίϊο᾽ 8 Οὐ)]θοὺ ἴῃ ὑμι18 ΕἸ ρἰβι]6 18 ὕο ὑθδοὶ ζβι ἢ} ἀραὶϊπαὶ 
Βογϑίϊοθ, δὰ χὰ ἴονθ δρδϊηδὺ {86 νἱ]ἱοϊουϑ."---ΟαἸ νη (1ὰ 18 Οογαχηοθπ τυ οὨ ἰδ6 Νον Τοδία- 
ταϑη δ) Β8Υ8: “ αοοίγτίπαηι ἐσλογίαδιογίδιιδ πιϊδίαπι οογιίμιεί. ιδδογὶ δπῖπι ἀδ εἰεγα ΟΝτίδε ἀεὶ. 
ἰαίο, δἰπιυζ ἀδ ἱποοπιραγαδίϊί, σωυαηι πιο ρῬαζείαοίιιδ δεσιη αἰδοῖ, σγαΐία; ἔπι ἀα οπιπίδως ἴῃ 
σέποτε δεπεβοϊϊδ, αα Ῥγαδογάπι ἱπισϑίπιαδίζεηι αἰυΐγ αὐορέϊογνῖδ σγαξίαπι οοπιπιεηαξ αἰσιιο εξίοϊ- 
ἰὼ. 7ιάε διυπὶὰ ἐσλογίαπαϊ πιαίεγίαπι; εἰ πώπὸ φπίάδην ἵν σεΉεΥε ρ»ὶδ δὰποίς υἱυεγιάνη, αὐριοποί, 
πῦπο ὧδ οαγίμαίε »γαοῖρί. ογεῦσι Ἀ1Ὰ1] ΒΟΣΌΙ. οοπέϊητιδ 8616 ἔδοϊῥ ; πδπὶ δραγβίτι ἀοοθηάο οὗ 6Χ- 
Βοτγίδη ἀο ψδγὰΒ οϑὺ: ὈΥΘΟΓ ΠΣ ΨΟΤῸ το] 08 οδὺ πὶ Ὀσροπ 4 ἔγαύοσιθ 1 6] θοοηθ. ΑΣ1118 φυοαυθ 
Ὀγουοῦ δὐδηρι." ΤΒοσδῃ οχροβιύοσβ, 6. σ., γαϊοη πο 1,ὅβοθοσ δπὰ Εδρροὶδ ἐδουρὰὶ 
ἰμδὺ (86 ΕἸ ρ᾿81}19 88 πτι ἐΐθα πὶ μουὺ ταοίμοά ; [86 Ἰαὐον ἀθδοσοὰ 908} 8 ταοίποὰ 88 δρβογ δέϊο. 
Νοὺ ὑ)η 8] ὑμ9 18}: οϑη ΣΎ, τλοσὸ ἀδΒΣ 6] Υ δηοο {86 τα] ἀ]6 οὗἨ ἐμαὺ οδϑῃηξατσγ, [89 ῬΤΟρΤΆΣΩΤΩΣ οἱ 
Φοδοδίπι ΟΡουΐῃ οὗὐ αδίξηρθοη ᾿οϑὰ ἴο Ῥγόρζτθβθ 1ῃ 86 τϑοορπ 0 οὗ ἃ ὑΪδῃ δηὰ ογάσσ 'ἴπὰ ἰδ 
Ἐρίδέϊ9. Βοηροὶ σϑοοσηζοα {89 οχοσγάϊστα (1. 1--4), (89 ἐγασίαδο (πατηοὶῦ (δ6 ϑρϑοὶδὶ 0896 ἱ. ὅ- 
ἦν. 21, δῃὰ {δ τηοσθ ἔθ ῃΘΓΑΙ ν. 1--12), ἀρὰ ἐμθ οομοϊυδίοι (ν. 186-21) -οΊ Κο πιὰ αι ὕδῃ δ66- 
[1008 ΔΡΡσοβοιιοά δβδίῃ {86 δρδοσιβο οἶδα (]. 1-4; 1. δ-1,2; 1]. 3-17; . 18-28; 1.. 29... 10; 
ἢ. 10-24; ἵν. 1-6; ἵν, 7-ν. δ; ν. 6-12; ν. 138-21) “---ΟΑἰἴοῦ νυν. ΗἨοδτδημ 5 Ἰοδὰ (1 ϑελείδειοοῖς 
2, 2. Ὁ. 385-837), πιο, Ἰπάθρϑηάθῃ Υ οὗ ὑπὸ ϑχογάϊαμῃ (1. 1--4), απὰ (86 οομποϊπκίοι (ν. 18-2}) 
ἀϊνιάε8 ἐμ ΕἸρβῖ]9 Ἰηὔο ἴ0ῸΡ ρῬασγίβ (1. 1--}. 11; 11, 12-.-28; 11. 29-}. 22; 1}. 28-ὖν. 2]; ν. 1- 

17), μα μαγάν ἴῃ ἢ18 ὑσορτδίησηθ οὗ 1860 δἀορίθα {6 [Ὁ] Βρ; αἰ γἱ πίοι δ {16 ὁχογάϊδι : 1. ὅ- 
ἱ. 11; ἃ. 12--ἰ1. 27; 1. 27-.:}}. 244.; 111. 240--ἰν. 21; ν. 1-2].-- -Ε χαγὰ Ἠ658 δὶχ αὐ β] 88; ἱ, 1-4; 
ἱ. δ-. 6; 1... 7-|1. 29; 11]. 1-24; ἵν. 1-ν. 8ι; ν. 800-21 --- ΕΑ] ἃ μδ85 ΟὨΪΥ͂ ἰσοθ αἰ ν]ϑίομθ: ἃ, 1- 
ἐϊ. 17; ἢ, 18-ἰν. 6; ἱν. 7-ν. 2]1.- -υΐμοῦ, νὰ, δὖ ὑμ9 βυσροβοῃ οὗ ἀο Ἰοίίο, 1 {δο δτεὶ 

οαϊίοη οὗἨ 15 οογτασηθαύδτυ δὰ ρτουροα μἷ8 αἰ ν]ΒίοηΒ δοοοσάϊηρ ἰο {86 ἴδτοθ Ἰοαάϊηρ ἐβουραίδ :--- 
Οοὰ ᾿5 Ἰρδύ (1. δ), τἱριύθουβ (11. 29), Ἰονϑ (ἴν. 8), 885 δαῃμάομποα {18 δισδηροιηθηῦ 88 ὉπέθηϑὈἶθ,Ὁ 
διὰ δἀορίοἀ {μ6 [ΟἸ]οτίπρ αἰ νἸβίοη ἰῃ {86 ϑοοομα αἱ ο οὗἨ 18 τοῦΐ : 1. δ--ἰϊ. 11; ἢ], 19.- 28, 
᾿), 29-1}}, 22; 1]. 28-ν. 17, Ἰοανίηρ 1 Ορἐ Ομ] ὕο δου πο ἰμ6 ἢγδὺ δὰ βοοοῃὰ Ἰηΐο οπθ. Ὠυϑ- 
ΘΓ 601 88, αἴΐοσ ὑμὸ οχογάϊαμι, 1. 1-Ά4, ὑχο πλδὶῃ ρατίβ (ἰ. δ-ἰϊ. 28; 11, 29-τν( δ), διὰ 6 ἀουθὶθ 
οοποϊυδίου (ν. 6-18 δῃὰ 14-2]). 

Οἱ Τιὔοκο, οἢ. ν. Ῥυδίογαϊθοκ, 1, Ρ. ΧΙ -ΧΧΎΙΙ.; Ηαίδον, Ρ. 3-12. 

ἃ 2. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤῊ ἘΡΙΞΤῚ,,. 

1. Τιο ΕἸ βι19 ὑγθαΐβ οἵ {89 Το ]οσσίπρ; δα )θοίδ : Οαοὰ 18 ᾿Ιρὺ, Ἰονο, πρὐθουθϑ; Ὀοιηρς οὗ οά, 
Ὀοϊπρ αοἀΒ ομ11 ἃ, θοσμ οὗ αοά, Ὀοὶπρ διὰ δϑϊαϊηρ ἴῃ αοά; Ηἱΐβ βοιῃ, γο 18 ἔγομα ἐδθ Ὀδριπηίπρ, 

δβοῃὺ ΟΥ̓ (89 ΒδίμοΣ, Θοτὴθ 1 ὑἢ 8 Βοϑἢ ὕο ἀοδβίσου 86 ΟΣ οὗ ἐδ6 ἀθυ:], το ρανο Η]8 118 ἴοσ ὯΔ, 
ὙΠΟ 18 [86 Ῥτοριὐϊδίϊοι [ῸΓ 4]}, ἴοσγ {8:6 81η8 οἵ (89 τι βοἷο που], ΟἿΣ Ῥαγδοϊϑίθ, ἱπὰ βοσὰ 18 οἴδσιδὶ 
116, ὰ τβοτὰ ἯΘ 816 8πἃ δυϊάθ, βοτὰ 1 888}} 800 88 Ηθ 15: Ηἰβ ϑρισιὺ, ἐμο ϑρὶ τὶ οὗ ἐσαί, αἵ 
ὙΒοῖὰ 1͵Ἧ δᾶγο: ΗΒ ποσὰ, ΜΈΪΟΙ 18 ούθσπὶ ; [6] βμὶρ πιΐδ. ἐμο Αροβέϊοα, τὰ ἐμ Εδίμον δὰ 

ἐλο ὅπ, ὑσαυϑσ, ᾿μύθγοθδβίοι, οομβάθηοθ οὐϑὰ ἐπ {86 7αδατασηί, μ6 [αι ἐμ το ονοσοοσαθβ [88 
ψοῦ]ά, Ἰονο οὗ 89 Ὀγοίδσθῃ ϑυθα ἰο ἐμ6 ροϊῃὺ οἵ Ἰαγίηρ ἀονσῃ ΟἿΣ 1ἶνοδ ἴοῦ ἔβοτι, μορο ἐδδὲ ραχὶ- 
Ὧοδ ἰἰ861;-ἰλ0 ἀον1}, ὑπὸ βριγιὺ οὗ ἔγβυά, ᾿γίηρ, ἀαχίσηιθδβ, δο οι τδί, (86 πτοτ]ὰ, ἐμ Ἰυδὲ οἵ ἐδ 
6γ68, ἴδιο πὶ οὗ ἔδ9 66}, [89 β'ῃ: ΒΊΟΝ 18 οστ δ ῖγ. Δ ὙΙΘΘΒΏΘΒΒ, ἱΠΎΤΑΥΪγ ὈΒΣΙρὐδουδηθεα, ἐδ δα 



ἃ 2. ΟΗΑΒΑΟΤΈΒ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΒΈΠΕ. δ 

πηίο ἀοδέβ, Ὀοϊπρ αὐ 86 ἀσν1}, ἐμ6 ὁ] οὗ ἐλ9 ἀθυ1), μδίσϑα, ἀδδίῃ, 140]8.---ΤΉΘΥ δῖο δἰτηοδὲ δὁχ- 
οἰπαί οἷ Ὁ οὐ οα] Ἰάθαϑ, ΨΕΣῪ ον ἀορταδιϊσαὶ, διὰ {μι680 816 ᾿τητηθάϊαίοὶν ἀο] γογθὰ οἵ ἰμ9 οἱ ἰοαὶ 
τοίγοηοοθ {Π 6 Ὀοπ δι, δπα ὑδπῈ8 ᾿πηἸκοὰ Ἰπΐο ἐμΐ5 ομδὶη οὗ δἰ Β16Ά] Ἰά688; 6. σ., ἔμ6 ἀθδίῃ οὗ ΟἩτἰδὲ 
(ε. 5.2; 1}. 16). Τὴθ δαῦΒοῦ Βαβύθῃβ 1π ὑ818 ΕἸ δι19 ἐβγοῦρνι 89 ὙΟΪΘ βρθθσο οἵ 116, δ! μου ρα 
δὲδ ΡΟΊΤΕΣ ὑοὸ ἀ0 50 ἰ8 ἀοτνϑα ἵΤΌΡα 8 ΨΟΣΥ͂ 818] οἶτο]9 οὗ οὔθ] Ἰάθαβ. ΤῊ δἀνοῃὲ οἵ {86 ϑοη οἵ 
Θοά ἰῃ ἐπο δ6βῃ, Η15 αὶ κ ἀπα δίἴτῃ 88 Μ6]1 88. Η18 1ῃύθυοδββίοι ΤΏ8 16 ΠΡ {89 ΟὨγ βίο] ορΎ Β6 δβοΐβ ἵπ 
ογροσδίάοῃ, δπὰ ἐδθ 116 οὗ (89 Ομ τ δη, ππδίοθα δΊΤΘΥ όσα [86 ῬΟΥ͂Σ οἵ {86 ἀθ 011 ὈΥ τορθῃοῦ- 
δου δηά' ποθ ἴῃ ΟΠ ΌΤΟΙ - 6] οπϑρ τα (86 ΒΘΙΒΟΓΡ δὰ {86 ὅθ ἰπ Ηἷ8 ΤΥ ἐπτοῦρα 86 ποσὶ ά 
πὶ 1ἰ9 δοἀασενθ ΡΟΎΤΟΣ ἴῃ ῬΑ; σΌΪΑΣ ἐδίπρβ δὰ ἱῃὰ ΩΤΟῸρβ ὑὸ {86 Ὁ]188 οὗἉ οὕοχτιαὶ 116 ἴδον ἀδδίμ, 
--͵οὴὟ ἴ5 (ῃο δρθογο οὗ 116, (89 οχύβηὐ οὗ οἴ 1081] οομ θιαρ δἰϊομδ ἰπ ἐμ18 Ἐϊ15|19θ. Ὑ78 δανὸ ἐμοσο- 
ἴοτϑ ὑο ἀθ8] 6 γθ 88 ΤΩ ἢ τ]ὰ ἔδυ ίἢ ἦι ἐδ6 αἰ)" γ οὗ ΟἸὨσδὺ ἐσαπβροθοά ἴπίο 119, ἐμοα πιὰ ἐδ 
με πα ΟἸτδὲ, 86 σι {86 18 1 ΟὨ σι ἐμϑοϊορίολ}ν ἐμβουρμύ-ουΐ δηά Ἰοδάϊηρ ἰο ἔδι τ Ἰῃ ἐδ ἀϊ1- 
σἱαἰ ἐγ οὗ Ομ γῖϑι. Ὑ͵7Ὲ119 {86 αοθροὶ βϑοζβ ἐο βίγοηρίμϑη δηὰ ϑηϊασρθ ἔϑι ἢ ἴῃ 9665 (Βα γ8 ν. Ηοβ- 
ἸΔηη, ϑολγ  δειοεὶδ, 2, 2, Ῥ. 887), {86 ἘΡΙΒ.16 βῃονβ ἑοσί {80 τλόσὰὶ οοπά ποὺ ΟΝ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ͂ 
ἐο ἈΠῈ δηα ΟὨΪΥ ῬΟΘΒΙΌ]6 ἴο ἔα! (δ. 

2. Βαύ οἷν ΕΡἰδι16 ἀοθα ποὺ ἐγθδὺ ἐμιθθθ 1άθϑβ 88 δοαίχϑοίζοῃβ οὗ {86 ταοϊηᾷ, Ὀπὺ 88 οοπίθιαρ]δ- 
ἴσῃβ οὗ 118, Θχρϑυδῃοθβθ οὗ Ἰϊΐθ, 88 ἰδοίβ δια οοβογούθ τηδῃϊοδίδ! 08 οὗ 116. “πὸ οδηηοῦ {61} 
ἩΒοΐΠΟΣ Π6 ἀτί]θ85. Ἰηροη ΠΟΌΔΉΘΘ8. οὗ 8. ΟὨ}]}}Κθ αἰβροϑιοη Β σΊΚ686 ὉΒ τοοτο ἴῃ ὑμι18 ΕἸρ᾽β.16 ἐβδῃ 
ἔδο στανο Βίρῃ- Ομ 688 οὗ 6 ὑβουρ Ὁ} ταϑη, Ὀθοδῦδο, ἰῃ ἔδοί, Ὀοΐ ἀτθ ᾿π ἰπλαύθ!Υ Ὀϊοπάρά ἰο- 

φοίβος."" (δρδίογ 1601). ΤῈ6 δαΐμοῦ ἐδῖκοβ μο]ὰ οὗ [86 τηοϑὺ τοῖν ἰπουρηίθ ἀμὰ ᾿άθα8 πὰ ἢ 
8 δυχο, ᾿σαΐ δῃ ἃ ἀοχύθγουΒ Βαμα; ἘΘ 18 ῬουβΘΟὐ]  ταδϑίοσ οὗ ὑΐϑῃι, 9 Ὧ88 Ὄχρϑγθηοοα ἔμϑια, ἐπ 6 Ὺ 
819 Ὠΐδ ΟὟ, Ὠ0 18 Γᾶ ν πιῦμ ἰμθη. ΗΙ8 οὐ]οοσῦ ἰ8 ἐο ὈσΩρ ὑμότλ Βοζὰθ ὕο ὑπ6 ΘΟΠμΒΟΙ σΒΠ688 οὗ 
ἰδ τοδάθυβ δῃὰ ἰο τϑδῖο ἰδθμὶ πο ἰμο. Ἐθηοθ οἴδατε, οἴδαμεν, δοκιμάζετε, γινώσκετε, ἵνα 
γινώσκωμεν, ἵνα εἰδῆτε. ῬΘΟΌΜΑΙ 18 ἐμ6 οοπϑίαμὺ τοροίλ οι οὗ δ μοί] βϑηύθαοθδ, ποῦ ΌΥ͂ ΤΑΥ͂ 

οἵ δἰ πιρὶθ δ ἐμ θ518, Ὀαὺ 80 ἐβαὺ {86 ργοάϊοαῦθ οἱ ἃ βοϑιἔθῃισθ Ὀθοοσηθθ {86 δα )θοὺ οὗἨ (86 δ ἐλ διοδὶα 
ΟΥ̓ υἱοῦ ϑεγϑα; 080 Δ {Π|6818. ΟἸΪΥ͂ Ὀσηρσ8 οὐ 8 ὩΘῪ ἰϑαΐασθο δηα ὑμῈ8 ΟΔΥΤΘ5 ΟἹ {86 ἰδουρβὲ, οὗ 
4. φ., 1. Θ 8ᾳ., 8 8ᾳ.; 11. 4---τ-ὶ. 9 Β4ᾳ. 22, θᾳ.; "ἱ, 8-86. Οχ ἐδθ 89 οὗ καὶ ἱπδίθαα οἵ δὲ, οἵ ὅτι, ἵνα, 
οἰα., 800 Εγασα, Ὁ. 9. [Η9 Βαᾶγβ : δένέε δῃὰ οδπδέγμοξίοη, Ὑϑσ μα ἋΒ Βέχο ΟἿῪ οἱ {89 αἸάδοί!ο μβαδβαροθδ 
οἵ ἐδο αοεροὶ, ἐ«. σ., 7:0, 1. 1-18; 1]. 27-86, οἰ6. ΕΌΣ Ἧ6 Υϑοορη 29 1 86 ΕἸΡΙδι16 {8:6 βδιηθ τηοᾶθ 
οἵ ἐδ ηκίηρ' ἴῃ Ρασζαΐδοίλο ροσοαβ διὰ ἐἢ9 Βδῖηγθ Ῥσϑίογθῃοϑ [0 καὶ ἴῃ οομηθούηρ ἱοροίθοῦ ᾽ἢ86 ἀϊἘογ.- 
θηΐ ΤΟ ΡΟΣΒ οἷδ ἐγδϑῖῃ οἵ ἐπβουρδὺ (οἔ, 6. σ., 1 7πο. 11. 1-3, ψιθτο Ῥ8Ὰ] του]ὰ ἀουύ]688 ανο πδοὰ 
ἐὰν δὲ ἴον καὶ ἐὰν, Δ! ἃ ΘΌΓΣΟΙΥ Βανθ Ῥαὺ αὑτὸς γὰρ ἱλασμός ἐστι ἴογ καὶ αὑτὸς ἱλασμός ἐστι); οἷ. Εἰ5 ἑαϊκίησ 
ἘΡ δρδὶῃ ἐδ ἸτητηϑαϊδίοὶΥ ργϑοϑάϊηρ ὅτε ἰῃ 1 ὅηο. 111. 20 τὰ ὑ86 ΔΏΔΡΒΟΓΑΒ ἢ 710. 1. 88; ἵν. 6, 
οία,, διὰ 1π σΘΏΘΓΑΙ 18 ῬΓΘίοσθμοθ ἕοσ [86 ΡΑΣἕ619 ὅτε ΜΏΙΟΝ 18 αϑϑὰ 1Π 80 ΤΩ ΔῊΥ͂ αἰ βογθηῦ ΘΘΏΒ68 
(εἰ πο. χνὶ. 8. 4. 6. 17; δἷϑβο 1 92:ο. 1). 12 βαᾳ. τιΐὰ πο. χυὶ. 9-11), δηα ἐδ 180 οὗἨ [89 ρϑγξϊο}68 
περὶ, ἵνα, ἀλλὰ Τὺ 18 οἷοαν ἐβαὺ ἴπ6 δαϊμοῦ οὗ [πὸ Ἐ1βύ16, εἶκο ἴμ6 Εὐνδῃρθ δύ, 18 ἰὼ ἰδ Βδθὶ οἵ 

Εἠππηρ ἰὰ ΗΌχονν, ἐ, 6., Αταχηδίο, δὰ σαουΐϊηρς πὶϑῃ ὑμ8 ὩΔΙΤΟῪ τϑῆρθ οὗ ἔδ6 ραδχίϊοθα 

ἡ, Ὁ οὐ ἡ, ᾿ῬῸὉ . ΤῸ {18 χτησϑύ Ὀ6 δἀἀοὰ οογίαὶῃ οὗ Υ τη 68 οὗ ΘοΟμβίγ Οἴ 01. ῬΘΟΌΪΙΔΥ ἰο ἃ, 

ἨοῦΥον σαδὶ οὗἩ ἐμουρΐ, 6. σ., ἐμ αἰτουτη]οοαίίοι οὗἨ ἐμ6 αθῃϊέϊνο ὈΥ͂ ἐκ, 1 780. ἵν. 18, οὗ, 7πηο. 1. 
ὅδ; γἱ. 8, 70 δῃ!ᾷ τηϑΥ οὗμοῦ ῥῬαββαρθϑ, (86 βοϊαίΐοῃ οἵ 6 στοϊδεϊνο βοῃΐθποο ἰῃΐο 8 οοπάϊ οὶ 
ΒοὨ 6 Π06, (ἐάν τες . . . . οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ ἴον ὅστις κι τ. Δ.) 1 710. ἰϊ. 1δ; 1. 17; οἵ, 7ηο. νἱ. 48, οἷο, 
ΤῊ βοϊαἰίοη οἵ 8 βἰ πῃ ρ]9 δι  ἐιϑαὶβ ἱπῦο ἃ ὅπ] ΟΡ οδ Βα] βοπύθησο ἀθροπαϊηρ οἢ 8 ποτὰ ἰο Ὀ6 Βὰρ- 
Ρ ϊοὰ (οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν ἀλλ᾿ ἵνα... .. 1 7:ο. 1. 19; οὗ πο. 1. 8; 111, 28, οἰο. ΤῺ αἰχουτη]οσα- 
ἔοι οἵ 86 αῦνο οὗ (89 ἰπδίχυμηοηὺ Ὀγ ἐν, 1 70ο. 1. 8, οὗο., οοτηραγοὰ τι 720. ἱ. 26. 88; χνί. 80; 
Δ ἃ Ἰαδί]γ [9 ἰγϑαυϑηῦ 186 οὗ ϑεωρεῖν δῃὰ ϑεᾶσθαι, 116 ὁρᾶν 18 ΟὨΪΥ πδοὰ 1π ὑδ6 Ῥοχίϑοῦ, δπιὰ οϑῦ- 
ἰδίῃ ΡὮΓΑΘΕΒ δΌοΣι 88 τὴν ψυχὴν τιθέναι, ϑεὸς ὁ ἀληθινὸς, ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός, κόσμος λαμβάνει, 
ἴδιο Ὧδο οἵ φαίνειν, τεκνία, παιδία, οἴα.---Μ.].----0}π᾿ 8 ταδί βοὰ 18 μοι ἐμὸν ἀἰα] οί δ) {τὸ ἐμαὺ οὗ Ῥαδαὶ, 
ὯΟΥ τβοίοτίοαὶ Ε|τὸ ἐμαὶ οὗ ἐμ9 ΕΡρὶβέ]9 ἰο ἐμ6 Ἡθῦγονσβ, Ὀὰὐ δροου]δίϊγο, οοηὐδιηρΙδῦνο, μούϊπρ ἔδθ 

δυαθείδποο οὗ ἐμβουρμὲ πιΐμοαῦ ταδυκίηρ ἐμ πιυίυδὶ] τοϊδθοη οἵὗἨ ἔμο ὑἐβουραὺβ ἐβοσωβοῖνοβ, ΗαΐδβοΣ 
ΒΟ ΚΙΠΡῚν ᾿]υσέταίοα {86 Αροβίϊθ᾽ β ῬΘΟΌΪΑυ ἐγ Ὁ σοιηρασίηρ ᾿ὶ8 Ἰοδάϊηρ ἐμουρδὺ ἕο ἃ Κου-ποῖθ 
[διαὶ ᾽6 βἰσῖκοθ δηὰ οδῦβοα ἰο βϑουῃὰ ἐμπγουρὰ ἐμ ἀοτίνδεινο ἐμουριβ ὉΠῸ] 8 ΠΟῪ ΚοΥ-ποίθ 8 
Βίσυοῖς ὑμδὲ Ἰοδιὰβ ἴο ἃ ἸΘῪ Κου. Τὸ ἰβ ἐμ ἀϊα]οοίδοΒ οὗ οοπίοχηρ δίϊου, οὗ Ἔχραοσίθμιθθ. “8 βὶπλ- 
Ρἤα(Υ ἀπ υπδδοστιθάῃοεδ οὗ βιδίοχηδπὲε δζὸ ομβασδοίασιδῦο: Ὑδβοίμου ἢ0 σοΐοσβ ὑο {86 Ὀιγίηθ ἐγαΐδο 
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Βριλβοῖνοβ, ΟΥ ϑἀάγθβδθθ ΗΒ σϑϑᾶθσθ ΟΥ̓ ὙΔΥ οἵ ΔἸ, η οι ΟΣ ΤΑΙ ηρ, Ε16 Ἰδηρτιαρθ Ῥτοθαῖυοβ 
ὉΒτουρβουῦ {89 βϑ17ὴ0 ΟΒΙΠΔΏΠΘ68 δηἃ ἀθοϊβίοι ; ἮΘ ὭΘΥ͂ΟΣ αἰΒο 0668 ἃ Ῥϑβδιοηδίθὶ Υ οχοι θὰ απο οἱ 
ταὶηα, Ὀὰὺ τ 566 ΘΥΘΙῪ ΜΉΘΓΘ (86 τοβοούοῃ οὗ [16 ΘΔΙΤΏΠ688 οὗἨ 8 μϑασύ σοδίϊηρ ὧι Ὁ] βαἴα] Ῥθβου, 
ὙΠΙΟὮ ΤιΔ 68 Ὠ1τὴ ΒΌΓΘ ἰδδὺ {89 δἰταρὶο βίαὐοσχθηὺ οἵ ἰμ6 ὑγαῦὶ 18 δ Π οἰδηὺ ἴο ΘοἸηγαηθηὰᾶ δ8 ποσὰ 
ἰο ἐμ μοαγίβ οἵ μἷβ τοδᾶθσβ. Αὐ 86 βϑῖηθ ὑΐπηθ ἃ ἯΤΤΩ, ΤΩΔῊ]Υ ἴομο ροσνδάθθ ἐπ ΕἸ βέ]θ, δοπίγαῖν 
ἴο 411 οβἴϑυιϊμδὺθ βοι τ θη δ! γ οὗὐἠἨ πο 086 ΑΡροβί]θ 18 δὸ ἱβογοῦρθ! Υ ἔγθο, ὑμαὺ Ὑ 8116 οηϊοτοίησ 
ΒΡ᾿ ΓΙ Ὁ Δ}10Ὁ οὗ 11ἴδ, ἢ 6 ἩΒΠΌΣΤΩΪΥ 1ηδ᾽δὺβ ὍΡΟΙ {δι 6 ΠΘΟΘΘΘΙΥ οὗ ὑμ6 Ἔχ ὈΙοἢ οὗ 15 ἱσπξα ἴῃ ἀφο 
[ἡ 4.,ὄ ἴὰ {89 1119 δῃηὰ Ῥγδοίίοθ οὗ τηθ1.---Μ.].---ἶἰὖ 15 αἷδὸ πούϑιοσίυ ἐμδὺ 116, οα ὑπο οὔθ Βαπά, 
Β6 δἀάγοβϑθβθ 18 Σθϑ 0 γ8 88 ἃ ἔδίμιο᾽ ΒΡΘδ ΒΒ ὅο 818 οΒ] τη, ἢθ ἀοθδ πού ουγχοῖ, οὐ ἐδ οἴβοσ, ἐδιαὲ 

ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΠΟ ἸΟΏΡΘΙ ΣΔΪΠΟΥΒ δπὰ ἀο ποὺ ΓΟαῸΪΘ ἴο Ὀ6 ἰδυρῦ ΠΘῊῪ ὑπίηρβ, Ὀὰὺ ἐμδὺ {ΠΟῪ το δϊ8 
64 4]8 δῃη )οἱὐ- ῬοΒθθββϑοσβ ὙΠ} ἰτη οὗ 81} {86 ἐσαίῃ δ6 Θηπποίαίοθ δῃὰ οὗ {86 16 τυ μοὶ Β6 τδηΐδ 
ποὺ ἰο οτοδίθ, θαΐ ἴο ῥγθβοσνθ π᾿ ἰβοη." (Η ἰοῦ). ΤὨΐδ ΕρΙδ]9, “ἃ ἀοοὰ οὗ βδογϑὰ Ἰουθ," “18 ἴὸ 
[86 τηοϑὺ Β'Ἰ1}]6 τοδᾶθσ 086 μθαγὺ 88 ζη816 ΘΧΡΟΥΘΏΟ0 οἵ ΟἸ δ 8 δανηρ, ὑγαΐῃ, ἱτητηοάϊαίοὶν 
6 1} 1016, θὰΐ 6ἰ8ὸ ππίδ  οσηδὉ]9 ἴο {86 ῥχοίουπάοϑέ ΟἸσβίδῃ {δ Ί ΚΟΥ, ΔΙ ΒΟ σἢ ΘΑΌΔΙΥ ἀθαν 
διὰ τοίγοδϊηρ ἰο Ὀοΐῃ. ΤῈΘ ΥὙΘΣΥ͂ τοί βοᾶ ρυγβαθα ὈΥ ἴδ δαΐθοῦ οὗ ουν ΕἸ δὲϊθ ᾿ῃ ἑακίησ Βοὰ 
οὗ Ομ τ βίδη ᾿νίηρ, Ὀ6]Π1ϑνὴηρ πὰ Ἰονίηρ ἔγοσῃ ὑΠ 6 Υ Ῥσζοίουμπαοδί ἀορίῃ, δῃὰ 1 ὑπο ν ἸποχῃδΌβα ]ο 
τ 6} ἢ, ΒΒΟΒ 10} ῬΘΟΌΪ]ΙΑΓΡ ΟἸΘΘΓ688 ΠΟῪ ἰμ9 [Ὁ] 1Βηη688 οὗ ἀοα ΘΟΠ ΟΠ ΔΒ 4]} {8 ᾿ιβάομι οὗ ἴδ 
πο Σα ; ἴον ἐΠαὺ π ΒΊΟΝ ΟΣ ἘΡ᾿8.19 ἀθοΐασοβθ ὙΠ} δἰσηοδὺ ρ] ἔα] 6480, ΟΣ δἰ Ἰοδδὺ σὰ ἢ ἐμ Ῥαγίθο Υ 
ΔΙΐ]688 δ οἱ οὗ ἃ μοασὺ ἩΙΟᾺ ἴῃ 18 Τ68] νἱΐδὶ [6] 88} τι ἐμ8 ἸμοΤ ῬΟΒΒ6ΒΘΘΒ 8]1 {86 τίοδιο8 

. οὗ ιν ηθ ]|8άομλ δηᾷ οοη πη οαύθθ ἐμ θη 1 ΠΟΙΥ͂ ΔΏΧΙΘΙΥ͂ οἵ ἰονο---ἰμαὺ Ἡ ΠΟΣ 10 ἀθοατοα πὶ (86 
Ερμα ΔΒΒΌΣΔΩΟΘ δηᾶ ἸΟΥα] οοηδάθποθ οὗ ἱπάϊβρα Ὁ ]9 ὑσαΐῃ ΘΟΠΟΟΥΠΙ Ωρ (δι 6 ΒοῦΤοΘ δμὰ 
ἀδίυτγο οὗ {86 ΟἸτΙβ δη 116, ἡ, 6., οὗ οἴοσγῃδὶ 119, 18 10 Δ ΠΣ 6} Υ Τοσο ἰθδη 411 ἐὴ6 νγϊβάοιῃ οἱὨ ἰδθ 

σπου] ἰοροίμϑὺ οδῃ δυϑὺ σϑβϑοῦ, δῃᾷ 8180 οσο ἔμ ουϑῇ ΟἿ γΙβί8 τἸΒάΟσα ὁΔ} ΟΥΟΣ {π1πηΚ οαὐ ΟΓ 

[αι βοιλ." ( υδίοσγαϊθοκ). Οπο οδηποὺ [841] ὑο 860 ΒΟῪ ὉΠΘΧΟΘΙ]θα σΘὨ ]6 1688, ὑθῃ θστιοδδ πὰ 

ὑβοτοῦ 688 οὗ Ἰονθ 86 όπου ΠΥ ὈΪοπἀρα τ ἢ ὑμ6 ταοϑὲ ἀθοϊἀθα βίθυτπθαβ πὰ ἀθορ-ουϊηρ 
ἸΘΘῃΠ688 οὗ ἡυδρτηοηΐ. “1 ἀοο8 ποὺ βθϑῖὰ 88 1 ΟἿ]Υ 8 [ΑὑΠ6 Υ Ὕ6ΓῈ δ ἀγθββπηρ 18 Ὀοϊονϑὰ οἱ ]- 

ἄτοῃ, ὈὰΣ 88 1ἴ ἃ ρἰοτβϑὰ βαὶπῦ ΟΓα ϑρθδκηρ ὕο ΤΏθῃ το ἃ ΒΙΡΠΘΣ ποσὰ, ΤᾺΘ ἀοοίτίηθ οἵ 

ἨΘΑΥΘΏΪΥ ΙοΟΥ͂Θ, ΟΔΙΤΩΪΥ δον, τι ἢ ἰπάοίαυ 58 ]8 268] δββαυτρ νυ ὑμ]ηρ δα ΠΟΥΘΥ Ἔχμδυβεηρσ 

1861, Β65 ἴῃ πὸ ᾿τι πρς ὈΘΘΠ 80 ῬΘΥΘΟΙΥ ἀοτηοῃδίγαὐθα 85 1ὰ (818. (Ἐπ ] 4). ὙΊ βαοὶ ἐοδί- 

ΤΑΟΠἾ68, ἐγ! ὈΤΩΡΒΔΠΟΙΥ οογτορογαίθα ὈΥ (π6 Θχροβιθϊοη, Ὅγ70 ΣΑΔΥ͂ (Δ οοτηΐοτ ὑπάθυ {89 οἰαυροβ 

ἐμαὺ {89 οοπζαδίοι οὗ 6 ΕΡΙβ19 Ὀδίσαυβ [8:9 86}1}}γ οὗἨ 118 δαῦμοσ, ἯῈΟ, οἰὑμοΣ τι τ Ρ]ΔΏ]685 δὺ- 

ταρίποθδ, απ άθτα ὕτοπὶ 8 ὑβουρηῦ μ6 δὰ βυρροδίοα, οΥ [8118 ἱηΐο {86 δὕθυτια] δι, ΘΏ 688 οἵ δῃ οἷά 

τδῃ (8. Ο. ᾿δηρο, ΕἸομ όσα, Ζιορ]ογ). Απὰ (86 ΤΘΡΤΟΔΟῺ οὗὨ {86 τηδβύοσ οὗ {86 ΤᾺ ΟΊ ρ ΘΠ ΒΟ οοὶ, 

οἵ ν. βδατγ, ἐμαὶ 86 ἘΙ᾿βέ16 Ἰδοῖζβ {88 ἔγοδιιθθδ οὗ ἀϊγϑοὺ "78, δῃ ἐμιαὖ (89 ὑδῃάθστ 688 ἀπα ῥγοίουπα 

ἐβοτουρῃποβθ οὗ [μ9 Τομϑπηθδῃ τηοᾶθ οἵ οοπίοιηρίαίίοπ δαὰ βίδίθιηθηῦ δὰ ὕοο τοὶ τοβοϊγοὰ 

ἐποιηβοῖνοθ ἰηΐο 6 ἰοπθ οἰ] ἀἸΒΏΪΥ οβδιαϊηδίο, ἀἸββο  υἹηρ ἴῃ ἸΠα ΘΠ ΘΏΘ88, τηγκϑα ὈΥ͂ οοηβίδηὐ 

τορϑυ  ἰοηβ δπᾶ ἃ Ἰδοῖς οἵ Ἰορίοδὶ Θ ΘΓΡΎ, ἸΘῪ ὉΘ τηοὺ ΕΥ̓͂ ἨΠρΘη 61 8 ἀθοϊαγαίίοῃ ὑμαὲ ὑμὴ8 ἘΡΙ8619 

18. ὁη6 οἵ ἐδ πιοδὲ δεαιμί δ ποτὶ πϊηρβ οὗ {16 Νονν Τοδβίδιηοπί, ὑμαὺ 1ὑ 16 ῬΘΟΌΠΙΑΥΙΥ το δῃὰ οΥρΙ πὶ 

ὙΠ τοίργθμοο ὅο ἐ86 βυβ)οοίίνο, ἰπύθπβῖνο 116 οἵἨ ΟἸ ΓΙ βυϊδηιν, ἀπά ἐμαὺ {μ6 ἔγθβα, ᾿νϊηρ δπὰ 

αἰἰγαοίϊνο ομαγδοῖοσ οἵ {86 ΕΡίβι]9 οοῃβίβίβ αβὺ ἴῃ {86 τηδυϊκοα ῥγϑίθγθμοθ τι μι ΘΒ 1ὑ τπτο- 

ἀμοοδ ὯΒ ἰπΐο ἐμ6 ἱητπταζὰ Ἵχρουίομποθ οὗ [86 ἐχὰ ΟἸ τ βίϊδη 1166. 

Γ[Αἴον 81} {μ18, τ τω δῪ γ76}} 8 Ὺ τὶ ΕΡτασὰ ὑο {80 Θοτατηθηύανον ἀπά 818 σοδάδσβ : “αὶ οἵ 

ὮΥ 8ῃιοεβ ἔγοῃι οὔ᾽ ἐδ γ ἰδοὺ, ἴοσ (86 ρίδοθ γβθγθοη ἔμβοὰ βίϑῃἀϑϑὲ 18 ΒΟΙΥ͂ στουπα."--Μ.} 

8 3. ΤΗ͂Β ΑὙΤΉΟΒ ΟΕ ΤΗΒ ἘΡΙΒΤΙΕ, 

ΠῚ ψὸ ρίδποθ αἱ ὑμ9 ὑοβέϊμιοηυ οἵ {86 ἀποϊθηῦ ΟΠ ΌΣΟΙ δηᾶὰ ΡΥ οἷοβθ δὐῤθῃίοῃ ὑο ἐδ βίβίο- 

ταϑηΐβ οἵ (86 τιδηθθβοθ τεβροοπρ ἰδ δαῦμον οἱ {μ]8 ἘΡίβέ16, 411 ἀου δύ τησδὺ νϑηϊβὰ ὑμδὲ [δο 

Ἀροδίϊο 8ι. Φοβη ψδ8, πιίμουύ οοπγδιοἰΐοη, οομδιἀογθᾶ ὑο βανθ Ὀθθπ 18 δα μοῦ. ὙΤμθ Αροβίο]ο 

Ἐδίβονο οοπ δίῃ βουθγαὶ 8.10 βίο ηβ ἀπὰ τοΐθγθμοθθ ἴο ΟἋΣ ΕἸ βί]ῖθ. ἘΡγαγὰ ρῖνεβ ἴμϑη δ᾽οηρ πὶ 

εἰτοἱϊαν τηαύξον ἰὰ ἐμ6 Τπἐτοάποθίοῃ ὑο 18 Οὐταταθη δ, ΡΡ. 14-16. [ΤῊ ῬΑγαρταρβ ἰῃ ᾳαοδθοπ, 

μοβίἀοϑ ἐμ9 αυοίαἰίοπ ἔοτα ῬΟΙΥΟΔΙΡ, 88 βμίνϑη ὈΘΙΟΥ͂,, ΔΘ (μι686: Ῥαρὶδ8 ΚΩΘῪ δπα υϑοὰ {818 

Ἐρίβε]6: Κέχρηται δ᾽ ὁ αὑτὸς [ῬΑΡ[Δ8] μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς προτέρας ᾿Ιωάννου ἐπιστολῆς. γ. Εϊαδοῦ, Ἡ, 
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Ἑ,, ΠΙ., 89.--- 6 δῃοηγταοῦδ ΕἸ βίο ἴο Ῥιορποίαθ, τε ῤέθα δροὺῦ ἐμ ἐΐτηθ οὗ Τυϑπη Ματγίγυ, 
οὐπίδ᾽ 8 ἸΩΒΗΥ͂ ὈΘΒΒΒΩΘΒ, ὙΓΙΟΙ ἱΠΩΡΙΥ ΔῺ ὉπαΘδέϊ 80 ἀθροηάθηοθ οἡ ἐμι18 ΕἸ ρἰβί]θ. ΟἵὨ Οδρ., 
Σ, σι 1 ὅπο. ἰν. 9-11; ΧΊΙ, πιὰ 1 πο. 11. 18-25; ἵν. 4-6; ν. 6-12; αἰδο᾽ δρ., Υ.-1.; ΣΊΙ. 
ΤῊ Ερίβ.}6 οἵ Ίθμμδ δημὰ Τγομβ [.2λιϑοῦ., Ὑ., 1] οομίαϊηβ δὴ πηταϊβίδ κα] 8] υβίοῃ ἴο 1 700. 1}. 
16; ὁ διὰ τοῦ πληρώματος τῆς ἀγάπης ἐνεδείξατο, εὐδοχήσας ὑπέρ τῆς τῶν ἀδελφῶν ἀπολογίας καὶ τὴν 

ἑατοῦ ϑεῖναι ψυχήν.---ΟΔΥροοχαύοθ, αὶ Οποβίϊο, το Βουχβῃθα δοουῦ (89 Ὀοριποῖηρ οὗ ἐμ βοοοῃὰ 
ΘΠ ΣΤΥ αὖ ΑἸθχδηάτίδ, βου ρα ὑο Ὧ56 ἴῸΓ 18 ΡΌΓΡΟΒΘ, 1 πο. ν. 19. “Φυνάλνι8 ἴηι πιαζίρτο ροδίδιιδ 
ει," δοὸ Οτίροῃ ἦπὶ Οδη68., οΔΡ. 1., Ορρ., 1. Ρ. 28,.--Μ.].- -Γ 6 τλοϑῦ Ἰτηρογίδην ὑθβ τη ΟΩΥ 15 ἐμὲ 

οἵ Ῥοϊγοδτρ, ἐμ ἀἰβοῖρ!θ οὗ Ζοβη, το βυδοτοα τηδγίγταοι, Α. Ὁ. 168, 88 Ἰουπᾷ ἰῃ Η5 Ἐρίβέϊο ἰο 
00 ῬΆΡΡΙΔ 8 ὁ. ΥἹὶ. : πᾶς γὰρ ὃς ἄν μὴ ὁμολογῇ '᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι ἀντίχριστὸς ἐστι; 

ΜΔ ΕΡχασγὰ 68115 “8 ὉΒΙΩΙΒΕΔΔΌΪΥ ΟἸΘΑΥ ΤΟΙ ἰΒοθπ θ᾽", δᾶ Ὠ βίογα!θο κΚ “8 ἴγθθ 180 οὗ πο. 
ἵν. 2. 8." --ἰ ΕἼ ἱμηροχίδηὐ 18. ἐμ ὑθβυϊ μη οηῦ οἵ ἐμ Οδποὴ οἵ ὑμ0 ΝΟῊῪ Τοδίαμηθηύ, τ Ὡ]ΟΝ νγὰ8 
οὐϊοα Ὀγ Μαυτγαίουι δρουὺ 8 Βυπαάγοα γϑδχβ ἃρὸ δηὰ 18 ΚΠΟΤΤΏ 89 ἔμ9 Μυγαίοσίδη απο. Αοοοχά- 
ἱῃσ ἰο Ὑ)ΊΘΘΟΙΘσ’Β οασοία] ἰηνεβεραίϊοη (860 ϑέμαϊοη «νὰ Κγμίκοη, 1847, ΡΡ. 816--867) 0 γγᾶϑ 
πτιἐίοι Α. Ὁ. 170 ὉΥ ἃ Ομ υχο- ὕθϑομου ἴου (89 ρΌγροΒο οὗ ἱπδγαοίϊηρ, οαὐθολ 6 Ὼ8 ἴῃ ἐδ ἀοοῦ- 
τηρηἰβ οὗ ἐμ ΟἸ τ ϑδη αι ἩΒ]ΟΝ ἼἭΤ6ΓΘ σϑοϑι γα ἴῃ 18 ΟΒ σοῦ. Υο τοδὰ, ὑμβογϑαΐδοσ, ποίάοοϑ οὗ 

ἴμ6 Ἰουστί αοδρ6ὶ ἀπά 18 οτἱρίῃ: “μά ἐγρο πιϊγιῶγ, δὲ ολαπηδδ ἰαπι οοπδίαη εν δίπσωζα δέαηι ἐμ 
φιείοϊα διὰς ρῬγοΐεγαί, αἰσδηδ ἴηι. δοηιαὶ ἔρ8ο (1 “0. 1. 1): φμα υἱαΐηιιδ οσυυδδ ποδίτ δ εἰ αυγίδια αμαϊυξηνμα 
Εἰ πιαπιιδ ποδίσα ραζραυεγμηί, λαδο ϑογιρδίηιδ; δὶς δηΐσι πο δοΐμσι νυἱδογόηι, δοὦ εἰ αἰμίογομι, δε εἰ 
δοτίρίογεπι οπυιΐμπι πιγαδίϊιαη, ἀοπιῖα ΡῈῪ ογταάϊριεπι ργοαείων.᾽" ΑἸα ἀρδϑὶη δἰδοσ 8Δἢ Θη σηθσαοη οὗ 
[86 ῬΑ] π6 ΕἸ ρ᾿ 8.108: “Δ ρίδιοία δαθς μᾶς εἰ διρογδοτίριὶ σολαππόδ ἀμ ἐπ Οαίλοῖίίοα λαδεηξμγ.᾽" 
ΤῺ18 τοίθσθῃοο ἰὸ (86 ὑπὸ Ἐριβί]οβ οὗ ϑ.. Φοῦῃ τωσδὺ ποὺ ὈΘ οοῃδίγτιθα 849 ἀθηοίπρ οἰ οΥ μ6 
ϑεοοῃα δηαᾶ ἑμιγά, ἃ8 17 {86 οἰἰαίοη οτι ἐμ γβὺ Ερ᾽β.}16 σομάοσθα ἔΌσ ΟΡ στϑίοσομοο ἰο 1Ὁ ὉΠ 6- 
ΟΕΒΒΘΑΙῪ (ΘΒ Θ᾽ Θστωϑοῦον, Πὐ ΠάΏΘΓ δηᾶ ΕἸ γασὰ 1π ΣΙ γΖοσ᾽ 8 ΚΒ. Ε., Ῥ. 98), οὐ ἐμθ ἢγχβύ δπὰ {89 ἐμϊτγά, 
[80 βοοοῃα Ὀδὶηρ Τοραγαθα 88 8} ΔΡΡΘΠΟΙΧ ἰο {80 γοὺ (Βυφ), θὰ (μ6 ἢγβὺ δῃὰ ἐμ βϑοοῃηά, 88 
Οδίδοις ΕἸ βί]68. ρσόροῦ, [86 βοοοπὰ Εριβίϊθ, δα ἀγθββϑὰ ἰο {86 κυρία, Ὀθΐπρ' οοῃβιἀογϑᾶ ἴο ᾶνθ 
θοοη τι ίθῃ ποῦ ΙῸΓ 8 81 ρ]6 ῬΘΊΒΟΙ, Ὀὰΐ [ῸΓ ἃ οοῃργορϑύϊοῃ; 1ὕ 18 ΘΟΏΒΘα ΘΕΟΥ͂ ὑμ6 ὑμιγὰ Ἐρὶβέ]9 
ὙΒΙΟΝ 15 ἡοὺ χηρηἰοποάᾶ, ποὺ Ὀδοδα890 18 Το δηΠΘΔῺ δας ΠΟΣΒΆΙΡ τγ88 681]6α 1η αποϑίϊοῃ, Ὀὰ ὈΘοΔΌΒθι 
ἢ τὰ σορασγαθα 88 1688 Ἰηβίγυοιγθ δ8πα 88 ἃ ρυῖναὺθ Ἰϑύΐοσ δ ἀγοββϑα ἰὸ δὴ ἱπαϊνι 88]. 

Τιο }εβολίίο, ὈοΘΪοηρΊης ὑο {1.6 Βδ1ὴ6 δ98 88 ῃ6 ΜΙ υχοίοσίδῃ ἔγαρτηθηΐ, αἰβὸ ὈθαῚΒ τὶ πθ88 ὑο {89 
δυϊμομἐ οἰ ἐγ οὗ {818 ἘΡΙ8{18.---Αποὐαὐουβ ἔγοσα {818 Ἐρ βδ.16 ὕ,ΤΟῊῪ τόσ ἔτοαυϑηὺ δἴοσ {ῃ9 Ὀθρίῃ- 
πἰηρ οὗ {86 ὑμϊτα οολ ΌΣΥ ἴῃ ἐμ τι ηρβ οὗ Ιγϑηϑουβ, Του Δ, ΟἸοσταθαὺ οὗ ΑἸοχδηάτῖδ, Οτρϑῃ 
δηὰ ΟΥ̓ΡΙΙΔΏ.---Ἴὖ 15 ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΌΔΌ]6, Ὀαὺ νμβουῦ τῦοἢ ἱπηροτίδηοο, ἔμπα ἐμ6 ΑἸορὶ, σγμο, οὰ [Π9 
δυϊ μουν οἵ ἘΡΙΡΒδηΪΌΒ, τοὐθοίθα {86 αοθροὶ δὰ Βονοίδύϊοῃ οὐ εξ. 9 οΒη, τοὐϑοίθα 4180 ἐμ Αγϑὲ 
Ἐρίβι]6. ΝΟΣ οδῃ ἰὑ Ὀ6 οὗ ΔΗΥ͂ ταοχηθηῦ ὑμαὺ Μδγοίοῃ δηὰ 818 Ὁ] ονσοσθ αἰ ποὺ Θηυτηοσγαΐθ ἐμ 
πτιυηρβ οὗ ΤόΒὴ [ἢ ἐμεὶν ὕδποη. ΕἸ ΒΘΌΪα8, 086 ἀθίθοίβ 1 βἰδίοτηθηὗ, ροϊῃ ρουβ βύγ]6, δῃὰ ἀ18- 
)οἰδίοα ὑγχοδίχαθηΐξ ἃγὸ ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ΘΧΟΘΙ]θα δηαὰ οουὑο θδἰδποθα ΟΥ̓ ὨΪΒ ΘΟΙΆρΡΣθμθηβῖνο δά 
ἰδδοσίουβ ἰβίοσι δὶ Χ θθ στ 68, ἱπο] 65 {86 ἘΡἰβί]9 διιοπρ ὑπ οριοϊοσοσπόπα (ΕἸ. 1. 11]. 
24, 25), ἀπὰ Ζογοιηθ (6 υἱγὶβ ἐϊζιμδί. ο. 9) ΒΔ γ85: “ αὖ εἰγυϊυογδὶβ δοοϊοδιαϑιϊοὶδ υἱγὶδ ργοδαζιγ."---Μοδὶ 
ΘΧΟΘ]]οηὐ 18 αἷδο οἡ {815 ροϊηΐ ΤΊΒΟ ΠΟΥ 8 βμοσί Ὀυὺ πο ΖΒΓ οΒ8Υ: “ αηη τσυγάδη, υὐιδογα 
Ἐναπρεῖλοηι νον αβει  ΤιοῖρΖὶς, 1806. [866 4180 ΤΑΥ͂ ἀυίλοϊθ οἢ ὑδμ6 ϑοιγ 068 οΥ ἐλ6 (οϑρεῖβ ἴῃ 9 
Βιδίβοίλεεα ϑαογα, ΤΥ δα Οοσἰοῦον ΠΌΤ 615, 1866.---Μ,] 

2. ΤῊϊ8 ομαὶπ οὗ οχέδγπαζ ϑυϊάθῃοο .15 οοηττηθᾶ ὈΥ {89 ὑγιῴογγναΐ Θυ]άθηοα δυδῖηρ ἴτοτῃ ἐμ 
ΘΟΙΏρδτίβοη οὗ 86 Ερἰβι]9 τὶν ἐμ αοθροὶ οἵ δέ. Φοῦπ, Βοίδ δ γδῆρο οὗ ἐμουρξιέβ δηὰ ἐποὶῦ 
τηοὰθ οἵὗἩ ἜΧΡυ βίο, ἃ8 Ὑ76]1 88 ὑΠ6 ἀϊούϊοη, ἃγθ {8:86 Βατὴθ 'ὰ 86 ἥγβὺ Ἐρ18{160 δῃᾷὰ ἴῃ ἐμ αοθροὶ, 
δὰ ἐπ ΓοΙΆΔΥΚ8 οἡ [86 [ΟΥΤΑΘΡ 1η ᾧ 2., 1. 2, ΤΩΔῪ δηὰ χησδὺ Ὧθ δΔρρ]16α ἰο {86 Ἰαὐύον ψΠ δ ρμς 
τοοαϊβολίίομβ. ΟἿ, αὐτὰ: Οπ ἐδε Οοδρεοῖί απὰ ἤγϑι Εὐριϑβϑίϊς οὐ δι. Ψοληι αϑ Ἰζογζδ οὗἨ ἐδε ϑαηιδ 
Αὐέδον ἴὰ διωιάίοη ὑπιὰ Κγίίκεν, 1847, ». 171-181, δῃῇὰ Οπ ἐλε βγδὲ Εἰριδίϊ απιὰ ἐϊ8 τοϊαξίογι ἴο 
ἰλε Τουγίλ, Οοϑρεῖ, ἰδιά,, 1849, ». 269-808 .--- 8 1ὴ ὑμθ ἀοβροὶ Ἧὸ 800 ἤθσθ ὑδθ δαΐῃου σϑὶϊγθ ἰὸ 
ἴδε ὈΔοκρτουμπὰ, ἀν }}]1πρ' ἴο Βρθακ οἵ Εἰτηβ6}7 δῃὰ 8.}}} 1688 ἰο βαρροσί δῃΥ ὑδμίηρ ὈΥ (89 ποῖρμὺ 
οὗ ΒΒ ἤδιὴηθ δῃᾷ σορα δίϊοῃ, δἰ βοῸρἢ ὑμ6 τοδϑσ πιϑοίβ. αἰπὴ μ6γθ ποῦ ἃ8 (89 ὁδ]τὰ πιταΐοσ, θα ὺ 88 
δι ΟΡ δύ ΟἸΔΤΥ τυ ., 88 οσμογίασ δῃὰ ὑθϑοῃθῦ, 88 δΔῃ Αροϑίϊθ, δ! τ ΟσΘΟ ΟΣ 858 ὑἢ|9 ΟὨ]Υ ΒΌΣΥΙν ἢ ρ 
Αροδέϊβ. 1ὐ 18 (06 βαῖὴθ ἀθ] οΔοΥ δηα ἀϊβῆἀθηοθ, [89 Βϑτὴθ ἸΟΙΕΥ͂ ΘΙ η688 δη ἃ ΘΟΙΩΡΟΒΌΤΘ, δηὰ 
ΘΒρθοϊδιγ ἰμ9 βαὴθ ὑπῸ}} Οδγιϑίλδαι τοοἀοβίν ἐμδὺ οδῦδο τη ἰο σϑίϊγθ ὑοὸ ἐμ9 Ὀδοκρτουιμὰ 85. δὴ 



8 Π 768 ΡΕ͵ΙΆΒΤ ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ 9ΌΒΝ. 

Ἀροβεΐθ δὰ ἰο ΒΑῪ αἰψορϑίμοσ βο 11.160 οὗ Β μο] : πθ ΟἿΪΥ ἀοαῖγοβ ἕο ὀοπηδοὶ δᾶ ἸΤΑΣῈ, ἐδ ἢ 
τοιηϊμα 15 ΤΟΔΘΤΒ οὗ ὑπὸ βΌ τὴ 9 ἐγα ἢ ἐΠ6Υ Βδνθ ομσθ δοαυϊγοὰ; δπὰ (86 δίρηου Ὧ6 βίδσὰ ἐν 
655 6 18 ἀϊδροποά ἰο ὨΌπ.0]9 “ἐλ6 δγοίλγοιι᾽ ὉΥ ΗἷΪ8 σγδοαὺ δι βου ἐγ δπὰ ἀϊγϑοϊδομβ Βα ἰὸ 
ΚΙΗΘῪ ΜἘῸ δ6 88, δΔη ἃ ΘΥΘΙΎ ΜΟΓᾺ {6118 Ὀ]ΔΙΉΪΥ ἐπαὺ Ὧ6 ΟὨΪΥ οου]ὰ {μ8 Βροδῖκ, οοπηϑϑὶ δῃὰ ἘΜΆ, 
Τὴ ὉΠΙ4ῸΘ ΟΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ, Μ]ΟΝ δὴ Αροβέϊθ, 88 ἮὮθ ουθῪ οἱ οσ, σου] ΟΑΣΤΥ ὙΠ ΜΙ ἈΪΠΊΒ6]ἢ ομὰ 
ὙΠΟ. ὮΘ, ΟΠ09 {86 ἑανουγηίο ἀ18610]6, 8 ἴῃ ἃ ῬΘΟΌΪΆΓΡ ΤΘΑΒΌΓΘ, (86 681π| ΒΌΡΟΙΙΟΣΊΕΥ, οἰθαπα 
δη ἀθοϊβίοη ἴῃ ἐμ ηκιηρ' οἢ ΟἸ τι βέϊδη σα ]οοίβ, ὑ8ι6 ΤἹοἢ Ἔχροσίθηοο οὗ 6 Ἰοηρ 116, εἰδθοϊϑὰ ἰὰ [δ 
σνἱούοσίουβ δίσιροίθ ὙΠ ἢ ΘΥΘΙΥ͂ ΠΟΙ στ βίδῃ οἰθιηθηΐ, δῃὰ ἃ ρἰοσίηρ ἰδηρτιαρθ ᾿γὶπρ ὁομοδαδδὶ υη 
[818 δ τω 685, ὙΒ1ΟΝ Ταδῖτο8. ὯΒ ἴδ6] ᾿Ιη ἰὴ γ ἐμαῦ 16 ἄοοβ ποὺ ἴῃ ψαΐῃ οομημηθμὰ ἔο Ὁ ἴοτὸ ὦ 
ἐδο Βιρμοδὺ αὐξαϊππηθηὺ οὗ ΟἸ τ ϑ δ η γ---6}1 {16 οοὐ ποσὶ ἀθβ 80 Χο ΚΔΟΙΥ τὶ (818 Ἐ βίο, ἐμοὶ 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΓΕΘ οὗ ἰμεὺ ροσὶοά, ῬΥΟΌΔΌΪΥ τ βοὰν ΔῈΥ ζασίμ ον Ἰπτηδύοι, χαροι ΤΟΘΟΣ]Υ͂ ἀοὐαπιμο 
ὙΠῸ ἢ Ὑδ8. Βαΐ Ὑ ΒΓ [89 οοππθοοίϊοη στοαυϊγοᾶ 1, ἐδ δα ῦμοΥ ἱπ ὐτοδύοβ ]ῈῈ ταδητίοο ρἰαἷῃ- 
Ὧ665 ἰμδὺ ἮΘ ὁη066 δίοοα 1π 86 πθαγοβὺ ροββὶ ὉΪ6 σοϊδίομδ ὕο 6508 (,. 1-8; ν. 8-6; ἵν. 16), ῥγρίμ 

ἾΥ 88 Β6 18 οῃΐ [0 ΘΧΡυθδ8 Ἀ1Πη86}} 1π Β, ΤΏΣ]Α ΟἸΤΟυχηβίαποθθ ἴῃ ἴδιο ΘΌθρο]; διὰ 8]1 ἐπὶ ἱβ τὸ μὲν 
1683 Δηἃ ΒΙΤΏΡΪθ, Βὸ δι γον πιϊμοαὶ {86 ἑαϊὐοαὺ ἔγδοθ οἵ ᾿πυ  ἐδύϊομ 1ὰ οἱ. ο856, ἐμιδὺ ποδοὰγ ὁδὶ 
[1] ἰο ροσοοῖνο ὑμαὺ (86 βο᾽ίβαυηθ δαΐθοσ δηὰ Αροβέϊθ τηυδὲ βανο οοτωροποᾶ Ῥοΐὰῃ τηϊηρα" 
(Εν αϊὰ, Φία ϑολαπη. βολγύον, Ἰ., Ὁ. 481 58ᾳ). Αἀά ἰο {815 ἐμ Ὀοϊὰ 561 -ἰοκίσπ ον πιὰ ἐν 
ΠἸΏΡΓΤΟΒΒ οὗ ἰχυίδ, ΟἈ. ἷν. Θ.---γρυιδίηρ 18 (86 ΠΌΡΟΥ οὗ ΡΔΓΒ116] ραββαροβ ἴῃ ἐδθ ἔὐῖο Ὑτιηρι: 

ΕἘΙΒΒΊῚ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΠΟΗ͂Ν. ΘΟΒΡΕΙ, ΟΕ 70ΕΝ. 
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ξ 8. ΤῊΕ ΑὙΤΗΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ἘΡΙΞΤΙΞ. 9 
αν οὁΨνΨσιψΨἔἐοΕςσρσρσπῚ 

ΟὐπΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ταοτθ ἔμδπι μα] οἵ {86 {μἰτύγ- ἔνθ ραββαρθβ ἰδ θη ἤόσα ἐμ 6 Θδροὶ ἔοστα ρασί οἵ 
ἐδ Ἰαϑὺ βασίηρβ οὗ ΟἸσίδὐ 1π ΟἿ, ΧΙ].-χν. ὙΤΆΘΥΘ ἐ86 Γοοθρ αν 1γ οἵἉ [8 τείμιο88 γγχ88 Ῥγοδη ὨΘΒΕΙΥ 
ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ, 8 ὑπο το 1ὑ Βῃουοα 118 βέγθηρίῃ; ΜΏΘΣΘ ἢ6 τηδθ {89 τηοβὲ νἱΐαὶ βασυθηογ οὗἨ δἰτηβοὶῖ, 
ἔβοῦθ Βθ χϑοοϊνϑα [86 τηοδὺ Ῥϑυτωδῃθηΐ ἱπργ ββίοϑ. ΤΉ]5 18 ὑβογουρν ΤομΘΏΠ68Ά. (ὈΠΑρΡδΣΘ 
οἢ {818 θ᾽) οὖ ΘΒρθο δ Πϑηρο, 1.6 Οοδροῖ οὗ Ψοῆη, δὲ 1--8, 7]. ΓΥ͂., Ρ. 1 5Βαᾳ. ἀογιηδη δἀϊομ. 

8, Τ|9 ροῃΙΠ6 1688 οὗ {818 ἘΙβ6]6 88 ὑμαύ οἵ δῃ Αροβί]θ νγχδβ πιδϊ ἰδ πμϑὰ ὈΥ 89 ΟΠ ΌΧΟΣ πὶ ἢ- 
οαὐ 81} οοπέταάϊοίϊοι ἀπ} 7 οΘορἢ βοδ]ῖρον ὈΟ]]ν ϑπαποἰαίθα ἐμ6 ποίϊοα: “ἐγόδ ορίβίοϊς ϑολαριηΐδ 
πΟῊ ϑωῃὲ 4οείοἷὰκ ϑολαγηῖδ." ὩΤΆΘη {ΠΕ γ6 δύοβ6 δὖ ἰῃθ ἔϊτλθ οὗ {86 δἰοτϊαΐο ογιἐϊοβηχ οὗ Βδίϊοῃδ]- 
Ἶιτα 8. Οὐ. ᾿δηρο (16 ϑολγύθεη (68 ϑολαγηθβ ὥδεγβείσέ μὰ εὐ ϊᾶτί, οὶ. Τ11., Ὁ. 4 5α4ᾳ.), ψβο 
ΔΙ ἐΒουρι ποὺ νοαύυχίπρ ἰο 8588} (μ6 δχύθσῃδὶ ουϊάθηοθ, τδαθ {86 Βα ] ϑοὺ χηδέϊου οὗ ἰμ6 Ἐρ βι]9 
ἰδο δἰασπρ- οὐ οὗ 18 οὐ] ὑἱοἸΒιη8, δῃὰ ταϊβθὰ μ6 ἀουδὺ Ἡμούμου ἐμ6 ΕἸ βέ]6 τσὰβ ΟΣ ΕΥ οἵ δὰ 
Ἀροβίϊο; Ἀ18 β σι σία θθ ΤΈΘΓΘ 88 90] ονγβ: ὑμαὺ {Π6 Ε᾿8616 Ἰδοικοα ἱπάϊν) ἀυ8] δηᾷ Ἰοοδὶ ομβαγδαοίοσ, 
ἰμαῦ 1.8 ἀρτϑοταθηύ ἢ [86 ΘΟΒρ6] ρϑγν9 Υἱ86 ὑο (86 βαβριοῖοι οἵἉ {ἰπιϊ ἱτηϊ αίϊοι δ 8] νυ θη ΘΟΡΥ - 
ἱπρ; ἐμαῦ Ζομη, Ὀοΐοτο {86 ἀοϑίγαοξϊοι οὗ 7 Υτιβα θη, νχὰ8 ποὺ οἹὰ ϑῃοῦρῃ ἴο Ῥχοάποο βυος ἃ που 
οὗ 501 Πὑγ; ἐμαῦ μ6 δ ποὺ Βαῦϑ τηϑῃη οπϑα ἴδ 6 ἀδδίσιυσέϊοη οἵ 76 ΥΒα]οση, Ὀθοδαβο ἐξ γγχὰβ ἃ {ἰοἷκ- 
ΠΙᾺ ῬΡοϊπύ, οὐο.---Βγϑίβοι ποῖον (Φγοδαδύδια) ἰβ ἃ Ἰλοσθ πηρογίαηῦ ορροποηῦ; Ὀαὺ Ἀ6 ἸΙνθᾶ ἰο ὃ6- 
οὐτ28 Θομν]ποσαᾶ οὗἉ [86 στο] ΘΒ8Π.688 οὗ Ἀ18 ἀοιί8 οὗ {86 δ μϑη οι ἐγ οὗ Το ΒΒ τι ηρθ. ΟἿδα- 
ἴτε (ὕγαηπϑίολέοη, ἀο8 ΟἸγίδιεηέδαυηι8), 0 τηαϊπἰδι θα ἐμαὶ μ6 ΕΡΙΒ.19 τγαβ (89 [δ τ οδιίοι οἵ 
δονίδι ΟἸτβἐΐαπ, απ Ἡοσϑὺ (1π θη κ᾽ 8 Αμιδευηι Γὼγ εἰ σιονιδιοϊδϑεηδολα τον 1808) ἀγθ ομὶγ 
Βιθη οπθα οἡ δοοοπμηὺ οὗἨ ἐμαὶγ Ῥοϊάηθεθ, δῃὰ Ῥϑ]ὰβ (2) 16 ὠγεὶ Ζιολγότίοε ἀδ5 ϑολαπηδδ τιοογίρείγοιι 
κεἰ! εγἰδμίογκάίξη. Ζισίδολεηδάίεεη ὥδεγβείσέ μπᾶ παοὶ ρλιϊοϊοσίοἠ ποϊοϊοσι δοῖεν Ἀϊείλοας ον ζἰᾶτί. Μὰ 
ἐκεγαϊϑολ- Κισολεηλι(διοτιδοῖδη Ναολισοιδιπσοη, δεν οἷπιθ δἰ(οπυογεγ δἰ ϊοἦ 6 ταλιρΊ ΒΟ - ῬΘΥΒΊΒοὴθ Οποδίδ, 
ϑῴεη τοεΐελε αἶδεε ΒγὶφΣ τιραγηόη. 1829. [ΤΏ6 ὑξτϑο ἀοοί τη) ΕἸ ρ᾿δίϊθθ οἵ ΤοΒὴ 1ϊὑογα ]ν ἰγϑῃβαὐθὰ 
ἘΠῈ Ἔχ δ ηδύοΥΥ Ῥαγθη 6808, ἀπά ὀχρουπάθα ἴδον (86 ρ}]ο]ορὶοο- πομοϊορίοαὶ παούμοά. ὙΊΕι 
ἐχοροιοο- ΟΒΌΓΟἢ-Ἰδύοσοαὶ τοίθσθῃοοθ ὑὸ δὴ ἱτηποσαὶ φεασίοο- Βεγδίαγι Οἀποβῖθ, οὗ ὙΒΙΟΝ ἐδι689 
Ἐρίκί]εθ σῖνθ παγηίηρ. 1829.---ΤῊΉ]5 {1010 1 ΘπουρὮ ὕο αῦῦϑ δύϑθὴ οοπῆστηθα θοΟὶ- ΤΟΥτ8.--- Μ.]), 
ἯΠΟ 1|κ6 Βυϑέβοβμοιαθσ Ὀ6]]ϑυϑᾶ ἐμ Ῥυδβουίθυ ΦΟμαπη98 ὅο μαννα Ὀθαμ ἐμθ δαϊ μου οἵ (818 ΕἸΡΙδέ!ο, 
6 τείδιτοα ἰο δἰ ΡΥ Ὀθοδαδβο οὗ ἐλ Ἰζϑ πη ἴῃ ἩΒΙΟΩ μ6 τηα]ἐγοαύοα 10, 

4, Μοτὸ πηρογίδῃηΐ δτὸ {89 4558} {8 οἵ {π6 ΤΙ ρθη Βοβ 0] οἡ (δ δι μϑα οἱ ἐγ οὗἩ ουγ ΕἸ Ρ18- 
80. 1 ϑἰαγίδ πῦθἢ ἐμ Ηορθ] δὴ Ἰάοα οἵ αἀοά, ΟΝ ΤαΔ 68 τηδη {γῸ]Υ (86 οὐος ρατὺ οὗ Θοᾶ; τ 
ἸΩΑΥ͂ ΒΑῪ ἰπδὺ {π6 ΤΟ] γοσθ οὗ ὑμιϑὺ βοβοοὶ ἤδνθ δ γθδαῦ δρ]}19ὰ Τα Π᾿ 8 ὑΒΘΟΥῪ ἰο (πο ὶῦ Θοποθρ- 
δοη οἵὗἁὨ ΒιβύοΥΥ : ΟὨγ]β δ η Υ ἀἰὰ Ὡοΐ οομλθ ἄονπι ἔγοσῃ βθαῦθῃ ἴῃ ἃ βηϊθμθὰ ἔοστω, ἱηψοῖνοθ πὸ 
ἸΏΡΔΟΪΘ ΟΣ ὈΣΙ ν ]ορο οὗὨἨ οογίδι ἢ ῬΘΙΒΟΏΒ, Ὀαὺ οτὶρ᾽παίθα ἰῃ ὑμ6 ἱπχηοβύ Ὀοὶπρ οὗ ἐμ9 βρίτιξ, ἰὰ ἐμ 
Ὠδίμγαὶ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΙΘΒΒ Οὗ ΤΏΔῃ ὈΥ͂ ἃ ΘἜΠΌΪΏ6 Ὠἰϑίου 68] ἀθνδὶορτηθηὺ, τι πουὺ τονϑ]δίλοῃ ΟΣ ἸδΒρῖγα- 
ἴοι ΒΥ ἃ Ῥγόθα88 ἴῃ δργϑοιηθηῦ τὶ ἢ ἐμ6 σΘΏΘΓΆ] ἰαν8 οὗ μἰβίογιοδὶ ἀθυθιοριιθπύ. ΤῊΘ ἴθ] οτὶρὶ- 
14] ΟΠ τ δ Δ ΏΥ ͵85 ἃ {πἀδίστη ΟὨΪΥ 8] ΡΒ ΟΥ ταοά!ῆθα ὈΥ ΟΠ γῖϑί, ααἱΐο ΕἸΙΟὨἱΐ6 88 ὀχ: θ᾽ὐϑὰ ὉΥ͂ 
Ῥείαῦ δῃὰ Ζόβη ἴῃ 86 Αροοδίγρβο, οὐ Θθῃ.116- Ο γι δέΐατι 68 ὀχ οἱ ὑθὰ Ὀγ Ῥδὺ] (ΕΡ᾿βέ168 ἐο [πὸ Βο- 
ἸΩΔΏ8, Οὐ 1808 δη ἃ δ] δ ]4}8), 180, ὑο 6 Βιγο, ψϑαὺ ΤΣ Β6Υ ἴῃ 0.6 ἀορτηᾶ οὗ {δ ἰατ. Ηΐθηοθ 
ἔδοῖο δοβθ ἃ οοῃ θη ὐοι Ὀούτϑοη Βΐτῃ δπᾶὰ ἰδ οὐμοῦ Αροβίϊββ, ἰπ τ πο ταθη, Ὅ16}} απ} 18οα ἰο 
οἴοοί ἀῃ ὉΠ ἀοΓα ἀὴρ δ τϑοοπο] οι. διηοηρς ἐδθ οοπίοπαϊηρ ραγίϊθβ, δάνδῃποϑα ἰο Ομ σιϑίϊδα 
ΥἹΟῊΤΒ 8 οοτηροβοα ἰδ οἴμοὺ τυ ηρβ οἵ ἐμ6 Νονν Τοβίδιηθηῦ, Ἡ ΒΙΟὮ ΒΙΤΏΡΙΥ δαιοσηΐ ἰὸ ὉΠΐ8- 
ἰοτο8] ρατγίγ- τι πρβ [ἀοττηδη: 7Τοπαφηζολνῦι, ὃ. ε., ἃὰ τι πρ οὗἨ 8 οαγίδι ἢ ὑθηάθποῦ ἰδνουγίης 
ἴδ ἀϊδέξησξιγο νίϑνα οἵ ἃ ραγίγ.--- Μ.], ποῦ πὶ μου Ἰοσϑη δ, δηὰ ποτα τσϊεΐθῃ δοοπὺπὲ ἐμο τηϊα }9 
οὔ ἐμο βοοοῃὰ οογξοσυ. ΤῊ]Β ΔΡΡ 168 αἰβο ἰο οὔσ Ερ:ϑι]9θ. Αὐ ἢγοὶ Κδϑι!η (ελγδερνὶ ἀες Ευ., 
εἰς., 1848) δὰ ἀϑουῖὶ ( ΤΑλοοῖ, ϑαλγδἄοσλον, 1846) ργομουηοθα ἴου {Π6 ΔΘ ΕΥ̓͂ οὗἩ {86 δαίδοσ οὗ 
(80 Ερ᾿βέ]οβ διὰ ἐμαί οἵ {μι αοϑροὶ; ἐμθῃ ΖΘ]1ΟΣ, το 88 ἰαΐθ 88 1842 δὰ ργοθυρροθοᾶ ἐμ9 ἰάθη- 
δὲν οὗ ἔμ δυῦμον οἵ Ὀοΐὰ τυϊηρβ, νγὰβ ἐμ6 ἢγδὺ ὕο ἀθοΐασθ, 'ἱπ 8 ΣΟΥ] οἵ Κι ὅθ! }} 8 πσοσκ, ἐμαὶ 
᾿ξ τῶβ οομοοῖνδῦϊο ἐμδὺ ἐ86 ἘΡίβί]9β. δπὰ {86 Θοβρϑὶ τοῦθ τυ θη ὉΥ ἀἰδαγοπὺ δυΐμβοσθ. Ταὶβ 
ΥἹΘῊ ὙΓΔ8 ταϊβοὰ Ὁ ΒδΌσ, (86 Ἰοδᾶοσ οὗ ὑμαὺ βοβοοὶ (1π 7Τλοοζοσίϑολε Ψαλγδὥολεν, 1848), ἰο ἀρο- 
ἀϊείοα! οογίδι πίγ, δπα δοοοσάϊηρ ἐο μἴτη ὑμ6 ΕἸ Ι8[18 18 α τὐδαΐξ ὑπυϊζαξίοτι οἱ ὑμ6 αοβροϑὶ, τ μοσθδδ 
ΒΠροποὰ (9 )α8 ναηπσεῖδηι ὡπὰ αἷς Βγίείε “ολαπηῖβ, 1849, δπὰ 7λεοῖ. ϑαλγδῶολεν, 1855) 
Ἰδεπ βοὰ δηὰ ρχονϑὰ {86 Εἰρὶβ]6 ἕο Ὀθ α δρίφγηνάϊα ἵψρε οἵ ὑπὸ Θοβροὶ.----ΒαῸΣ βέαγίβ οἱ {89 ὰῃ- 
Τουπάοα δαρροί(ΐοη ἐμαὺ [π6 δΌ ΠΟΥ τηδηϊίοϑίδ (86 ἱπίθηθομδὶ δηὰ τηοδὶ βίυαϊοσθ δηχιϑίυ (1 ΤοΒὴ 
ι. 1-8) ἰο Ὀ0 τοραχάϑα 88 1ἀϑῃ θοαὶ πὰ ἢ ἐμ6 δαίμου οὗ ἐμ9 αοθροὶ; ἴῃ οἈ. ν. 6-9, [6 8966, οὐσίπρ ἰο 
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ΔῊ οχοροίϊοαὶ ταϊσυη Δογϑίδηἀϊηρ, ἃ νδηΐοι αἰίοτηρέ οὗ ἀγασίηρ ἃ ἀἰδεϊποίίοη Ῥοίνγθαμ ινῖηθ δηὰ 
ΒΌΤΩΔΗ ἰοδι ΠΟΥ͂, δὰ βῃονα ὈΥ ἐ818 [8:9 ὉΠΒΩ]Π] Ἰτοτίαίοι οὗ {9 δα μποσ. ΕὙΌΤΩ 8 ΟΟΙΏΡΑΣΊΒΟΣ 
οἵ ἴδ οϑοβαίοϊορίοδὶ δἰδίδιχθηίδβ οὗ ὑμ9 ΕἸ ΡΙ8019 (οἰ. 11. 18-28; 1. 2) τη ἔΒοθο οὗ ἰδ αοδρεὶ (εἰ. 
χὶν. 8. 18 βα. 23; χυΐ. 16. 22), δῃὰ οὗ 1 δοδῃ ν. 6, πίῃ 9 0Ἀη χῖχ. 84, 9 Ἰηΐοσβ ὑμαὺ ἐμο τηοᾶο οἵ 
οοπίοιηρΙαἰϊοη ἴῃ {86 ΕἸ 8.16 18. τῇοσθ τηδίθσαὶ δπὰ ουὐπαγὰ ὑπ8π {πα οὗ {89 Θοβρϑὶ, ψμῖοὶ δ 
ΘΟ Βί ἀ6Ὑ8 ἴο ὈΘ ΤΏΟΥΘ 1468] δῃὰ βρὶστιύααὶ. ΤῊΘ 1468 οὗ [ἢθ δἰοῃοιηθηΐ, ἱλασμός (οἘ. 1. 7; 1. 2; ἵν. 

10), δοὰ ἐπαὲ οὗ {86 Ἰπὐοτοθάϊηρ Ηἰσμ Ῥυοδὶ, παράκλητος, Ἦθ ἐπ] Κα ΤηοΓΘ δαϊίοα ἕο ἔδο ταπρὸ οἵ 

ά688 ῥϑοῦ αν ἰο 86 ΕἸΡΙβέ19 ἕο 1:9 ἩΘΌτΘΥΒ, δῃὰ ἔογοῖρτι ἰο ἐμαὶ οὗ ἐμ ΘΌβρθὶ. Βϑδαν, ἰδείϊν, 
ΘΟΠΒΙ ἀ618 {86 Ερ᾿βι16 ὑο Ὀθ ὙΠΟ ορπίανιιδίϊο, Ὀθοδαβο ἰὺ ἀθθοσῖθθβ {86 θ]] ΒΕ} οἵ ΟἸγβίμδπδ 
88 ΒΟΙΥ 84 51}]688, Τα τ 68 τη θη οῃ οὗ ἐ89 χρίσμα, ἀηὰ ἀΥΘῪΤΒ 8ἢ. ὈΏΠΘΥΔΏρΘΙ10ΑΙ ἀἸδεποίδομ ὈΘΕΘΘη 

σϑηΐαὶ δηά τηοσίϑὶ δἰη8. Βαΐ οὐν Ερϊβὺ]9 ἀοϑβ πού ἀϊβι στ! Βἢ ἃ Εῖρσθοῦ 01888 οὗ βρ᾽τιπδὶ ΟἸ τ βδη 
ἔτγοχῃ [δ ἸοΎΤΟΥ οἶλβθθθ οἱ οἶμον ΟἸ τ βϊδηϑ, (86 Τονολιοὶ, Ὀὰὺ Ὀο]ονίηρ ΟἸτϑδηΒ ἔγοπι δὴ ὉΒΒΟΪΥ͂ 

ποσὶ; 186 ἘΡ δ.16 ἀοθβ ποῖ, ΠΟΥ πιαν τ06 τοῖοσ [89 χρίσμα ἰο ὑμ6 Ὀδρέϊβυηδὶ δποϊπέπρ τβοα ἰ8 

τηϑηὐϊοηοα ἴον 86 ἢγδὲ {ἰπι6 ὈΥ͂ Του] 8ῃ; πᾶ Ἡ1} τοδρϑοὺ ἰο ὑδ6 ταοχίδὶ 81Π8 ϑιυτηοσαίοα ὃ 
ΤΟΥ] δὴ (λοπιοίάξωπι, ἑαοίαίτία, ζγαιιδ, πδοαίίο, δίιαδρλέόπιῖα, πιαολία εἰ γογηοαξο εἰ δὲ χμα.. αἶα υἱοίαδο 
ἐεηιρίς ἀεἶ), ΒΑῸΣ οαρδύ πού ἴο δ Υ6 τη86 8 τηοδβύ ΔΥΡΙ ΓΑΙΎ δβοϊθοίίοῃ οὗ [᾿Τ60, ΥἹΖ., ἸΔοἸδ αν (οἰ, τ. 
21; 1}. 4), τιυχαοσ (1. 16), Δ] ΟΥΎ ΟΣ ἰοσηϊοδίοῃ (τοτ {86 Ἰηδοτ ρου αὐ Ταγίέλοβ, ὁοτταρίοα 
ὅοτα πρὸς παρθένους), δηα 8.11} 1688 ἦο μᾶνθ χοιηδυκοα ὑπαὶ ὑμ6 δῦ μοῦ ἀο68 ποὺ γοΐοσ ἕο {πὸ ουὐπαπὶ 
δοῖβ, θαΐ ἕο ἐδ ᾿πτγαζά, τυοσα] ἀϊβροβιίομ; ἴοσ ἐβαὺ 18 ποὺ Μοηίδῃϊβίϊο. 1 ΗΠ ΘΙ 614 οΟμδηΔ 18 

(1 Το 1. δ. 7) ἐμο οἰδίοθταϑης ὑμαὺ αοα 18 φῶς, ἐν τῷ φωτί, ἔοο τηδίοσ!δὶ δηὰ ἰοοδὶ [γδιπιοῖ, Ἰ116- 
ΤΑΙΥ, το αἰϊηρ ὕο Βρ806.---Μ.}, ἐὍΤΠΒ 1 Φοῆπ 111. 4, ἩΏΘΙΘ 81} 18 6810 ἀνομία, ἀπὰ 1 7οδη 1. 1. 8, 

ὙΈΘΓΘ ἰονθ 18 τοΐοστοά ὕο 88 8 οἱ οοτησωδῃἀταθηὐ, ᾿ΐο 8 δυχτιπηθηΐ [Ὁ ἃ ἔγΙ ΠΥ χαϊδίϊοη ἰο (80 

Μοβαῖς αν, δῃὰ τηαϊπἰδίηθ ἐμαὲ. (πο 1Ἰάθα, οὗ ἃ ρϑγβοῃδὶ Πιοροθ, οἰ θα οχργεβϑοὰ ἰὼ ἐμ Θσερεὶ, ἰ8 
ὉΠ ἰο ἐδ ΕΡ᾿βέ16, δ ὑμβου ἢ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ 18 οὐδ ἀογοά 885 Ἰἀθηίλοαὶ πὴ 86 ΤορΌθ, δὰ 

ἡ ζω ἴῃ ΟἸ σὺ δβ μγροβίδίϊοαὶ,---ἰ αὖ (μῃ6 Ηοἷν αμοϑὺ 18 ποὺ ἀθβου θὰ 88 ἃ Ῥϑιβοῃ Ὀθοδῦϑο Ηρ ἰ8 
οΔ]]οἃ χρίσμα, αὰ ποὶ παράκλητος, ΑἸ Βουρσὰ ΗΘ 18 08110α τὸ μαρτυροῦν (1 Φοδῃ γ. 6), ὑμαῦ ἐβο 6Σ- 
Βοχίδίϊοη, δα ἀγοββοὰ ὅο {ῃθ γοδάθσβ οὗ ἐμ ΕἸ βϑι]6, ἰο ἃ οομα ποὺ ΘΔ Ὁ] ηρ ἔβοσα ἴο ἸοοῖὶΚ ῸΓ δῃὰ ρδϑϑ 
ἐβγουρῃ (89 ογάᾶθαὶ οἵ {86 ἡπάρτηοηῦ πιϊμουῦ Ὀοῖης δδβδιηθα, τα] δίοθβ δραϊηδί {μ6 1468 οἵ {86 
ΘοΒρ6), Μ᾿ ἜΣΟΒ ἀοοβ ποὺ βρϑδὶζ οὗ ἔδο ἡαἀρτηθηύ οἵ ὈΘ᾽ΙΘΨΘΙΒ,---8}} ἐμ18 18. 85. ἀπύθηδὈ]θ οτν οχοροίϊοαὶ 
του πβ 85 ἐπ σϑοορῃιοη οὗ Οποϑίέϊοαϊ οἰθσηθηΐβ Ὀθ]οηρίηρ ὅο 86 ροβὺ- Αροβίοϊοδὶ δρὸἸη {86 
1άοα οὗ (86 σπέρμα (111. 9), {Π6 οοποορίϊοῃ οὗἉ {π6 χρίσμα, ἀπὰ ὑπὸ ἐπουρεὺ ὑμπαὺ αἀοἀ ουρὰὲ ποὲ ἰο δ6 
ἴοατοᾶ, Ῥαῦ ΟὨΪΥ ὕο Ὀ6 Ἰονοὰ (οἷ, ᾿ν. 18. 19. Αποϊηὐϊηρ 88 δῷ ΟἹ Τοβέδτωθῃῦ ἐγρο βυρροῦίοὶ 
χρίσμα ἴῃ ἴμ6 Δη 6818 οὗ (μ6 Ολγίδέναγι ἀπὰ ἀντέχριστος͵ ἐπ Τοργοδϑη οι οὗ Ὀοὶπρ θοσι οἱ Θοὰ 
δασσοδίοα ὑΠ6 σπέρμα, διὰ ἴῃ ὑμαὺ τοργοβδϑιίδιοη {86 ἔῃ ἀατηθηΐαϊ νυ] οὗἨ δ δἰοῃθχηθοὶ ἴον αἱΪ 
[89 81η8 οὗὨ 411 τη δηκιηα ῬγΟΒ 8 ΔῺΥ ΤΟίθγθηοθ ἰὸ 8 ἀυ]1βέϊο βοραγαίϊοη ἀπ ἴο 6. χῃϑίδραγβιοδὶ 
ΤΟΔΒ8Ο0Ὶ ὙΠ μου οὐ 108] 118- Ῥυόοδβδ, δπὰ {86 ἴονϑ οὗ ἀοα 18 ποὺ ἃ ἀποβίϊοδὶ ἀἸβοονθσυ, Ὀαΐ ἃ ΡΌΓΟΙΥ 
ΟἸγδέϊδῃ δῃὰ Ὀὲνηθ οοτημδηα. ΟἱἨ πβδὺ ἀνα] 18 81} ὑπ Ῥσαῖβο σι ῖοι ΗΠ θη] αιναγάβ ἰο ἐδ 
Βτοὺ Ἐρί δὲ] οὗ Φο ἢ} (ῸΥ ἢ16 8016} τοίδθυβ ἴο 16 πιϊδουῦ δανογίηρ ἕο ὑμ6 βοοοπα δπᾶ ἐμιγὰ ΕἸ βέ!68, 
ΔΙ μΒουρ ἐδ {116 οὗ 818 ῬΟΟΚ Τοίθσβ ἰο  ρἐδι168) ἀπὰ 1.8 δα ΠΟΥ, ἴῃ 081}}ηρ Ὠἶτα ἃ στοδὺ ἱπάοροηάοῃξ 
ἘΠ ΚΟΥ, ΕἾ μ6 πουογί 6 ̓6ββ Σαρα τὰ 8 ἈΣτ 88 ὈΠΠΑΙΥ δοβοίηρς ὑμο αποβίις ϑυβίθῃ οὗ 18 ἅπηθ, δὰ 
ΒΑ Ωρ; ΟὨΪΥ σίνθῃ 8 ΟἶΘΆΓ, Ὀγϑοίϊοδὶ ἸΏ ΡΥ β8 ὕο 18 Βροουϊδίνο ἰϑαΐαγθθ, ἀπά οοῃβιἀθγβ ἐμ ΕἸ 510 
88 6858 Βρ᾿τιύαδ], δη ἃ οἡ ὑμαὺ δοοουιῃῦ οἷον μὴ ἐμ ΘΟΒρ6]; δῃὰ ΠΟῪ οδῃ δ6 δοοῦΒο ἔδοβ6 Ἧ8Ὸ 

το)θοῦ ἃ ῬΡβθ Δ0- ΘρΊ στρ 1ο8] ̓ ὐθγαύαγο οὗ {86 ΝΘ Ταβίδιηθηΐ, οἵ ονϑη]οοκίηρ ἐμ6 ἱπιροσχίαπέ αἱγ- 
ουμχδίδῃοο ὑμαὺ ὑΠ6 Ἰηοάθγῃ 1άθα οἱ 1 ΘΥΑΥΎ ῬΤΟΡΘΓΟΥ τγ88 τη ηρ ἴῃ ῥυϊταϊνο ΟἸσιβίδπ ἐἰπη68; 
10 μα8 πού Ὀθθῃ ονου]οοϊκοὰ ὑμαὺ ἐμ6 τηοάογῃ 1ἄθα τγὰϑ ἐμοὶ δηξίηρ, Ὀὰὐ ΟΥ̓́Θ ΤΟΓῸ ἔβη ἐμδέ, 
ἴβογθ γ͵ϑ Ὑδηίηρ᾽ 81] Ἰ]ΟΘΏΒ6 οὗ ΔΏΥ ἴοσζοσ. ΤΏ ῥγοίθῃβιομβ οὗ ἱμ9 Τ᾽ ρθη βοῖοοὶ 810 ὈΥ͂ Ὠ0 
ΤΩΘΔΏΒ ὈΟΙΏΘ οὐὐ Ὁ Ὑδδαὺ 10 ρῖνοβ υ8. ΟΣ ιο ]οη ( γολγιβιογέλμηι). Ὠἀϑίογάϊθοῖ, γοϊ, [., Β. 
ΧΧΧΥ--ΟἹ. Ἡσίδοσ, Ὁ. 19-28; Βγθοϊκηον ἴῃ ἀο ΤΥ οὐὐο᾽ 5 απαδιοδ, Ρ. 816 5αα. 

; ὃ 4. ΤΗ͂Β ΒΕΑΡΕΕΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ἘΡΙΘΤΙΈ, 

1. Αὐρσυδῦπο μδ8 ἃ 1ἰἴοσαὶ χυοίδίϊομ οὗ 1 πο. 111. 2, ΒΙΟΩ Β6 ᾿πίχοάπορα ἐδυ5: Ομυά οἷο» 
ἔιυ)η, 681 αὖ ϑοαηιδ ἴῃ οριδίοϊα αα Ῥαγίλοδ (Ομαεδί. ναησ. ᾿ι. 8389). Ῥοβαιαϊαβ ἴῃ δὶ ἐπάισμάμε 
ορεγιη 8. «Αυιριιδίγϊ οἷἴαΒ ὑπ6 ἐγδούθῦθθ Οἢ ΟὟΓ ΕἸ ρ᾿80169 88 “Ἂδ ορ. αα Ταγίδοξ 8βεγηιοηεδ ἀδοθπι." 
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Του δα ἐπὶ ἀοαϊμπιδίίοι ἰοαπὰ 1.8 ὙΔΥ δὖ ἰθδϑὶ ἰπὺο ὑπ6 Βϑπϑαϊοίζηθ ϑαϊοι οὗ [86 ᾿ΤΟΣΕΒ οὗ 
Αυρτπείϊηθ, πὰ ουνθὴ ἰηΐο βοιηθ [δ ΐη οΟἀ]ο68 ἃ πα ΒΘ ΘΓᾺ] οὗμον τ ρθ (5 ΤΑ βϑμεὶδ, 
(κδεϊοάοτυβ, Βοά8). Θτοῦυ8 δἰ γδα νυ ΚΗΘῪ ΠΟῪ ὕο ΟΧΡΪδῖπ δηα ΔΡΡΙΥ 1ὑ: “Ῥοοαία οἶἶπι Μεὶξ ορίδίοϊα 
αὐ Ῥατγίλοε, Ἰ. 6., «ὦ μάχας Ολγίδίιαν, Ῥγο δ8808, χμὶ πο δι Ἰθοπιαποτιση, δε Ῥαγίλογιωπι υἱυοδαπὲ 
δπρογίο ἕπ ἰοοὶδ ἔσαηδ Εἰμρλταίεηι, υἱδὲ ἱπισεηδ ἐγαὶ “ιάσογιση, πιμἰδιέιιάο, υὲ ἸΝεαγάς, Νιοὶδὲ εἰ αἰϊ8 ἐπ 

ἰκὰ. ἘΝ λαπο οαιδατη Ῥωίο, σΩΡ ἦσο ἐρὶδίοϊα πάγιδ ἵπ ὕγοηία ποηιθη ἐἰιιισιχιις «ροδίοϊἑ, πόσιια ἔπι 7π6 

ε ἔστε, Ἰρλοεῖον νεἰξεδαΐων πιμζίιηισιια ποσενα ΟἸὐτιδαπῖδ ροίογαί, δὲ ἀδργολεηδωηι ἡ ιδβεί ἦθος φμαηφμαπὶ ἴπι- 
ποοηδ ἐϊξίεγατιων, οοπεπιεγοῖμηι.᾽" ἷ 

ΟἸοιηοπὲ οὗ ΑἸδχδπάσια (ορεγα ο. Ῥούίογ ὕγασηι. 1011) οὔϑοσγνοθ ἐμδὺ ἐμ βοοοῃὰ ΕἸ ρ βί]9 τῦαβ 
εὐάτοκοοα αὐ υἱγούγε8 (800 Τηἰγοάποίϊομ ἰο ἐῃ9 βοοοῃα Ἐ ̓53.160). 1ὖὐ 18 ΘδϑῪ ο 806 ΠΟῪ πρὸς παρ- 
θένους ΤΩΔῪ ᾶνθ ὈΘΘῺ ὙΓΟΏΡΙΥ ὑγδηβοσιοὰ πρὸς πάρθους, ἀπιὰ ἰμ 08 οτ αὶ παὐύθα 86 οογταρ θα βαὉ- 
βου ρΡώοη οὗ [89 βοοοπὰ ΕἸ᾿8.16, ὙΏ1ΟΝ, Ὀθὶπρ ἀΒθα 88 1.8 ΒΌΡΘΥ ΒΟΥ ΡΟ, ΤΩΑΥ͂ μάν ὈΘΘ6Ὲ τηϊθία θη 
ἴον 86 δι θεοσ ρου οὗ πο ἢγεὺ Ερ᾿βέ]θ δπὰ οοῃηθοίθα πὴ 10, 88 ἩῸΡ οοπ)θοίαζοδ. " ΟΥ̓, 88 1ἢ 8 
οσὰδχ οὗ {86 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘο, [86 Βι Ὀϑοτ ρου οὗ ἰμ6 Αγβὺ δῃὰ βοοοῃὰ ἘΡ 8.168 δ Βαγὸ γοδὰ ᾿Ι[ωάννου 
ἃ παρθένου, αὐ ὰ ἰδ 8 ΒδγΘ ρσΊνθ σὶδο ὑὸ ὑμ6 ἀρονϑ τα  ]δοη δηα ἀοδισηδίίοι (80 ΟἿ 68616ῦ, 
Ἐποῖ. ϊοι,, Τ., Ῥ. 189)... ΤΈΏΘΙΘ 18 ον θη] 8 τϊδέδθ ΒΟΙΏΘΎΒΘΓΟ, δηα βίμοο Η ΡΒ ΒΌΡΡροβι ἴοι 
Ϊ8 ΘΥΘΏ ΙΏΟΤΘ 510 ]6 ἐμὴ ΟἽ ΘΒ  ου 8, 1 βϑϑῖὴβ ἴο οοιῃητηθηα 1086] 8Δ8 χίνιηρ [86 βοϊα οι οἵὗἨ ἰἢθ 
πὰ], ΤῊΘ γαδίϊου 18. ποὺ ζατίβοσοὰ 17 γΟο ΒΌΡΡΟΒΟ τὶ Ῥαϊυβ οὗ ΗΔ] θοσ, ἐμαὺ ἐδὶ8 βὰὉ- 
δε ρου οὐρα θα 1 πρὸς πάντας, ΟΥ ΟΟὨ)Θο ΓΘ 8 οοΥττιροα τοδάϊηρ ᾿ὰ ΑὈρυδίϊηο οὗ αὐ Ταϊληιῖοα 
(βοττασί 8), αὐ δραγϑδοβ ( ὀβοβοι θυ), αὐρεγίδιιδ (βοτα θυ). [Ιἢ 818 ὙΑΥ, Ὁ 18 οἶθδσ, γὸ β8δ]] 
ΠΟΘΙ Βπὰ [89 ΥοδθγΒ [Ὁ ὙΠΟΤὰ ΟἿΣ ἘΓρΙβί10 γχὰβ ἱπ θηἀοᾶ, 

2, ἘΔΌΔΙΥ ἰμδάτα β81}0]6 18 ἔμ9 ἱπίοσθομοθ οἵ Βϑηβοῃ ἐμπδὲ ἀπ’ ἀρχῆς (οἰ. 11. 7. 18. 14) ροϊπΐα 
ἰο ἃ αἰγοῖθ οὗ τϑϑάϑυβ ἴῃ 7πάδ, δηὰ ἐμαὶ οὗ Τἰρμθοοῦ γο, οομηοοίίηρ, (86 Θδῖαβ, ταθηὐοηρὰ 8 

ὅπο.1, χὰ ὅλο Θαἰαβ 1 Οου. 1. 14, {18 οὗ Οοὐ πὰ 88 {86 ΟμασοΣ ἰὸ ψ οι ἐμ ΕἸ βι16 τγὰβ 
δου, ΤῊΟ ἘΡΙΒ016 18 ποΐ δἀἀγοββοᾶ ἕο ΔΗΥ͂ οπμθ ΟΠ ΌΤΟΙ ἴῃ ραγύϊου αν; δηὰ ὑμ}8 δοοουηίβ ἕορ [86 
ΔΌΘΘΙΩΟΘ οἱ ἀσία!]οὰ ποίϊοοθβ οὗ ἃ σοπογοΐβ ΟὐὁἩ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ομαγδοίοσ, ΤᾺΘ αἰγουτηδίϑῃοο, ὑμαὺ 8116 ἐμ 
Ἐρίδι]ο οοιἐθὴῃβ ΟὨ]Ὺ Βρὐ δηᾶ ἱποἰἀθηξαὶ γϑίθγσθῃοοδ ἴο σορσθβϑη δ 08 ῬΘΟΌ ΑΓ ἰο ἐμ6 ΟἹ Το8- 
ἰατηθηύ, 1 ΟΧΡΤΟΘΟΙῪ ἀθηοῦηοεβ ἸΔΟ]αὐσΎ, αῖνθθ οουσύθηδηοο ἰο βίου! Β βησονγὰ οομ)θοξ το 
(2 7), ἰμαὺ 1ὑ νγὰβ δά ἀγοβϑοα ἰὸ ἀϑῃ }]9 Ὁ γιβύϊδη ΟΠ ΌΣΟΙ 68; ̓ λΟγθον Γ, {86 δαΐμοσ᾿ Β οοη ταϑῦηρ 
ἰλο Κπον]οᾶρο οὗ {89 ἔχῃ ἀοἀ 1π 76808 ΟἸτὶδί, Σοὶ ἱποϊυ ἀθ8 οὐθσηδὶ 1186, πὰ (86 ἀδΖ2]ην 
ἴογτῃ οὗ ραρδηίβιη δηὰ δὴ δ τ ϑίϊδη ΟΠΟΕΙΒ, 18 ἴῃ ρουίοοῦ ἀρτοοιηθηὺ ἢ ἐμθ ἰϑίοσίοδὶ ποῦοθ 
μδύ Τ0Βὴ βοϊϑοίθα Αβία ΜΊΠΟΣ 85 86 Βρμ6 16 οἵ ἈΪ8 Ἰδοῦ ΓΒ, 1} τὸ βᾶνο ἕο Ἰοοῖκ ἕο ἐμαὺ Ῥσχονίμοθ 
ἴον ἰδο ΟΠ Όσο65 ὑο Ἡοσα {818 Θπουο οὶ ΕἸ βι19 ψ͵88 βού. Βυΐ ψὸ τηωυβὺ πού ὑμίηκ οἵ ἃ βὶῃρὶθ 
Οὗασο, Ἰοαδὺ οἵ 811 οὗ {μ6 Ομ υγοὶ αὖ ΕἸρμοβὰβ (6), θα οὗἩ βονοσγαὶ ΟΒαγΟΒ 68 “ οὗ Το08η’8 ΕρΒοδβίδῃ 
αἰτοὶο οὗ ΟΠ ΌτοΝ 68 (1ωὕοκ6), [ἐ. 6., ΟΠ Ότοδ 68. πὶ μῖη {πο ἀϊοοθθο οὗ ΕΡμθϑυβ, 85 το βμου)])ᾶ 5Β8Υ, 
ΟΒυτοδοθ Ὁπάον ἴἢ6 οδρϑοὶδὶ }ατβαϊοίίοη οὗ 70}}.---Μ.], ρογῆδρβ οὗ 411 ΟἸΌσομθβ ἰο τόσα ἐδ9 
Ῥοσδοῦδὶ Ἰδοῦ οὗ Το οχίοπάοα (ΗΕ αἰ μα). 

ἦ 

ἃ 5. ΤῊΒ ΕΟᾺΜ ΟἿ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΕ, 

Ἰ. αἴνθῃ δῇ ΘΏΟΥΟἾ 08] ΟΥ̓ ΟἸΤΟΌΪΑΥ ΕἸ ΡΙδί]6, δῃ!ὰ 10 18 ταδηϊἝοδὺ ὑμαῦ 1 ΤΥ δῃᾷὰ ἀο68 Ἰδοῖς ἴδ8- 
ἰπτεθ τ ΒΊΟΝ ΠΘΏΘΙΑΙΠΥ ὈοΙοπρ ἕο οὐδοῦ ΕΡ 8.168: ἑ, 6., ἔῃ:8 βρϑοῖδὶ δά άγϑββ δῃᾷ ραγίϊουϊαν βαϊαΐδ- 
ἔοῃβ, ΤΉ 5 [819 ΘΟΙΏΙΏΟΙ ΟΡ βύο ΑΥῪ δἀάγοθϑβ 18 τη ηρ 1π (86 ΕΡί 8619 ἐο ἐμ Ηοῦτονβ, ψ 116 ἐπ 9 
Ἐρίβί]6 οἵ 7ϑιηθβ 8 τιϊμβουΐ ἐμ6 ουβίέοσα ιν 8π8] βαϊαἰαίϊομβ. Βαιτίηρ (818 οἰγουτηβίαῃοθ 811 ἐμ9 
ΤΟΙ Το θηΐδ8 οὗἨ ἐἢ:6 Θρ᾿ϑύοἸ ΔΥῪ [ΌΣΤΩ Δ.Ὸ ΘΟΙΏΡ]10α ΜΙ: γράφω ΟΟΟΌΣΒ Βονθῃ {Π1Ώ268, γράφωμεν ΟΏΟΘ, 

ἔγραψα εἰχ ἰἰγη68; ὑμῖν, ἐν ὑμῖν, ὑμεῖς ἀιὰ ὑμᾶς ΟοοΌΣ ἐμ ΤΕΥ -81Χ ἐἰτη68, ἐμ δἀάγοβϑ τεκνία ἀπα παιδία 
ἴθ ὕτη66, ἀγαπητοί Βὶχ ἐἰτη68, πατέρες δα νεανίσκοι ἔν7106 Θϑοῖι, ἀδελφοί οηο6. ΤᾺΘ ϑχογάϊυμι (οὮ, 1. 
1-4) τοδὺ μὸ τεραγάϑὰ στ Οα]ον (8ιδίῥα Ν. Τ' ὑζιιβίγαία, Τοτα., 11., Ρ. 1582. Ἐταποοῦ 1676), 
ΥῈ Τ]Π]οὐγ8 Ἐδέϊαβ, 88 ἰοαπᾶθα οἢ ἐμ6 ὑβαδὶ ἔοστῃ οὗ δῃ δριβίοϊασυ δά άγθδβαθ. [,ἴοῖκο σοραγαβ 1ὑ 88 
ἔδο διωρ! βοδίώοη οἵ βυομ δὴ δά άγεβΒ. ΤῊΘ νἱϑν οἵ Βατοπίυβ (ππαΐ. Προῖ, απ. 99, 11., Ρ. 964) 
ἰδαξ ἔμ οδάτοβα, 16 ἃ τηοάθγ ΘΏγΘΙΟρΘ, ΤΩΔῪ μαῦο ὈθΘη ἰοδὺ, ἰβ 88 ὉΠΗΘΟΘΑΒΑΓΥ͂ 88 Ὁπίου 64. 
Το ϑρίγί οὗ ἐμο Ἐρίδβέϊθ οοστθβθροηβ πὰῦ} 1.8 ἔοστα, [86 ἕοστωϑσ Ὀοὶπρ ἐμ: σαρ᾿ ἐ8}}} ἀοθοσὶ οϑὰ ὉΥῪ 
Ββοοῃ: “Ερίοίοῖα λαδεηί ῥένιδ πδίανὶ ΒΘΏΒῸΒ φιαηι ογαίίονιθδ; ρῖμα εἰΐαπι ταδξατὶ ἰδ 8 φμαηε οΟ]]οααΐῶ 



. 1 ΤῊΕ ΕἸΒΒῚ ἘΕΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 20ΗΝ 

δα." Ἡδθηδο ᾿αμέοσ ἰθοἷκ ὙΘΥΎ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ ΤΟΙΔΔΙΚΒ (1., Ρ. Χ.) : “Τῆο Ὑ801]0 ττπρ τοδί δ 
ΤβοσουρὮΥ οἱ ἃ ᾿ἰν ημ, Ροσβϑοβδὶ τοϊαϊζοῃ Ὀϑίνγθθῃ ἐμ 6 δαῦθοῦ δηα [18 σεδάθσβ, ἐλ ρογποῃοο οἵ 
ἐδο υιιοθα ὀχβοσίδίλοι 18 8ὸ δοβοϊ πίϑὶ Υ ρόσγβομδὶ, ὑμαὺ {818 στουμα 16 βυβδαξοης ἕο τηδο υ8 οὐῃ- 
δἰάον [89 ΣΙ ΠῊΣ 88 ἃ βοηαΐπθ ΕΡ 8.196. ΤΏ6 σρ δίο ΑΥΎ ομαγδοῦθσ Ὀθιοαρ8 σλόσϑονασ ἰο ἔμο συ οὶθ 
Κοορί ΒΩ διὰ βἰσιοίασο οὗ {89 δβοτί τις. ὙΠ 4}} Ἰορῖοαὶ ογᾶϑσ, ἔμ γθ σοῖστια τι 18 ἔδδί ἴτϑϑ 
δια ΘΑΘῪ πϑδέυγΑ]Β668 δια ἀποοπδίσγαϊμὐ οἵ δἰδίοιηθηϊ, Ὑ ΒΊΟΝ δα (86 ἱτηγηοαϊαίο Ἰηἰοτοδὲ δῷ μοσ- 
ἰδίου ὑθῃάθῃοῦ οὗ δὴ Εἰρ 8.19, στὰ]9 ἴμ6 δβἰσιοῦ, ργοστοδδῖνο ἀϊαϊθοίδοαὶ ἀονοϊορτωθαΐ, ῬΘΟΏΝΩΣ ἰο 
ἃ ἰχοθίϊθθ ΟΣ ΒΟΠΉΪΥ, 18 μοἰα Ὀδοὶς." 

2, Ἀϑοοϊνίηρ ὑμϊ5 πτιπρ ει (89 δποιθηὺ ΟΠ ΌΣΟΙ 88 δὰ Ἐριίσίδδ οὗ Φοδῃ, 'ἰ5 {μθχαῖοσθ σα 
ἯΔΥ ΟΟἸΣ ΘΠ 60]96, Ηοϊάορρον (θκολίσίάϊοη Βιδί,, Ὁ. 986) φανωμοϑα [18 ὩΘῪ ὙἹΘΟῪ 88 Ἶδίο δδ (9 
6Βὰ οἵ ἐδο δογϑῃίθοη τ οΘη ΌΥΥ : ““4οοεαϊέ, φμοά δογίρίμηι ἦσο, ἤοοί ορίφίοἷα ἐπδίρριιαέμν, οσλδεγὶ ἰαδιθα, 
»οφοὶέ ὀγευΐν φυασάσνι Οὐσίδέίανα ἀοοίνίπ ἐρίδονιδ αἱ δυαηφεῖὲ α οΐανπδα δογίριὶ δυοοιπείωνι σμούῤαιι 
ἐπολιεϊάϊοκ, ομὲ αὐλογίαδοπεθ φμαάσηι Ῥγὸ οὐπωπιριὶ ἰοίμιδ δοοίοδία οοπἰδολδ αὐϑόοία δικί. ΝᾺ ἐπα, 
υ τεϊφυια φρὶεἰοἶσι, ἐιϑενύρέον αο φαϊμέαίίοννα ἑπολοαίμν, πδγμδ σίλαηι δαἐμίαϊϊονιΦ οἱ υοἱο οἱαμαμμσ." Αἱ- 
ἐβουρῃ Βουροὶ ο6}1}5 {89 τοις ἐρίϑέοία, ΒΘ τοῖο. τορδιὰβ 1ὑ 88 ἃ ὠδοίΐωα. Μ]Ἰο.86118 (Σεέγοά,, Ρ. 
1520) 04115 1 ἃ ἐγεαΐίδαε. ὅϑίουν ( ζύεδεν ἄθη Ζιεοῖ ἀδ᾽ ευαησεξιεολεη, Οεφοοῤλέολέε ἰμιὰ Βείςίε 0ὕ.0- 
λαπηΐ,, ΡΡ. 384. 40] 8ᾳ.) 68115 1 ἔῃ ροζορειοαξ, δυνὰ Βοῦρος ( Κγϑμοῖ, εὐσιοῦ πιοταξιϑολοη, Αὐπἰεμης 
ἐπ Ν' 7, 11., Ρ», 179 54.) ἐδ ρναοίίδαϊ ραγὲ οἵ ἴμ6 Ὀοθροὶ; ψ 116 Βοαδο (6 ΟἸφϑολιολία ὧρτ 
Ἡείρον, βολείον, Δ᾽. ΤΙ, Ῥ. 217) ἀοθοσῖρθθ 1ξ δὲ “ὁ λοηισεοαὶ δεϑαν, αὐ ἰἕδο ταοδί 8 μεδίοχαὶ 
ἘΡ᾿ἰδίϊο, ἐμ σϑδάϑσβ Ὀοίπα ῥγοδοιΐ." Απρυδίλ οα1]8 ἴμ0 ΕΡἰδι]9 δὴ απαοορλαίαοοιε οὗ ἴμο Θομροὶ, 
δὰ Ἠύρ, Ετοζοσοδῃ (ϑμιάίοι τοιὰ τίς, 1840, ». 868), ΤὨϊοΣβοὶ ( Ῥαγσωσὰ τὼν Ἡενείοζέμηφ ὧξε ἀλαίο- 
γίδολεη διαπάριαιζία, ». 8, μπᾶ αἷς Κίγολο τα ἀροδίοϊϑοΐεη, Ζεϊίαζίογ, ». 266) δὰ οαρθοὶγ Ἰὐθγασὰ 
(Κίς ον Ἐναπφείίδολεν, Οἰἐδολιολίο, Ρ. 148, αῃ ἃ Οὐπιπιοηξ., Ρ᾽. 29--39) ἀθαϊρτιαίθ 1ὑ 88. δ ὁοσα ρβδίου- 
της οὗ 86 Θο8ρ6)], ΟΥ τορᾶτά 10 ἴῃ ἔδο Ἰιρῃὺ οὗ ἃ ῥγοΐδοθ 88 δῺ δρίδίοία ἀδαϊοαίογέα πὶνδουὶ δὰ 
Ἰηἀδοροηαοηῦ ἀεδιρμδίδομ μέν δέ, Ὀαὺ τὸ οὐρδύ ἰο πανθ βϑολθ Ὡοΐΐοθ ΟἹ σοϑίρσϑηοο ἴο ἐδιδί αἰοοί. 
ΤὨΙΒ ὙἹΘῊ οοσίδι ΠΥ ἀο68 ποὺ ΟΧρ]δὲπ {86 τεδοΐ οὗ δῺ δἀάγοθϑ, βαϊ αἰδέου δηὰ Ὀαποάλοδος, διὰ πὸ 
88.811 ΒΈΟΥ ἴῃ ἡ 8, ὃ ἐμαΐ βυοι ἃ ΥἹΘῪ 18 1 ρ08810]6. 

ὲ6. ΒΕΚΑΤΙΟΝΗ ΑΝῸ ΟἸΒΟΌΜΒΤΑΝΟΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΟΒΒΟΉΕΙ. 

1, Τὴ ὀχύοσηδὶ τοδί ϊομβ οαμηοῦὺ μᾶνο Ὀ6θη ΡΘΟΌΪ ΑΥΙΥ αὐ Πσα]; [Π6ΓΘ 18 ΔῸ σϑίθυβποθ Ἠβδί- 
ΒΟΘΥΟΥ [0 Ῥοσβϑοιἐϊομϑ, Πκὸ ἔμοϑθ ἕο π ΙοΒ ὑμ6 ΟἸΤΙ ΒΕ η8 το Γθ δχροβθὰ οἱ ὈΥ ἐδὴθ 76 078 48 ἴῃ 
πο ἐΐτηο οὗ Ραμ], οὐ ὉΥ͂ Νοτο αὖ Βοηὸ (Α. Ὁ. δ4-68), οὐ αὐ ἐμο οῃμὰ οὗ Ῥοπι 8π τοῖρη (Α.Ὁ. 81- 
96), δηὰ πηᾶον ἐμαὶ οἵ Ττα]δη (Α.Ὁ. 98--:17}, δῃ ἃ Ηἱα ῬΧοοουΒ] ῬΊΙΩΥ ἴῃ ΒΕ γπῖα. ὙΠὴὸ Ερ δὲ} 
ΒΡΘδβ οἵ ἐδο μαϊγοὰ οὗ ἴπ6 που]ὰ (ὁ κόσμος μισεὶ ὑμᾶς͵ οἰ. 11. 18). ὙΤῊΟΘ ποίϊοοα οὗ ἐδ υἱοίοιγ οὗ 
γος τιθῇ (οἷ. 11. 18. 14, νενικήκατε τὸν πονηρόν) δῇ [ἢ6 νἹοῦοῦγ οὐ 86 που]ὰ (ν. 4, ἡ νίκη ἡ νυάή- 
σασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν), ροϊπὺ ταύμον ἰο βριτιύσαὶ βίσυσρίοβ, ἰπ 86 ΟἸ ΌΣΟΙ δηὰ ἴα ἴδ 1πα]- 
Υἱάυ.8}5 ὑμϑιηβονοβ; δαὺ ἐμ 0 0 δῇοταθά ορροτίυπι Υ [ῸΓ ἃ γοίδγθῃοθ ἐο δηὰ ἀϑβοσιρίϊοι οἵ οχίρσηδὶ 
οΟΙΙοίδ. ΤΏΘ οχύθγῃδὶ τοδί οηβ τηυβὺ μανο Ὀ60Ώ, οἡ {86 ὙΔοΪ6, ζϑ ΟΌΓΘΡΪα; δὲ 1οαϑὺ οχύοσηδὶ 

ἔθατϑ οδῃηποὺ μδνθ Ὀθθῃ οὗἉ βυβιοϊοηὐ τηοτηθηΐ ἕο Ὀ6 ὑδίζθῃ ἱπύο δοοουμπὺ (οὗ, Εὐνγα]ὰ, Ὁ. 437 84.). 
2, Τὴ ἀϊδαυϊοὺ δῃα τηούϊοῃ σοὶ ηῖηρ; νη μη, Ὑ Ὠ1ο ἢ ομδγαοίθσζο ἐμ18 ΕΡ βέ]8, ροὶπὺ ἰο σοδὲ 

νηΐβουῦ. Τὴ ΟΒΌΓΟΙ6Β Το γθ πού ποοοϑδι δ θα ὑοὸ οἴῃ ὑορϑέμοσ δῃᾷ ἰο τοχωδίῃ οἱοβοὰ ὉΥ͂ ἐδαπι- 
βοῖνθθ. ΤῊΘ τυ ηρ ἰ8 ἀοβοϊοηῦ ἴῃ ποσὰβ οὗ οοηβοϊδίϊος, θαὐὺ ποὺ 'ἰῃὰ οχμογίδθομα ἕο Ὀσοίμοηῦ 
Ἰονθ, ἰο βίϑαϊδϑδίῃθθθ 'π {ἢ6 [6] ὶρ οὗἨ ἔδι ἢ δηὰ 1116 ψ τὰ {86 Εδύμοσ δρᾶ ὑδ6 ϑὅοη, Ἰὰ οδα οιϑ 
δροϊηβὺ ὑμ6 βοαούϊομβ οἵ που]ὰ]ν Ἰαϑί8 δηᾷ ἔδ|5θ Ὀσγοίμσεη, ΤΆ ἐπι οὗ ἐμοὶῦ ὅγϑί θη δ υδίδδια 
[65 Ρα3866; {86}Ὁ 268] δηὰ Ἰονϑ Ἰδοὶς (9 νἱσγαίοι ὑτοάποθα ὈΥ [86 τοι ΒΥ Ῥοπάπ]υτα οἱ οὐδύίβοϊοθ 
δηα Θησηϊγγ. ΤῊ σϑϑοίϊοῃ οὗ 60}} ἔγτοπὶ νυ βουῦ 15 [0] ονσοα ΟΥ̓ {86 ΤΏΟΓΘ Ῥοσηῃϊοίουβ τϑϑοίζομ ἔγοτα 
τιν μη; ΓΑ] Πρ ΔΎΤΑΥ 886 Ὀσοραῃ τ] μου ἃ νἱοϊϑηὺ οσὶβὶβ; 089 ΘΏΘΣΩΥ οὗὨ ΘΥἹ], 88 γ16}} δϑ οἵ ροοὰ, 
888 δρα θα. ΤῈ βχϑὶ ροπογαίοι ΒΙΟΣ μαὰ ἔοτζῃ ]οο86 ἔτομι ἸΔο]αἰτγ δηᾶ ἐμ9 σπου], διὰ ϑαση δῦ 
Ἰαϊα Βοϊὰ οὗ ἀοἄ ἱπ ΟἈγβὺ, μ88 ἀϊθᾶ; ἃ ΒΏΟΥΥ δηὰ ποιηΐπδὶ ΟἸ σι βυϊδαΣ γ Β88 ογορὺ ἰμύο ἴδ ΟΠ τΟΒΕα. 
ΒΘ]ΙΘΥΕΣΒ, {τὸ ὐδἴυ8, Θχ ἈΪ010 411 ὑμ6 Ομ γβύϊδη υἱγίμθθ (8 ΤόΒη ὅ. 6), οἰά τηϑὰ ζὉ}1 οἵ Ομ βδβ 
ὙΠ] ΒάοτΩ, γοῦηρ τᾺ6 0 [11] οὗἨ ΥἹΡΌΓΟΙΒ δ'τηβ (1 ΖοΒὴ ἰϊ. 18. 14), αγὸ ῥ᾽ ϑδδίηρ ϑυϊάθποοθ οὗ ἔμ ΟἿ 85 
ἴδῃ 116. Βαΐ διμ Ὁ} 10. Βργθϑᾶβ 1086], ἃΒ πὰ Ὀιοΐσαρμθα (8 ΦΖόμὴ 9. 10), ἔπ Ἰυδία οἵ ἐμα ποιά 
δδβοσὺ {μοὶγ οἰδίτηβ (1 όΒη 11, 1ὅ--17), [4180 Ὀγϑύμγθα ἀγῖβθ, δῃα ποὺ ΟὨ]Ὺ ὑθὰσ ἰμϑιββοαῖγοδ, θα ὐ δἷβο 



ΒΕΙΑΤΊΙΟΝΗ͂ ΑΝ ΟἸΒΟΟΥΜΗΤΑΝΟΒΗ͂ ΟΕ ΤῊΝ ΟΗΒΟΗΕΗ͂. Τ᾽ 

οἰδοιβ ὅοσι {80 ἐστιθ [Ὁ] Ουσβ:Ρ (οἷ. 1. 18 δᾳ.; 11. 7; ἷν. 1 θαᾳ4ᾳ.). Απά {86 ᾿πδαθμοθα ἔτοχῃ ἰδ 
ποχὶὰ ὧτϑ τδῖδμαν ἴῃοδθο οὗ ραρϑὴ {Ἴγ  Υ, ὑπδη {8086 οὗ 1 πἀαλδίϊο ΠΔΥΤΟΥΤΏΘΒΒ. 

8. Το ἀόρεδῳ, ἀρσαϊπθί ΒΊΟΣ {86 ΕΙΒὲ]6 16 ἀϊγϑοίθα, 18 ἃ ραζϑδῃ Ποοθέδιη, 9668 15. ἐδ 
Οὐπεὶ, 6 βαι οὗ ἀοά! {6808 18 {89 ἱποδσπδύθ βοη οὗ Θοὰ! Τμὸ Εἰ ρίβίϊθ, ἤγοσαη ἰδ 
ἰο ἐδο οῃὰ, ταῖβοδ Ββίρῃι διὰ πο] β ἔλα ὀρυζδοδιου 86 ἰμ}9 ὈΔΏΠΟΣ ὈΠῸΣ ΒΊΟΝ τὸ τασδὶ ρηὺ δηὰ 
810 δατο οὗ νἱοΐοτγ, ὑμπ8 Ῥοϊηρ ἰο Ἰ)οοθέϊδηι, τ Βῖοὰ δα ηοί γοὺ ἀθνοϊοροὰ ἱπῦο 8. σγαίθα, Ὀαὶ 
ἰιοὰ Δρροαχοὰ 88 ἃ ἰθῃ θοῦ, 88 15 οογ βοα ὈΥ δε 5, {89 ΟΠ ΘΙΩΡΟΥΔΙΥ οὗ ΖΦ... Εν Οδσίπ- 
ἔδυ πο] ἰμδὲ 7668 γγὰβ {6 δοῃ οὗ Ζοβϑρὰ, τι τ Βοτὰ (86 Τοροβ πιο αὐ Ηἰδ Ὀαρἕκῃι, Ὀπὲ 
Ἰεῖξ Ηϊπι δρδίῃ αἷϊος Η18 οσυοϊβχίοη. ΟἿ Ῥόσπογ, Εὐιδισιοζοξιενσεσοδολίολέε, 1., 814 Βααᾳ. Ῥχοθδθηθά, 
πὶ οἵ ἐλὲ Εἰγεὶ Τλγεε Οδηδινίοδ, 11., Ῥ. 288 βΒααβ. Το ΕΡίβέ]ο 1πδϑ᾽βίβ Ὅροι ποσίηρ πὰ Κπον- 
ἰοίρο ἴῃ ορροεϊξοι ὑο {80 Ά186 δρὶ τ ὑπ] }οἰ10. Θποδὶβ ΒΙῸΣ Πα δἰτοδὰν Ὀορῦη ἩΠῚ} Θοοοίίδιηι διὰ 
ορροδοὰ ἐο ἐδ αὐζίβσῃ οὗ 7 πἀδίδτη 8 δυπογοδεϊο ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΥ, δῃα βοὺ ἴῃ τοῦθ 8ῃ ἱῃροηίουδ 
ἰμθοῦΎ ορογδίδρ 1 6 }]ϑο τ}, ἴα ὑμ9 Ρ]δοθ οὗ {π9 ΟΥΚ οὗ τϑἀθπιρύϊοι οροσγδξπρ οἰ 108}}γ. 

Ϊὴ ορροαϊέϊοι ἰο ἐμ ραρᾶμ Ὀυδ)ατη, ἩΓΠ1ΟὮ 18 ἐμ Ἠ8618 οὗ θοοθίδια ἴῃ ἤχιηρ ταί ΡΒ ΥΕΊΟΔΙ]Υ͂ 
ἐδθ δ ποτ οὗ δρὶ σὺ δὰ σχηδύίοσ, {μ9 ΕἸρτϑί}θ ροϊηΐβ ὑο ἐμ6 ορροϑίΐοβ οὗ Ἰρῃύ δῃᾷὰ ἀδυκηθββ, οὗ 
ἱἐσαΐδ δηὰ ἰαἰδοδοοά, οὗ ἐμο που] ὰ Ὑ]Ὲ} [λ6 6ν}} ομθ, δὰ αοἂ τὰ Ηἱ8 Ξοῃ δπὰ Ηἱδ μάγοι, ορ- 

Ροεϊίοβ Ἡ1ΟΝ δ δἰψοροῦδοῦ οἰ μ]08] δηα ἴῃ ἰδ ἔπβίοῃ οὗ δὴ οἰ ]ο8] ᾿1ἴ6- Ῥτοοϑβδ, δὸ ὑμδαί 89 ορ- 
Ῥοεϊηρ οἰαπιοπὲ 16 ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΩΘ, ἀἰδϑοϊνοὰ δὰ τσοὐθοΐθα, ΟΣ ἸΏΔΥ δηα 8}}8}} ὈΘ βανοὰ.---)ὸ ἀο ποὺ γοῖ 
διηὰ {80 }1}- Ὀϊοτσα Οποδέιοίθηι, ΠΟΥ γοὺ ἐδ γριά Ἰ)οοθξϊδτη (88 τηδϊηἰαϊηϑὰ Ὁγ Τᾷοκο, βαμάος δηὰ 
Τβασθ οὶ), ΠΟΥ ΔῺΥ ἸΟΏρΟΣ ἴπ9 δη ποσαΐβηι οοτη δα θα Ὀγ Ῥδα], ΠΟΥ γοὺ ἐδ Ἰαθν δὴ δ ποϊηΐβη οὗ {Π9 
Θποείδοα (48 ΗΠ Ἰαοη ἴθ] ἃ δασατηθ8). Νοῦς ἀο τὸ δπα 86 ᾿Ἰοαδύ ἰγδοθ οἵ ορροβί οι ὑὸ ἔδο ἀϊδαὶρ]ο5 οὗ 
δοδῃ ἔλθ Βαρίϊοί, τ βοτὰ Ῥδὺ] τηϑύ αὐ ΕΡβθ8Ὲ8 (Αοἰβ χὶχ, 1 844.), βοῦλ 908} ΤΩΔΥ Βᾶνο δὰ Τθ- 
φατὰ ἰο ἴῃ δὶ6 οδροὶ (οῃ 11}. 22.596), ἀπά ἃ ἘαΙΘεΕμῸΘ ἴο τοῖα γ͵ἢ8 βυρροδίθα ὈΥ̓͂ (Π6 ΥΟΣῪ ἰΔ- 
βθδρο οἵ {818 Ερ᾿δι]6 (1 92 9Βὴ νυ. 6. 8). 

4, ΤῊο Ερ βὲ16 ΚΠΟῪΤΒ 0 οἶος αἰ δῖοι οὗ ἰδ ΟΒυσοὶ ὑμδα ὑμαὺ ὉΥ δρο, ἔίΠ6γ8 δῃὰ γοῦυῃ 
Ὡ6Ὲ (1 ΦοΒῃ ἰ!. 12-14). Βαυΐ ΖοΒὴ αἷνοδ ἀϊδβέϊηοῦ Ρσχοϊηϊηθηοθ ὑο {89 οἰΓουτηδίδηοθ ὑμαῦὺ ΘΥΘΤΎ ΟἿΘ 
Τοῦοῖνοα ἐῃ9 πποϊοι οὗ ὑμ86 Ηοὶγ αδοϑὺ (1 Ψοδῃ 11. 20. 27); ἢ6 701π8 δ18 σϑϑᾶθσβ ἴῃ ἐδ} ΘΟ; ἔθβϑ ἢ 
οὗ βἷπο (1 7Ζοδῃ 1. 8. 9), ἀοθ8 ποὲ βοὺ Ἀἱγηβ6] ἢ δῦονϑ 18 Ὀσοίῃσθῃ, δη!ἃ δοκπον θᾶροδβ ὑἢ6 1Π8}16}80]9 
Πρδία οὗ ΟἸσιϑδηβ ὑο {ὙΥ̓ ὑλο βρὶ γι (1 9Φομπ ἰν. 1), 88 779}} 88 ὑμιοὶν ΟΥ̓́Τ ΤΟΘΡΟΙΒΙ Ὀ11Υ ἕο (89 
Τοτὰ (1 7 ὁδη 1. 28). 

[116 ΒΟΥΟΒΥ οὗ ΟοΥ μα ἀπ οὐ Ρ Βογοίϊοβ 18 ἐμ 8 ἀοβουροὰ ΟΥ̓ ΙΣΘὨΦΘῸΒ 1 818 στοαῦ ΟΣ 
δρλιηδὶ ΠΟΙΘΟΥ: . 

ΦἘῤ Ονπίλια αὐεηι συϊάαπι π Α οἷα Ὧοτὶ ἃ Ῥτῖτηο 60 ἔδοξα τι 6886 ταυπάττα αοιίί, δα δ Υἷτ- 
ἰαΐο φαδάδτα να]άθ βοραζαία οὐ ἀϊβίδηὐο αὖ ἐα μτίπιοίραϊξιαίε, φιια ἐδί διρεν ιπέυνετϑα, εἰ ἱσπιοταπίδ φπι, 
φυὶ ἐπὶ δαρον οπεπία, Τσια. 7ΖοΒατα δαΐοῃι, σιδῥδοί, ὨΟῊῚ 6Χ Ὑἱγαῖηθ παίαχα, (ὑπροϑεὶδὲϊσ δνεῖπι λοο εἰ 
νίξαπι ἐδ) ζὲ286 αὐμζεπι εμπι Π ΟΒΟΡᾺ οὐ Ματῖρ ΔἸ Τπὰ Αἰτ ὐοΥ αὖ ΣΟ] Ια τὶ ΟἸΏΠ6Β ΒΟΙΩΪΏΘΒ, δὲ »έμδ »ο- 
ἐνίε26 γιδίϊα εἰ ργιάεπδα εἰ δαρίεηξα αὖ λοπιΐϊπίδια. ΕἸ Ῥοδὶ δαρέδηνωνι ἀΘΒοθ 1886 1 ΘΌ ΤΩ αὖ ἐα »γὶπ- 
εἰραξίαίε, για ἐδ διρεν οπιπὲα, (ΟὨγβίθτα ἥσωγα οοἶμηιδα: δἰ ἕμπο ἀππιριίξαδδ6 ἕποοσηέζιη, ραΐίτεπι οἰ υἱγ- 
ἔμάεε ρμεγζεεῖδεε; ἐπ ἤπε αὐΐδηι 6 01 6.586 ᾿ΟΣΌΙΩ ΟἸγβίυτα ἀ6 7680, οὐ 7οθαπι ταδϑιγι 6886 δἰ ταδιν- 
γεχσίδεε; Ολγιείωπι αμίοπι ἐπιραδειδιζοηι ρεγδευέταδδο, ἐτὶδίδνίεηι δρίγι μαΐοηι." (Αὐν. Ἡδατ. 1, 26). 

“Ηαπο Μάεηι απηιπέαη8 “οατιο8 Ποηιϊγυὶ αἰδοϊρυζω8, υοἷδγιδ ΩΡ ουωπισοῖλο απριιγιαξίοτδηι 
αὐξενγε εἰ φυὶ ἃ Οοτιΐμο ἐπδοηιϊπαξιδ ἐγαΐ λογιϊγῖδιιδ ογτόγεέηι, υἱδ οοη γι εγεί 608 εἰ διιααογοί 
σμοηπίαπι ἈΠῸ8 68 4] οτηηἶδ ἴϑοι ἡ ΡῈ Σ ΟΣ ΌυτΩ βαῦχα; δέ ποτ, φιιδηιααγιοάιπι ἐϊὶ αϊοιιγιῖ, ΑἸ ΓΟΥΌΆΠ,, 
φηϊάοπι Δ τοδίοσοσω, αὗδιοι απίοπι Ῥαΐσγουα όσα ηὶ; οὐ αἰΐωπι φιΐάεηι ζαδγιοαίογὶδ πίϊωηι, αζέεγωπι 
ΨψεγῸ ὧδ δυρεγίογίδιιδ ΟΥγίδέιηι, φιδηι εἰ ἱπιραϑδιδίϊεηι ρεγβευεγαϑ86, ἀοϑοογαἰοηέοηι πι ὕδδιπι πζιν 
“ αδνιραζονῖε, εἰ ογιηι τευοΐα88ε ἐπι διωπι Ῥίογοηια; οἱ ἐπίδθιηι χυυϊαίδηι 6886 “Μοπορεπεηι, Τόσον αὐν- 
ἔεπι νετισι ἤδέυηι ζρυϊσεπίὶ; οἱ ἐαπι ὀογια δίογιδης, χιία 68έ 8εοιιγι πε τι08, πη ἃ Ῥγίπιο 1260 Τασίαπι,. 
δε ἃ υἱγίιιίε αἰχιιᾶ ναζάὲ ἀδογϑιηι διιδ)εοία, εἰ αδϑοῖδδα αὖ δογιη οοπιηυμηπἰοαξιογνδ, ψιυνας ϑιιγιέ ἴγι-. 
υἱοϊδίκα εἰ ἑπποπιαδία. «Αδδύυλ! αὐέδηι ἃ ποδὶβ αἰδδογιδίοτθϑ Οπιγν68 ἵρ86 ΖΟΘΏΤΘ8 αἰδοηιδ, ἴπ ΠΟΟ: 
Δ Π0 ογαΐ οὗ ΤΩ Π ΔΒ ΡΘΓ ᾿ρϑατῃ ἰδοία8 οί, οὗ χη απ ΘΌΤΩ ΠΟῚ οορπον δ. [ἢ 8Βὰ8 Ῥτορτῖα γψϑηϊῦ, 
οἱ δαὶ ΘΌΤΩ ΠΟῚ ΤΟΟΘΡΟΓυ , ϑεσμπαάεδπι αἰέεηι Μαγοϊοτσηι οἰ 608, φυὶ δἰηυῖΐοδ διιγι δὲ, τόσ πιμι7ν-. 
ὦμε »ὲν εὡηι ἐαοίνιβ ἐδέ; όχι ὑῃ δια υεηϊί, δοα ὑπ αξίεπα; δεοινἀ τι αμέδη! σιοϑάαπι ΟἸποείϊοογιίηι' 
αὐ ἀπροῖΐε Γαοζεδδ 684 ἰ5ί6 πιιρηθειδ, δέ τιον Ῥὲν Ῥεγδιηη Πεῖ, ϑεσιυνναπι αὐέεπι 608, φιιὶ διιγιέ ἃ Κα». 

ἡγιο, ἐέδγμηγι ΤΟΥ, Ῥ6Υ εἰἰπὶ [ασέιι8 εδί, δε »εῪ Ἰεπείγσια. το επῖπι ορογαδαίνν δἰηειυαϊγοδ. 



14 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΡ 50ΗΝ. 

ἐαΐεδ βεγὶ, αὐ ἱπεϊαδίογιδηι δογιῦι συ δωρπέ διυγδύηι, φιιοηιααπιοάινη αἰοιυέ: Τοηεῖσσιι αὐἰοιι 
»εγβοϊοδαέ ξαδγιίσαζίογιοπι σον ϊοτιῖδ. ᾿ὐπιΐβϑιι ἐπῖπι αἰσιγι εἰηι ἃ πιαΐγε ]δοπιύπλιπι οἱ Ποημῖαῖ- 
συνε οὐδ αἰἱδροδίξιογῖδ, σι 68έ βεοιπαὰπι οογιατλογιδηι, ῬῈΥ σμει ἀοο πυιάιη ζασίιη, νοι 
συὼὰὼπι ἰναπροίνιι ἠιαη ἐδ ὲ αἀϊοαξ, φυογαηι }6᾽ γεγδυηι, φωοα ὑπ ργίποϊρὶο ὁγαΐ αρμά ει, 
ογηιηῖα δυγί [αοία: φωοα ὙοτΌστα, ὑγισυί, οΑτὸ ἑαοίατα οδβὺ, οὐ ἸΏ Βαϊ αν ἰπ ΠΟΌΪ8, 

ϑεοιυυδρη αὐζεηι ἐζζοβ, πέψις Ῥογδυι σαγὸ ξαοίνωη, 68, πόσις Οὐγίδέμδ, ἤόχως φιὶ εΣ οπισάδυς 
7αοίμ ε8ι, ϑαϊυαίογΥ. Εἰδηΐηι γεγδιυηι οἰ ΟΥγίδίηι τος ααυεπῖδδε ὑπ, ἀλνο πιωπάτηι υοἰωσιί; δαΐ- 
υναΐογεηι υεγὸ ποΉ, ᾿ποαγγναίμηι πόσα ρῬαβϑιπ; (οϑοογιαί886 αὐΐεηι σιαδὶ οοἰωηιδαῦη ἴηι διεπι ϑοξυη, 
φιιὲ ζαοίιιδ 68, 6» αἀϊϑροϑιϊονιε, εἰ ουπι αὐπιυποϊαδδβοί ὑπσοσηῖδυηι Ῥαίγοηι, ἐλδτυι ἀϑοοσνιαδδδε ὑπ, Ῥίδ- 
φΦΌηια. Ιποαγπαίιμηι αὐμΐοηι 68, ραδβδιηι γχιυϊάαηι φιύάεηι εἰηι, χωὶ ος αϊδροξδίδογε δ8ὲξ, ἀϊουηὲ ὕέδιμι, 
φιιδηι }Ὲ7 λίαγίαπι αἰσαγέ ρετγίγαγιϑῖ886, χζυαϑὶ ἀσιαπι Ὀ6Υ ὑμδιυπι: αἰὰὲ υετὸ Ζεηενιγσὶ βέλιηι, τα 
φμεηι αδδοογαίῖδ8ε διρι ϑζεδιύνε χιὶ ὁ αἱδβροδίἑιογιδ 8.1: αἰδὲ γιυγδιι ψὕέδιητι χυϊάσπι ἐς σοεερλ εἰ 
Δίαγιά παίμι αἰσιρε, δ ἴηι διωιο ἀεβοεπαϊδ8ε Ολγίδίμηι, σωὶ ἀ6 διωρεγιογιδιιδ δὶς δῖγχα δαγτι εἰ ὑι- 
»αϑεὶδίϊοπι εὐἰβίοηίεηι. ϑεοιιάην αὐέεηι γυζζαπι δογιίεηξίαηι δατείέσογιπι, Ῥεγδωπι Ζεὶ φατὸ 
“αοίηι ὁδί. δὲ οηΐηι φιιὶϑ τοσιίαϑ Ἰρϑογιηι ὥηνῖωηι »εγϑογι οί, ὑπυογυῖδί φμογῖαγη δὲγ.6 ΘαΤῊ οἱ 
ἐριραδϑιδιϊε αὖ ογιπίδυδ εἐἰζ8 ἡπαμοων 7) οὶ γεγδιμη, οὲ χυὶ 6δί ἴηι βιυρεγιογίδιι Ολγίδίιιδ, οἷ 
ἐπῖπι ριίαηξ πιὰ ἐδίαΐωπι συγ, φιοηιααγηοάνι λοηιοηι δαπδῆσωγαίιπι; πόχυδ αὐΐοηι παδμῃ 
φέσι ἱποαγηναύιση, αἰσυιτι ὑζζιτι: αἰϊὰὲ υεγὸ τως βσωγαπι διπ αδϑωηιρδίδβ6 λοπιίσιῖδ: 8οα συισηι- 
αὐπιοάκναη, οοἰιυριδαηι αδδοονιαῖδδε ἦπι σώπι ὕεδιηι, χυὶ γιαΐνι8 68ὲ 65 Δίαγιά. Οιτιδδ ἰσίδγ υἷος 
[αἴδοβ ἐεδί68 οϑίεηαεγιϑ αἰδοίρυζιβ 7)οπιϊτῖ, αἰδ: “ Ἐῤ᾿ ὙοΥΌΤΩ ολτο ἰδοίαχη οϑὺ δὲ Βδοϊύαυ τὰ ΠΟὈΪ8." 
(Ιτϑῃ. 11. χὶ. ρ. 462). Τῇο ΕἸ ΙΒῊ ὙΘΘΑ͂ΘΓ 18 8180 σϑίοστοα ὕο ὑῃθ γί ῦ]9 ποίϊοοθ οὗ ὑδμιοδὸ θδιῪ 
Β6ΓΘβῖθ8 'ῃ Βρ. Β}}}8. 9 ἐΐοτιοε οἵ ἐλ Νίοοπ Ογθοα, ᾿ὶ. 1; Ὅτ. Βαγίομ᾽ β Βαπιρίοη, Ζωοίιγεδ, 1829, 
Τμοοίαχο ΥἹ. ΡΡ. 158-160; Ὧν. δ αἰογϊδμὰ οπ ἐδε 7γἱηπῖν, ν. 189; δηὰ Ῥϑδύβοη  Ῥεπα. Ἴσπαί. 11. 
6. ἴ. Ρ. 351, οἀ. Οματίοῃ.---Μ.] 

ἃ 7. ΒΟΟΡῈ ΟΕ ΤῊΞ ἘΡΙΘΤΊΕ. 

ΤῊΘ Αροβί]ο ἀϊβυϊ ποῦ] Βρθο ῆθβ ἱπ ἔσο ραδδασϑδ {88 Βοορο οὗ {818 ΕἸ ρΙβί]ο, υἱζΖ. : οἷ ἱ. 4: ἵνα ἡ 
χαρὰ ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη, δῃηὰ οἷ. ν. 18: ἵνα εἰδῆτε ὅτε ζωὴν ἔχετε αἰώνιον. ΤῈ6 ΟἸΌΓΟΝ ἐδοχοίοσο [89 
δἰγοδάυν (89 οΥ οὗὨ δι, (86 ΠΟΥ οἵὗἨ {86 ροβδβϑβδϑίοῃ οὗ δἴδσμδὶ 11ἴ6; Ὀὰὺ ἰῦ τη δὲ ἱΏσσθαϑο δηὰ (ΤῸ 
ὉΔῸ] 1ὖ 18 Ρογίοοίθα; ὑμ6 ΟΠ ΌΣΟΙ 68 οἴϑσμδὶ 116, θὰ 8.9 τη υϑί ΚΩΟῪ δηὰ ὃ6 οοπδβοὶουδ οἵ 

ἘΌΥύΒΘΓ ῬαΥ ἸΟΌ]ΑΓΒ σϑϊδξπρ ἕο {86 Βοορθ οὗ (86 ΕἸ ᾿8Βι10 τυ δὺ Ὧθ ρ᾽οδηϑα ἴγοπι (8:6 Ῥυϑοθάϊηρ ρϑγδ- 
δίΆρΡη. ΤΆΘΥ τηυδὺ δυϊ46 τι Ομτίδί, σι μοαὲ βοτὰ ἐμ  Ὺ μδνθ ποι μον ΟΥ̓ ποῖ ϑίϑσγηδὶ 116, ἐδ 
οδ]θοῦ οὗ ἸοΥ, πιϊβοαῦ Ομ 8180 ὑπο ῦ βανο ὯῸ ὉΠαϊτηγηθα δηα οἷθδὺ ΘΟμΒοΙ Ο5η.688 οὗ τιβδὺ (δ 6 
ΔΙῸ δηὰ δᾶνθ, οὗ ψῇιδῦ ἐμοῦ ΙΏΔῪ ΔΟΔΌΪΘ ΟΥ̓́ΡΙΌΒΕΥΥΘ; 908 ἀθδβισθθ ἰὸ Κϑθρ δὶ8 Ομασοι πιὰ 
Οδτδύ, τ8ο 18 ἔγουῃ 86 Ὀθριηπίπρ, δῃᾶ Ὑ1111 οΘομλθ δρδίη 88 Τπᾶροϑ, Ὀαΐ ἴῃ ἐδ6 ἴοττῃ οὗ ἃ βεσυδῃί, 
Ὀδοϑιηθ ΟΣ Βϑάθθηιοσ δῃὰ ΞδυἹοῸ (οἷ. 1. 1 8. ὅ-10; 1. 1-8. 22-28; 1}}. 1-6; ἱν. 1-6; ν. 1-2; 

18-20). ΒΥ οὐϑάϊθῃοο ὕο {86 Δ δῃμα οουητηδηἀπηθηίδ οὗ αοα δηὰ ὮὉΥ ἃ 181 {}] [0] ον οἵ ΟἸ τι, 
86 ἀΘ51Γ68 ὑο ϑϑίβὈ]} 18} Ὦ18 ῬΘΟΡ]Θ Τῇ οὙὉ 8Πα τηοτθ 18 ὑμ6 οοτωμλππίοῃ οὗ αοἄ δηὰ ἴῃ ἐμ ρασαρα- 
ἔΐοπ οὗ ἐμθ Πιγῖπθ πϑύαγθ 88 ἐμ οἰ] άγοι οὗ αοά (11. 8-11; 1]. 4-18). Ιμ ΟΕ τιϑέϊδη Βαμα ΠΥ Ὀαίοῖθ 
86 Εδίθοῦ δῃὰ {86 ὅοῃ, δπὰ ἴῃ ΟΒΌσοΝ- 6] ΒΕ 86 ἀθδίγοα ἰο 411 ἔμϑτα τὶξὰ οούχαρο ἴῃ οο- 
ἐγοπυϊηρς 8}} ὑχοπὰ βρὶ γι ἐβ δηὰ [86 δας ]- ΟΠ γβίϊδ ρουγο 18 οὗ [Π|6 του; μ6 ψαμίδ ἔμβατα ἰο Ὀ6 ὑἱπιϊὰ 
Ἰοϑὺ Ἰπ ΔΩΥ͂ ΜΑΥ͂ ὑΠ6Ὺ βῃοιἹᾶὰ ἱπῆυγο ἐμ ἰχαΐα, ἐμ6 πογὰ οἵ αοά, οὐ ἐμβθιιβοῖνθβ, θαΐ οουΣαρθοῦβ 
δηα ἴθ .]688 ἴῃ σ ] δ ηο8 οἡ αοἀ δπᾷ ἴῃ ὑμ6 οοπβιοῦ ψια ἐμ ψοσ]α δηὰ 1.8 1Ἰυ8ὲ8 δῃὰ ἐμβγθαέθηϊηϑδ 
(οἱ. 1). 12-21; ἵν. 7-27). Οπ ἐμδὺ δοοοαμὺ (ΠΘῪ τηυϑὺ ποΐ ἐπί ΠΡ ΒΟΥ οὗ (86 ἔα ια, 88 ἐΐ {δ 
ψ]βάοσα οὗ {9 "ουϊὰ ὙΤΟΓΘ ΒΆΡΟΣ ἕο ἰὐ, Ὀπὲ οἰἴηρ ὑο ἰδ δ ὑ86 σβϑδῃβ ὈΥ̓ Ὑ ἱοὰ (ΠΟΥ ἸΔΥ δοϊὰ οἱ 
Ομτδύ δηά οὐοσμδὶ 16 δπὰ οὗ 86 Εαύθ ον ΗΠ Π,8617, δ τηαῖκο ἐμθιη 8ο ἐμβοσουρθν ἐμαὶγ οὐση, ἰδδὲ 
{ΠΟΥΘΌΥ {ΠΟΥ ΣΔΔΥ 6 ρ]ουβοα ἴῃ δηὰ νὰ ΟὨτὶδὺ (οἱ. 1]. 1-9; 8]. 28,24; ν. 1-5). “ὙΤδῦβ δόΒῃ, 
1|κὸ ῬδῸ] δὖ {86 ὙΘ ΣῪ οἷοβθ οὗ ἔμ δροβύο!ο αρθ, ρ]δηΐβ τι ἃ ἔστη Βαμα {86 οὔοββ Ὀοίοσε ἰδ 
ΟΒυχοῖ, 88 ἐμ Πρ μουδο ἀοβίϊμοα ἰο βῃϑᾶ 18 ἔτϑηάν Πρ δ ἴ 4}} 086 βύοστωβ ἐμσοῦρα ὙΠ Ἰοδ 889. 
888 ὕο ῬΡ488. ΤῈ 100]18Ώ 1688 οὗἩ {μ6 ΟΥυμοἰ θα 58}}8}} ΑἸ σσᾶγβ Ὀ6 ΒΘ τϊβάοχῃ, δπὰ 4}1 {86 οἰοσίβ οἵ 
αϊβο ἀοοίγηθ 888} Βρ]1}0 οἱ 1{.᾽) (Ῥτοβϑϑηβό, ἐζιδίουῳ οὗ ἰδὲ Εϊγοὶ Τῇγοα Οηιδυγίο8, 11. Ὁ. 284 864.). 

[Ηαὐμον βροοὶῆοβ ἔμγθθ οἰἱϑῖ ροϊπὲβ 88 ϑαβοιίϊαὶ ἕο ἐμ αηδοτβίδπαίηρ οὗἨ ἴδο οομείσποίοαυ οἱ 
1μο Ερίδι16 : 



8 8. ΡΑΤΒ ΟΕ ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΊΈ. 1 

1, ΤῈο τοδηιοαῦ ρΡΌΓΣΡΟΒΟ οὗ {μ6 Αροβίϊο ὕο Ῥγϑϑοσυθ 818 τϑϑθυβ ἴῃ δ 1008 }}0 τιν αοά, 
ἐμαὶ ἐμιοὶγ ἸΟΥ̓͂ ΤηΔΥ ὈΘΟΟΥΩΘ ροχθοῦ. 

2. ΕῸΓ ὑ86 ἈοοουδΡΒμτηθηῦ οὗ Β18 ῬΌΓΣΡΟΘΘ Β6 ἀθνθῖορβ {80 ὑβουρίβ ὑμδὺ 6] οστϑ ἢ τα αοὰ 
18 ῬΟΒΒ1 016 ΟΣΪῪ 1π 8. ΒΟΙΥ 1186 οὗ Ἰονϑ, τοοὐθα 1ῃ ἴδ: 0} ἴῃ 6888 ΟἸχΙδί, πα δηβυγουίηρ ἴο [ῃ9 Βοϊῃρ 
οἵ ἀοἄ, δπὰ ἐμαὺ ὑμ6 Ο τ βέϊδη 18 ποῦ ΟὨΪΥῪ ΟὈ] θα ἰο Ἰοϑα 800} 8 1116, Ὀὰὐ ὑμδῦ ὮΘ ΠΘΟΘΒΒΑΙΙΥ ἀ068 
ἰοδά 1 1ῃ νἱγίαο οὗ 18 Ὀθηρ Ὀοτῃ οὗ ΘΟ (ἩΒΘΙΘΌΥ͂ ΒΘ 18 ΦΌΒΟΙ αὐ6Ὶ] Υ ορροθϑα ἴο ἐμ πο ου]Ἱᾶ, ᾿ ΒΙΟΘᾺ 
8 ἐκ τοῦ πονηρδυ). 

8. Τῆο Αροβέ]θ ἀθνθῖορϑ {8689 ἐβουρῃ δ Ὀοΐ πὰ} Τοΐθγθμοθ ο {86 δι ὶ- ΟΒτϊβδη 116 ἐπα μδα 
ΔΙΓΟΔΟΥ ΔΡΡοδσϑα, δὰ {8:0 ὨΘΑΙΤ ΘΒ οὗἩ ὑπ δανθηὺ οὗ ΟἈγΊβὺ. ᾿ 

Ηυΐδοῦ ἐμθὴ δίδίθϑ Ὦ18Β ΣΘΆΒΟῚΒ ῸΣ Ὦ18 αἰ 80 οὗ ἐπ ΕἸ ΡΙΒ.}6 Ἰηΐο Β]Χ ρασγίβ, ν12.: ΤᾺΘ δχουύ- 
ἀΐππι, οἷ. ἱ. 1-4; 1. 56-11. 11; 1}. 12.-28; 11. 29-}}. 22; .}}. 28-ν, 17; ν. 18-21, (ἢ 6 ὀοποϊυδβίου, δὰ 

ἰραυ την δϑὶ 6 086 ὁχογάϊασῃ δηὰ ΘΟ Ι αΒΊΟΏ, ἢ 88 γ5 ὑμαὺ οὗ ὑπ ΤΟΣ ΔΙ Πρ ΤΟῸΓ Ῥασίβ, 
ΤΉ βγεὶ (1. ὅ-11, 11) τσαυτΒ ἀραϊηδὺ {86 ἀδηροῦ οὗἨ τηοσαὶ 1πα ΕΠ θγθη δι, {86 δεοοπα (11. 12--28) 

ΜΑΙ ἀραϊηδὺ (Π6 ἴονὸ οὗἨ ἐμ ψουἹα δηὰ δῃἐομγίβί, ἐμ ἐλίγα (11. 29-:}}, 22) Βῃονβ ὑμαὺ ποίδιῃρ 
διιοτί οἵ 8 τ αύθουβ 116 1 ὈΤΟΙΒΟΣΙΥ Ἰονϑ 18. σοτα ρα 1016 τ] ἐδ6 παύατο οὗ Ο τι βίϊϑη8, διὰ (89 
βουνίλ ({ϊ. 28-ν. 17) ἱμαϊοαίθδ ἔἈ 1} ἴῃ δ οϑὰβ ΟἸγῖδὺ, ἰμ6 ὅθ οὗ αοα, 88 ἔμ Ομ ον δαϊ μοπ ϊοαίοα 
(ὐυαπάαίϊοη οἵ [μ6 ΟἸ τ βέϊδη 11ἴ6.-- ΗΜ. ]. 

ὃ 8. ῬΑΤΕῈ ΟΕ ΤῊΝ ἘΡΙΒΤΙΕ, 

ΤΊΘ τηϑύθυϊδὶ ΔΙ ΓΟ Υ Ῥτοαποθα ἴῃ ἐμθ ζοσαροὶπῷ ῬΑΙΘΡΥΔΡῺΒ ἔΑΓΠΒ..658 8 ὙΠ} ἔπ γθο ροϊηΐβ 
οἵ ΥἹ 6 ἴγτοτα ὙΏ]ΟὮ ἯΘ ΣΩΔΥ ἀθύθχταῖπθ ὑδ6 ἀδία οὗ (818 ΕἸ Ρ᾿ 8.16; 3γδί, ὑ8ι9 ΕἸ ΡΙ8619 1861; ϑεοογιϊῳ, 
ἰδθ δαυύδβον, (89 ΑΡοβί]θ Φόοδῃ ; ἐλίγαϊν, ὑπ6 ττιύϊηρ τοϊαἰθα ὑο ἐμ ΕἸ ρ᾽βϑύ]6, υ1Ζ. : {μ6 οβροὶ. 

1, Ετοσὶ [89 ΕΡΙβέ16 1860} τ; ρἴθδῃ {8.680 ῬΑΥ ἸΟΌΪΔΙΒ : 
α. Τὰ οοπύδιηϑ ὯΟ ΤΘίβυθμοΘ ὅο ΒΘΆΒΟῺΏΒ οὗ ῬΘΥβθου 1008 ΜΒ Θη 1ὕ 8 ττιτύθῃ (ἢ 6, 1.); σοηδ6- 

4ΙΘΏΝΥ 10 τηυβύ ἢανθ Ὀθθὰ τυ θη Ὀοίογο ὑπὸ ἰϊπλθ οὗ Ττα)δ (Α. Ὁ. 98---117), Θνθῃ Ὀδίοσο ἐμ 
εηὰ οὗἩ ὑδο τοῖχῃ οὗἨ Τοχηϊδη, ὙΠῸ τοϊρηθα Ἀπ}}} Α. Ὁ). 96, δηὰ α]8οὸ αὖϑοσ (89 σοῖρῃ οὗ Νβεῖο δῃὰ 
ἐδο ἀοδιχτιοίοι οὗ 76 βαίθτα, ΘΟΠΒΟα ΘΒ ΟΥ Ὀούνϑοη Α. Ὁ. 70 δῃὰ 96, δῃὰ σαίμϑνὺ δρουὺΐ 90 ἐῆδῃ 
ΒΟΟῚ δίτοσ 70, βίποθ [86 ργϑαίῃοϑθ δηῃὰ ἱτηρογίϑηοθ οὗ ὑμαὺ οαἰδθίσορηθ σου γομ θυ 8οπι6 σϑίου- 
6η06 ἰο 1ξ τηοϑδὺ παΐατσϑὶ, Π]688.8 δυοδηὐ ρογοα οὗ ὕτηθ μ8δα οἰαρβοὰ ἰο δοοοὰχηΐ ἴῸΣ {86 τγαπὺ οὗ 
δ οἢ τοίθγθηοθ. ΟἾ. 11. 18 οδπποὺ Ὀ6 τηϑθ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ ΟὨΣΟΒΟΙορ δαὶ ἀδίθ; ἐσχάτη ὥρα 15 ἰοο ἰῃ- 
ἀοβηϊεθ 8ῃ Θχργοδδίοι [Ὁ ἐμπδαὺ ῬΌΓΡΟΘΟ; Ὀ6Β᾽ 68, ὑ89 οοηίοχὺ ἱπ ὙΒ]ΟΝ 1ὖ ΟΟΟΌΓΒ τηυδὲ ποὺ Ὀ6 
ἐχρδἰηϑὰ οὗ οχύίοσπιαὶ ουθηΐθ, θαὐ τοϊαΐθβ ὑο ἱπύθσμδὶ ἰδέα δηοθβ οοοδβίομθα ΟΥ̓ Δα ἢ τ βιδἢ 
Βογοβῖθθ. Ηθηοθ 7 οδπηοῦ 860 ἢ Πυβίογαϊϑοϊς (1. Ὀ. 611.) ἃ Ῥχορμιϑίϊοδὶ σοΐδσθῃοθ ἰο ἐμ )υᾶρ- 
τοϑηΐ ἸΠΡΟΠαἰπρ Οἡ. ΘΟ ΙΣΌΒΑ]οσα, Ὀὰὺ οἱ τὰ ἴῃ ἀθοΙ 6] το)θοϊϊηρ ὑπ τοίθσθμοθ οὐ ἐ818 ραββϑαζθ 
ἴο (86 οπὰ οὗἨ {8 768} βέαίθ, 88 τηδϊ εἰδι πϑᾶ ὈΥ ατούαβ, ΒϑΏβοι, αἰ. ; 

ὃ. ΤῊΘ ΤΔΟΓῈ 80, ὈΘΟΔΌΒο ΘΟΡΏΖΘΏΟΘ 18 ἐϑίκθῃ ποὺ οἵ 767 188} Ορροβι ἔοι, θα οὗ ἀἰδη }16 οουτὰρ- 
ἤση, ἔ6 βίσθηρίῃ οὗ ἔπ ἔοστῃοῦ μαυῖηρ Ὀ66 Πα Ὀτοοα τ δ ἐμ ἀοθίγυοίίοη οὗ οΥ Βδ 6 η,. 

6, Τὸ ΟΠ ΤΟ ἢ- 118, τι 611-ογάογοά 1η 18. οουγ86 δηὰ οὗ ΤΔΗΥ͂ γθδγδ᾽ βίδπαϊηρ, ροϊηΐθ ΠΙΚΘ 180 
ἴο 86 ἔτηο δἰΐον Α. Ὁ. 70 (ἢ 6, 2). 

ἄ. ΤῊΘ Βογθβ168 80 ροϊηὖὺ ἰο {89 ὑἴσωαθ αἴνο ἐδ ἀθδίσιοίοη οὗ ) ΘΙΌΒΘΙΘτα ἰοὸ ὑδ6 πὰ οὗ [μ9 

οοπέατΥ (ἢ 6, 8). 
2, Τὸ Αροβίϊο Φόοβη οὐπποὺῦ ᾿δνα θηΐοσθα ὍΡΟΏ 18 ᾿ΔΌΟΌΤΒ δπιοὴρ ἐῃθ ΟΠ ΤΟ 65 οἵ Αβὶδα 

ΜΊΏΟΣ Ὁ}0}] αὔδον ἐμθ ἀθαίῃ οὗ Ῥδὰ], Α. Ὁ. 64 (ξ 4, 1. 2); ἢθ ᾿ἰνοὰ δὖ Φογαβδιθσα ἀπῈ}} δρουΐ Α.Ὁ. 
60; οἴου ὑμαῦ ἀτωθ πὸ {γ809 οὗ Εἶτα 18 ἰοα μα ἔμογθ. Μοσϑουου, μ6 ψ}0]6 ἔθῃου οὔ {86 ἘΡίβέ16 ἴου- 
ἘᾺ [86 Ἡγροίμοϑὶβ ἐπα ἰδ τηδτῖκα ἔθ θορίπηΐπρ οἵ ἈΪ8 τὰϊἰ βίσυ ἴῃ ἐμαῦ ΒρΒ6υθ, 88 ἃ Κίπὰ οἵ ρα8- 
ἴοτϑὶ Εἰρίϑι16θ. Ηπίμον, γι 8ὸ δὰ δαναποθὰ {}}18 ὙἹ Ὺ 1η. ἐῃ9 ἢγβὺ θα! οι οὗὨ Ὦ18 ΟὐΤΩτηθηΐαγυ, ἢδ88 
τοἰτϑοίοα ἰξ ἴῃ ἐδθ βοοοῃὰ δαϊθοη: [818 νι θν, 18 ὕοο ταοᾶθτη ἰο δαϊὺ ὑῃ6 δῃοίθηῦ Ομ χοῦ. ΤῊΘ 
ἈΡοβί]β τνσαϑ Ὀδηϊβηϑα ἰο Ῥαίΐπηοβ ἀατίηρ ἐπ τοῖσι οὗ Ποπα ἐΐδη, ΘΟΠΒΘαΌΘΏΝΙΥ Ὀδίογθ Α.1). 96, απὰ 
ἀϊοὰ αἴξον Α.Ὁ. 100, ἴῃ ἃ κοοὰ ο]Ϊ4ὰ ἀρθ. ΟΥ̓ Τίδῆρο οα. ἐμ (ἴ08ρ6ὶ οὗ 70Βη ἴῃ {89 Βιδεδοοτᾷ, ΓΥ., 
Ῥ. 8.9. (ἀατηδη οὐ []01). 

8, Τηὸ Οὐ δρεῖ αὐ 411} δυϑηΐβ ὅχα8 τυ ὑΐθῃ Ὀθίοσο {π6 Ερ]βι16. 1 τὸ τοδὰ ἴῃ ἐδθ αοβροὶ, οἷ. 
Χχ 31: ταῦτα γέγοαπταιῖνα, πιστεύσητε ὅτι ὁ ̓ Ἰησοῦς ἔστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, καὶ ἵνα πιστ- 
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16 ΤῊΝ ΕἸΒΕΒΤ ὩΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Χ50ΗΝ. 

εύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῇ ὀνόματι αὑτοῦ, δεϊῥευϊηρ ἴῃ 7 6808 ἐμο ΟἸχΙϑῦ δηᾶ ἐγ Ἰὼ Η15 ΝΔΙΩΘ δγὸ [δ 
ὁπ οοπίοτηρ αὐοᾶ; Ὀαΐ 17 τὸ τοδὰ ἴῃ ἐμ6 Ερίβί]ο, 1 “ομῃ ν. 18: ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν, ἵνα εἰ δῆτε, ὅτι 
ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑερῦ, ἰδχο γοίογοηοὺ }8 ΒΙΤΟΡΙΥ͂ ἰο ἔϊιδ Ζπου- 

ἐδάσε οἱ ὈΘ]1ΘΥΘΙΒ ὙΠῸ ΔΙΓΘΘΟῪ ῬΟΒΒΟΒ9 [δἰ ἢ δηα οὐθγηα] ἴθ. ΤὨ]8 ψου]ὰ Ἰηἀϊοαίθ ἐδαῦ ὑμ6 6οερο. 
ὙῈ8 ὙΤΙΓΘῊ ὉΓΊΟΥ ἰο ἐμ6 ΕἸ Ῥἰβί]9, ὑμδὺ Ὀοΐῃ οουἹὰ ποὺ βανο Ὀθϑῃ σι θη δὲ {8:6 Βδζῶθ ἰΐχηθ, διὰ 
ἐδαὺ (80 ἘΣ 18.190 88 ποὺ ἃ οι ρδῃίοη- τι ἐϊηρ οὗ [86 αοθροὶ. Φόλη οουἹὰ ποῦ μᾶνθ ὑμπ8 τι θα 
δἰπιϊαγιδουιδὶν ἰο λδ ϑαπιὸ τοαάδγδ: ἴ..6 ἘΣ 1β16 Τ68}1268 τυμβαὺ 18 ΟὨΥ δἰταθα αὖ 1ῃ ὑμθ Θο8ρθὶ.---) 8. 
ἰογάϊοοῖς (1., Ρ. ΙΧ.) (ΒΊΏΚ8 1 ΟὨΪΥ Ῥοββ1019, ψ 1190 νγὸ ἑμίπκ 1Ὁ ἱηον Ὁ] οογίδίη, ἐμδὺ ἐμ ς Εἰρίϑ|16 
85 τσὶ ύδη δὐθοσ {86 αοΒροὶ, ἀπὰ θ6] ον ἐμδὺ (818 ΟΡ ̓  πίοῃ ἸΩΔΥ 6180 Ὀ6 ρσονϑα ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ρᾶββδρθδ 
οἵ [89 ἘΡ᾿Ιβ[19 ἱῃ ὙΒΙΟΝ ὑμβουρ δ ἀθνθὶοροϑα -ἰὰ ὑμθ ἀοβροὶ δῖὸ θβχρσζϑβϑοὰ ἴῃ ἃ ὈΧιθίου δῃ ἃ τη010 
Ῥτορηδηΐ ἔοση, ΟὈΣΏΡΘΙΘ 

1 Φοόδη 13. 2. ψὶ Φοδῃ ΧΙ. δ2. 
". 4, χυ. 10. 

27 σιν. 28 

ἦ 1. 8 Ὑ, 44, 
18 χυ. 18. 19 

14 ν. 24. 
22 ΙΧ, 81; χυ]. 29. 29 

ὧν. 6 ψ}}. 47. 
16 νϊ1, 16. 

νυν. 12. 1. 86; χῖν. 6 
14. σιν. 13, 14. 

χυὶ. 838 

ΑΒ 6 σῇ ]ο, [89 Ὀτίοίοσ ἴοσιῃ 18 (89 ἰαύου δὰ Υροῦ ἴοστα οἵ ἐβουρθξ; 8. δρ! ϑῃαϊὰ 1] πϑέγαίίοη οἱ 

[86. ἐσαίδ οὗ {δμῖ5 ροϑί οα ΤΥ Ὧθ ἰου πα οἱ ἃ ἰαῦροῦ 8οὰ]θ ἴῃ Γαὐῃογ 8 1 ραβοὸς Οαἰδολίδτη, ῬῈΙΟΝ, 
Ὀεΐηρς 86 τηογο ἀϊ Ποα]ὲ οὗ ἰμ6 ἔτγο, 10] ονϑὰ 8 Τϑυροῦ Οδ θοίδτα. Βα τὸ σαυδὲ ποὺ ἀϊδτεραγὰ 
(86 αἰγουσηδύδποοα ὉπάὰδΥ Μ᾽ Βιοῖ [86 ΕἸΙΒΕ16 γγὰ8 τι θη, διὰ (86 τοϊδομβ ἴο τ βέοῖ ἰμθ δαΐδοῦ 
μδα τοβρϑού. Ἡρηοθ {ἢ σοι ραυίβοι οἵ ἔμ σχογάϊπτα οὗ ὑμ6 ἘΣ) βι}9 πιΐὰ ἐμ6 Ὀοριππὶγρ οἵ ἰδ 
ῬΓΤΌΪορυΘ ἰ8 αὖ ΔΩΥ σαΐθ ἰστοϊθυδηΐ, ὑθοδῦθθ {86 Αροβὶϊθ Ὀϑαῖπα ὑμογθ ἰπ 8 πιοθοϊοραθ, Ἡθογθ88 δ8 
Ῥορίῃβ μ6ῖῸ τηονοὰ Ὀγ ἐπι ἀο.}]6 ᾿τρα]β9 οὗ υἱν]ὰ ᾿οΥ ἰπ ἴμ Τογὰ δηὰ ἑθπάθσ οᾶσθ ἴοσ ἴδ ΟμαγοΝ. 
Απὰ ἐδ. οοἸηρδυίβοῃ οἵ ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο, ΖοΒη 1. 14, δρᾷ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν σαρκὶ ἐληλυθώς, ἀ068 
ποὺ βιον ὑμαὺ [8:6 ΤΟΥΤΆΘῚ ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΙ 18 τι οσ6 ἀοῆη!6, ἀηα ὑποχοίοσο οἵ ἃ ἰαίασ ἀδύθ ὑμδῃ {86 ἰαὐίογ, 

᾿ Ἀθοθαβθ ἐμαὺ 88 ὁμόβθῃ δῃὰ μο]ἃ ἴδϑὺ ΟΝ ῬΑΥ  ΘΌ]ΑΥ Τϑίθσθμοθ ὑο (89 ΒΟΙΟΘΥ ᾿πίοδμ θὰ ἰο Ὀ6 ὁρ- 
Ροβοά (ἀραϊηδὺ Η αὐ Βογ). ' 

[45 τ. ΒγδΌ Θ᾽ Β ὙἹΘῪ ΤΏΔΥῪ [411 ὕο ΟΔΥΤΥ οομν]οίοη ἕο {86 χαϊπὰ οὗ ἰμ6 τϑδάθι, τὸ δϑὰ ἐδδὲ 
οὗ Ηυΐδοῦ (1 ΜογοΣ 8 Οὐπιπιθηί., Ρ. 38): “ὙἼὴθ ρτϑαίθσ πΌταοΓ οὗἩ οὐ ἐο8 ἀββίτωθ ἐμαὶ ἐμ Ἐρίβι6 
85 τσὶ ὑὐθῃ ἴδον ἐμ6 ΟΘΒρ6)], αἀπὰ ὑμαὺ {86 ἀαΐο οὗ {π6 Ἰαὐδυ 15 δα θβοααθηύ ἕο {86 ἀοβίχαοίοη οἱ 
Φογαβαϊθα. Αβ ἴο ἐδθ ἢχϑὺ ροϊηύ, {86 ομϊοῖ δυρτισηθηὺ 18 ὑμαὺ ἀογῖ θα ἔγοση ΟοοΑΒι πὶ Τοίθγθη θθ 
ἴπ ἐ6 ἘΡρί8|16 ἐο ἐμ αοβροὶ; Ὀαὺ (18 ἰ8 ποὺ [μ6 οᾶ8θ; ὑμιθῖδ 18 ποὺ 8 δίησίδ ραββαρθῃ ἴπ6 ὙΠοΪθ 
ἘΠ 8.16, τ ΒΟ ῬΤΟΒΌΡΡοβοθ {π6 ἀποιση οχἰβίθμοο οἵ {86 τογίζοη αο8ρ6]." (Βουβ8: “8 ποοᾶ ἰδ 

(οϑρεὶ 88 8 Θοχωσηθη αν οἢ {86 ΕΡΊ5016; Ὀὰὺ 88 ἐμε Εἰ ρ᾽ δέ] δᾶ ἃ ὀουπιπιθη ΙῪ ̓ π ὑμ6 ΟΓΔΙ ἸηΒ Γι- 
οηβ οἵ {88 δαΐμοσ, ἐπ18 οἰτουτηϑίδηοθ ἄοθβ ποὺ ρσοῦθ {δ6 Ἰαῖου ἀαίο οἵ [89 ΕΡ15116᾽). 1 8061|8 
ΣΏΟΙΘ ῬΓΟΌΔΌΙΘ »ον 8ὲ ἐμαὺ Ζοδῃ, πιονϑᾶ ὈΥῪ ὑδ86 Ῥσῃϊοίουβ ᾿μῆμθποθ οἵ ἐμ ἴδ͵ϑ6 ἔθϑοῆθιθ, ττοίθ 

Βγϑὺ ὑμ6 Ἐρ βὲ16 ἴοσ ἐμ δἀτηοπί ίοπ δηὰ πγατηΐπρ οὗ {86 ΟΒΌγοδ οΒ οομῆ θα ὑο ἢ}8 οδγθ, δῃὰ αἰδεῖ- 
ὙΔΙΔΒ [86 ΟΟΒΡ6] [Ὁ ἔμ Ὀϑηθῆΐ οἵ 411 ΟἸἈσΙϑύθμδοιω, 88 “8 μδ]οσθὰ ἀοουπιοπύ οὗ (μι ιἰϑίοηοὶ 

4518 οὗ Βα να οη," ὑμβδὴ ἐμαὶ μθ πτοίϑ ἄγβὺ ἐμ6 Θοβροὶ, δῃὰ ἐμὴ ὑμ9 Ἐρίβι]8. (ΤῊΘ ρϑπθῖβὶ οὗ- 

βοσνδίϊοῃ οὗ ΤἬΠοσβο, “ (μαῦ, 88 ἃ Τ]6, (86 Ῥτοροβιθιοῃ : τογ ἐπα οΓ α πιοπιεπίαγν ἀεδίϊηπαίϊοη, ἀπιοπῷ 
ισλιϊολ πιοδί φΓ λὲ Ἐριδίῖοα λαυο ἰο ὅθ οἰαδδοί, αγὸ 9 απ ἐατῖϊεν οτὶσὶπ ἰλαπ (δ υοτὶϊτισδ οὗ α Ῥετγπιαπεδί 

ἀροίἑπαίίονι, ιολίολ ὑποίμαο (λ6 Οοεροῖβ, τα  ῦ Ὀ6 ρχογϑᾶ Εἰβίου δ] ἐγαθ," ΙΛΔΥ α͵8ο Ὧ8 δρρ!ϊοὰ ἰο {δ 

τοϊαίϊοη οὗὨἨ [π6 αοΒρϑὶ ἐο ἐμ ἘΡίβ8619 οἵ 7ολιη.)--- πὰ ἐμῖ8 βθϑῖαβ ὑο Ὀθ δοῃμῆτταθα ὈΥ βοπὶθ οἵ (δ 
ὙΟΣῪ Ῥδββαροθ δἀδυοοα ἰο βοῦν [86 ἀοροπᾶάθποθ οὗ ἐμ ΕἸ 8ι}9 οὰ ἐμ αοβρϑὶ. Τὰ Ρβββ8ρθ, 1 

σόοΒὴ ἰ. 1--4, οογιρατοᾶ σεα ΚοΒπ ἱ. 1 844., αρρϑᾶσβ ὑο δθ ποὺ {89 Ἰαύϑσ, Ὀὰὺ 089 ϑδυῖοσ, θοθδῦ88 
[9 Αροβέϊθ ἴῃ ἐμθ ἔοστμθυ βύχιιμμἶθβ ἐοὸ ρὶνθ ἃ ργόορϑὺ βσργαβϑίοῃ ἰοὸ μὶβ Ἰάθβ, τ Βθσθαδ, ἰὼ ὑδ6 ἰΔ 6 

Ν 
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6 8.88 δἰτοδαγ ἰουπὰ 1{, πὰ {89 οχργδϑβίοι: ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, σοταρατοῦ ὙΠῸ ᾿Ιησοῦς Χριστὸς ἐν 
σαρκὶ ἐληλυθώς, ΒΏΟΥΒ ὑμι6 Ἰα ον ὑο Ὀθ 1688 ἀ6βη19, απ οἡ ἐμδὺ ϑοσουπῦ Ῥου δ Ρ8 ϑϑυ θοῦ ὑμδπ ἐλ 
ζοττηΥ. Μουθουῦου, ἔμ9 δ ΠΥ οὗἨ ὑῃ9 ὑπο τυ υπρ5 πύταοΐθ ὑ86 Βαρροδί οι, ὑμὺ ἴῃ ροϊπύ οὗ 
ἔπη ἐΠΟΥ͂ ἀγὸ ποῦ ἴα ἀϊβέδῃην ἔγοση βδοῖὶ οὐ βδσ; δηᾷ ἐμἰ8 ΔἸ Πἰ ΕΥ̓ ΘΡΡΘΔ1Β ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἐῃ8 ομδσϑοῦοσ 
ῬΘΟΌ Υ ὑο Ὀοΐμ, θα 4150 1ῃ ὑμϑὶγ ἴοστη, βθοηρ ὑμαὺ Ὀού ποὺ ΟὨ]Υ Θστάτηθποθ ὙΠ} 81 ΘΧΟΓ  ὕγὴ 
οι δοάγίηρ [86 Βαιηθ 1ά6α5, Ὀπὺ ὑμαὺ αἰϑὸ [μ8 οοποϊ υδηρ ἐμβουρ θ οὗ οί πτιηρθ Ἔχ ὨΙΟἱ 8 βἰη- 
ΞΟΪΔΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΘΠΟΥ͂, οὗ ΦοΒῈ χχ. 81, 1 9οἢη ν. 18.---Αβ ἴο ο βοοοπᾷ ῬΡοϊηὐ: τ 8116 ὯῸ 60ῃ- 
αἴπδῖνο ὑσοοῦ ὁδῃ Ὀ6 ἀτγάνχῃ ἔγοστα ἴῃ 6 (Ἰ08ρ6] 186} ἐμὲ 89 ἘΪ18016 νγὰβ σι ἐθῃ δἴδου ὑμ6 ἀοβίσυο- 
ἔΐοπ οἵ 76 ΓΒΑ οτ, 1Ὁ οομ δίηβ οἡ ἐμ οἴου μδηᾶὰ ποίμίηρ ἰο οοπίγααϊος ἐδθ δποϊοαί ἐσϑάὶ οι 
ἰδαὺ Το τσοῖθ ἐμθ (οβρ96ὶ ὑονγασαβ {86 οἷοβο οὗ ἢ18 1186. ΝΟΣ 18 10 ἸΊ ΡΟ 8016 ὑμαὺ 1ὑ τγτἀβ ποῦ 
ῬΌΒΙΠΒηοα ἀστὴρ (86 19 οὗ {86 Αροβί]8; αὖ Ἰϑαϑὺ 10 15 Ἰῦοσο πδίαγαὶ ἕο ἀββύτηϑ [μα ὑπὸ ὑνγθηὺγ- 
ἢγϑὺ ομδρίοσ 18 δἀ ἀϑὰ δ ἐμ ἐἶγτὴθ οὗ 18 ρυ δ) οϑίζομ, ἐμ δῃ δὖ ἃ Ἰαύδθσ ρουοὰ τσ βθη 1ὺ δα ΔΙΣΘΔΑΥ͂ 

. θοοοχαθ {86 Ῥόββοβϑιοῃ οὗ ὑλ6 Ὁ γιβύϊδη ΟΠ ΌΤΟΒΘ8. [πῃ ἐλαί ο886 0 τοῦθ 8 ΘΟΕ 06] 88 ἃ ἸΘΡΒΟΥ͂ 
ἴογ ὑδ9 ὥπιϑ βυθβοαπϑηὺ ἴο 818 ἀθαίῃ; Ὀαὺ {815 σου] σϑαῦϊσα {86 ΕἸ 816 α]8ο ο βανὸ Ὀθϑ τι θα 

δὺ (86 οἷοβο οὗ {86 Αροβίϊθ᾽ 8 11ἴ6, Ὀαΐ Ὀοΐογο ὑμ6 αοβρ9]. ΤῈ6 Αροβέϊο πα δϑᾶ βέδίθϑθ ΠΟ σθ ὑμαὺ ΗΒ 
τολοσβ 8 μΒοατὰ (86 αὈΒρο] οὗ λΐηι, πού βίδη ἀϊπρ Η]8 τοϊ ογαύθα γϑίοσομοο ἰο ὑμιοὶῦ δοα δι ὖ- 
8π00 ὙΠῈῺ ἐπι6 ΒΡΘΪ, ΠΟΥ ἰβ {8610 8 βίῃρὶθ ραβϑαρθ ἕο ὈΥΌΥΘ ἨΪβ ρουβοπδὶ ἸΔΡΟΌΣΒ δἀλοηρ ὑπ 81), 
ΔΙ δου ὁ τηυδὺ ποὺ ᾿Ηἴ6 Ὁ ἔγοσα {818 ὑμαὺ 86 πσούθ {8 Ἐρὶβι]9 ΒΘ Βὸ βοὐ θὰ ἴῃ Αϑὶα ΜΊΠΟΥ, 
ἴον ἰμι6 ἄθοθαδδο οἵ δα], 85 ἃ ραϑίογαὶ ἰηὐγοάποίουυ οὗἨ 818 ψουϊκ ἔμ ογο (ἢτϑὺ οἀϊίοη οὗ Η αὐ μι Υ Β 
ΟὐπεμπθὨ ΑΙ); ἴὉΣ Οἡ ὑδ8 ΟὯ6 Πδη(, γ79 80} 811 Ἰπα σα 8 Οὗ β. 0} ἃ ὑθῃμάθηογ οὗ 86 ΕἸρὶδἰ]6, δῃὰ 

οἢ ἐδθ οἴ βοσ,, βαϊἃ οἰσουγηβύίδῃοθ τηδΥ 6 δοοουμῃ θα ἴῸΥ ὈΥ [86 σοῃδιἀογαύίοι. ὑπ ὑπο Αροβίϊο 1- 
ἱεῃάοα {115 ΕἸ ΡΙ8.19 ποὺ Θχοϊ υΒΊ  ν ἴῸΣ ὑμθ 86 οὗ ὑμο86 ΟΠ ΌΣΟΙ 68 δυρόῃρς ΠΟΤῚ ἢ6 ΘΧΘΙΟΙΒοα Ἀ18 
τὐϊηἸβέσγ, Ὀὰΐ α]80 ἴον ἐμῇ οὗ οὐμϑῦβ ποὺ ἱποϊιἀϑα ἴῃ ἔμ τουῃᾷ οὗὨ Ὠΐδ νἹϑὶ (δ ]0}8.---ο νι ὉΠΌΪΔββϑα 
οομδί ἀοσαΐοῃ οὗ 41} ἐμ οἰτουτηδίδοο8 Το ἀθτΒ 1 ῬσΟΔ]6 ὑμαῦ Φόμπι τὐτούθ {18 ΕἸρ᾽8019 ἀυτίην 
ἐδ9 ἰαδὺ ψαδσίοσ οὗ (86 Αροϑίο]οδὶ δρϑ."---Μ.]. 

- 4, Ῥυξίηρ 411 ὑμηρβ ἑορσούμοσ, [86 γοασ 4.1). 90 ϑθϑῖβ ἴο τηδιὶ {86 ἀαΐδ οὗ ἐμὶε Ἐρ᾽58.16; 8ὸ 
ἙἘπαὰ (ὲς ϑολανη. δϑολγίδεΤη, Ἱ., Ρ. 471). Τὸ 18 ἸΏ ΒΒ 019 ἰο ἣχ {86 ἀαΐο οὗ {6 Εἰρ᾽ δὲ 16 τ} 
ἩΠρομίο] ἃ, τ ἢο αἶνοθ Α.Ὁ. 160 Σ 86 ἀαΐθ οὗ ἔμ αο8ρ6], αὖ Α.Ὁ. 125-160, ὉΏ]658 10 Ὀθ οἰαββϑὰ 
στὰ ἰδ9 ΤΙ σΘ ἢ ΒΟΒΟΟΪ διηοηρς 86 ρῥβουο-ΘρΊ σΥΑρὨ108] ᾿Σογαύυγο οἵ {86 ΝΥΝ Τοδίδιηδϑῃν. 

ὃ 9. ῬΙΆΑΘΟΕ ΜΉΒΕΕ ΤῊΣ ἘΡΙΒΤΙΕ ΑΒ ΨΕΙΤΤΕΝ. 

1 ἰΒ ποὺ πο δηα οδῃποῦ Ὀ6 ἀοίοσια! θα, ὅοσῃθ τηϑῃζοι ΕἸΡΏΘΒΌΒ, αἴθ 8ῃ οἱ ἃ βιρροβὶ- 
ἔοι Ἰοαπὰ ἴῃ βουθγαὶ 8 βου ρ ϊοηΒ ὈΥ͂ ΜΠ|]], ΥΥ οἰβίοιῃ, αὐ θϑθδο δηὰ Μαίθὶ, θὰ ΒΑΓΪΥ 6ῃ- 
εἰοἀ ἐο ὑμ6 πδπιθ οὗ ἐγδαϊύοη. ΤᾺ]Β 18 4180 {89 ν]8ὺ7 οὗ Βϑηροθὶ, Ὑ8ὸ οὔβογνϑδθ: “ποη υἱάφίωγ ρε- 
ΨΈΟΥ͂Θ ηιὶδί886, 86] οϑπᾶπι ἱπιρεγίϊδ6 αὐαϊογίδω8.""--- Ὸρ, ατούα8 ἀπὰ ΕἸὈχαγὰ πδίηθ Ῥαΐπηοβ 88 (ἢ 
Ηἶδοβ Βοσο ὑμ6 ΕΡ18.196 ἀῃὰ {886 αοβροὶ ψγϑτθ σι θη, ἔῃ 9 ἴοσταοῦ τ] τϑίργθποθ ἰο 2 Φοδὴ 12, δηὰ 
8 Το! 18, 88 11 [60 τδηὺ οὗ τσὶ ηρ-τηδίογιαὶ ροϊπ θα ἕο {89 Αρόβι]θ᾽ 8 εχ!ϊθΘΊ Βαυῦ δποϊϑηξ ἰχϑαὶ- 
Ὀοη Ὡδτηθ8 ΕἸΡΗΘΘΌΒ 8180 88 ὑδ8 ρ͵806 ὙΒΘΙΘ ὑδλ6 αΟΒρ61 νγαϑ πσιύΐθη. ὅθ ἴδῆρθ, διδοίιϑογζ, ΤΥ. 
Ρ. 26. (ἀοταδῃ θα! 00). 

ὃ 10. ΙΤΕΒΑΤΟΒΕ. 

Οομαρατο, (απὰ 1 18 σχογε δι ὀοχαρδτὶη) ὨυΈΟΚΕ᾿Β βοοίϊοι οῃ ἐδ ῬΓΠΟΙΡΑΙ ἔδαύαγοϑ οὗ ὑμθ ἢ18- 
ἰοτγ οὗ [80 ἀγϑὺ Ἐρ βι16 οὗ 7 Βῃ. 

Οἱ ἐδο Οοσατηθηίδσίθβ οἵ ἐμ ὥγθεξ Τ᾿αίλογβ βοτλθ ἢανϑ Ῥθθὴ Ἰοϑὺ οαὐ γον (ΘΙοροκῦβ οὗ Τὰ- 
ΒΌ8, ΟἨΕΥΒΟΒΤΟΜ), ΟὐΠ6γ8 τ]ΐ (89 Θχοορύϊοη οὗ 811 8}} ἱγαρταθηΐβ (ΟἸἸΕΜΕΝΤ οὗ ΑἸοχδηάυδ), δηᾶ 
οἴδβεγα τ 086 Θχοθρίοη οὗὨ ἔγαρταθηΐβ ποὺ Ὑ8Ο]Ὺ απὶτηρογίδηὐ (ΙΡΥΜυΒ οἵὗἨ ΑἸοσχδηατα).---ΤῊ9 
Οαίεηα οὗ ΟΕΟΟΜΈΝΙσΒ, ΤΗΕΟΡΗΎΤΑΟΊ δπᾶ ὑπο βοβο αϑίβ ἤαγθ ὈΘΘῺ ὈΥΘΒΟΥυϑα. 

Οὐ ἐδο 2ναἰΐη ἴα 6 γ5 τὸ ῃᾶνθ ὑμὸ Εἰγροβίἑο οὗ Αὐαῦβτιν δηὰ ἰδαΐ οὗ ΒΕΡΕ. τόσα {86 ἐἶτηθ 
οὗ {86 Βοίοστηδίϊοῃ 17 ἸΩΔΥ͂ ποίϊοθϑ, Ὀθϑὶ 468 ἐμθ «ηπποίαξοηεδ ἐπι ΝΝουμηι Τεβίαπιοηιέμη Ὁ ΕΒΑΒΜΟΘΒ, 
ὕπνο Ἔχροβι 008 οὗ {ῦ1τ8Ὲ8 (γεγζε δὰ. Ὑ7 6] οὶ ΙΧ, 909-1079; ἀπὰ 1080-1252), {86 ΟΟἸαμλθη δυο 8 

οἵ ΟΑΙ ΝΙΝ δηᾶὰ ΒΕΖΑ, ὑδο Ἰοοίαγοδ οὗ ΖΜΙΝΟΙ ἰδ οη ἄονχῃ δπὰ οαϊ θα 88 8 ἐζροδὶίο ὈὉἾ ΜΈΘΑΝ- 
ὉῈΒ, δηὰ ΒΟΙΙΙΝΟΕΒ᾿ Β Βγευὶδ οἱ Οαἰλοῖίίοα Ἐχροοϊζιο. 



18 ΤῊΒ ΕἸΒΕΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 2ΖΟΗΝ. 

ΑἸ]οὴρ τι (86 Ταΐβοσαπ Α. ΟΑσόσισβ, μ6 Αστοϊηΐδη Ἡσαῦ Θποσιῦθ ββου]ὰ ὈῸ παιιϑὰ, 
ΒΕΝΟΈΕῚ,, ἰπ δἷ8 ΟΠΟΙΏΟΏ, 18 ΒΟΙΘ,88 ΔΙ ΤΑΥ͂, ΥΘΥῪ ποίσποσίγ. 

Ατοὴς ἰδθ ἸλΟΟ ΓΗΒ Ἧ70 ΒΡΘΟΙΥ͂ ἴῃ Ῥαγἐ σΌ]ΔΥ ΤΙ ΤΕΟΚΕ, Ἡ Ο56 ΟΟΙΑΙ ΘΗ ΔΥῪ Ρῥδδδϑὰ ἰμτουρὴ ἃ 
ἰμϊτὰ οὐϊοι ἴῃ 1850, ἀπὰ "ΡῈ ΝΈΤΤΕ, Ὑμοδ6 Βδηα-ὈΟῸΚ [881 βούθσγαὶ γοδρϑοΐβ ὈθΘ ἢ ΒΔΌΡΙΥ ἱἰτη- 
ῥτονθὰ ΌΥ ΒΒΥΕΟΚΝΕΒ. ΕΒΒΑΒΡ 888 οοῃ τ υὐοα ἰμ9 ΕἸ ρἰβί168 οὗ Φοδη ἴο ΟἸΒΉΑσΒΕΝ᾽ Β Οομιμιθῃ- 
ἔδυ. ΕἸχοο]οηὐ 18 ὈΘΕΒΤΕΒΡΙΕΟΚΙΒ: 2216 Ὠγεὶ ϑολαπηπεϊδοΐεη Βγίφίε, 2 Βδυᾶο; Οδίαπροη, 1852-1854͵ 

ἩΤΗΕΒ᾿Β ΟΣ ΘὨ ΔΙΎ ἴῃ ΜογοΣΒ ΟἸ ἐλοο- χοροί.) Η δ ἀ-ὈΟΟΚ 18 ὙΟΤῪ Ὅ16}} ἄοπθ; 2ἃ οἱ, 1861. 
ΕῸΣ ρυδοῖϊοδὶ οχδρϑῦοϑὶ ῬΌΓΡΟΒΟΒ Ὑ6 ΠΔΙῚ6 ΟΣ ΠΡΕΝΈΒ᾽ Β Εχροοίδοη, 1699, ΖΕΙ,1.Ὲ8᾽ 8 (Ατοὶ- 

ἀδδοοη δὐ δ. ΝΊΟΟΪ αὶ, [61 }21ρ) Ευρἤοαδοη οΥ ἰλε ΕΐΤεί Ἐριδιΐο οὗ σολη ἐπ 206 δεγτοης, 1709.---ϑτΈπε- 
ΒΟΞΈΒ, Τῆς Εἰγοί Ἐρίδιΐε ἡ ϑολη, 1162, Ἠδιρυτρ, 1848 .---ΒΊσκτι, ϑολαηπνὶ 1 Βνὶϑ Ἐσχκχίᾶτι σὰ 
Απρειοεπάεί ἴα Ῥγεάισίδη; ΤἌΖοττι, 1828.---ΦΟΗ ΑΝ ΈΒΕΝ, ϑόσηθοηδ οὴ ἰδλς ΕἸ εὶ Ἐρὶοίϊο ο “ολη; ΑἸίσμα, 
1838.--Ε. ΒΒΑΥΝΕ, ἰλε Ἐρίδίϊοδ φ' σολπ; ατίτητηα, 1847.---Α. ΝΈΑΝΡΕΕ, ἐλε ΕἸγεὶ Ἐῤί ες οΥ «οι, 
»γαοϊιοαϊν εαρίαϊπεά; ΒΥ], 1851. [Α μοοὰᾶ ὑγαπβϊδίίοι οὗ [18 σοσκ ὉΥ Μυβ. Η. Ο. ΟΟΒ ΕΣ, 
Νεν Ὑοὐῖ, 1858.---Μ.]--- ΟΣ, ΤΡγαοίϊοαί ΟὈπιπιεηξ. οἡ ἰλὲ ἥγεί Ἐρίδιἶε οὐ ϑολη ἐκ Οἰωγολ Οἀἰδ- 
ολίχίησε; Τιεὶρ:ίς, 185].---ἸΈΒΝΕΒ, Ῥγασίίοαϊ Ἑχροδίδοι οὗ ἰλε Ν. Τ', οὶ. ΤΥ΄., Ρῃ. 818--440.-- 
ΒΈΒΒΕΒ, Βιδείεἰμπάδη, ο]. Υ. Τῆς Ἐρίοιΐεα οὗ ϑολη, ϑὰ οα,., 1862. 

ΟἈ ἰδε ἀροίσίης 566 βσαμιν, .Βιδὶ, ΤὝλεοίοσν οἵ ἰδ Ν. 1', 1858, ο]. 2, Ρ. 859 βαᾳ. Οὗ [μΔποξ 
ἰὴ Βιδοϊισεγῖ, Ὑο]. ΤΥ͂., Ρ. 27. (Ἕἰδστηδῃ θα ]οΠ). 

[78 τλδ δά, βοβίἀθβ ὑπ αβθῆθσαὶ Οοσαμιθηΐδσθδ, ὑ}6 [0] Ωρ ἬΤΟΤΚΕ : 
ῬΒΙΟΖτΒ, 7., ἰὰ Οὗ. βαον. » 
ἽὝΨΕΙΒΤΟΝ, γ, Οπιπι. ΟἹ ἰδ Τλτεε Οαἱδλοῖλο Εἰρὶοιδδϑ οἔ ψοΐτι, ὧν ἀρτεεπιετι εὐὐᾷ ἐλ ἀπιοίεπί- 

ἐδί γεσογαδ οὗ ΟἈτιομνατεάῳ ποιῦ ἐχίαμί. Τομάοη, 1719. 
ἨλτΕΙΚΒ, Τ᾿, 6 Οὐηιιδηζ. ον ἐδ Εἰγεί, δεοοπά απὰ Τλίγα ἙρΊδβίῖοδ οἱ ϑοδηι. Ἠαιίαχ, 1808. 
ΒΙΟΚΕΒΕΤΕΤΗ, Εν, Σαωπιν Ἐπροείδονί, οἴο. Ἰμοπάοῃ, 1846. 

ΞΗΕΡΗΕΈΡ, Νοίοϑ οτ ἐλ Θοδβρεῖ απὰ Εὐριδίϊε8 οὕ ϑοδλη. Ἰιοπάοι, 1840... 

Μάαυσβισε, Εἰ. ἢ., 7λε Αὐριρίζοδ οὐ ὕολη. Α δεγὶδβ οΓ «Τυεοίιγεδ ογὰ Οὐγ βίαν Εὐλὶοθ. Ομτὰ- 
Ὀγϊᾶρο, 1857. 

ΜΕΒΘΊΒΕΖΑΊ, “ΕΑΝ, Εἰχροδίδοη, ἀἐ ἴα Τυεηνδγε Δ ριδίγε 6 1 4»Ῥοϑίγε δί. ὕξαπ. 2 Ἴοϊ8. Θο- 
πθόνα, 1651. 

ῬΑΤΈΞΒΟΝ, 3., α Οὐπιπιοηΐαγν οὉ. ἰδέ βγεί Εἰρίδίῖδ οὶ ϑοδη. Τιοπάοῃ, 1842, 
ῬΙΞΒΟΕ, «4π Εἰ ροείδοη, οΓ ἰδε ΕἾγεὶ Εἰριοίϊε Οεπεγαΐ οἡ ϑολη, ὧν 98 ϑόγπιονβ. Ἰωοδά,, 1885, 

Ὰ.} 



ΟΟΜΜΈΝΤΑΒΥ. 

ΤῊΝ ἸΒΕΤ ΕΡΙΝΤΙΒ (ΕΝ ΒΑ) ΟΚ 950ΗΝ ΤῊΝ ἈΡΟΝΊΠΕ. 

Ἰωαννου α ἷπ Α. Β. ]ωαννου επιστολὴ α (ο4. ἴῃ. 8]. [οἴμον Οοαά. τοδα ἐπιστολὴ ωαννου 
τρωτη ; 1. τ. Ιωαννου του αποστολου ἐπιστολὴ χαθολίχη πρωτη.---Μ 1. 

Ι. ΤΉΝ ἘΧΟΒΡΌΙΟΜΝ. 

ΟΠΑΡΊΤΕΕΒΊ. 1--4. 

ΟΒΙΒΟΊΤ ΑΝῸ ΡῬΟΆΡΟΒΕ ΟΡ ΤΗΒ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΑΝΝΟΝΟΙΑΤΙΟΝ (1-8). ΘΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤῈῈ 
ἘΡΙΒΤΙ,Ε. (ὕ πα. 4). 

1 ἘΤμδὶ τ ΒΊΟΝ ᾿ 88 ἔτομι ὑπ Ῥερὶπηΐπρ, ἩΒΙΘΝ γ1ὁ πᾶν μοαγὰ, Ἡ ΒΊΟΝ πὸ μᾶνα βαϑὴ πὶ ἢ 
ΟἿγ ογ68, ὙΠΟ τὸ αν Ἰοοκοα ΡΟ, δηἀ ΟἿΣ Βαπᾶβ ᾶγοὸ δδηά]οά, οὗ {μ6 οτὰ οὗ 

2 11ἴ6; (Εοτ᾽ (80 118 8 τηδηϊοβίοα, δμηαὰ τὸ μᾶνθ Βθθὴ ἐξ, ἢ δῃηὰ θθδσ πὶζη 88, δηἃ ΒΟΥ 
πηίο γου ὑμαῦ οὕθγηδὶ 116, ΠΙΟΝ ὁ 88 τι ἐμ ΕΔΌΠΟΥ, πὰ γγχ88 τυδηϊϑοίθα ἀπίο π8;} 

38 ὙΠδὺ πΒΙΟΝ τὸ μΒᾶνο 8660 πὰ Ποαρα ἀθο]αγοῦ 6 ππίο γοῦ, ὑπδὺ γ6 8180 τῇδ ἢᾶνα ἔε]- 
Ἰοπβμὶρ τι ὑ5: δηᾶ {τ} οὐτν ζ6 ΠΟ βαρ 6 ἡ πὶ (6 Ἐδύμογν, δηὰ τΠῸῈ Π18 βοη “}6βὺ8 

4 ΟἸτὶβὶ. Απᾶ {8686 ὑμιηρΒ τσὶ ἴ τὸ πηΐο γου {ππδὲ γΟῸΣ ἸΟΥ͂ " ΤΩΔῪ 6 [Ὁ]}. 

ὝοτεΟ 1. 1 Θοττηδὴ [Ὁ ἩὙΠδὲ Μὸ8 ὕγοτι ἐδ θ Ὀσσὶ πηΐηκ, τμδί τὸ ἢδγθ Βοοσὰᾶ, δὲ τὸ ὮδΥΘ 6668} ἩὙΪΣΕῚ ΟἿΣ ογοθ, Ἡδδὲ νγϑ 
ὍΡΟΣ διὰ οὔῦν βδηάβ Ὠδηα]οά, οἵ [9 ἤογά οἵ [89 1,110."--Μ.} 

ΨαΙῖεο 2. Ὁ Θόστηδη [Απὰ ἴη6 1.18 ὙῺΔ88 τπιδηϊϑαίοα, διὰ γεθ ὮΔΥΘ βοϑ διὰ ἰθοὶ θὰ δηὰ ἀϑοϊασο το χοῦ [Ὧ6 Θ ΘΓ] 
“[π ΓΙ Ἂ πὴ. ν Ὑ285 ὙἰῺ ἴπ0 τοῖθοῖ δ ΗΝ ταση οαῖοὰ ἀναναν ι6.»"--Χ.] ὅς 

ΒΌΡΡ Υ . Ποὺ ΠΘΟΘΒΘΑΓΎ ; είον ἴο οομϑίσπιο ἑωράκαμεν, μαρτνροῦμεν δ. π-αγ- 
", γᾷλλομεν ὙΠ} ζωὴν τὴν αἰώνιον. 80 Ι͂Δοδπϊ., Ηδηη, ΤΠ6116, Φρομβοπὰ. δυὰ 111110.--.} Ν 

4(00 εἶ Ἤ0]6, ἐπ χοηδογίπρ οὗ ΚΕ. Υ.,  Ἰπαν ΘἴθΓΏΔΙ 1.116 τ Β]Ο ἢ ττ͵ὸ τ ἢ [Π6 ἘΔέΠοΥ,᾽ [6 ῬΓΘΙΟΓΔΌΪΘ ἰο ἐπ 
᾿ ΘΕΣΕΙ͂ΒΗ, [αὶ 180 πιϑδῃϊης 18 ΟἿθαΣ ὙξΈΒβουΣ [16 δἀορίίοι οὗ ἔδο ἀτοοῖς ἰάΐοτῃ, “ 19 ΕΤΘΓΣΙΔΙ," Ὁγ  οΓδ- 

ἭὝΟΣΓΏ.--. : 
Ψοῖοο 8. δ ἀοτδη: “ ὙΠ61 τ ΒΔΥΘ δοϑῃ δθὰ μϑατὰ, ἄθοϊαγο ἯΤΘ 8150 (0 γοῖι, ἐμαί γὸ.... 18: δῃὰ ΟΡ {61 ΟὙϑμὲρ ἰἢ- 

ἀορὰ ἐδ ψὶ ἢ. ... ΟἸγίει." καὶ--δὲὸ; 10 καὶ δὐὰδ ΠΝ" ἀρὰ δὲ [6 6 ὨΓΠΥ ϑαἀνογεδίἑνο, οὖ. 2 
Ῥοῖίοτ ἰ. ὅ, αἴδο Μαδῖίί. χνὶ. 18; ἈΓασῖὶς ἵν. 86: 1 {|. 856; Αοἰα {ΠΠ. 24; χχὶϊ. 29; Ηοῦ. ἰχ. 21: ΦοΒῆ γτἱ. δ] : 
ΤΑΣ 1 ἐ: ἯΙ Ζ21.--ΠΒιδοσά οἵ ἰγμῖν δοοῖὰ ἴο Ὀγίηρ οαἱὐ [16 81 ΚΒ ΕῪ δάυγβαῖγο θ0η90 ὈοῖοΣν ἔθη ἀρσαϊπ 

6) .“““Ἀ1. 

Οοά. Βιη. ἐ- καὶ ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν. Τπὸ ἢγει καὶ ΟΟΟΏΓΒ 8160 [ἢ ΤΠΕΟΡΙΙ ἐπα γα]. (Ονά. 
«νιέαϊέκμε; ἰξ ΙἸΏΔΥ Ὦδγο στορὶ ἴῃ ἴγζοϊῃ τ. 2). Τῆο βοοοῃὰ καὶ ἐπ ἱουππὰ ἴη Α. Β. Ο. . ΒΙη. δὲ Ὀθίογθ 
ἐμ δοορομὰ καὶ ΘΔῺ ογδδοὰ ε, 86 ἢ ἵνα Καὶ ὑμεῖς ΜΔ ἰοὸ δαγο [0] το ζογ  π ἢ; καὶ ὑμὲν 
ΒΘΟΙΩΒ τποζοίοζο ἴο ὯΘ6 οορί θά. 

4 οά. δΙπ. δ6 ὑμῶν «αἴες ἡμετέρα, Ὀαξ ἃ ἀἰδα,ΡΓΟΥΔἝΙ [πη [86 τηδσρίῃη. : 
Ψαῖεο 4. τ πεῖς ἴον ὑμῶν, [ Βίῃ. ἡμεῖς δηὰ ἡμῶ ν.--Μ.} 

88. 6.6]. ἡμῶν; δο γυϊκεοῖο ΣῈ ἐδ ταν ΔΈΩ, " κύφομόςαῦτ εἰ γαν στρα ΝΟΝΤ ΩΝ εἰς ρμζεπινι." ΒοΙὰ ἡμεῖς 
διὰ ἡμῶν ΒΆΤΟ ῬΓΟΡΔΡῚΣ ΕΤΊΘΟΝ ἴγοῖα ἴ9 μεθ ἡμῶν δὰ ἡμετέρα οὗ γ.3,[ἡὴ χαρὰ ὑμῶν. Α. 
σ. Κ. οἱ τι; Ἠομά.--Μ. 

[Θαττηδῃ: «Απ ἐμοδ8θ με τ ἩΓ6 υοΐίο γοῦ ἔπδὲ γΟῸΓΣ ἸΟΥ ΙΔ ὕῸ 1810. Ὑ͵ογάδποσι : “ Δ11ο ἃ Ρ 
ἴο ἐδο ζ.11;» ναὶ χεζ θα ἴα Ὀοϊίοτ...-Χ.} . 

χΕα 80 Αγοδίοἱἶοαὶ δηπυποΐδίΐοα δηὰ οὐ ἐπὶ8 Ἐρίδ8- 
ἘΣΕΘΕΤΙΘΕ ΙΝ ΟΒΕΤΙΘΔΤΗ ι19.---ἴπὸ αὔὲπέῳ οὗ ἰὲδ8 ὁχογάϊΐυτα τ} [ἢ 9 ῥχτο- 

ΤΕ οχογάϊΐυτα (ν. 1-4) ἀσβουῖθοθ ἰπ υἱνϊὰ δῃὰ ] Ἰοχαθ οὗἨ (δθ Θοβροὶ οὗ 51. Φομπ 8 πππιϊϑίδκ- 
ἀεβηΐϊίο Ἰδηρυδχθ ἰδ6 οὐ͵θοὺ δηἀ ῬΌΓΡΟΔΘ οὗ! 8010. 



Ἰ 

ΤῊΕ ΕἸΒΒΊΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 5“0ΗΕΝ. 

ΤῊΞ ΘΟΒΡΕῚΙ,. 

Ὗχβ. 1. ἴπ (μὸ Ῥοκίπηΐπρ (ἐν ἀρχῇ) 88 ἰἈ9 
οτὰ ογὰ, 

1. 2. Απὰ 1ὑ ντὰβ τ] αοἀ (ποὸς τὸν Θεόν.) 

1-4. Το ὕοτά (λόγος) ἴῃ Ηΐτὰ νγὰβ 1.16 (ζωή.) 
4, ὅ. Τὸ 116 88 ὑπ6 Τὐχῶ οὗἩἨ τ.6Π, δηὰ ἐδ6 

Ιλφϑὺ δ ἱποίι (φαίνει)---- 
9. Ηὸ νδβ ἰδ0 ἰσυθ Τὶ, νῦο ἸσΒίοποί ἢ 

ΘΥ̓́ΟΣῪ 128}, 6010 ἱπίο 86 νοῦ]ά. 
14. ἯὯἼ᾽ὰὸ χατοά ὑροῦ Η]8 βίοΣυ (ἐθεασάμεθα.) 

ἘΔυΔΙΙΥ ὑπ βίδΚαῦϊο ἰβ 86 ἀὐδέγεπο Ὀοι σΘΘ ἢ 
ὑπὸ τὸ οχογάϊα; (6 ργοϊοζιιο οὔ ἐμ9 αοβροὶ 'β 8 
ΤΩΟΒΟΪοσαθ, ἃ θαι ϊ ΠΠΟΠΥ δηα οοπΐεδββίομ, ὙΠ 6ΓΘ 
86 ΑΡοβίϊθ, βοασίῃρς δ᾽ οὔϊ {|κ δὴ θδρὶθ, 153 ταϊβοὰ 
ἦπ οδἴτὰ ΘΟὨ ΘΙ ] δι ο ΔΌονο 811 86 ἰυταυ 8 οὗ 
1ἴὸ; ἐδ οχοτάϊΐυμα οὗἩ 86 Ερίδβι1]6, Βοῦγευοσ, ἰ8 
τὶ θη ἴῃ Ῥγοίουπα ουηοίΐοη ὑπᾶθυ (π9 τ ρτοΒ- 
ΒΙ0ΏΒ οὗ ἃ ὈΪοββθὰ ὀχροσίθηδοθ ἱῃ {πο ραβδί, δπὰ οὗ 
ἰὴ ργοβϑηύ ἱπ ΒΘΘΣΙΥ βυπραί ἢ Υ ὙΠ Ὲ δηὰ ἰθπὰοΣ 
δηχίοίγ ἴον (86 γοδάδγβ οὗ (}))6 Ερίβι16; 1(58 δά ἀγϑββ 
18 οἰοψφυσπί, ρεϊμοίΐο δπὰ }᾽γθὶγ. 

Ϊη ρῬοΐμπί οὗ ὥογηα {πὶ8 ὀχογαΐυπι αἰ 9.5 ἴγοσωῃ 
ὑπαὶ οὗ δὶπιοδὶ 8}1 (Π6 ΕἸ ρ18|168 οὗ 6 Νὸνν Τ᾿ ϑδίδα- 
τηθηΐ, δηαὰ γοβο ὉΪ08 ΟὨΪΥ ἰδ ὀχοταϊΐαπι οὗ ἰἢ6 
Ἐρίδβι]ο ἰο ἰλὰ6 ΗΠΘΌΓΤΟΥΒ ; 1 ἰΒ αἰῖκο ἀογνοϊὰ οὗ {86 
ὯΔ οὗ (86 ἩΣΙΙΟΓ, οὗ δ ἀδβοσί ρίΐου οὗ (Π6 τϑδά- 
ΟΙΒ, δπα οὗὉὨ ἰδο δΒαϊαίαἰΐοη. Βυΐ οὐϑὴ ἴῃ ἰδ 86- 
οοῃά δηά ἰμϊγὰ Ἐρίβι] 68, δἰ ποῦ δἀάἀτοδβοὰ (οὸ 
ἱπάϊνί 818, δ ἃ ϑροοϊίγίπρ ὑπο ὶν παπιθ ΟΥ ἀοϑοσὶρ- 
(ΐοη, (80 πδῖηθ οὗ (860 δαίμοῃ 18 ποί ρσίνγθῃ, δἷ8 
οἶοΘ ΟὨΪΥ Ὀοίηρ πιροιϊοποα (ὁ πρεσβύτερος) .--- ΑΒ 
πῃ (86 αοΒροῖ, 80 ἰῃ {πὸ ΕΡίβί16β, ὅομη ἸΟΥ͂ΘΒ ἴο 
ΒΌΡΡΓΘΒΒ 8Ϊ8 πδ)0 (ΦΌη 1. 8δ. 40; χὶ!!. 28; χν]ὶ!. 
1δ; χὶχ. 26; χχ. 8; χχὶ. 20, δηὰ οἵ. 7. Ρ. 1δῆγο, 
{86 Φν. ὕο., Ῥ. θ8. 2). Βαυΐ αἸμβουρι μὸ ἀο68 ποί 
ΔΘ Εἰτιβοὶΐ, {Π 6 Αροβίο] τοδὶ οὔἶοοθ δῃηὰ υοσδαιΐοῃ 
οὗ {6 δυῦμοῦ 8.6 δοουγδίοὶ Υ τηδγκοα; δῃὰ δ]- 
(που (80 ΤοΔάΘΥΒ σα ποὺ οὐθὴ ἀθβίρηδίθα, μὲ8 
τοϊαἰΐϊου ἰο {ποτὶ 8 τηϑὰθ δυ δ οἰ δ ἸΥ ῥτοταϊπθηί, 
80 ἐμαὶ νγὸ τηυσδὺ ΒΩΥ δαὶ ὑπθ ἘΠ18.10 ἰ8 τὶ θα 
ποὺ ΟὨΪΥ 707 ἔμ6πι, Ὀυΐ ἐο ἐμοσι. . Βυΐ {86 βα]υϊδ- 
(ἴοι (χαίρειν) ἸΙΔῪ Ὧθ εἸϊυἀοα ἰο ἰπ να ἡ χαρὰ 
ὑμῶν ἢ πεπληρωμένη. 
ΤΏ δίγωοίωγε, γ. 1--8, οὐίπς ἰο 8 νο ἰπο 88, 18 

ποῖ αυλὶθ Β' 16; ἱξ 18 τορϑδίθαϊγ ἰηἰογσυρίοα δπὰ 
μ88 ὈΘΘῺ ὙΔΙΓΪΟΌΒΙΥ χίνου, Τ1πὸ ζπαηαἀδιηρη(8] ΟΥ 
Ἰοδάϊης ψογὰ (86 συεγδιηι ἤηίξιπι), 18 ἀου Ὀ.1688 
ἀπαγγέλλομεν, ν. 8, τ ἈΪΘῚ ἴθ (86 ΒΕ (6 οὗ ΟἸὁδΔτ- 
Ὠ688 ὧΔἀδ ΔρΡΡσορ γα οἷν ρ]δοοὰ Ὀοίνσοθα ἐμ6 οὐὈ͵οοί 
οὗ 86 δῃπυποίδίϊοι δπὰ 118 ΡΌγροβο. 186 φ»ὲγ- 
»οδε 18 ΒΙΤΑΡΙῪ δπὰ ἀοδβηί(οἷγ ἱπαϊοαίβά : ἵνα καὶ 
ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεϑ' ἡμῖν. Ιπὰ ἀοβηίΐηρ ἐλε 
οὐγεεί, (ἰᾺ 6 ΑΡΟΒΙ]9 βθοπιβ ἰο βίγσυ ραίθ ἴοσ ἰ}λ0 σἱ σαὶ 
ΘΧΡΡΟΒΒίΟΠΒ, δηἀ Σοηάοχ ἰΐ ρῬγοϊηἱηθηὶ ἴῃ 8 ἀου]6 
ΒΟΣ6Β οὗ οἴαιιδοθ, ἄσγϑί, νυ. 1: ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς---ἐ ψη- 
λάφησαν ; ἴδῃ γ. 1: περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς---ἐφα- 
νερώθη ἡμῖν. Ηρ τηλΣῖτθ 1 ὅτϑί δοοοσάϊηρ ἰο 1.8 
ἡπηρογὺ δηὰ Ὀοΐηρ, νυ. 1. ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ἴῃ! ἰλ6 
δβοοομᾷά μαζί οὗ Υ. 1; περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, δηὰ 
γ. 2, ἡ ζωή ἡ αἰώνιος ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, ἀπὰ 
(6 δοοοσάΐηρ ἰο 18 τηϑῃὶ ϑβίδίϊου, ν. 1: ὃ ἑωρά- 
καμεν---ἐψηλάφησαν, γ. 2: ἐφανερώθη---ἡμῖν, οὐ δτεοὶ 
δοοογάϊηςρ ἰο 18 τηγβίθσγίουβ 8} την δηᾶ Ὁ] 688, 
δηὰ θη δοοογάϊηρ ἰο (86 τηδηϊδοϊὰ ἱπίθγῃμ δ] σῸ- 
ἸαιἰοηΒ ἢ υἱοὶ 1 δἰοοᾶ δπὰ δίαπαβ ἰο Φοπ δηὰ 
δἷ8 δβϑοοίΐαίθθ. Τηθ Αροϑίίθ, ν Ἀ 110 δίγοη νιν 
τοδικίηρ (86 οὈ͵θοὶ οὗ (86 ΔΡοβίο]οδὶ διπυποὶδ- 

ΤῊΣ ΥΙΒΒῚ ἈΡΙΒΤΊΕ. 

Υεβ. 1. μαι νγὰβ ἤγοπι (86 δορίπηΐης (ἀπ 
ἀρχῆς. 

2. ΏΪΟΒ ἀμμῶ Ὑ88 τὶ Οοα [Ἡ1ὰ (80 ΒΔ- 
{Π67] (πρὸς τὸν ϑεὸν. 

1. ΤΏο ποτὰ οὗ {86 1,118 ἊΣ λόγου τῆς ζωῆς.) 
2. ἢ: σιὼ ἯΔ8 Ιηδηϊ οί, Δρρθδχζϑὰ (ἐφανε- 

ρώθη. 

2. Ὑπαί νὸ πᾶνθ βοὴ ἩΪΕΠ ΟἿΤ ΘΥ68, Ἡδδὶ τ 
βεασθὰ ὑροη (ἐθεασάμεθα.) 

ἶοπ δον {πὸ ἢὅγϑβί βοσΐϑϑ οὗ χοϊδίϊυθ οἰδιβα8 Ὁ 
περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, ἰαϊκοΒ οοσαϑίου ἰο ἰηϊγοίυδε 
Μ] [86 αἀθμἰἑῖνο ζωΐς ἃ Ραγθη μοδἷ8, νυ. 2, πιϊοὰ 
ΘοποΪπθ8 πῖτ ἐφανερώθη ἡμῖν, ἀπ σδημοί ὃ6 Σ6- 
βοϊγοὰ οὐ Ὀσόῖθῃ ὕὑΡ. Ταῖὶδβ ΘΟ, δισϑὶπδ εἷπὶ ἰὸ 
οομηθοὶ ἐμ Ββοηίθησο, ἱμὰ8 ἱπίογγαρίοα Ὁ (86 
ῬδΓΘΏ Β6818, τ ὶι τ μδὺ σο6 8 ὈΘίογο ὈΥ ὃ ἑωράκαμεν 
καὶ ἀκη ν δα β0 ἰδδί, 88 (6 Βοῃίθμσθ Ὀεξίην 
ὙΠ0ῚῸ ὦ τοΪαίλνθ, ΠΟῪ μαι ἐπ οὐ᾽οοὶ μ88 Ὀθοα αΪθ- 
ὑἰηοῦν ἀοῆηοα ὉΥ περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς, ἰὰλ α150 
Θομοϊυο8Β ὙΒ 8 γχοϊδίϊγο. 9 βαγρ (δδγαίογο 
ΒΘΣΥΘ πο ροσὶοα νεῖ ῥσοίβ8᾽8 δὰ δροάοβίβ, νυὶ 8 
Β᾽ΤᾺΡΪ6 δοπίθμσα, ΤῈ 6 ἢ ΘΠ]αυχοὰ ἰηάἀοεοὰ δὰ ἰῃ- 
ἰογσυρίοθα ὃγ Ἰοης Ῥαγθμίμοδ6β, ὑμ6 δβἰσγιοίαγο οἵ 
Ἡ ΒΊΟΝ ΒΟΎΘΥΘΣ 18 Ὀ]δΐῃ που ἢ δηα ἀο6θε ποὶ εἰ- 
ἸΟῪ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΡ δομδίγαΐηρ,. ὶ 

ΤῊ ΟΒΟΕΞΟΊ ΟΣ ΤΗΞ ΑΡΟΒΤΟΙΙΟΑΣ, ΑΧΧΟΧΝΟΙΑΤΊΟΝ. 
ΨγΕΕ. 1--8α 

α. ΤῪε ΕἸγεὶ ϑεγίος ὁ.) Οἴασιιδεε.--- πε. 1. 

γῪεβ. 1. δῖ τυυϑα ἔσοτα ἴ. 9 ὈΘα  πἰἢ:Ε.-- 
Τὴ οροαΐης πογὰβ σοτοϊη ὺ8 οὗ Φοδπ Ϊ. 1: “Ἶὴ 
{80 ορσίπηΐης 88 (86 ἤοτα,᾽" δπὰ οὗ ὅδη. ]. 1: 
“71ῃ ἐδο Ὀορσιῃπίης αοἀ ογοδίθα.᾽"" Νοὶ {δ6 πιὸ" 
τηθηί οὗ ογοδίΐου, Ὀὰΐ {π6 ΡυΓΟΙ͂Υ οἰ ΘΓ 8] οσίβί θη 08 
ἘΠπ|Ὶ1}} (μ 9 Ὀορσί ππΐηρ οὗ 6 που] δηὰ 1(8 Εἰ βίοσγ. 
Τὸ ποσὰ ἀρχή τηυδὲ ΑἸΔΥ͂Β ὈῸ ἀοάηραᾶ ὉΚγ [δΒ6 
οοπίοχί, 6. σ.. ἴῃ 1 ΦοΒὴ ἰϊ. 7: Ὑόο δὰ ,γοπι ἰδὲ 
δεσίππίπσ," ἴμ6 Ὀοσίπηΐηρ ἀθηοίοδβ ἐπ (1π|6 ἩΠΘΩ 
ΠῸΥ Ὀδοδαθ ΟἿΣ δι 88, ἰπ σἈ. 11}. 8, “186 ἀθ0)}} 
Β' μοί 7τοπι (δὲ δεσίμπίπ,᾽," ἱ, 6... ἴσχοόοτὰ (86 {Υπ|0 
ὙὯ6Ὼ 6 ὈΘΟδηθ {86 ἀοΥ]}, Ἡ816}} Βαρροποὰ ᾿π- 
τηθάϊδίον αἴζον (06 ογοδίζου οὗ {π6 ποτ] ; ἴῃ οἷ. 
ἱϊ, 18, 14: “Ὑ αν κπόνῃ ἷτὰ (μαὶ 18. ἥγοιι (λέ 
δεσίππίπρ,,"" ἱ, 6., ἴτοτῃη οἰδγηλίν, οβὺβ ΟΒτἰδί.--- 
Το Ὀοχὶπηΐηρ οὗ (μὸ ἀρνὶ ἀδῖοβ ἔγομ [86 οΓο8- 
ιἴοι οὗ {π6 που] ὰ ἰδ: 11, 8), (86 θερίπηΐηρ οἵ 
ἴαϊι 1168 ἴῃ 1π16 1119 οὗὨἨ (86 τοδάθσβ ἐμποιιθεῖτεξ 
(ςἈ. 11. 7), δά ἐμ θερίπηΐῃς Βοτα δὰ δἱ οἷν. ἰϊ. 
18, ἀοβοίθθ οἰθυΥ δείογε ἴμ9 ογοδλίου οἵ {δὲ 
Μ01]48, ΤῊΘ Β6286 18 ΟἾΘΟΥ ἤγοιῃ {1:6 ρῶγ8}16] 868- - 
ἰθῃοθ, ν. 2, ““ἦν πρὸς τὸν πατέρα,᾽" δπὰ οοΥΓεΒροηὰβ 
1} πρὸ πάντων (οἱ. 1. 17, πρὸ καταβολῆς κόσμον 
ΕΡΆ. ἱ. 4, πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι Φοη χΥΣΐ. ὅ, οἵ 
Ὑ}ΓΠῚ ἀπὸ τῶν αἰώνων ἘρἈ. 111. 9; (οἱ. ἱ. 26. Βαὶ 
ἀπό ἀοε8 ποὶ θαυ] πρὸ, ΠΟΣ 15 ἀπ᾽ ἀρχῆς θαυμα] (ὁ 
ἐν ἀρχῇ, ΦΖοῖιπ 1. 1.---ἶἰα 6 6α05Ρ61] (86 ΑΡοΒι]6 
ἀοβοσὶ δο8 διὰ οοηβίἀθγβ 6 Εχίβίθμοθ οὐ ἐμοῦ 
Μόκοβ ψἰτὰ 186 Εδίμος Ὀθίοσο ἔπΠ6 Οτοδίΐου, δπὰ 
16 ῃ Ῥγοοθθὰβ ἰο ἀδθηοίθ Ηΐβ δθῃοῦ ἰπ ἐδ ογοα- 
(ἴοι; δὰ Βοτο ἴδ6 Αροβί]α ρ8 5868 ἔγοιῃ {μ6 Ἐσἰδί- 
Θῃ66 Οὔ ἐΒ6 ἴζοχοβ ίο ΗΪ8 πιδηϊ βϑίας ἱ 0.8 1 Β᾽δίΟΥΥ. 
Ηθ τας ἰπογοίοσο ὀφίογε ἰὴ πουϊὰ νγαβ, διὰ δ 
τοαϑ, Ὀοΐοτο Ηθ δρροδγϑὰ ἰπ Ἀἰβίοτυ [ἡ. ε., Ὀϑίογθ 
Ηΐδ8 ἱποαγπδίίοῃ.---- Μ.]. Τμθ Αροδιῖο Ἰοοκβ Ὀδοκ 
ἔγοια ᾿ἷδ ΡῈ ΒΟΏΔ) ΟΧΡΘΟΥΘΠΟΘ ἰο0 (86 ΘἰΟΣΏΣΥ (ῸΠ 
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αλοποε Ηἶ εατπ; Ἠΐδ Θγ9 ἔγδυϑὶσ οὐοὸν ἰπουδδη 8 
οἵ γϑῶσβ ἥγοια ἰδ Ὀοσιππίπρ ἰο {86 ἐἶτηο οὗἁ ΗΪ8 
Ῥεσεοπδὶ ὀχροσίθποθ. Α8 δ θοοϑτηθ ποὶ {86 1ο- 
ξ05 βοὴ Ηρ Ὀθοδηιθ πιδη, 80 Ηθ Ὀθοϑῖμθ ποὺ 
ἰμέας ἰο οχἰβϑί"---Μ,} σθη {86 οῦ] ἃ 88 τηϑάς, 
δζδη ἰο αχἰϑίέ. Τπὸ ΧΘΌΓΘΠΟΘ 18 ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΥ 

ποῖ ἰο {μ6 μυστήριον Θεοῦ (Τ ΒΘΟΡΒΥ]δΔοί, Οοσυμαθη.), 
οΣ ἰ0 {6 ἀοϑρεὶ οὗἩ 3οβυβ Ομγϑὺ (βοοὶπ 8), οὐ ἰὸ 
ἰβοτό α 2εο ἀεείέπαίς (ἀτοῦλα8).--- 16. θ᾽ πη ρ]θβὶ 
εσρίδηδίΐοη οὐὗὁἨἩὨ ἐμ6 ἀθδβιρηδίϊου οὗ [π6 ῬΘΥβΟἢ Δ] 
Γοφξοβ ὉΥ ἰδ9 Νουίοῦ ὃ, 18 {88 διρροβί(ίίου ὑμαΐ [μ9 
Αροβίϊθ, πιουοὰ ὈΥ ἰδ πιγβίοσϊουβ δ Ὁ] Υ δηὰ 
80 ζυϊπο8β8 οὐ ϑβϑϑηίὶ [ὈΘ]οηρίηρ ἴο {86 Βοὶπς 
ΟΥ Εββϑῃσο οἵ Ομγὶδί---λῖ.  κἴουυ (νν 816 8 ν1}} ποὶ 
86 (Ὁ}}}7 τοσοχηΐϊσοα δὰ Κθονῃ ὈοίΌΓΟ ΗΒ υἱι]- 
Ἱπδὶα σουοϊδίΐοη ἴῃ Ηΐδ δοοοηὰ δανοπὶ, οὁἢ. 111. 2: 
καθώς ἐστι), ττῖϊθ68 πεῖ ἃ βοασίηρ Β6η86 οὗἉ ̓ Ἰπἀο8- 
πἰΐθη 685, ἀπ γίονγβ ἰδ 6 ῬΟΓΒΟῚ ἴο  ΒΟΤῚ Ὧθ ΓΟΙΌΓΒ 
δί ἐβο βδπ)8 {ἰπ|86ὸ 88 ἰδ 6 ΡΥΪΠορ]9 οὗ πο νου] ά 
διὰ 118 ἰδίου, δ᾽ μου ρῃ (818 ἀο68 ποὶ Ρ888 ἰηΐο 
8 τοβοοίίπρ ΟΠ ΒοΪ ΟΒΏ688 [δὲς ἰῃ ΟἜΣτηΔη.---Μ. 1. 
δίτΣΙΔεὶγ τὸ κατέχον ρτΘοθα 65 ὁ κατέχων ἴῃ 2 Τ1688. 
Ἰϊ. 6; δἰ παν ΘΥΤΩΒ ΤῊΔΥῪ 8180 ὍΘ ΒΘ6ῃ ἴῃ [ΚΟ ]. 
8ὅ; Ζοἶνη 11}. 6; τἱ. 87 ; ΗθΌ. νἱ]. 7; 1 ον. ἱ. 27 
8η.; ΟἹ]. ;. 26; 1 Φοδῃ ν. 4. 86 τΤοΐθσοῃοο 18 
ΘΟΠΒΘΩΌΘΩΣΥ ποῖ ἰο αρϑβιγδαοίΐοῃ, (86 οτα οἴ 
ἴδ, (86 [116 (ΗΠ 860), οὐ ἴἰο (86 οοππθοίϊοι οὗ 
(0 Ῥογβοῦ οὗ 96.805 νῖϊ Ηΐβ ἰβϑίουυ δὰ ἀοο- 
ἰγΐπο (οἰκο, ΕὈγταγα), οὐ ἐμ ἰακίηρ ἰοζείμοΓ οὗ 
Ηΐ8 Ῥγοῦχ  ϑίθῃποο δηὰ ἰδίου δὶ Δρροάγαηοο (Ὠ8- 
ἰοτάἰθ6Ἶκ), ΟΥ ἐο {Π6 πιο γὸ ἀδβί σηδίϊοη οὗ ἐπ Αροβ- 
ἰοἰ᾽σ81] ἀππυποϊδίίου (Ηοἴδη). [Βγδυπθ᾽8 ὁχ- 

͵, Ῥιδιβδίϊοη 18 κθ ροσβρίουϊ γ, πὰ γΘΔ}}γ 666 }κ8 ἰὸ 
ΘΟ ὈΪηὴ6 ἰμ6 γίοννβ οὔ Ηυϊδον δἀπα Ὀιδιίογάϊθοϊ, 
ΝΠῊ (10 δἀάϊιίοη οὗ 6 τϑίθσοῃοθ ἰοὸ {86 βοοοπὰ 
οοπλίηρ; οὗἨ Ομ τῖϑ ; ψὸ ἀουδὺ τ Βοίμον 1 νν}}} σοη- 
Τί Π68 ΙΠΔΗΥ͂ ΓΟΔάοΥδ, 8116 ΗΠ ΠΟΤ᾽ Β ΟΧΡ]απδίΐϊοι, 
ὙΒ1Ὸἢ τὸ μἶνο ἢ {01}, ΒΌΡΡ 68 ἃ οἶϑθαν δῃὰ πδίυ- 
ΓᾺΪ ΓΟΆΒΟΣ ΖῸΣ {6 τ1ι86 οὗ (0 Νουΐοῦ ὅὁ. “Ἴ8ο 
Αροϑίὶο ροϊπίβ ἰο 80 Αροβίο θα] δηπυποϊίδίίου, 
ΒΔΙΊΟἾΥ, (Π6 ῬΟΓΒΟΏΔΙ ΟἸγίβϑί, ὈγΥ 186 Νουΐοῦ Ὀ6- 
ἐδ89 ἢ6 ἰπληκΒ οὗ Ηἶἷπι ἃ5 “86 οτά οΥ̓͂[,16,᾽ ΟΣ 
“19 [11}6.᾽ Τὴ γοΐογοῃοθ ὑμ6 Ὀοΐηρ ἰο 8 8Ὁ- 
διτϑοὶ (»ὲ" 86) ΟΥ ΌΠΟΓΑΙ ἰά68, ζωή, ἴμ 6 Νουΐον ὃ 
δΘΟΠΙΑ ἰο Ὀ6 ἴῃ ΡΪδαθ. 7.6 Αροϑί]ο τοϊρῃὶ ἱπάοοα 
δυο ὑυδοὰ ὅς ἴον ὅ, Ὀδσδιιδο ἐμὶα ζω 5 ἰο εἶπ {86 
ῬΟΥϑΟΠ8] ΟΠ γἶϑὺ; Ὀυΐ οοπδίἀογίηρς ὑπαὶ {86 δ δτδο- 
ἰογίδιὶο ᾿πιροτὺ οὗἨ ΘΟ γὶβὲ Θομβὶβί8 ἴῃ Ηἶβ Ὀοΐης ἐλά 
71{ε (ποῦ οὨΪΥ 8 ᾿ἰνὶπρ ἰμαϊνἀπ4}) δπὰ ἐμαί ΦοόΠπ, 
[}} οἵὨ 818 Ἰά68, Ὀορὶπβ ἐπ 15 ἘΡ 8.16, ἰδ τγῶ8 ΤΔΟΓΘ 
πδίατγαὶ (μδὺ 6 ΒΒου]ἀ τ186 ὅ ἐπ8ῃ ὅς""--Μ.] 

Ὕηδῖ τόῪο δᾶνθ Βθεχᾶ --- 5060} --- δ:εοᾶῦ 
ὈΡΟΏ--- 8} ἅ]Θθἃ [8 ἃ τ᾽ βίης σταάδιϊοι ; λεαγίπσ 
8 ἰῃ9 Ἰονγοϑὲ ἄοστοο οὗ (6 οἸΐτααχ, ἰὑ βίσῖκοβ (ἢ 
ἘΔΡ ἔγοπι ἃ σοσίδ ἀἰθίϑηοθ, ῬΘΡΠΔΡΒ υπϑουραὶ 
ἴον; τὶ ον ΘΥΘΕ ἰπίθηϑι:θ5 16 ποτὰ 5866 ; 
βοοίης ᾿πάθοα ΠΥ 6 ἱπνοϊ Δ ΥΥ, Ὀαὺ ἰλ6 Ὀορίἢ- 
πἰηρ οὗἩὨ Β6]}- δου ν ΕΓ 18 ΔΙΡΟΘΔΑΥ τηλγϊοαᾶ; σαζίησ 
μροη αἰνοβ ῬγΟΙηΪ6Π00 (0 ἐμ18 Βεϊγ-δοι τ γ [γ0]- 
ὈΠΙΔΙΥ͂ ἐχογοὶδα οὗ ὑΠ6 Β6η86 οὗ Βἰ ιὺ----Μ.}, ν ἰὴ 
18ὸ βοσοηδυν ἰάθδ οὗἩ σοῃίϊυθδησο; 8} 8]6ἃ 
χὶ οὖσ μΒαῃ ὅδ ἀοποῖθβ (89 Ὡϑαγοϑί δηὰ τοδὶ 
ἀϊγοοὶ ἱπιοσοοῦσθθ. ΒΥ “λα τος λαυε λεαγα"" 
δε Αροβί]8 πδίυ δ Πγ Ρ88868 ὕγοσα (Π9 οἰθσπ] εχ- 
Ἰδίδῃσα οὗ {6 Ιοχζοβ ἰο Ηΐδ5 ἰδίου σαὶ Δρρθδσγ- 
ἴῃς; 1η6 λόγος ἄσαρκος ὈΘοΟΙΙ6Β ὑπ λόγος ἔνσαρκος. 
Ηε πιδίκοδ Ηΐτ 8617 Καονη ἄγϑίὶ δηὰᾶ τηοβὶ παῖυ- 
ΤΔ}γ ἴῃ (80 οτά. Νοῖ σδαὶ ἢ με ποατὰ οἴ 
Ηΐα ἴῃ ἐμ οταά οὗὨἩ ἐμ ΟἹΪά Τοϑίδτπθηΐ, ἰῃ {86 
ῬΤΟΡΙΘΟΙΘ8 81} Φομ ἴ86 Βαρίϊϑῖ, Ὀὰὺ (μαὶ 6 δὰ 

Ἀθατὰ ΣΤ πιδεῖ. ὋὋ οδηποὶ Ὀ6 δηοίμον οὈ͵οοῖ ἰδ 8} 
ἷα 86 γβὶ οἴδυβο; 6 βδπιθ ψοσχγὰ, ὃ, ἰ5 υϑβοᾶὰ ἴῃ 
811 {ῃι6 οἴδυδοβ, δὰ ἀοβισηδίοβ ἐδ 6 βϑιὴθ Οὐ͵θοὶ, 
(16 όοχοβ:; {88 Ῥοτοορ 108 δηἃ τηροᾶο8 οὗ τονυοὶδ- 
ἰἴοπ οὨἹγ ἀἰθοσ. Τῃθ ΑΡοβιίΐο δὰ πού οπ]γ Βοασὰ 
ὙΟΣᾺΒ οὗ {Π6 τλου ἢ, ΟΣ 8 ἔσοηι υτδη 1108, Ὀυΐ 
ἴῃ ΒΌο;}δ δυηδᾶῃ πογὰβϑ, δηὰ ἱμβγουρσ (μοῖὰ (ἢ 8 
ΒΡΘΑΚΟΥ ΗϊΪπιβοὶῖ, {86 ᾿οροβ; ποὺ (86 ΑΡοβιῖθ᾽᾿ Β 
Θδγ, θαΐ δΘ ὈτηΒ61 Ἀ85 Βοασὰ, ΗΪ8 βοὰϊ οὗὁὨ σΟΌΓ89 
ὑβγουχὰ ὑπὸ ἱπδβίσιι πη 81}}} οὗἨὨ [86 τηδίον 18} ΟΥ- 
δι οὗἩἨ Βοδσίηρ.--- Ηὸ δὰ 866, 88 ἢ6 8808, ἴῃ ΟΥ- 
ἀογ ἰο ἸΔΥ͂ Ῥθου Δ. ΟΡ 8515 οα {86 ἰσδιΣ ΠΙΟΩΥ οὗ 
818 ΘΆΥΒ δηἀ οΥ68, τοίλ λὶδ οἵἱοη ονε8, ἰμι6 ἴογτι οὗ ἃ 
βουυδηΐ, (86 80 οὕ ῶδῃ, Ὀαυΐ οὗὁἨ σΘουγβο Ὑδδὶ Ἰ᾿ἰνοὰ 
ἐδογοὶη Βόνῃ ἔοτὶ ἢ ὑμογοίτγομπι 1 ἸΟΟΚ δηὰ πλΐθῃ, 
ἴῃ ΣΊΒΏΠΟΣ δπα χγοίΐϊοη : {μ6 Βοὺ] οὗ Φοδη, ὑπ 6γ6- 
ἔοτο, Ἰοοϊκοὰ νυνῖδὰ ὈΟΟΙΙΥ ογο8 ἰμΐο (η0 Ναίαγο οὗ 
186 τηδηϊϊοβίοα, ἱποδσηδίθ ᾿οχοβ. Ηδποθ δραὶῃ 
ἐπ βδῃθ οὐ͵οοί. Ἰηάροαᾶ Ηο β8γ8 Ηἰπιβο ἢ: “ἢθ 
ὑμαὺ δ 8665 τηθ, Βδίἢ! βθθὴ (89 Εδίμον, 510. 
χῖν. 9 δοῃιραγοὰ τὲ ἱἢ οἢ, χὶϊ. 4δ. : 
8αῖ τὸ βεαξοᾶ Ὁρου--- 8 ἅ16ἃ τὸ οσ- 

ἰϑίβ, ποῖ Ῥοσγίδοιβ, 845 υδὶ Ὀοΐζοσθ. Τβ ΘἾΔΗρΘ 
ΟΥ̓ θῆ89 5. ὨΘΙΓΒΟΥ ΔΥΙΣΑΤΎ ΠΟΥ ἰηδοουγαίο, Ὀαὶ 
ἀρδϊχποα δηὰ ν͵ἷβο. ΤῈθ ΑΡοβί]θ δὰ λεαγά δηπὰ 
δεόπ ἸῺ Β' χὶΘ τηοτηθηΐβ; ἐπ 986 δγὸ δηϊβηθα δοίϑ, 
ἔμκοιβ νὰ (οἷν οδοοία; Ὀυΐ ΠΟῪ 86 ἐπίθῃβ ὮΥ͂ 
189 .89 οΥ̓͂ [Π680 ΑΟΥΪΒί8 ἰ0 Ροϊπὶ ἰο0 86 ραᾶϑὲ 88 Δ 
οχρί τίη ργοϑοηί, ΠΟῪ ΒΘ δὰ οὐὸσ δπὰ δῆοῃ Βδὰ 
οοπίϊπαουδβ ἱπίθγοουτϑο τ} Ηΐτα ἴῃ ἴδ πηοϑὺ ἀἰ- 
Τϑοῖ ΠΘΒΓΏΘΒΒ δηἃ ᾿ἸΥ6}Υ 80] -δοιϊνἱῖγ.--- 0 το ΥῸ5 
“λεαγα ᾽ δ.ἃ “8665 γαΐθΥ ἀοῃοίθ ἱΠγΟΪΙΔΥΥ͂ 
Ῥογοορίξοι, ψἘ116 ὑπ6 Οἴ6ΓΒ, “ σαζεά ῳροπ᾽" δῃὰ 
“«λαπαϊεα,᾽" δἰ ΕΣ γα δ ΥΥ͂, ἐπύθη οὶ ῬΘΓΟΘΡ- 
(ἴοη ἔον 8} ΡΓΡΟΒΟ οὗ τοϑκίηρ δυχθ οὗ {80 το8]- 
ἰΐγ δπὰ παίυσο οὗἩ μὸ ἴοροβ. (Ηυνμον).-- - 9 
8 9658 ΟὨΪΥ ῬὸὃὸλδῪδ βαξοὰ ὕροη, Ηἶδβ ὈΟΟΥῪ ΟὨΪΥ 
ν88 ὨΔηα]οα, Ὀυὺ ἑμβτοῦρὶι 41} ἐμπαὺ ΒΘ, ΒΟ ΒΗ 688 
186 ὅοῃ οὗ αοὰ νγὰβ γϑοοβιΐσοα δηὰ ζ6](, δπὰ Ηἱἰβ 
Ὀϊνίπο (ἸΟΥΥ ρῬογοοΐνοά δῃὰ οὀχρογίοποοα. 6 
δαγνθ, ἐμπογοΐοσο, ἰο ἄἀθαϊ ψῖϊ (Δ 6 βΒδιὴθ οὐ͵]οοί. 
ἐπγουρπουί, Τὸ τουὺ ““γαζεά ὡροπ᾽ τοι 8 08 
Οὗ 890 ἰδληρύυαρο οὗ Φοδη ἱπ ἷ8 αο8ρ6ὶ (68. ὶ. 14): 
“ΠῊ0 ογχὰ θεοῖο ἤθβηῃ δὰ ἀνθ ὶῦ ΔΙΔΟῺΡ 8, 
δὰ νὸ ραξοὰ ὑρου (ἐθεασάμεθα) ΗΪΒ σἸοΥΥ ;᾽ [89 
νου ““λαπαϊεα᾽" 15 δοπποοιθα σι 86 τογὰϑ οὗ 
86 τίβοῃ βανίουν, [3κ. χχῖν. 89: “"Βομοϊὰ τὰν 
Βδῃὰβ δῃηᾶ τὴγ ζϑοῦ ἐπὶ ἴὑ 181 τα βοῖῦ; ᾿δῃα]6 τὴ 6 
{ΠΡ ΊσΕτ, με), Βπὰ 800; [ἴὉΓ 8 βρὶγῖΐ δῖ} ποῖ 
Θ8}} δῃὰ ὈΟΏ6Β 88 γἷ6 8660 16 ἢδγο,᾽᾽ οἷ. πο. ΧΧ. 

27. Ζοδη, τὸ ᾿Ἰοαποὰ οἢ Ηΐβ ὈοΒοσ,, 980. ΧΙΪΙ, 
28: ἐν τῷ κόλπῳ, ὅπο. χἰϊὶ. 256; χχὶ. 20: ἐπὶ τὸ 
στῆθος, ἀδιῃμοίο8 ἐΟΥΘΌΥ δ6 ταοβί ᾿ὐϊπιδὲθ ΓΟ δ ΐοη, 
Το ἀογίης δια κὶηρ ΟὗὨἨ Βδηὰβ δπὰ Ἰεἰβδί ρ ῬΥΟΡΈΓ, 
δὰ ἰἤμπδ ῬΙασ668 (16 σ68] ματι δηἑΥ δηὰ Ὀοαΐ]γ ὁχ- 
ἰϑίθποθ οὗ Ομ γὶδί Ὀογοπά {1:6 ῬοΒδι Ὁ 1γ οὗ ἀουδί. 
46 γαϊτομ ιν δ]]οννοα τυ ἀΘΓῸΓΒ ἰ0 Βαηά]ο Ηΐπι, 
ὙΓὮΥ Βδου]ὰ Ηδ ποῖ ανὸ βυβοτοὰ ὑπΠ080 γᾶ ο ἸΟΥ͂Θ 
Ηἰπι ἰο ἀο ἐμὸ βϑιηϑ.᾽" (Ῥίοππϊ χοῦ). Τι8 (89 
ΑΡΟΒΙ]Θ τυ ΚΒ Β6χο ὑνγο ἔπη χβ, ὅτϑι, (89 ἔα] 088 οὗ 
δ18 ῬΘΥΘΘΒ ΟΏΒ, δη ἃ, ΒΟΟΟΒΑΪΥ, ᾿μοὶν δυϊποπιϊοδ- 
ἰἶοὰ. [ΔῸΣ ΒΑΔΥΒ ΟΟΥΓΡΘΟΙΥ: “ΗΕ: Τὴ 0}}1}}}168 
ὙΟΓάΒ, δηα {Π|8 Τα Δ κ6 5 (80 τοῖον στοδὶ δῃὰ ἱτ- 
Ῥογίδηί. ἴο δύο, βῶγ8 6, Ἰοοκοὰ δπὰ μαζσϑὰ 
ὍΡΟΙ τὰῖϊὰ [ὴ0 υἱχηοβὶ ΟΟΥΘ διὰ αἰ] χοηοο; τ 
δύο ποὺ Ὀθοι ἀοοοϊγοα, Ὀὰὺ ἀγ6 θΌΣΘ ἰπδὺ ὁ νγ88 
πού 8 ΣΠπβίοη. Ηθ 5808 (818 ἱπ ογάϑυ ἴ0 τοᾶκθ 
ἷϑ ἈΘΘΥΘΣΒ ῬΟΣΪΘΟΙΥ δυγὸ οὗ (89 τηδἰΐεν." ΤὨῦΒ 
ὈοΙᾺ (π6 φἴΟΣΥ οΥ̓ (86 ἱποασηδίο  ογὰ, βΒο ἀἰδῖου]ς 
ἰο υπὰἀογϑίδηά, δπὰ {πο δυϊποπιϊοαϊζοι οὗὨ [λ10 68. 
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ὉΙΣΏΟΩΥ, 80 ἱπηρογίδηϊ 15 18 ὈΘΔΙΪΏ, Δ.Θ ΡΟΓ- 
ἰγαγοα ἴῃ δυο γον οοἴουγθ οὐ δοοουμί οὗ ἰδ 6 
οδ͵οοί, ' 

ὃ. Τὴε ϑεοοπα ϑεγίοδ 97 Οαιδεε.--- ἘΠ. 1--8α. 

Οὗ τἴ89 ννοοτᾶ οὗ ἴδ ΙΓἰἶΐο 18 ποῖ. δὴ ἴη- 
ἀεορομάδην δρροβιίδνο δάἀάϊι θη ἰο ἐπ Ῥγοοοάϊης 
ἀοβπἰ οη5 οὗ ὑμ6 οὈ͵οοῖ (ΗΠ αὐ 67), ΒΟΥ κουοσηθα 
ὈΥ ἐμ Ἰδϑὲ νοσῦ, ἐψηλάφησαν (ΕΤΡδΒΙηι5, 8].}, ΠΟΥ, 
ἡπάροά, ὈΥῪ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς (ὃ. α. Ιδῆχο, ““ἯΜαι 
ὨΔΡροπρὰ ἰο {μ6 Ἰγοτὰ οὗἩ [76 ἴσχοτια {86 Ὀορίη- 
ἀρρρῖς τπρι 115 ἐδὸ Ὀσσίηπίηρ οὗ 8 πον ΟἾἶδιιδθ, 
ῬΦΥΔ116Ϊ] ἩΣΓῈ (86 ΒοΥΪ6Β οὗ χοϊδίϊνθ οἰδυδοβ 88 ἰὸ 
ταδί (Ὀβιογαϊθοκ), τσ ἱογτηϊηδίοβ τὰ 
{μοπὶ ἰπ ἀπαγγέλλομεν. Ὑμπαὶ ππϊοῖ Ὀεοΐοσο δὰ 
66 ἰδίκοη ἱπάθβηϊί οἷν 88 ἃ Νοϑυΐίοσ, 18 βθσο ἀ6- 
βου θα ἴον {μ9 γβί {1π|6 88 ἃ Ῥοσβϑοῦῆ. Τ18ὸ ἥογὰ 
οὗ 118,» 67} δέ, ἸΩΑΥ͂ βἰδηα Ὀοίὰ ἴον ἰμ6 Οοδρεῖ ο7 
1 διὰ 86 δεγδοπαὶ Ζοσφοϑ 7) 1, 7ε, ἀπὰ ἰδ ίκθη 88 
πη “4»οδίοϊϊοαὶ Ἡγογά, οΥ ἰμ0 ἀψυροδίαζίοαὶ Ἡροτά, 
1 ἴὰ Ὀ9 ἰδίκοῃ ἰπὰ [ἢ ΤΌΥΠΙΘΥ Β6Ώ86 8858 υσγδωπι δἴπι- 
»ίϊοίεν (Βαπρ61), (6 αοηἰ ῖνο τῆς ζωῆς ΤΩΔῪ ἀο- 
βἰζηδίθ ἰμ8 αὐ] Ὑ (Βοοίπυθ, ατοί 8), 116 ὁ 
ἄρτος τῆς ζωῆς, ὅτο. νἱ. 86, τὸ φῶς τῆς ζωῆς, οὐ ἰδ ὁ 
οὈ]θεὺ (μα πον: “το ἐρεαΐ οΥ̓͂ ἰλο 11ε,᾿ Ὁ δὲο᾽- 
ἀϊθοκΚ), 886 ἷἱπ 1 Ὅον. ἱ. 18: ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ. 
Βυὺ {Π18 σοπδίγυοίίϊοη οὗ περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς 8 
ἱτοροββί υΪ6, Ὀθοδαυδο ἰὑ πχυϑὲ 6 οοπηοοίοα Ὑ11} 
ἀπαγγέλλομεν (1 1688. ἱ. 9: περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλ- 
λουσιν) ; (86 οοπϑίχυοίΐοη πΙ περὶ ᾿Ἰμϑἰδδά οὗἉ {110 
ἈΑσουβεαίγο ἰ8 ἀοεϊσηοα ἰο χυτὰ αραϊπδὺ {π6 Ρο8- 
Β1016 τιϊβαπαογείδπαϊηρ οὗ τηδ κί ὑπὸ οσὰ ἀθ- 
Βχπδίθ ὑμ9 αἀοϑροὶ δπὰ ποὺ Ομγὶϑὶ. Τὸ βρϑδὰκ ἰμὸ 
αο8Ρ6] οοποογπῖπο, γεδρεοίϊπσ ἴῃ ογά, δι Βουρὴ 
ἴῃ (86 ΙΩΔΏΠΟΡ οὗ ἃ ἀδοϊατγδίζοῃ, ρογίδὶ ΒΒ σαί μον 
ἴο (89 ῬΓΟΥΪΠ66 οὗ δβοΐθῃςα, ἰ8 ἸΏοσο {86 ποῦ οὗ 
[86 ἱμεοοϊορίδῃ ἐπδ οὗ ὑπ 6 Αροϑί]ϊθ. Βυΐ στϑι- 
ΤᾺ ΪΟΔΙ]Ὺ 10 15 ἱπδάπιΐββὶ Ὁ]6 ἴο ἐμον ἤγοτα [ἢ μὰ- 
ΤΟ ΠΟΒΙΒ ΔΙΟΣ ζωΐζς, ἈΔΙΙΘΙΥ ἤγοια ἐδ πογὰβ 
ἀπαγγέλλομεν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, ἰμαὶ λόγος τῆς 
ζωῆς 1ἴΒ εαυ8] ἰο β81ὰΔ ψΟΓΩΒ, ἡ 4., (6 ἀροϊδγαίΐ 
ΟΥ ἀπηπποίαιϊοι οὗ ᾿ἰΐθ. Τπὸ ῬἩρογά, ὁ λόγος, 89 
οὈ͵θοὺὶ οὗ (86 Ανροβίο!σ δῃ παποϊδιίοη, τυυδύ Ὀ6, 88 
ἀπ ὅπο. ἱ. 1, βαᾳ., {μ6 οὐ ἢ 8], οὐθσ 8), ΡΟΥΒΟΙΔΙ 
Ῥογχά, ἐμ οἴϑσῃβὶ δοη οὗἩ {μ6 οἰθ γι] Εδίποῦ, δηὰ 
ΤᾺΥ δοοοσὰβ τὶ ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ΛΝ {μ9 80] 
αἰότοηοο [πὲ ἐπὸ πειώγωπι ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἃ πιαδομζί ποι, 
ἴῃ ΟΥάον (0 Ὀτσίηρ οαἵ ἐΐ86 ῬΟΥΒΟΏΔ] σμδσγϑοίου οὗἁ 
186 Ποροα δοοοσάϊηρ ἰο Η8 ἰβίοσίσαὶ ταδηϊξοβία- 
ἀΐοπ. Ομ ὁ λόγος 866 Φ. Ρ. δηρο, 7Τλα Οοερεῖ 46- 
οογαϊπ ἰο “ολη, Ῥ. 88, 8ᾳ., ἄγη. οἀϊοη.---Τ 9 
αθολνο τῆς ζωῆς 18 οχρΙαἰϊποὰ ὉΥ Φηο. ἱ. 4: ἐν 
αὐτῷ ζωὴ ἦν. Το γοτὰ π68 118 ἰπ (8617, 16 [176 
1.86], δηὰ ἱτηραγὶβ 1,19 ἰο οἰμβοσβ. [ΐ 18 ἐπ ἰγυθ, 
Θίθυδ], ῬΣΐ18] 1,10, δηὰ {πα 1,110 18 ἐμ 6 Ναίυγο 
οὗ ὑπ Τόοροβ, Ὀυὺ ὑπὸ οὈ͵οςεὶ οὗὮὨ 86 δηππυποίδίϊοη 
δ ἐπ ᾿οροβ ΗΪπιβοῖζ. (Ὀἰϊδιογά 601). 

γεε. 2. Απᾶ [δ9 ΤΣιΐθ υνὰδ σηϑηΐοϑιθά.--- 
καὶ δἀἀβ ἴῃ ἃ Υἱνῖὰ ΔΉΠΟΥ 8 ΧΡ] παίΐοι ὮΥ ἰπ- 
ἰγοάποὶπρ ἃ ῬΑσΘ 6 8}5 δπὰ ἱηἰογγυρίίης (6 θΒ6ἢ- 
ἴθῃοο; ἐφανερώθη γ606}}18 ὅπο. ΐἱ. 4. ὅ, ““Απάὰ ἰδ6 
19 88 86 Τὶρμῖ, ἀπά {πὸ Πὐαύ Βαϊ ποία (φαίνει) 
ἴῃ (86 ἀδυκηθββ.᾽" ΤῈ 1,916 οὗἩἨ ἰμ6 Τοροβ δ8Ρ- 
Ῥθασρὰ, νν88 πιϑδηϊ οβίϑα, 8ὸ ὑἐμαΐ τ ὁ ΤΏ ΔῪ ἱπῖο Ηἰβ 
Βοίηῃρ δὰ Ναίυσο ἔγομι Ηἰ8 1,,76, δηὰ ἰἢπι8 δο- 
φυτγο ἃ κπονίθάρο οὗ {86 βοηῃ. ἸΤδῖβ ΟΡ ΡΉΔΩΥ 
8 (86 ᾿τηπιοαΐϊαίο ΘΟμΒΘα 6809 οὗ [86 ᾿ΠποΘΙΠδίϊοι, 
οὔ {τὸ ἐνσάρκωσις. ὅο. ;. 14: ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο. 
Απὰ ψ)}ὲὸ Βανθ 8991} ---ἰ05017 .---ἄθο]8χο..--- 

Απεϊι ποῖον οὗ ὅπο. ἱ. ὅ, “Απὰ ἐμ ἀδυκηθαβ Β64 
(ὑυΐδοῦ: μ8α) ποὺ οοταργομβοπάσα ἱϊ,7 Τὸ οἷϊ- 
ΠῈΣ 18: ἑωράκαμεν οΘοῃππροίοα 'τῖΐ ἐφανερώθη, (ιθ 
μδὰ Ὀθθπ 8 δρεοίαίοτ, Ὀνπὶ ἀϊὰ ποὺ 866 1η γδῖῃ: [ὉΓ 
9 Ὀθοδῖαθ 8 εσέξπεε8 {Ποῦ ἢ ἱπέθ ΓΟΟΌΓΒ9 πὶ ΓΝ ἐδ0 
τιϑηϊοδίοα Ομ6, διὰ ἴῃ 8 ΘΟΡΘΟΙγ οὗ τϊ8688 
89 χοβ ἷβ 6γ0ὺ ὁπ ὙΠπδὺ δα Ὀδοοτηθ Υἱβὶ Ὁ]6, (80 
δοίϑ δηὰ οὐθηΐδ ΒΙο ἢ Β6 δὰ Θχροσίθῃοϑᾶ; πὴδὲ 
Βο ὑππ8 5668 δηα υἱέογβ 8 ρον οὈ͵οοίγο τὶ - 
ουμύ ΓΟΪΌΓΘΏΟΘΘ (0 18 ὨΘΆΓΟΓΒ δπα {ἰπΠ6 }, ̓ δὩ(8 ΟΥ 
τοϊδίϊομδ, δυὺ ἰπ ἐπα ἱπίογοϑὺ ἰῃ δηὰ ΖῸΣ ἐδ πιαὺ- 
ἐὸν ἰἰ89]. Βαυΐ 6 ἀοθβ ποὺ βίορ ὑμοσα; Ἦθ πὸΐ 
ἀροίαγεδ 4180 Ὑδδὺ ᾿ο 88 Β06Ὲ ; ἢδθ Θχρὶ δἷηβ διά 
ΔΡΡΙΪ6Β δύ {16 89 {Ππ|6; 86 ὉΠΥῸ]ἀ8 1π ἐδμοῖν ἢπ]- 
Ὧ688, δπὰ τὶς ἃ Βρθοΐδὶ ἰπίθγοδε 1π ὨΪΒ γοδάοσα, 
(86 που χηὶδ δηὰ ἔδοΐβ σοι ρτίδοα πῃ ἰδ ρογβομδὶ 
Οχρογΐθθοθ. Τ7μο οὈ͵θοϊϊνο 18 Ὀτχοῦρὶ ΠΩ 
{γοῦρὮ ἰδθ δυ θ᾽ θοίδνο. ΤῊ ἢ6 ΤΟΥ] ΓΘΟΔ119 
ἴο ΗἰτΩΒο]Υ μα Ὀ]οπβοα σηδηϊ τ ϑδἰδίΐοι, δηὰ 8 608- 
διγαὶπηθα ἰο ὑοβύσ νυ [0Σ Εἰ τη86}7, δὰ ἰο ἀθοΐδγο ἰὸ 
Οἰμοσβ, ἐμαὶ ὑμ6 ν 4180 Δ Ὺ δύο 50} 8 ΟΧΡΟ- 
τίθπσθ. ᾿Απαγγέλλειν --- καταγγέλλειν, Αςἰδ χυὶὶ, 
271; διἀ:ξεικηρύσσειν, ΆοΙλ. χ. 14, δα., οὗ. Μείϊ. 
ΧΧΥΪῚΙ. 8.11; Αοἱδ χχυΐ. 20ὅ. ἴπ Φο νη 8 νυ σα, 
ὁρᾷν δπὰ μαρτυρεῖν ἃγ0 ἔΓΘαΌΘΕΤΥ λοϊηθα ἰοροίδεγ, 
πο. ἱ. 84: ἰϊ. 82: χὶχ. 88; Ῥυΐ ἐδ ἰΔϑδὶ οἵ {1666 
Ῥδββδρβδ, |κὸ ὅπο. χυ. 27, ἰ8Β πὶϊμουὶ δὴ οὐ)θοί, 
ὙΠΊΟΘΒ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΙΏΔῪ ὈΘ ΓΟΔΟῚΪΥ ΒΡ ]οἃ ἔγοπι 
ἴο οοπίεοχί. Τμὸ οὐ]οσὶ οὗ {10 ἑἐλγές Ὑγθ8 ἰδ 
180 ΒοΣΏΔ] 1ιὲ1{9 (Οϑουτηθοΐι, 1,ὕοκο, Πυϊ86:), 
δα ποὶ ΟἸΥ οὗ ἀπαγγέλλειν (Ἐτὶ δοῖο, ἀο  οἰΐ6, 
Ὀυδιοχα 6. κ). Το 179 15 οΔ)] οἀ εἰεγπαΐ, ἡ αἰόνιος, 
Ὀόσδυδο ἰὲ ἀἰὰ ποὶ ἐδ ῖκο 15 εκ παΐπρ ἰὰ [86 ποῦ], 
Ὀαὺ στίβον χζᾶνο ἃ Ὀορίπηΐηρ ἰο (ἢ ς ποιὰ δηὰ (80 
1176 πὶ 6 του]. [Ιὑ ἴδ Α᾽βοϊαΐε 1ὲ1ξ6, 86 Βουγοδ 
διὰ χοοί οὗ 4]} 1176 ἱπ [π9 ψοῦὶὰ, Ὀδγδβῖοδ] δηὰ 
οὐ 164] ([ἰοῖκο οἱ “πο. ἱ. 4).- [{ τοας Ὀαΐοτο ἰΐ ΔΡ- 
οδγοά, Ὀθοδῖθ ΥἱβίὉ]6; ἰΐ ἀϊὰ ποῖ δεοοπια [ο0πι0 

Ἰηΐο Ὀοὶπ κα] Ῥϑγοόβαμοο, γθθῃ ἐλ δρρεδγοὰ. ὁπ 
ἰαὺ δοσουπίὶ {89 Αροβίϊο δἀἀβ ἥτις ἦν πρὸς τὸν 
πατέρα.--- 8 χοϊαίάνο ἤτες 18 ποί---ῇ, Ὀυΐ--εοί σαν 
Ἀ6Π66, ΘἰΘ 8) 118 88 Ἡ ίοΝ ἱξ τγδβ, ἐδ 18 ἰ0 Β8γ, 
γγ] Οἢ τσσϑ (ἦν) 88 διιοῖ Ὀδίοσο 18 τουδὶ δίϊομ 1ὰ 
86 αἰτοοίίοπ ἰοιοατάς (λὲ  αίλεν, ποὶ πὶιΒ, δοῦρ- 
Β:άο οἵ Ηΐπι; 1ὶ ἀθηοίθδβ μοί ἃ 616 υχίδροδι οη, 
Ὀαυΐ 8 Ὀοΐηρ ἑοχοίμον, μαυΐηρ πιυΐ8] ἐπί ΟΌΓΒΟ; 
ἴι 18 ἀϊγτοοιοά ἰοτγαχὰβ Ηΐτ, ἰατοὰ ἰο Ηΐπι, Ἰομβ- 
πᾷ ἴ0Γ δῃηὰ Ἰοδάϊηρ ἰο Ηΐπι, δοοοσάϊης ἰο 1(8 π8- 
ἰᾳγθ. [1 ἰδ ποὲ ἐπ ἐλε Μαίλεν, Ὀὰὲ ὕγοια Ηἰπι, διὰ 
ἤθποο ἀϊτοοίοα ἰονατὰβ Ηΐ. Ηδγο ἰδ 
οὗὨ ἐμ ζωή ν2ϑαεί πο. ἱ. 1 ργοάϊοαίοβ οὗ (μ6 λόγος; 
ἐπ Ηἰΐπι (ΣΌΪ 18 δυο 1179, πη Ηἰἷπι 6180 ᾿ξ μδ86 δ6- 
ΘΟΙη96 τηϑηϊοδὶ. Βϑοδῦδο οΒὴ δὰ ᾿ιδὶ μεὰ δυοὰ 
8 ᾿ἰνοῖγ οοποορίϊοῃ οὗἉὨ ἐμ 176 οὗ ἴμ6 ᾿οξοδ, 80 
ὙᾺ8 8016 ἰ0 Ὀδρίῃ ᾽πὶ (80 Νουΐον, ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῦτ; 
ἴον ἰὶ ὦ πὶϊδουΐ 86 ποσὰ, Ὀθοΐοσο {μ6 πουϊὰ, πὶ 
δηθὰ Τὸν αοἂ 'π {π6 ΤοροΒ. 

Διηᾶ νγακ τηδηϊοσιθαᾶ πηῖο τ|6.--- ξιεγκαὶ 
1119 Β88 δρροδγεάᾶ, δπὰ δὶ πον ὈΘΟΟΙΩ6 τοδμ 68, 
ἴο ὰ8 86 Αροδβί]ο8δ. Τμυβ οἸοδε8 ἐμ} βαγϑαῖβεβιδ 
ἢ ἃ τοίασῃ ἰο ἰδο. ἰμουρμὺ δὲ ἔδπο 6 Ι ΒΒ, 
δῃὰ 1 ἰβ θοσδαβα οὗ ὑδῖ8 σοποϊυπκίου (ἐφανερώθη) 
(ηδὲ ΦοΒπ γϑβθσαθϑ {86 ἱπίδγγαυριθα δβομίοδοε, [80 
πογὰβ ἐσ μδῖ τσ μᾶνϑ 666} δῃ Ὠοασᾶ᾽ δε 
ἰπς ρμἱδοεὰ Ὀοίοσο, δῃὰ, ἱπ δομβθαῦθῃοθ οὗ (89 
Ῥτοϊοιχοὰ ἱπιοσγαρίΐοι, Ὀτθδ κ8 οὐ διὰ ἀγορβ (89 
ΒΟΥΐ68 οἵ οἴδυδοθ δορί ππὶπς τεῖϊ περὶ τοῦ λόγου, 
διὰ ταβύτηοβ ἰδ ἄχϑι βουΐῖϑβ οἵ οἴδιβϑβ, ἕἰῃ δ ὑγίοί 
δηὰ σομοΐβο ἔοσῃ. 116 ΟὈ͵θοὶ ἐδ (10 8810 88 18 
Υ.1, 
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ΤΆε διιδ)εεί ὁ. ἐδε Δηπωυποιαίίοη, ὙἘΕπ. 8. 
Οη ἀπαγγέλλομεν 560 ἐϊ6 ποίθ8 ο Υ. 2.’ 
γεε. 8α. ὍΘΟΙΑΙΘ Ὑὖἷὸ 816ο ἴο γου.--Καὶ 

ὑμὲν Ῥίδοοϑ 89 γοϑάογβ οὗ ἐπ|8 Ἐρ 8.19 δου ρβὶ ὰθ 
οὗ οἶμον Ομ το 68 γδο μδὰ ποασὰ {π9 ΑΡροϑίο]ἱοδ] 
δηλ ποϊδιΐου ; Β6π06 Φοδη, ἱπ υβίηρ (6 Ρ]ΌΓΑ] ἴῃ 
ἐμ τουῦϑ ἴγοιῃ Υ. 1 οηνασὰ δηὰ ἡμῖν ἱπ νυ. 2, 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἀϊὰ ποὺ ΟὨΪΥ χοΐοσ ἰο δἰ πιβοὶ αὐ (86 
ΤΌΠΟΥ οὗ δυίΐπογθ, Ὀαΐ ἰο δἰ τ801 δὰ ἷβ Ὀγοίἢ- 
ΤΘΏ, ΤΏΟΤΟ Ῥδυιϊσυ ΥΥ (0 ἐμ ἀϊ8ο}}65 οὗἨ “6808 
δὰ ᾿ο ΑΡοβίϊοβ ; ἐμ ορροδβί(ΐοι οὗ ἡμῖν δῃὰ ὑμῖν 
5. ΟὨΥ͂ {89 ορροβιίΐοη οὗ ἰμ6 ἄγϑιί Ο τ᾿ βίϊθ 8 δηὰ 
ἀπο ἱτοπιοάϊαίο ἀἰβοῖρ]65 οὗ λ Πυοτὰ, οὐ ἐβθ Αροβ- 
1168 διὰ {π6 ΟΒΌΓΟΒ 68 ἤοστηθα Ὀγ {86 ᾿πβίσυμθῃ- 
(4}}} οὔ [8ὸ ἔοττηου, οὐ ἑἐουμάθα ὉΥ ἰδ ΔΡΘΏΟΥ 
οὗ {86 ἰαίξοσυ. Φοόδη 8 Τοπὰ οὗἉ ἱποϊυάϊπρ ΕΪπιΒο 
διθοης ἴῃ6 ὙὯ016 οὗ Ομ τἰδίοπάοπι, 6ἢ. ἱι: 0-8; 11. 
1. 28; ϊ. 1. Βυὶ ἰμ6 οοτηραχίβοῃ οὗ πο. Χχυ. 
27 ΒΘΘΙῺ9 ἰ0 γσϑπᾶον 1 ΡῬΥΓΟΌΔΌΪ6 ὑπαὶ Φοδῃ ἱπ (818 
ῬΙδοθ βρϑδκθ οὗ δἰπιβοὶΥ 68 οοπποοϊθαὰ σα {μ6 
Ἀροϑβίϊϑβ, ἐπὸ γοΐζογθῃοο Ὀθϑίπρ ἴο {πὸ οαπαΐηρ δηὰ 
οοπβοσυδίίου οὔ Ομνίδιϊδῃ Ομυτοθθθ. Ηθ ἀοθδ8 
ποὶ δβὲδῃὰ δ]0η6, δι Ἰὲἶκο Ηἴτη 8}} (8 6 Αροβέϊθβ δυθ 
Βοαγά, βϑοὰὶ δὰ μβδπα]ϑὰ, δηὰ Ὀϑδαὺ υίΐθ88 τ 1ἢ 
ἷπι, 

Ῥωγροιε 97 ἰδὲ Αππωποίαίίοη, ΜῈᾺ. 88. 

Ψεε. 86. αὶ γὺ 8150 ἴδ. βανϑ ἔϑι]ον- 
ΒἈἷΡ Ὑυἱτ π6.--- Τῆς ποτὰ αἶδο, καὶ Ὀοΐοτο ὑμεῖς 
δον {1 Ῥγεοοϊπρ καὶ ὑμῖν, ΣΟΠΘΙΒ 1ὑ ὙΘΥΥ͂ ῬΤΟΠλ- 
ἡποιπί ἰμδὲ (86 Ῥυσροϑο οὗ [89 ΑΡροβίο οὶ δηπυη- 
αἰδὲϊουι 18 ΔἸΤΑΥΒ δ ΟΥΘΥΥ ὙὮΘΥΘ ἰδ Β8πη6 ΥΥἱΓΒ 
811 (89 ΑΡροβί]98 'π 81} ΟἸυΤΟ6Β, ΠΘΙΔΟΙΥ: ὑπ ν 
δηὰ [6]]Ο ΒΡ. Ζεἰϊοισδλὶρ ιοΐίἡ ἐδ 15 τπιοῦ {80 βδῖη8 
85 .εἰϊοιοελὶρ σμοὴ ὧδ το λαὺὰ {ΐ, Ἰἰκὸ 8, 1} ὑμ6 
ἙΔΙΠΟΡ δηὰ ἰδὸ ὅ9η ἐεϑοιεῦς, Εγρϊβοορίυϑ, Βοι- 
ξ51}). Το ροϑί(ἷοπ οὗ ὑπΠ9 πογὰβ ἔογ᾽ἀβ βυο ἢ 8 
οοπθίσιοίϊΐο. [0 18 σαί δον ἐμ 16]]ΟὙΘᾺΙΡ τοὐἐλ με, 
189 ΟΒυγΟΙ- 6 1ο Ὑμῖν οὗἨ ΟἿ Γ 8188 διποῖς ἔμ οτὴ- 
ΒεἾγ68.--- Μετά (γοπὶ μέσος, δείιοεοη, αἀπιοη 4) τινος 
ἀοποίοδ ἐδ οἰτοῖο ᾿ὶο τσ 06 Θηΐο 8, 60η86- 

᾿ απ οὐδοχίβίθηοο, τ Ββθσθαβ σύν τινε Βὶ Ὠ}Εθ8 
οοπποοίΐου (ἢ, σΟΏΘΓΘΏΟΘ (80 Κγὕρμου). ΤῈ6 
ΟΒασο ἢ οὗ ἰμ9 ὅχϑι ἀἰβοῖρ]οθ, οὔ (π9 ΑΡοϑί]95, 18 
πὸ Ῥσϊταϊἶνο ΟΒΌσοι ἱπῖο ἩΒΊΟΒ (ΠΘῪ πιυϑὲ ΘηὐΟΥ 
πη ογᾶδσς ἰ0 ρατίβκο [οὐ :ΐβ 10] Ο 88 10Ρ--- Μ.]; 
ΙΔΟΓΘ σοηδδοίζον ΜΠ 10 18 ποὺ βυϊδοϊοπί,. ΤΠῸ 
ἈΑΡοβίϊοβ δῖοὸ δηὰ χοπιδὶπ {6 ἰοαπαδίϊοι οἡ ὙἩΒ1ΟὮ 
᾿ τηιὲ (6 ΚΘ οὖν βίδα (ΕρΆ. 11, 20), {πὸ πιράϊδ- 
ἰοσγβ ψ8ὸ τηπδύ ἰδ ,κο τυ ὉΥ (86 πδῃά (ΕΡΆΒ. ἱν. 11. 
12); ΒΟΥ δ.γθ ἰδ βίδπι οι οὗ τ᾽ ἱοἢ ἰμ6 ΟΠ το 68 
ὈΧΘΘΙ ΤΟΥ. δηα Γ͵ΤΟΝ 11κ6 Ὀσθοῆοθθ. Α1] (καὶ) 
(0 Ομυσγοθοδ δγὸ ἰο Ὀ6 'ἰῃ Ομ ΌΓ0}}- 161 Ο 88} 1} 
ἅ1ὸ ΑΡοΞβι:168.---χητε 'ἰ8Β πού: ἀσσμῖγε (ΕὙΙΣΒΟ66), 
ΠΟΣ ἀοοβ 10 ἀοποίο φγοσγόδα (ἃ αρίἀθ [80 Β8Υ8: 
ὁ ,αΤρεζέ δἰ ἔπ θα, κοινωνίᾳ, »γοΐδξεῦε εἰ σοπῆτγηιατι""--- 
Μ.7), Ὀαὺ ἱπάϊοαίθδ δἰ ΡῚῪ Ῥϑσιμδιθηῦ ροββοβϑίοι, 
ΘΟ; δέϑῃογ. 
Διά οὖν 6] 1 ον βδΐρ ἱμἅθοα ἰα υνὲτ τ86 

ἘΔΊΒΟΘΣ, οἱο.---καὶ ἀοθ5 ποῖ οΘοῃμηθοί τ (μ6 Ῥτο- 
σούξηρ οἴδιδβα, 80 ἐμαὶ 6]50 ἐμαὶ τ 1 ἢ ΤΌ]]ονγΒ ἀθ- 
Ῥοδὰν οὐ ἔνα (86 Ὁ: δηὰ ΟΣ ἔθ] ΒΡ δέ, 80 
Ἀπρυδιΐπο, ΟΑἸνῖπ, ατοίϊι8, ΕΌΤΑΓΑ):; ΤῸΓΣ {Π0ΓγῸ 
ἦβ δἷδο 8ἃ δὲ αἴΟΥ κοινωνία [806 ΑΡράᾶτ. ΟΥὶί.. ν᾿ 8. 
δὅ.---ΜΝ.]1. ΤῊ γϑίργομοο, ὑπο γοοΓο, 18 (0 8 κοι»- 
ὠὡνία Ἀ6ΓΚῸ 88 Ὑ0}] ὧΒ ἴπ (80 Ῥγχοοοάϊηρ οἴδιβθ. ΒΘΠ66 
καὶ ᾧ κοινωνία ἡ ἡμετέρα ; Ὀαΐ (818 7611ΟὙΒ8ΪΡ 18 γοὶ 
8οίθοῦ μετὰ τοῦ πατρὸς, οι6. 116 ΟΕΥ δβίδπαβ 
ἷῃ δοῖῃθ δοτί οὗ δι(  πθβὶβ ἰο (815; ((ἐ τηυϑὺ ρὸ ὃ6- 
γοπὰ ἐδπὸ ΖΌΣΙΩΟΣ, δὰ ἰπ ἰΐ ὀοσμθ ἰο {δθ Ἰαίίοσ, 

28 

Βθηδο δὲ, ΚΑΙΡΣΑΥ ἰ8 (ὴ 6 σοπβίχαοίίοι, πο. Υἱ. 
δ1; Υἱϊ. 17; Μαῖί. χνὶ. 18; Μ|κ-. ἰν. 86: 1.Κο. 1ἱ. 
886. ὙΠ ποΣ, Ρ. 898... ἴ7ἷ7]οἨ ᾿ᾶνο ΠοῸ 8 δοραγδίθ 
οἴδυβο, ἴθ 16 Ὲ ἐστί τηῦυδὺ ὈΘ ΒΡ} ]}194, τΒΙΟΘΝ 
δ ΒΒ ἃ ΠΟῪ δηὰ δοιαὶ αἰ ογοηΐ Ῥαγὶ σαν, 
88 1 νὸ ἀϊἸὰ γοδᾶ : καὶ ἡμεῖς ἔχομεν κοινωνίαν μετὰ 
τοῦ πατρὸς κ. τ. λ., 80 {πὲ (ΠΟΥ ἰἰαγο πο ΟἿΪῪ ζ6]- 
Ἰονϑὶρ τ|ῖῖϊ (86 Αροβίϊθβϑ, Ὀπΐ α]8ὸ Ὑἱῖ ἰδ6 
ΕδίμοσΣ δηὰ {86 ὅοῃη. Το ἱπουρμΐ 1.861} Του 5 
8 ο1086 δοηπθοίΐοη ἩϊῚ ἵνα. 6 Ῥύυγροβο οὗ ἰδς 
ἈΡοβίο]!οδὶ δοπυποίδιυϊοι 18 ποί ἰοὸ οδοί ἃ υπίοῃ 
γγἢ [89 ΕΔΥμοΣ ἀπά ἰμ0 ὅοη, ἴοσ (αὐ ἰΒ ἐμ 0806 
οὗ 4680ὺ5 Ομ τῖθὲ, [η6 Μοαϊδίου. Τὸ Αροϑίϊο ἴη- 
5185Β(5 Ὁροὰ ΟἸΌΣΟΙ- 610 ὙΒΒΪΡ, δπα ἐμαὺ 8 βι- 
οἰθῃὶ, Ὀδθοδυβο ἰπ ἰῤ ἰβ 1η6 761] ΟὙΒΕΙΡ Ἡλι ἰδ 9 
ΕΔΙΒΟΣ δὰ (Π6 ὅοη; 8 ζ0]ΠΟ ΒΡ Ὑι(8 Θοὰ ἴῃ 
Ογὶδὲ ἴδ ποὶ ἰο Ὀ6 ογοδίθα ἤγοπιλ ΟΠ Όσοἕ- 6 1]Ὸὸ τ - 
ΒΡ; μὸ ΟΠΌΡΟΙ. ἔ0]]οβαὶρ 18. ποὶ τι μοῦὺ (10 
ΤΌΣΟ Ρ, 8ηα 86 ἤότοΡ 18. ἴπ ὑπ6 Ἰαύίο»:; οὐδ γ- 
νγ1866 ἰ6 ΟὨ ΣΟ - 0] ουΒἷρ του] Ὀ6 πὸ ΟἸ υχ0}- 
ἴο ΠΟ σβεΐρ, {πὲ ΑΡοβίο θοαὶ ἔθ] ουβαὶρ, πὸ Το - 
ΒΡ ὙΠ (9 ΑΡοβί]θβ. Ἰοινωνία ἷβ 8 70] ΟὙὙΒΕΪΕ 
τ (6 ΕαΥΠΟΣ δὰ ἐδ6 ὅσου, Βο ἐμαὶ το ΖΌΓΩΙ 
Ῥαστίὶ οὐ θαι πα ΔΥΘ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ υπϊξοὰ τ} 
ΤΏσοαι, ΤΉΘΥ 86 ἴῃ ὑ8 δηῃὰ γο πῃ ΤΆ ΘΙα (80. χίγτ. 
28), Τποῖν 1116 18 ον [8 (τ. 6). Βοβίἀ65 ἐῃ9 
Εδίδον, ἘΠ. σόοι ὅϑϑια ΟἸσίδῇ 18 Ῥδσυϊου ΣῪ 
πϑιηθΩ, δὰ ἰμυ8 ἰμ6 7}1] ἀοδί χηδίϊου οὗ Ηΐτ ὃ 
ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, οὗ ἴδ9 λόγος τῆς ζωῆς Βοτγεβ ἰο ΒΟΥ 
Ηΐ8 ἰάἀοπε ιν τῖξ 86 Ιποασηδὲθ βδυϊουῦ; δά 
{11ὰ85 (86 σοποϊυδίοι 18 ἔουπὰ. Οἷ΄. 550. χυὶϊ. 22.- 
26, [Τ|ιῖϑ κοινωνία 8 0η6 οὗὁἨἁ ϑἐδδεποε διῃα δείπρ, 
Τουπᾶοα οη ὑμο οἱγουτηϑίδηςο ἐπα 18 Βιι θ᾽) Θα 8 Δ. 9 
δεσοίίεπ οὗ (8 8819 σπέρμα ϑεοῦ (1 Φ5ο. 1ἰ}. 9), 
διηὰ {μα [6 βδῖι8 ῬΡΟΎΤΟΣ Οὗ ἃ ΒΟΘΥΘΏΪΥ δηὰ ρἷο- 
Υἱ δοά 116 δηϊτηδίθβ ὑπο: 80 ἥβπάορ. Τῆς ἀρῆ- 
αἰ ΐοι οὗὨἩ Ζυϊηρ]υβ ἀθθοσυθα ὑγδηβοσϊ δηρ: “226 
χα ἰοψφμαίωγ δοοϊείαία, χμοάσια ὑπο ἰσαξ σοπδοτί- 
τῆι, ἐχροηΐ; ποπ φια λοπιῖπεδ λοπιπίδις δοΐωπι »αξε, 
εοποογάϊα οἰ απιϊοϊίία ζγαίεγπα γεσωπίμν, δε φυα λοπι- 
ἦπε8 ἴεο απΐηϊο, πιοπίς αἰφις αὐτὸ ας δίο πὲ 
ἐπαϊδδοζιδίίοτ δὲ Ῥοείλαπο συπὶ ἐο αείεγπμπι ουἱθοπίδδ. 
δος εδἰ φιιοά Ολτίδίιι οταί Ῥαίτεπι, 30. χυὶϊ.""--Μ.]. 

Τὴε Ερίεἰϊε απ ἐξ εείση, Ἐπ. 4. 

γε. 4. Δ; ἴδ856 τδΐη 65 τὸ στο τπηῖο 
γου.---Απα ποὺ ΟὨΪΥ σοπηθοίβ, Ὀὰὲ οομί Ἴ168, 
6818 υβ αν ΒΡ, δα τ Κα ἰμ}6 ποχὶ ῬΤΟΡΓΘΒΒ:; 
ὑπο [6] βῖρ 8. ἀσβοῦῖ θα Ῥχοτηοίθϑ ἸΟΥ, ὁΡ6- 
Ταίϑβ ἴῃ ἰῃ0 ἀσρί οὗ 8 Ββοασί. Ταῦτα 8 Ποῖ ΟΡ 
Ὑ δὲ ργθοοαᾶο8 (ϑαηα6}), ΠΟΥ ᾿μδὺ ΤΌΠΟΤΒ τη τηθ- 
ἀϊαίοῖγ (Βοοϊπαβ), θὰ 186 ψΒο16 οοπίθηΐβ οὗ ὑμ6 
Εγρΐβ8ι190 (ὕοκο, ἀ6 ηείία, Ὀὔδιοταϊςοῖ, Ηΐπ ον, 
ἘΕΡτασα). 2οδη οομβίἀουβ ἰ86 ΕΡ᾽8ι16 τι 18 
οοπίθη 8 88 ἀοουπιοηίδτΥ ουὐϊάθησο δοηποοίθα τὶν ἢ 
86 ΟΥᾺ] δημυπο:διϊοῃ. 

Ὧγο υυτἱῖο.---ΑἸΪ που ὑπ9 ῬΟΥΒΟΙΔ] Τοϊδίΐϊοι 
οὗ {πὸ Αροϑι]ο ἰοὸ {86 τϑϑδυβ 15 Β6ΥΘ ἸΏΟΓῸ ὈΓΟΙ- 
᾿πϑηὶ (μδηῃ ἴῃ {Π6 Ρ]ΓΑ]8 οὗ 89 ργοσοάϊηρ οἴδι.868, 
ἰὴ ΡΊυΓΑΙ 18 ποὶ υδοά, αὐἴου {89 ΣΏΔΏΠΟΣ Οὗ Δὰ- 
θοῦ, ον 186 ΞΠΏρυϊαγ. 920. π σομίϊπυθθ ἱπὶ- 
Ῥγοβϑοὰ πῖϊ (06 σοηνλοϊΐοηβ οὗ {809 ΘΟΙΏΙΩΟΙ 
ΑΡοβίο!ἶσδὶ δῃηπυποϊαϊϊοη; π6 ΚΏΟΥΒ ὑπδὺ Ὧθ 18 
ἴῃ Ῥογΐδοὶ ἀρτδοιηδπὶ ὙἹ ἢ 4}1 {86 ΑΡοβί]68, ιμδί 
Ὧἢ6 ΒΡΘΔΚΒ 8 {ΠΟΥ ΒΡ6ΔΚ, δπὰ ἐμ ἐπ οἱ γ᾽ ΒΡΘΘΟΝ ἰ8 
Ἐ|κὸ ἷ8; Ποὺ ἄοθ8 δ9 βίδπα δ] οῃθ, Ὀὰὶ δ88 πὶ 88- 
Βοοϊαίοβ δηὰ δββίβίδηίβ, ᾿ἰκὸ Ῥδὺ] (1 Ὅον. ἱ. 1, 
Παῦλος και Σωσθένης ὁ ἀδελφός; 2 Οογ. 1. 1; Οο]: ἱ.᾿ 
1; ῬΒέ]οα. 1, Παῦλος καὶ Τιμόϑεος; ῬΆᾺΪ]. ἱ.1, 
Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι 1. Χρ.; 1 ΤΆΘΒΕ. ἱ. 1; 
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2 ΤΠ685, ἱ, 1: Παῦλος καὶ Σιλονανὸς καὶ Τιμόθεος). 
Ἡγγίπσ ἴθ ἱπἀοοα δηοί μον βρϑοΐθβ οὗ μαρτυρία, 60- 
τάϊμαίο τ ΟΥΔΙ οοτηπιυπϊοδίίοα. ΘΗ ρΕΪ:--α 
Τορίἐπιοπέμηι σέεπῶδ; δρεσὶεα αἀμδ: αππωηἰαϊο οἰ 
δογίρίίο; ἀπηπιιπίίαίἴο »οπίξ ζωπααπιοηίωπι, δογίρίϊο 
δι ρεγα ποαί." Τὰς ἘΡί58116 βϑϑῖὴβ ΟἿΪυ ἰο Ὀυϊὰ 
ἊΡ δηὰ ρμογίοοὶ ἐμ 1116 δἰγοδαὰν οσἰβίϊηρ ἴῃ ἐδ9 
τοδάοσθ. δ βεογαϊθοϊς. 

Τμαὶ γΟΌΣ ἸΟΥ͂ ΣΔῪ ὍΘ ζΟἸΗ]19ἃ.--- Το 
τοδαϊηρ ἡμῶν ου]ὰ τηϑκο ἐδ ΟΥ̓ οὗ 9 ΑΡοΒί]68 
ΟΥ̓́ΘΡ (86 ΟΠΒΌΓΤΟΒΕΒ [ἡ. 6.) 00, Ὀθόδαβθ ἐπ ῖν πογὰ 
γ 6148 ὕγαϊδ ἀπιοὴς ᾿Β οἷς ἈΘΆΓοτθ. ὙΒΟΘΟΡΕΥΪδοί: 
δεἡμῶν γὰρ ὑμῖν κοινωνούντων πλείστην ἔχομεν τὴν 
χαρὰν ἡμῶν, ἣν ταῖς ϑερισταῖς ὁ χαίρων σπορεὺς ἐν 
τῇ τοῦ μισθοῦ ἀπολήψει βραβεύσει, χαιρόντων καὶ 
τούτων ὅτι τῶν πόνων αὑτῶν ἀπολαύουσι.""---Μ.]. 
80 ἄοοβ Βεᾶθ Ὑ1} σούογοησο ἰο ΡὨΣ]. ἰΐ. 2: ““σαι- 
ἀἴωμπι ἀοοίογιπι δἰ ρίεπωπι, οὑπὶ πιμἱο8 Ῥγϑαϊσαπάο αὐ 
ϑαποίξε ἐσοἰ εδἴδ δοοϊείαίοπι ρεγἀμοαπί.᾽" ὅπο. χυὶὶ. 18; 
ΧΥ. 11 οσαπιοὺ Ὀ6 δἀἀπορα ἴῃ Βιρροτί οὗ {818 τοδά- 
ἧπρ; Ββεαϊὰ ρῬδββαβθβ, Ὀθβίἀθβ {Π6 σθᾶβοῃ δΙγθδαν 
Βἰαιοθα δῦοτντο ἱπ Αρρϑγσγ. Οὐἱί. [ν. 4. 8---Μ.}, τυ 
δατο βυρροδβίοα {Π18 χοδάϊησ. Τὸ ᾿Δοη 681 1Δῃ- 
ἄυδρο οσουγβ δὐ ὅηο. χνΐὶ. 24: ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἢ 
πεπληρωμένη. ἴο Ὀ6 Βυχο, δοοογάϊης ἰο 950. ΧΥ͂. 
11: ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ἢ καὶ ἡ χαρὰ ὑμῶν 
πληρωθῇ, (089 ΟΥ οὗ ΟἸἈ τ ΙΒίδηΒ ἰβ {86 ΟΥ οὗ 
Οσμγίβί, οὐὗἤἨ τοῦ ὑδον δά Ὀδοοῖὴθ ῬΑσίΔΚΟΤΆ. 
Εοτ ΟἸγῖδὶ 88 ἰπ Ηϊΐτηβοῖῦ (πὸ 1,1ἴ6, Πἷἴα οἰ ΓΔ], 
ἐσαο, 711, υποδδιχυοσίοα 1,1ζ6, τ ΒΙΟΣ ἰΒ ΒΑΡ 6585 
δὰ ρεδοθ. Ὑδμιοβο ἀδγῖυϑα 1.116 ἤγοιι Ομ σὶδὺ Ὀ6- 
ΘΟ0Πι68 ἃ ΘΟΙΥΔΙοδοοπί, Γοοογοτθ ΒοΔΊ, {π6 ΠοδΙ ἢ 
οὗ {μ6 βου], δηα ἐμιδὶ 18 ρϑδδθ δῃηὰ 00. ΞΒΌΤΟΙΥ, Π6 
ἯΠ0Ὸ 18. ΒΟΙΪΥ, ῃσδὺ δ6 ΒΔΡΡΥ͂, διὰ ποηθ Ὀπί (80 
ΒΟΙΥ διηὰ βδποιβοὰ ἀσὸ δρργ. [ ΟὨγ δι Β δἰρῃ- 
ῬΤΙΘΒΕΪΥ ἱπι ογοθββίοη (ὕ8ο. χυ!ὶ. 3) 8(1}1} σοπ ὐ πῦ68 
(86 οὈ͵]θοὶ δπὰ ρστγοιπὰ οὗ στοαὶ Ἰου, ἰΐ σοῃίθτη- 
Ηἱδίθβ δἷ8ο 89 σγονσίδ οὗἉ 70γ ἴῃ ἱπαϊ νυ }8 χοΐῃς 
00 ἴἰο οἰογηἶΥ, ΟΥ̓ ἢ ΔΒ ΦΌΒῚ ΓΘΙΏΔΙΪΒ ἴῃ 8 Ὀτῖυϑίθ 
ἘΡρίδι16 δα ἀτϑββϑὰ ἰο ἃ ἔτ πὰ (2 ὕπο. 12).--- θησθ 
σβείαι ἜΡΟΔΚΒ οὗ Ηΐβ ογ, σοὶ 888}} ὈδσοΙηΘ 
ΟἿΓ ἿΟΥ, ΟΥ̓ ἢ 88 ΟΣ δ Β [,.1.ῖ8 θ8.8}} Ὀδοοῖηθ ΟἿΣ 
Τλΐο ᾿ἀσουσὰ ὕδίίη; Βοῆσο χαρὰ πίστεως, ῬΉΪ]. 1. 
28.----Οἵυεπ ἰδ 016 ΟΥ ὉΥ Ηΐπι, πὶ ΟὨἹῪ ᾿ἴκὸ ἃ 
ἔταΐη οὗἨ νϑοβδὲ, τ ἢ ταυδὺ σΥΟ ἴῃ ΟΥΟΣ ἰο Ὀ6- 
ΘΟ Ῥοσγίδοὶ δπὰ ἰοὸ γἱοϊὰ ἔγϊ, Βαΐ ὑπαὶ τ! σἢ 
8 ἰο Ὀ6 Ροτγίοοιοἃ χηυϑὲ ἐχί. Τδ6 ρογίθοιϊ οι, 
ΒΟΊΟΥΟΣ, 15 ποὺ ἱπδιδηί 600}, ΤΩδ 68] ΟΥ τηἶγ8ο- 
που, Ὀαΐ μ885 (8 βίαροβ δηὰ πηδ]δαΐϊοθβ οὗ ἀογυοὶ- 
ορίμοῃὶ,---δβίσυ ς Κ168---ἀδη ρογα; Βοησ6: ἢ πεπληρω- 

νῇῆ. ΝΟΥ {δὲ18 ἰδκοβ γ͵δοθ 'π ἴδ ζ6]] ΒΕ], 
οἱλ ἰπ ἐμαὶ οὗἨ (86 ΟἸΌΓΣΟΝ δηᾶ ἴῃ ὑπαὺ τι 86 

ἘδΙΒΟΥ δπὰ ἰδ 6 βοη; {μόγα, ἸΟῪ 18 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ ἰγϑδῃ- ᾿ ρώθη 
δἰ θηΐ οαούϊοι, Ὀὰΐ 8ῃ Βαϊ. 4] βίδί 6 Ὀθδουιΐῃς ΘΥΟΥ 
ΠΟΤΘ Ῥοτίθοί. [Γαἰμὸν (ϑελοί. οἀ. Βτυῃβ.):--- 
«“ Ῥνίπορίωα ἀιρι σαμαϊδ ἐδ, φμῶπὶ ὑπείρίπιι8 οΥγ6- 
ἄστεα; »οδίεα φιιπιὶ ἤά68 αιισεδοῖί πιεαίίαπάο, ἀοςοπάο, 
οἰμάεπάο, ἑωπὶ ἤὲ ρίεπωμι φαμάϊμηι." ΤΠ Γϑϑδοὴ 
ΨἘΥ ἰδ ς Αροβί]8 ἀνν 6118 οῃ 100 (χαρὰ) ταῖμοΣ ἐμ 88 
ΟΠ Ῥθ866, Τη8  Ὅ6 ἰμαὺ αἱ (6 Ὀορίππὶπρ οὗ (μ9 
Ἐρΐβι]6 6 ὑμῖηκ8 τῖν χοΐογθμοθ ἰοὸ 86 ΤΘϑο᾽Β 
οὔ [86 φτεοοίίηρ, χαίρειν, ψ Βΐοἢ, ἀρατὺ ἴγοτῃ [86 
Ἐρί 8116 οὗἨ ΟἸδυάίΐυβ ᾿γβῖδβ ἰο ΕΘ] ὶχ (Λοί5 χχὶϊὶ, 
26-80), οσστΒ ΟὨΪΥ ἴῃ {86 οἰγοῦϊαν οὗἩ 186 ΑΡροβ- 
ι19ο8 αὐ {89 σουμποῖ! οὗ ογυβαϊοι (Αοἰβ χυ. 28) 
δῃᾶ αἱ Φδηεθ8.. 1. [ΓΙ οσβυοσίῃ δοηίΓαβίβ (86 
πλήρωμα χαρᾶς “ῖϊμ ἐπ 6 πλήρωμα οὗὨ ἰμ9 αποϑίϊοβ. 
.--Μ. 

[Ὀὕδιοτάϊοοκ :---1Ἐ}6 Ῥ6806 οὗἁὨ Το δ ΐοπ, 
ἜΒο Ὀϊοδβθὰ σομβοίουΒΏ688 οὗ ΒΟΒὨΐΡ, {80 ΒΒΡΡΥ 

ΤΗῊΗΕ ΕΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤῚΒ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ Ψ70ΗΝ. 
-- 

ἔτοπτίι ἴπ ΒΟΙ᾿π 685, ἐπ Ὀτί ἢ ὲ ῬΓοθρδοὶ οὗἉ Πιίυτο 
ΘοΙρ]ο οι δηὰ ρίοσγ,--- 811 (Π 686 δσὸ Ὁὃυ, εκἰπιρὶθ 
ἀοί41}5 οἵὗἉ ἱμαὺ υἱοὶ ἢ 811 ἐΐ8 Ἰδσὶ δηὰ Ὀσεϑὶιὰ 
ἷβ ὁ σδοοα ὈῪ οη6 πογὰ, Εἰοστδὶ 1,16, (86 τοι] 
Ῥοβϑϑβδίοη οὐ Δ ῖοῖ 8 ἐπ 6 ἡτωτηθαϊδὶθ βουσγοῦ οἵ 
ΟἿΣ 70γ. ἴα δγο ΟΥ, ΟἸἾγἑδυ᾿ 8 70Υ, ὈθΟΘΌΒ6 ἮΘ 
ΔΙῸ Ὀἰοπθοα, Ὀοοδῦθβα ὙΠ αν [,ἴΤΠ7ὃ ᾿ἰ86} ἰδ 
ΟἸὨσῖβι."" Οοιρασο ἐμ Ὀοδυϊ Ὁ] οχίσδοὶ ἤοπι 
ἐδ χμαν, ὈοΙον ἴῃ Ζοοίγιπαξ αηὰ Εἰλιοαϊ, ο, Ἰ. 
--Μ. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου ἐπ ποτὰ λόγος οἷ. ὅ. Ῥ. 1,δῆξο οἢ πο. 
1. 1, Ὑο]. ΙΥ]., ν. 41, βᾳ., οὔ (86 Μιδείοετκ, Θεῖ- 
Δ αἰ ἴ01.---ἰὶ 18. σπδσγδοίοσ βίο οὐὗἁἩ 3 08η, δηὰ 
ῬΟΣΙΘΟΓΥ δηδ]οροῦβ ἰο ἰὴ ΟΟΒΡ61], ἰο δελγί ἴγοδι 
{86 Ηἰδβίοσ 98] βίδπ-ροϊηὶ, νυ. 1. 2. ἅ., οἵ. πο. 1. 
14, διὰ ἄγαν {πὸ ἃ ροδίεγίοτί σοποϊαδίου οἵ [Π8 
Εἰοότηὶ Βοΐηρ δῃὰ Ναίυτο, ἀπά (μη ἰδ κίηρ (Β6Γα, 
ΔΒ 1ὑ ὙΘΓΟ, 8 ἥστα μοί (οι, ἐο ἐσϑοθ [86 ΘΡῚ ΒΔ η168 
δηά ορογβίϊομδ οἵ ἰδ [ο505 ἰπ {86 γγο στ], ἴα {πιο 
δηἀ δΔιγοης πιο. Οἡ (μῖ8 δοοουῃηΐ ὑπ Αροδί]δ "9- 
εἰμ ΒΟΙΘ, 88 ἴῃ (86 αοΒροὶ, τιῖΐ [86 Ῥτδοχὶ βί6 860 
οὗ ἐμὸ [κοροβ (ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς ἡ ζωή ἡ ἀιώνως, ἥτις 
ἦν πρὸς τὸν πατέρα). Ἠο ἀο68 ποὶ 1086 δίδει] π΄ 
1Ἀ9 χοποδίβ οὐ {89 ἴόροβ, 11ἰκὸ 86 Θποβίϊοϑ σἱϊὰ 
ἐβοῖν (βοοροπῖοθθ, Ὀὰΐ ΟΌΪΥ ἀνγ6118 ὑροὺ Ηΐβ δεῖν, 
88 ζωὴ αἰώνιος, ἴῃ τοϊδιίοη ἰο {86 ἘΔΊΒΟΡ (πρὸς τὸν 
πατέρα). Ἠξεποοθ νγὸ τηῦδὲ ποὺ οοπηθοὶ [89 λόγος 
δα {ἰπ ζωὴ 88 ἃ (ἰμϊγνὰ) ΒΥΣΥΖΥ τὶν δἰ σαϊϊμυς 
{ππ|ῦ οῃ ἐδο ἰβδηὰ οὗ Ουργυβ), “ἐμαὶ τοδί ἈτῸ- 
Ὀυπά, βρίτἰἰυ4], ἰπου σ Ὁ}, 1 ο!  ραπὶ δηὰ ἱδι- 
δεϊπδιΐυο᾽" αποβίδο (860 αἰθβοῖος, Ψ. Ο., [Ϊ., Ὁ. 
1δὅ; Ῥασχίϊοι ]υὶγ ΚυτίΣ, Α΄. Ο΄. 1., 186, 544.). 
ἘϊογηΑΙ, ἰσαθ, [11 119 15. ΟὨΪΥ ἐμ Βοΐηρ οἵ (0 
Τιοροϑ, 88 ἰξ 8 {86 Βοίῃρ οἵ (δ6 δῖ βου. Βαὶ (δ 
110 Ηδ δ 885 ποῖ ΟὨῪ ἱπ ΗΪ 86] 88 ἃ Ῥοβϑοθϑείοῦ, 
88 ὅπο. ἱ. 4: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, Ὀὰαϊ Ηδ6 Ηϊπιθε! ψδ8 
{γῸ}Ὑ δῃὰ δἱοχεοίβον 1,116, ϑίο τη] 1, 1ε ἴῃ ΗΪ8 Βο- 
ἴῃς (νυ. 2), οὗ ἴ86 βαπιθ 176- 8 Ὀδίδηοο τί! Θοὰ 
(86 Ῥαίβασ, ἱπάϊ ββοϊ Ὁ υδιθὰ πῖῖλ Ηΐπ, δὶ- 
ἰπουσὶι ΑἸ ογθοΐ ἔγοιῃα Ηΐτι ἱπ Ῥδυβου, ἔμοτὸ 18 
πο μίης ἱπ Ηΐπὶ Μ ΒΘ ἷἰθ ποὺ ἸἸκονίδο ἰδ (80 
ἘδίΒον, θὰ Ηο ἰ8 βε ἀοροπάθηϊ, ἰπυπεὰ ἰο δὰ 

ὈοΪοηρσίπς ἰο [86 ΕΔΙΒΟΥ (πρὸς τὸν πατέρα). 
2, ΤΠ γοοίο]ὰ 15 ἐμ νιοάδ 7 εχέβίεποο οἵ (86 [ν0- 

208: α. απίετίον ἰο ἰλε τοονἰὰ οἵ ἴἰτηο; ὃ. εανιλὶψ- 
λυπιαη; 6. σίονίβεά. Το ἄνϑι 18 ταδὶ Ῥγοτιπιδηὶ 
πὰ {0 Ὀορσίπηΐης οὗ (δ18 Ἐρίδϑι16: ὃ ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆζ, 
ὁ λόγος τῆς ζωῆς, ἴμ6 Ββοοοπά ἰβ ἱπεϊπιαύοα ἴῃ ἐφανε- 

, δὴ ἰπ σοπ͵υποίΐοη πὰ 1[Ἀ6 ἐπῖτὰ ἰπ υἱὸς 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἘοΥ λόγος ἀπὰ υἱός ἃγΘ (0 ὃ 
ἀἰδιϊπρυΐϊδποά, 5οὸ {μδὺ {80 ἰδίου οαὶ ΟἈτὶ δὶ 18 

664}1ὁἅ 80», οὗ, τν. 1. 8 ὑπ} 55ο. ἱ. 1. 14. Βυὶ 
ἴῃ Τοϑ τ γ ἃ 15 (86 βᾶτὴθ ῬΌυΒοῦ. 86 ἱποβιΏβ!9 
Τοῶοβ ἀοο8 ποί δέοοπια ἰμ0 ϑὸη οὐ Οοά, διὰ {δ]8 
ἀοδὶ κπδίίου 158 πο 80 τσ οὗἉ οἰ ἰσδὶ 88 οὗ τωεί- 
ῬἈγϑβίοδὶ προτὶ. Ηο ἐβ οδ]]οὰ δπὰ ἐβ 186 8ὅοη οἷ 
Θοἀ οΠ]Υ Βοοαυβο οὗ (86 τοϊδίϊου ββδβοῃίϊδὶ [0 Ηϊϑ 
Ῥοτδοῦ, δηὰ οὗ ΗΪ8 ϑί6ΓΏ8] δῃ ἃ δηϊθ- θη ΡΟ γα] ΓΟ" 
Ἰαϊΐοπ ἰο αοά. 

8. Τὴ6 λιμπαπίΐῳ οὗὁἨ (869 Ισζοα 18 τείοστε ἰὸ 
τὶ ἢ του κοὰ τ ἢ δ518, ἴῃ {16 ἔστω ἀκούειν, ὁρᾶν, 
ϑεᾷσθαι, ψηλαφᾶν, νν. 1. 2. 8. μὲ 8οῃ οἵ λί88 

Ὧ85 Ὀοσοιηα δυάϊ Ὁ16, υἱϑὲ Ὁ], βϑῃ δὶ ὈΪθ ἰὸ (88 οἰ] - 
ἄτῃ οὗ τιοῦ. Ηΐδ Ὀοΐπῃ ἐφανερώθη ἴο {μ6 ἀϊΐϑο!- 
ΡΪ68 τῦῦϑ ΟἹ] Ὀγουχμὶ δϑομὶ ΒΥ Ηΐδ Βύμη88 δ8- 
ἔατο, Ὀυΐ 8δὸ ἰμδὶ Ηθ σϑϑ ΠΥ σὰρξ ἐγένετο διὰ 



ΟΗΑΡ. 1. 1-4. 

ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (πο. ἱ. 14). Ηο 18 Ρογῖοοί τδῃ. 
Βυὶ Ηΐ8 Ὀοσοιαΐηρ τη8ὴ 8 ποὶ Ὀγουρηῦ ουΐ 88 
τοἢ. ΌῪ ΦοΠ πη. 88 ὈΥ ἰδ6 ΟἶοΣ ΑΡοβιΐθβ τῖϊἢ χο- 
ἴόδτϑησο ἰο Ηἰ8 Ἀὰπ}}]1 δ ΐοι, Ὀοοδυδα Φόμη σϑοορ- 
πἰζοὰ (μ9 Ὠινῖπο ΩΊἸΟΣΥ ἰὰ ὑπὸ ἔοσῃ οὗ ἐπα ὅ6.- 
γοπὶ, (80 ίνηο αἰἰτὶ δυΐ68 ἴῃ (86 ΤΌΤτα οὗἩ Ηϊ8 
δΒυιηδὴ ΔΡροδυίης, βουρδὺ {πο 1} ἰγ8668 Ί ἢ ρθου- 
Ἰδὲ Ιουβ, δῃᾷ ἰουπὰ ἰμθι Ἡ1ΓῸ 8 1001] 8ηὐ δου]. 
ΦοΒἢ 88 ΙΏΟΣΘ ΘΟΠσΟΣΘα ΤΠ τμδὺ (6 ἥοῃ οὗἉ 
(ἀοἀ ὈὉχουκμὶ πὴ} Ηΐπι, ΗΒ οἰθγὴδὶ 16 τυ ῖο ἢ 
Ηο μαὰ πῃ Ηἰπι86 17, ἰμδὴ ἢ Πα Ηο ἀϊὰ 85- 
διιπι6, υ πλδη Π.68}} πα Ὀ]Ϊοο, ΤῈ6 ΑΡοβ(]6 8668 
ἴῃ 4}} 86 δορὶ Ρδηῖθβ δηὰ ὀχ υοπΒ οὗἩ {16 [π- 
οδτηδίθ Ομθ, ἱπ 84}]1 6 δυμ ][δίΐοπμβ οὗ Ἡΐϊΐβ 
ΘΑΥ ΙΥ-σαδη Βοΐηρ δυὰ 1ϊΐθ, [80 1ονο, {δ6 
Ἡ βάοι δηὰ ἰμ6 Ῥονγοσ οὗ ΟἸἈγὶϑύ; [6 90110}08 
ἐμοῖς ἰγασοα ἰὴ δγάσπί αἰϊδοϊιταθηΐ, δὰ ἴι6 [οϊ- 
Ἰοτβ ἔβοῖαι ποὺ ἴῃ γαΐῃ. Ηθ ὈΘΆΓΒΊΠΟΣΘ ὑαΒ  ἸΔΟΩΥ 
ἴο (6 κρύψες (8ὴ {86 κένωσις, Ὀυὺ 8180 τῆοτο ἰὸ 
ἰλὸ Γαΐ ποσδη ἱπιοτιϊχίαγο [αογπῖδη: [πί0-0η6- 
δοί!ο;---Μ. οὗὁἨ [86 Ὀὶνίηθ δπὰ δθ Ηυπδα ἴῃ 
Ομσὶβί.-- -Ἰγϑσοδ οὗ {86 ἰΣΑΏΒΟΘΠΘΘΠΟΥ͂ δα ᾿τητηδ- 
ΠΟΙΟΥ͂ οὗ αοὰ ΙΠΔΥ 8180 Ὀ0 ἔουπα δηὰ ργουϑὰ 
ἰιόσο, διὰ μον θοΐἢ μάνα ἰο ὃ6 Ποϊ]ά ζαϑύ ἰοχοί πον. 

4. Ομ σὶβὲ 1α (6 δίδυμα] ὑσὶ ποὶρ]θ οὗ ἐδο Ἰ1δ οὗ 
πο πὰ οὗ ἰμ6 ποτ] ἴῃ ρζοθοσα]; Ηο 18 {80 Μο- 
ἀἰαίον οὗὨ 411 ἰπ0 δοἰϊυιγ οὗ 6 ΕἝΙΒΟΣ οχογίοα 
ψὶ τοΐογθηοθ ἰο {ἢ νοῦ]. Τπὸ ὑμουρῃὺ οὁχ- 
Ῥτγεδββοὰ ἰπ ἐμ Ερ βιϊο ἰὸ ἐὸ ΠΘΌΓΡΘΒ ὉΥ φέρων 
τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὑτῦυ ἰΒ ἰμο ἔμ - 
Ἰηθῃ 8] ὈΓΘ- ΒΌρΡρΟΒι(ἰοὴ οὗ ὃ ἦν ἀπ’ ἀρχῆς, ζωὴ 
αἰώνιος, ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, κοινωνία μετὰ τοῦ 
πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἃ8 
Ὑ6}1 85 οὗ ἰνα---πεπληρωμένη. Φοδῃ, ὈΥ (μ6 '86 οὗ 
ἀπ’ ἀρ χῆς----, ὙΥ ΘΒ, 88 ΟρΡροΒϑϑᾶ ἰο ἐν ἀρχῇ, ὅπο. ἱ. 
1, υἱιδῖα ἰδ6 Ὀορὶπηΐηρ, Ῥοΐϊπίβ 88 4 ἀοδηϊίο 
ΕΡΟΓΘ, δ 85 ορροβϑὰ ἰο κατ᾽ ἀρχὰς (Η 60. ἱ. 10) 
δἱοὺς ἴθ Ὀοχὶπηΐημ8, ζ0] οἷα ἰ6 Ὀορὶπηΐηρϑ, 
--τοϊηίδ, ΔΙ Βοῦρῃ ἰδβίθη δα ἰο0 ἃ ἸΟΏΡῸΣ Ἰ1Π6, ΓΔΟΓΟ 
ἰδ ἐξ ἀρχῆς, ὅ:ο. γνἱ. 64, ουἱ οὗ 6 Ὀορσίπηΐης 
89 οἂνξ οὗ ἃ (ουπίδϊη, ἰο ἃ ΒοῦτοΘ οὗ ᾿ἰϑίοτυ δ ῦ 
186 Ὀορίπηϊηρ---ἰὐοπ8 (0 τᾶ Υκ 86 ῬΟΥΤΟΣ οχἑδϑί- 
ἴα ἴῃ ΟἰΘΥΓΏΣΟΥ 885 Ῥγοδοηΐ δηὰ σϑὰ] ἴῃ ἰἰπη|ὸ δὰ 
(9 οου γΒθ οὗ ἰδίοσυ. [716 ρθουν ᾿ηνοϊνοα 
δηα οσοαδβίομ αν ΟὈΒΟΌΓΟ Βι}]6 οὗἨ Ὁγ. Βγϑυπο ν71}} 
ἱᾶχ 6 ραίΐϑῃοο οὗ 6 γϑδὰθσ, 88 1 ἀοθ8 ἐμαὶ οὗἔἁ 
(80 ἐγαπβίδίον, 0 ἐσὶθϑ ἷβ Ὀοδί ἰ9Ὸ ΟΧΡΤΟ88 Β᾽᾽8 
τοοϑδηΐηρ ἴῃ ἰἀϊοπηαἰὶς Εἰ ΙΒ. Τ6 1480 βοηΐθησα 
Ἧ 35 ΡΘΟΌΪΠΑΥΙΥ ἀἸ ΒΒ ουΪ:, Ὀὰὲ (86 πὲ οὗἩ ἀ8 8868 πὰ 
Οἶδα Ἰργ ΚΒ οὗ ρυμποίιδίϊοη Ψ|1], ἃ 18 Βοροϑά, 6δῃ- 
8019 (ὸ γοδάοσ ἰο οδίοσι ὑπ 6 δυο Β τι δ ηϊηβ.--- 
Μ.]. Βαὶ [ὃ τπυυδὺ θ6 ΓοηοοΓοα ἐπδὺ [6 ΑΡοϑ- 
116 ἰβΒ ζογΘ οσοροογηοὰ τ] (ἢ {δ 1 οὗ ἱπάϊν: 419, 
οὗ ἰμ6 ἀροβίϊθβ δῃὰ οἵ Οδυγοῖθβ, (δὴ τ ἢ ἰμ δὲ 
οὗ ἐδ στῆ 016 νου]. 85.411} ναὶ μο1 48 χοοῦ ἴῃ [86 
6186 οὗ ἱπάϊνϊ ἀυ.8] ταδῃ, (8.6 τη ΥΟσΟ8μ), τχυϑί 150 
ΒΡΡΙΥ ἰο 6 8016 οσ]ὰ, (8 6 Ἰηϑογόσοόϑ. ΟΕ ἰδὲ 
δοιὰ ποὶ 6 ὑμὸ ῥυΐμοὶρ!ο οὗ βαϊνδίίοι ἰο ἱπαϊ- 
νἱάυδ]β, Ἀπ1688 δ σοσο ροίοηϊ δηὰ ἀοδβίϊῃοα ΦῸΓΥ 
80 τῖ0]6 νου ὰ, Βδσοδυβο ἴῃ (6 οτοδιϊοι Ηο ἰδ 
[86 Μοάϊδίος οὗ ἐμ Ὀορχίπηϊης οὗὨ ἰμ6 τοῦ] 5 116 
(πο. ἰ. 8) 80 4180 ἴῃ ὑπ σϑαριηρίϊοπ Ηρ ἰ8 οὗ 
οοῦταα (86 Δίοάϊδίον οὗἩ 6 δοπβυϊηγηδίίϊοη οὗ ἐπο 
Ὑ0Υ] 8 110. ἼΤ6 θα ΣΘΑΌΪΓΟΒ ΠῸ ΠΘῸῪ ΒΌΠΒ, 
δηὰ τωδηκίπὰ ἢο οἶμον ϑδυϊουν. Τ|θ ἰγαςῖῃ οὗ 
ΟΝ τίδὶ 15. (86 ΟὨΪΥ δηα εἰθσηδὶ σας ΓῸΣ 81} πδ- 
0.5 δηὰ ἰΐπιοθ. ΟἸ σὶδί 8 ποὶ ἃ τυ ουἹα- ἰδίου οὶ] 
Ῥοσβοθδμο, ᾿ἰο ΑἸοχϑδπᾶον 86 ατγοδί, αὶ ἐπ 6 
Ἰανυϊης Ομ (μδὲ [88 (ῃ9 Κ6γ8 οὗἉ 86}} δῃὰ οὗἩἉ ἀεαΐῃ 
(Βεν. 1, 18). 

4, ΜῈ. 8 ἱπάϊ!οαΐθ8 (ἢ το]αἰΐοη οὗ Ολωγολίέμοϑε 
δηὰ Οὐγιδἰίαππεδα, οὗὁἨ Οὐωγοῦ-ἄοπι διὰ Οἰὐτγιδἰἰαπίῳ, 
[ 8 ποὺ Δ)ἰορχοίμογ βα θα τὶ {ἢ 686 ἰθυτηβ, 
αὐ (ΠΟΥ ΟΧΡΤΘΟΒΒ 8ἃ5 ὨΘΘΙΪΥ 88 Ῥοββί ὉΪ6 ὑπὴ6 αοΣ- 
δ ορβ, Αἰρολ[ῥἑολκοῖί, (86. ἀυλ! ν οΥ̓ θοΐης 
ΟΒΌγΟΒ-ἾἶΚο, Οτιδιϊολζεῖῖ, τἰῈ 0 αυδ! ιν οὗ Ὀοΐης 
ΟὨσίϑι-Κο, ον Ομν βίδα, Αἰσολεπίλωπι, [6 βἰαίο, 
οχἰβίθῃοθ ΟἹ ΘΒ Δ ὈΠ]Βητηθηί οΥὮἁ π6 ΟἸΌΣΤΟὮ, δπὰ 
Οἠτίβιεπίλωπι, {86 το] σίοπ δυσὶ ὈΥ ΟὨγὶϑί.--- ΝΜ] 
ΕῸΡ ἡ κοινωνία μεθ᾽ ἡμῶν, ἰδ [6] ΒΕ οὗ ἐμ9 
ΟδυγοΒο8 ἢ [Π6 ΑἸΡΟΒί168 ἀπ διηοης ἐμ θτηβοῖνοθ 
8 Ολωγοῖ, ΜΓ Ἀ116 κοινωνία μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ 
υἱοῦ αὑτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἀδποίθ8 ἐῃ6 παίυτθ 
οὗ Ομγιβιϊδηΐγ. Φομπ ἰηβδὲβ ΟὨ]Υ οὐ ΟΒυγοΣ- 
Το] Ο ΒΡ [ῸΣ ὑπὸ Ῥχοιμοίίοῃ οὐὗὁἩ ΟἿ Υἰβίϊ 688. 
10 ἰδ ΑΡοβίο]οδὶ ἰμαὺ (π6 ΟΠ ΓΟ 65 βῃου]ὰ Κορ 
ἰο ἐπ Αροβί]θβ δπὰ ἐμποὶγ δηπυμποϊδίΐου, δη ἃ Ὁθ΄ 
πηΐ θα διηοη; Θ8 6} οἶον τὶ ουΐ ἱπἀοροπάοπιΐβιι, 
υὺ Σὲ 8 Θαι}ν δῃὰ οὐἷν Αροβίο]σ8} ἐμαὺ {89 
ΟὨγ βέ-ἾΚὸ οὐ 86 ΟἈ τ  βιΐδη 1 κ6 Βμουϊὰ 6 ἐδ9 
ὍΔ518 δηα αἷπὶ οὗ ἰο Ομυσομγ, ΤῈ ΟΒΌΓΟΒΙΥ 
τυδύ ΟΥ̓́Σ Ὧθ Ιηθϑϑυγοά δὰ δαϊυβίοὰ ὈΥ ἰδ9 
ΟὨ ἰδ-ἶκο. 

ὅδ. Τὰο Ολωυγοὶ ἰἴ8. ἃ. ὙοἾ6, 8η οΥρδηϊσζαίζοη θχὰ- 
Ὀγδοΐηρ Βοδύϑῃ δηα ϑασί ἰπ {86 ΟΠΌχοΟΙ τα] ἰϑηὲ 
δηα ἐγ μδηΐ, ἀπὰ ἱπ (80 ΟΒΌτοΙ τα ]]ἸΠἰαπὶ 41} 
89 ἀϊδογοηΐ Ἰοοα] ΟΠυτοΒ68 (καὶ ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς, 
Υ. 8), δηἀ 4}1} ἐη6 ΟΒΌΓΟΒΒ οὗ 81} σοπίυ το (ἀπαγ- 
γέλλομεν) σαι μπογοά ὈΥ ἴδ6 Αροβίοὶ οὶ] ταὶ βί συ Ὺ 
ἴῃ ΖΘΏΘΓΡΔΙ, τὶ ἢ 118 σοηηυουβ δοίϊν᾽γ (1 01κ6). 
Ὑμαῖ Ῥαὰ] βᾶγ5 (1 Οον. 1ἰϊ. 9-11. 16; Εν. 11. 20 
84ᾳ.; οὗ 1 Ῥοΐίου 1]. δ) οὗ ἰδ 6 ΟΒυγοῖ, (παι ἱἰ 18 8, 
Ὀυϊάϊηρ οὗὨἨ πὸ ἐθηιρὶς οὗ αοἀ ἔουπάοα οπ ΟἸτὶδὲ 
{16 ΘοΥ ΒΟΥ -Βίο 8, ΟΥ ἃ ῬΟΥ οὗ πεϊοὶι ΟἸγῖϑι ἰβ ἰῃ9 
μοδά (Ερ!ι. ;. 22 ρᾳ.; νυ. 28; 60]. ἱ. 18), ἰβ ἤοσο 
8180 Ῥγοβοηῦ ἰὸ ἰδο τοϊπὰ οὗ Φοβη, Ὑπὸ, τὶ 8 
Ἰοϑπΐπρ ἰο Τ0Βὴ χυ. 1, βθοϑιῃϑ ἰο ὑπ᾽ πἶ οὗ ἃ στον, 
ἵπ ΨΏΘἢ ἰδ6 ΟὨυγΟΝ ἰ8 ὑπ6 βίϑθῃῃ ἔουαμαἀοἂ ὈγΚ 
Ογὶβέ, ουαἱ οΥ νιοὶ Ὀο ΐονοσβ οοταο Τοσί οα 8]]} 
Β[ 468 11 Ὀσϑῆσῆ 68 (90 π χυὶὶ. 20). 

6. 7Ζῆὴε Α»οείοϊίοαϊ αππωποιαίίοπ, ἀπαγγελία, Ῥγ6- 
ΒΆΡΡΟΒΟΒ 8 ΘνΘη {11 ΘΧΡΟΣΊΘΠο0 ἔΡΟΙῚ ῬΘΣΒΟΠΔΙ 
Ἰπίθ σοῦ Γ86 Ἡΐΐ [86 Βϑάσοιμοσ, δα 18 Δοοορδ- 
πἰοὰ Ὦγ (86 ΑροβίοἹοδὶ πυσιἐἰηρβ (γραφόμεν). ΑἸ] 
Ἰοΐοττηδίΐοα ἀογίγοὰ ἔγοῦὶ ΟΥ̓Δ] Θομηπια αι. 
ταυϑὺ δ κἰγοηρίμοηρά, συϊάοὰ, οἱοατοὰ δπὰ ὁ01)- 
Ρ]οἰοαὰ Ὀγ λ9 τυιλέθῃ οοπηπιυπίσαιΐοῦ, ΗΘ ΟἾΪΥ 
18 δΌΪ6 ἰο ΨΟΥΙς [ὉΓ {μὸ ᾿ογὰ δηᾶὰ (86 Ὀτοί θα 
{π8ὲ ἢδ5 Ἰίνρα ψῖ} Ηΐπ ἰῃ ᾿ἱπιἰπιαὺθ ΘΟΏΎΘΙΒΘ, ἰοὸ 
μοὶ Ηθ ἀἱὰ γἱ]᾽ο]ὰ ΗΐπΒο} δὰ τ οπὶ Βὸ ἀϊὰ 
ἄταν ἰο Ηἰπιβο] ἢ, 8ο ἐμαὶ ἢ6 ““σδηηο Ὀυΐ ΒρΘΑΙς 
ἐπ ἰπΐπρβ πιο ΒΘ 88 δθ6ῃ δῃὰ Ὠθαγα,᾽" (Δοὶβ 
ἷν. 19. 20). “ 

Ἴ. “ον 18 ἰ8 ϑββεποθ οὗ Ο νι ϑἐἰδηϊγ. Αὐραδβ- 
εἶπα, Οὐπ., 10, 22, Ββαγ8: “Ξε, επίπι σαμάΐεπι, φμοᾶ 
ποῦ ἀαίωγ ἐπιρῖΐδ, δε ἐδ ἰαπίωσπι, φυΐ (6 σταίἰ8 εοἰωπί, 
φιοτίηι φαμαϊηι ἐπς ἵρ8ε 686. ΕἾ ἵρδα εδἰ δεαία υἱία 
φαμάσγε αὐ ἰε, ὧε ἰδ, »τορίενῃ ἐξ, ἴρϑα εδἰ εἰ ποη αἷ- 
ἱετα.᾽"--- 6 ΘΟ τ ἰϑιίδη Ζα 1 }} ἀο08 ποὺ πιοΥθ ἴῃ ὃ 
οἶτο]θ οὗ αἰβδεγουῦ οὈ)θοίβ, ἐμβουρηίβ, γοτὰβ δηά 
ὙΟΥΈΒ, βοηθ οὗ ψῃϊοῖ ταυδὺ 6 ἀοπθ δηὰ οὐ ογϑ 
Βῃυπποᾶ; Ὀαυΐ ὁ τἸλονο8 ἰπ ἐμαὶ σοι ἰξ ἀοθ8 
εἰδάϊν, απὰ β᾽ιυηβ ἰδαν τ ΐοῖι 1ξ ΒΟΟΤΏΒ (0 ἀο. 
πο οτά δπὰ 1,18 οΥὗὁἨἹ ΟὈγίδὶ δ.θ Ἀ8 πα ἢ 189 
ΟἸ τ βἐϊα π᾿ 5 οἱ οηδπί 88 αἷχ 18 ὑ8μ0 6] ατηομῃὶ οὗ ὈΐΓά8, 
δὰ πδίοσ ἰμαΐ οὗ ἤβῃθβ. 7186 ὀχογοΐβεβ οὗ ροά- 
Ἰΐῆ688 8.6 (0 ᾿ἶπὶ μοὶ ΘΒΔΥΊΩΒ δρϑίμβί δ ΟΥ]], ΟΥ 
(86 ψοσβμὶρ οὗἩ αοάἂ 8 β᾽δυδ- ὙΟΣΚ, ΟΥ ῬΥΆΥΘΙ ἃ 
Ὀδυγάρη. Τμ6 ρχοά]ΐπθ88, τυ ΐο ἰδ κἰ ηἀ]οα ὈῪ 189 
Ἰουΐϊῃ ρ-εἰπάποϑβ οὗ αοὰ 18 ἰγσὰθ Βδρρίῃμθϑβ δπὰ 



26 ΤῊΒ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 950ΗΝ. 

ζοϊϊοϊγ. ΤῈθ ἔθδσ οὗἤἨἩ αοἂ ἀοοδ ποὶ Ὀτγίπρ ἰο ἐπ6 
Ομ τἰδιδη αἰοοτιῦ 80] -ἀϑηΐαὶ δαὰ σοθουποίηρ οὗ 
ἐμ6 πουὶὰ, 85 17 {16 ΟΠ σὶθ θη 5 116 οοπρθὶϑιθα 
ΒΟΙΟΘΙΥ ἱπ (86 Βυρρχοδβίοῃ οὗ δγάἀοηϊ ἀθβίσοβ δηὰᾶ 
νϑηί, Ὀυΐ 1 ΟΥ5 ψΒΙο ἢ6 ὀχροσίϑθησοβ, δοοοτάᾶ- 
πᾳ ἰο (86 οχδῃοσίδίζουῃ οὗ {89 Αροβί]θ Ῥϑυὶ ἴῃ ἰμ6 
Ερίδι16 ἤοσ {86 ἠουγί βυπάδγ ἴπ Αἀνϑηὶ (ῬΆἈ]]. 
ἦν. 4)ὴ: “Κογοῖοε ἐπ ἰλε Ζοτά αἴιωοαν ; απᾶ ἀραΐι 1 
δαν το οῖοσε." ΟοΥἱ δοοογσάϊηρ ἰο {86 ᾿οτὰ᾽ Β ῬΓΟΣΩΪΒ0 
ἷπ {1.6 Ο08Ρ6] ον ἰδο {πϊγὰ Βυμάδγ δἷϊοσ Εδβίοσ 
(Φολπ χυὶΐ. 22): “Κόων ἀεατέ δλαῖϊ τεϑοῖξε, απ ψοιτ 
ον πο πιαη ἰαζείλ ἤγοπι νου..." Ἠθησο {86 χοὶίο- 
γχαϊοα τηοῃ τοι : “Β6 ποὶ δἵγαϊ,᾽ δὰ (80 ὑσοιη δ 
οὗ [86 Οοιἴοσίορ δπὰ οὗὕὨ ρεδοθ.0. [π δ ρῥγαϊβό 
δηᾷ Ἰονὸ οὗ αοἀ τὸ μαῦϑ ἃ ἰοκθὴ δηὰ ἃ βίδπάδγὰ 
οὗ ἰσυθ Ομγίβιϊδηϊγ. οἰ ριύ πὶ ἰ89 οτὰ (ῬΒβ. 
ΧΧΧΥΪ. 4) τὶ ΗΐΒ ογοδεϊῃ, ΡΥΘΒΟΣΥΪ ς, ΟΥ̓́ΘΡ- 
τυ]ης, ραταἀοπίηρ, δἰοπΐῃρ δηὰ ρου γίηρ (908 α 
11:1. 2} Ἰονϑ, 18. ἐμ ΟἸ τ βἐϊβη 8 ἀυϊγ δηὰ 1106. ΟἿΪῪ 
(δὲ ἢθ ΑΒΙΡΕ, ΑΝ ΤΒῈΕ ΟΥ ΟΥ ΟῊΒΙΒΤ ΑΒΙΌΕ ΙΝ 
ἩΙΜ, τὰ ΤΗΛῚ ΗΚΒ 5ΟΥ ΜΑΥ ΒΕ Εὕ11, (9ὉΒ ΧΥ. 
1-11). 

ἨΟΜΙΣΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Βεοῖκ ὕδθ5 δηὰ Ηΐβ ᾿ἰριὶ; 81} υἱοὺς ἐμ δὲ ἰδ 
ὈΞΡΓΟΒΙΔΌ]6.---ϑὅϑοῖς ἴῃ 81} ΥΟῸΣ Οχρουΐθηοθ ἰῃ 
ἀἰπιο ἴον ἰδαὺ σι ΐοῖ 18 ἔΥΌσα 811 οὐθσηῖγ.--- ὅθ οὶ 
ἴῃ 811 ΒΘΏΒΌΟΌΒ ΤηΔη οϑίθιϊοη8 ΓῸΣ ἐδ 9 ΒΌΡΟΓΒΘΙ- 
διουϑ ΚΟΣΠΘΙ Ὑ{Π 1.8 11ἴ6, τ ΒΊΟΝ σοπίξηι!ο8. ἰὸ 
8}} οἰ ΓΕ, ΟΥ̓Θ ἢ 88 ἱἰ 18 ἔγοϊῃ 4]1 οἰθσεῖίν.---Νο- 
(δίῃ; 18 ΙΏΟΣΘ ΒΌΓΟ ἐμδη ἐμαὶ τ ΒΟ 185 οὗ Ομ γἰβί: 
Ηϑ ἰ8 ἔτοιῃ 811 οἰθσηϊ, δὰ Ὀσγΐηρε Ηΐβ οὶ ἰπίο 
πὸ Κιίησάοπι οὗἩἨὨ (86 ΕδίΒ6Υ.-- στ ἸΟΤΘ δηὰ 
ἸΏΟΓΟ (δαὶ αοἀ 18 ποῖ ΟὨΪΥ δῦονθ ἰμθ6, θαΐ ἰπ (86 
ποτὶ, ποὲ ἔδν ἔγοπι {μ66, δαὶ ΥΟΥΥ πἰρῃ {8 66.--α 
βρϑαὶς οὗ Οδ τὺ ΟὨἹΥ δ Ηἶΐβ νἱίηθββ. ὅρϑδϊκ οὗ 
Ηΐπι, Ὀοοδυθο ἰδοὺ παβδί ποσὰ δηὰ οὶ Ἠΐτῃ 
τίη 866, ποὺ Ὀοοδυ8θ ἔθου αὶ ἃ ῬΥΘΘΟΠΟΣ ΟΣ 
8, ἐμποοϊορίδη, ΟΥὗἹ Ὀθόδυ86 δου ατί Ὀδριϊ264.---- 0 
ποὶ ἀοδρίβα Ομαγοὶ- 6] οὐ ΒΒ ; 1ἰ σοπ δὶ ἢ 8 8 Ὁ1688- 
ἧπρ, ΘΥΘ ἢ 8 Θίθγηδ] Ὀ]6Βϑίηγ.----Βὸ ποὶ βαι8δοα 
γε ἢ ΠΥ ΟΠυγΟΒ] 958 (οὐ ΘΒ Δ 8} 10} ὉΠ]|688 
ἐξ τηδ}τθ {π|66 ΤΏΟΥΘ ὨΔΡΡΥ͂ 'ῃ, δ ΠΟΥΘ Β0Γ6 οὗἁἨ (6 
ΕΔΙΒΟΥ δηὰ ἰμοὸ 8οη.---Ο τἰβιίδη Καοπ]οᾶρα, 11 ΚΘ 
8}1 βοΐθῃοθ, 18 Ῥοββὶ]6 ΟἿῪ ἰπ 6] δῖ τ} 
[80 ψ8.01]0, οβρϑοὶδιὶν ἰη χοϊηρς ὕῬδοὶ ἰο ἐδ ἔουη- 
ἰδ η-βοαδὰ ἴῃ (Ἐ0 ἩΓΙη.8 δηαὰ ἰμὸ ἰθβεϊ πο οὗ 
186 ΑΡροβί164.--- ΗΟ] π6868 δῃηα ἸΟΥ͂ ΓΘ 1πα 1880] 00] 
υπϊοα ἴῃ ἰποὸ ΟὨσἰβιῖδη, Ὀυὺ ἱπιρί οἱ πὰ Ἰυ8ὲ ἰπ 
86 νον] ]γ-τϊη4648.---Β6 δεμιδιηθά, ἢ [ῸΣ τὲ 
οὗ δὶ ΟΥ σουγαρβα, ΟΥ ΟΥ̓ Ὀθόδυβ6 οὗ 8 ἀοβροῃά- 
ἦπᾷ ταϊπά, ἰῃου ἀοβὲ ποὺ χοἦοΐοθ ἐπ ἰδ γ [,οτὰ.---Βθ 
οἴγαϊα Ἰοδέ ὑπ γ ἸΟΥ͂ ἱὰ ΟὨγὶδὶ δπὰ {116 Κίπράοιι οὗ 
Ἀοδυθῃ ἀθογθῶβο.---ἰχῖνο (Πδὺ (ΠΥ ΟΥ̓ ἴπ ΟἸσίδι 
ἔτον ΠΡ δηὰ 7.116 5. Ῥοσμὶ πὶ {88 Τοτὰ ἰβ 
1ὴγ ἀυΐγ, ἴῃ ογάοσ ἐμαὶ ἰδ ἀυπὶν Ὀδοοταο ἰδ Υ ἦ0 0 
δηαἃ ΒοΠΟΟΣ, ποὺ (ΠΥ ἰδδὶς δπὰ Ὀυγάθῃ.---α ΟἈ τ ἰδ8- 
ιδη τοῦδ 6 Ἰογέαϊ, ἴοΣ ᾿ἷβ 18 ἰ6 ἐχαϊῃ πἈΙΟΝ 
ΤΩ κοί ἢ ἴγοο, {86 τἰ ρου βη 688 ὑἐπδὲ ἀνα οι λ1 ἢ 
6οά, ἐδιο Ἰἰθοτὶν οὗἩ 189 οὨΙ] τοι οὗἩ αοὰ, (6 Ῥθδο0θ 
ἐμαὺ μαβδοὶδ 411 υπάογβίδηαϊηρ, {86 ἰΟΥ ἐμαὶ πὸ 
ΤΏΒΠ ΤΙΔΥ͂ ἰ8Κ0 ΔΎΔΥ, (86 ᾽ν πὸ Βουβμῖρ δᾶ ἰη- 
Ἰοτλίδποο, ἰπ6 1ἰΐὸ πιΐοῖ ἀθδὶὴ σαπηοί ΚΙ], δηὰ 
(89 ΒΒΡΡΙΏ 688 ψ ΑἾ6} ὁπάυτοίι δὰ στονοὶ ἴον- 
ΟΥ̓ΟΓ. 
ΞΒΥΑΒΚΕ:--ΟἸ τὶ σὲ ἰὰ ΑὈΒοϊυΐθ 1,16, δ ἃ ΟἿΣ 118 

ἀοροη δ ὉΡρου Ηΐπι, ποὺ ΟὨΪΥ 818 ΘΑ χ }Υ 1176, Βυὶ 
8180 ]οϑδϑὰ, δίβθσγῃδὶ 1186 ὑβσουσῖὶι ἔα λ ἢ ἴῃ Ηΐτη.-- 
Ἠο δαί ἀφβρὶβοβ ἰ6 νοτὰ οὗ (μ9 αο8ρ6ὶ, ἀθ8ρ 1868 

8160 (80 ΑὈβοϊυΐϊα οτὰ οὗ αΘοά, ἴον ΟἸτὶδὲ 15 80 
βὲδὺ δηᾷ Ἰσοσγῃοὶ οὔ ἐλ 6 016 ΒΙΌ]8.---ΟἸγίδὲ ᾿ἰνοίδ, 
δηὰ ὑπὸ Ὀο] ἔθυον 8881} ᾿ἶνο ὑύο. ΑἸΟΣΙΟῸΒ Θομβο- 
Ἰαϊΐοη! Μιχα βυγοηρι απ οὗ ΟὖΣξ ἔδινα, ἰὼ 
ΔνΟΣ Ιγ δπὰ ἱἰοιηρίδίϊοῃ δὰ ἴπ ἰπ6 ΒοὺΣ οἵ 
ἀδθαι! Βοοδυδο [,1[16 δπὰ 1 ὐἰσηὶ ματθ ρροδγο 
απο 8 ἴῃ ΟΠ σὶδί 7658, τνὸ ΒΟ] τποϑί αἰ ΘΠ 
1860 ἐδοπι, ΖῸΓ ΒΓ ἢ6 Ὑ111 Ὀ6 τ του ὀχσιιβα ἰμδὲ 
ποι δίδοάϊηρ γοιηδίποί 1ἢ ἀΔΙ 688 δὴ ἀκ Ὀ]ϊπά- 
Ὧ|688.--- Παὺ 58}}}} 1ὑ ρτοδύδη ὑποομνογίοα ἰοδοΒο ῦ, 
ἰο ἰοδ  Ὑ οὗ ΟἸτὶβϑὲ ἐμ 1,10, ἀπ ἰο Υρ9 {86 Ρθ0- 
ΡΪΘ ἰο γβοαῖνο Ηΐπι, 1 6 πἰπιβο] Ὁ Τϑιηδὶ ἢ 8 ἰῃ ἀεδία 
διὰ ἴῃ δἰβ 116 δῃὰ ὉΥ }18 ΤΟΥ 8 ἀθηϊοϑ Ηϊπἢἴ-- 
Ιπ ογάᾶογν ἰο Ὀ6 βανοά, ἰΐ ἰβ ποὶ Θῃ ουρὮ ἐμδὶ ὁ τοδη 
Κποῖν δηὰ Ὀοϊΐονο Ομ σὶδὺ ἐο δύο οοσλθ ἐπίο (δθ 
που], θυΐ ἢ πιυδὶ ΚΗΟΝ δηἃ Ὀοϊΐονο Ηΐτὰ ἰ0 ΒΔΥΘ 
8180 Τδθὴ δηὰ ΒΒοῃθ δ8 ἐδ ΜογΗΪἢΚ-δίᾶσ ἴδ 
᾿εἷ5. οδσί.---Τὴοθ ἀοδίρη οὗἁἨ ἰμ6 αΟδρο] 18 ἰο Ἰεδὲ 
ἴΔΘᾺ ἰο [Ὁ] π688 οὗ 70γ, ἔον αοα 88 ποὶ (8116 τ 
ἰο βδάποεϑ, Ραΐ ἰο 70γ.---Π ΟὟΤ ἸΟῪ ἔυΓΏΒ Βοιμθ- 
ἰἰπι68 ἰμίο ΒΟΓΣΟῪ 6: δῇϊοώοῃ τιϊβουὶ δπὰ 
ἰοτηρίδίΐου τι  ΐ, 88 Σὰ Ὑ6ΓΘ, ἰδχοδίθα ἰοὸ ἰδὲ 
1ν Υ Βίοσιη, ἴγ8 ΚΠΟΥ͂Υ, [ῸΣ ΟἿΣ οαἰβοδίίοη δὰ οοῖι- 
οτὶ, ἰδὲ ΟἸσὶδί ψ1}} οομθ δρδῖπ δπὰ ἰυση οὐΐ 
ΒΟΙΤΟῪ ἰπίο 70γ. [Ο΄( Ὦτ. ΜΒ] πο Σρβ᾽ Β πγδ, 
“7 ὡουϊά ποὲ σε αἴιοαν."--Μ. 

ΞΡΕΝΕΕ:---ΟΟΥ ᾿ἰζο ἱπ ΟἸ τ ἰδὲ 18 Θέ ΓΔ] 1176, δηὰ 
ουὐ οὗ (εχέγα) Ηΐπι (Βοσο ἷβ πο ἔθ; δι ὑμοῦρῃ δἰὰ- 
ἀθῃ ποῦν, ἰξ 8.1.8}1 Ὀ6 γονϑδ]οα μογϑδῖϊον.---Ἴ 8 ἢ]- 
Υἷπο ποσὰ οὔ ἐμ αοΒρο6ὶ ἰβ κίνθη υπίο ὑ8 70 [δ9 
Ῥύγροβο οὗ σϑβίοσϊῃρ 08 ἴο ἐμ 761] Ονδαΐρ τσὶ 
αοά, διὰ [1ἴἐ ἰ5 ἐπογοῖοσθ δὴ ἱποβίϊ Δ Ὁ]6 θοποῦϊ 
ἐπαύ ἐὺ χῖνϑβ 8 ποῖ οὔ]γ {πὸ Κπον]ρᾶρο οὗ οοτίδία 
ἰσυιμ5, Ὀαΐ δοϊ 8}}γ Ὀθδβίονβ ΡΟΣ 8 {86 Ὀ]οδδίῃ 8 
νον ἰξ δηπουποοβ.---8ὸ ττϊζίοα ἤοτγὰ οὗ αοὰ 
ἷβ ποΐ 1688 Ροίεπὲ ἰο φῥχοάποθ ζδίι ἐμδ 189 
Ῥγθδομοὰ ποσγὰ, δηὰ ἐμὲ8 Τ ογσγά {1.9 Αροβί]8θ Βανθ 
16 τ1ι8 88 8 ἰδ ζϑου τ αἰ ἷ ἸΏΔΥ Ὀ6 Βεδγὰ διὰ γοδὰ 
δὲ 811 ἐἶτηθϑ, δπὰ ἱμοσϑίοσο γ)ὸ οὐ αῦ ὑ0 ΘΟΠΑΙΔΟΡ 
80 τυειιίθα οτα 88 ἸΟΤΘ ϑυχο δηὰᾶ ἰγυδβίῃ ἰμ88 
(80 ἀθο]αγαίϊ 008 οὗ Τ᾿. 6 ΠΏ. 

ΓΑΝΟΕ:---Ἴ Βρί εἰ (01.8] ταδί ουβ ΘΥΘΤΥ 8η βου ὰ 
ἴον αἰ πι86 17 οχϑιαΐηθ δὰ υπάοτγβίδηα ἰδ ἰτυί8 
οὗ αοἀ, απὰ ποὺ Ὀ᾽ΐμα]γ Ὀο]ῖθτο ὑπὸ σοροτὶ οὗ 
οἰοσϑ, 16ϑὲ ᾿1|κ ἃ ὈΪΣπὰ ταδὶ ἢ Ὧθ Ἰοὰ δδίσαυ δὰ 
ΤΩ ΒΟΓΔΌΪΥ ομοαίοα.--- ΑἸ} Βυτιδη 76 110 υβλΐρ βμου]ὰ 
Ὀ9 80 δυσδηρϑὰ δπά οομπβιϊυὐοὰ ὑμδὶ ᾿ξ ἀ0 ποί 0}- 
ῬοΒ6 ἰδ6 ζ6]]ουσϑ μὲ τὶν 604, ὙῇὸΟοα βμου]ά τοραγὰ 
ἐμ Ἐρί 8.168 οὗ (89 Αροβίῖοβ δ Ἐρίδβι]65 οἵ 6οὰ 
διάτοββοα ἰο οὔγβοῖναβ, απὰ Κηον {μπδὲ ἰΒΕΥ͂ ΔΙῸ 
τηοδὺ βυσοῖγ δ ἀγϑεδβοὰ (9 υ8 ἱὰ ογάον ἐμδὶ γὁὸ ΤΥ 
ὈΘΟΟΙΉΘ, 88 ἰδ 6ΓΘ, ἰνίηρ Ἐρΐἴ8ι168 οὗ ἀοά, ποτα 
δια χοδά οὗ 81} ᾿β 0}. 
ΒΕΒΒΕΕ:--- ΤΟ Γο ἰβ 0 96] Ο δὴν πὶ {86 Ηοδὰ 

οὗ (86 ΟΒυγον ἀρατὲ ἔγοτα (0 ἱπβί σαι ΔΙ ΠΥ οἵ 
ἐδ9 οἰαἰβ οὗἩ 11:6 Αροβίϊοβ. Ἰμοδὸ 80 ΔΓὰ 1" 
βοσιϑὰ ἴπ ἐμ οἀΐῆσο οὗ ἐπ9 ΟΒΌΓΟΝ, τοδὶ Ὁρολ {Π9 
Τουπάαἰΐοι οΥ ἐμ6 Αροβίϊδβ δπὰ φγορμοίβ, πὶ 
Φοδυδ ΟἸγὶ δὶ Η τ 86}7 88 (8 οΒ οὗ ΘΟΥΠοσ-δίο086.-- 
Ουὶ οὗἉ ᾿πδηλίο ογο (μ6 ὅοπ οὗ αἀοὰ Ὀοοδιθο Μλδὶ 
Ὑ 8Γ6, ἴῃ ογτάδν ἐμαὶ Ηδ ταῖσδ μῖνϑ ὯΒ ῬΟΥ͂ΓΘΟΓ ἰῦ 
Βοοοπιθ Ὑμαὶ Ηθ 18; Ηφ ὈδοδπῚΘ ρδχίβιοσ οἵ οὐῦ 
πδίυτο, (δαὶ τὸ βουϊά Ὀθοοπιθ ρασίδκετθ οἵ (δὲ 
Ὀινίηθ πδίυσθ. (ΓΘ πεθ08.) 
ἨξυΒΝΕΑ:---ΟὨ τ  βιϊδηϊν ἀοπιδηὰ 8 βοϊβπιη δα 

θορ δοῃίθιηρ]αιΐοπ ᾺΟΪΥ δρβοσθεὰ ἱπ Ομτὶδὶ 
ΠῚ οπίογίηρ ἰηΐο ΟὨγῖβι.--- Μ.7:; Βαδίυ δὰ βυρες 
οἷα] Ἰοοκίπα ἀπὰ Βυγτγΐπα ΔΌΤΑΥ 18 Ὀρτοδίδ᾽]6; 

Ομ σἰβεϊδηλιγ τδηΐβ Ῥσοϊουμα πἡδίυγοβϑ.-- τι" 
ΔΕΪ χοϑίβ πηι οἢ ἴδοίβ, 88 δχίδγηδὶ σευοὶδ 



ΟΒΑΡ Ὶ. 1-4, 

ἐϊοηϑ οὗ αοά, 'π οτὰϑν ἐμαὺ ἔμὰθ (10 ἀΟαοδά ΤΑΥ͂ 
νοσστηθ ΥἹἱΒΙ Ὁ]0 ἰο ἰμθ δθιιϑαουβ Ἰδὲ [ἰ0 ΟἿΓ 
Β61868.---1., τὶ ποῦῦ ΘῺΥ ᾿ΠΊΌΓΣΥ Ὀοΐπρ ἀοπη6 ἰο 
ἰί9 ἀϊχπῖίγ.---ΤῊθ ΑΡοβί]οβ 88 δύσῃ ογο- δηα- 8 - 
ὙΪΠΠΟΒΒ6Β ΔΓΘ 8180 τηοδὺ θγ0 δια γχο] 8 0Ὁ]6, δηὰ ἐὶ 
8 ἱπιροββὶ Ὁ10 ἐμαὺ ἐπ οὶν δοοουπὶ οὗ 80 αΔῺν 18οί8, 
(λον Βασ πιο ου5 δα τδηγ- δἰ ἀοα δοσουῃί, οοι]ά. 
δτὸ Ὀθοι {βυχοαϊθἃα ΟΥ ὍΘ Βρυτγίοιιθ.--- 6868 
Αροβϑίο!ἶοδὶ υτλιηρ8 σοι ρϑηβαίο ὑ8 70. ἐμαὶ τ Ιο ἢ 
ἯΘ Δ ΠῸ ἸΟΠΡΟΡ 860 ΨΣ ΟἿΣ ΟὟ ογ098. 9 
ΒΑΘ, ἹΏΟΤΘΟΥ͂ΟΣ, (ἢ 6 ὑδδίϊτη ΟΩΥ οὗ 86 ΟΠ ΌΣΟΙ [ΟΣ 
ἰδοβο ἔδοίβ, ἕο ψἱπουΐ ἔμοτα 10 [86 ΟΒΟΧΟΆ.--- 
Μ.] οοὐἹὰ ποὺ ανοὸ δοπιθ ἱπίο οχἰβίθποο.--- ΤΠ 6 
γοσδίϊοι οὗ {16 ΑΡοβί]θϑ γγ8ὰβ τηοβέ ὑΒΣ] αἰ Βτορὶο 
διὰ Ὀοποδοθηΐ: (860 ἀοδίρῃ οὗὁἉ ὑμοῖσ ὑοβυϊ ΠΣ ΟΩΥ δπὰ 
οὔ ἐλο φσγοδοιμβθὰ 6ἀοβϑρϑὶ 1π ζθηοσαὶ, 18 ἰο ἸοΔα 4]} 
ἸΏ6ῃ ἴο (86 61] ὙΒΒΐΡ οὗὨ {ῃ9 Βδιὴθ 1176 τυ οἢ νγ88 
οπὐογοὰ Ὀγ ὑἐμὸ Αροβίϊθβ δο Αροβίϊθβ ἀϊὰ πσοὶ 
ἩΪδὴ (0 Κοορ ἐποὶν 1116 ἰο {ποτ βοῖγοθ, Ὀὰΐ Ἰονοὰ 
ἰο δοπιαυπϊοαΐθ ὑ. ΤῈ6 σὰ πδίυγο οὗ 1116 15 18 
ἰρυ}5θ, ἩΒΘΤΘΥΘΣ ἰὐ ἰδ, ἰ0 Ῥοὺν 1ἰ86]7 ἱπίο οὐ Σβ. 
Τι6 ΑΡροβί]θβ. οσὸ ἰο ἐμὸ χβὺὶ Ο γλοίϊδηϑ, δὰ 
ΔΙῸ 8{1}} (0 8}1 ΟὨ τ ἰβ Δ 8, ΘΠ ΔῊ Π618 δη ἃ οομάυο- 
ἰοσδ ἰο ἐμ 1.19 ΕΘΡΣ 4]; τὶ βουΐ ὑπ 0 ΑΡοβί]θ8 το 
δου αν ποῖΐμπουῦ ΟἸτὶδὺ ΟΡ ΟἸ τ βιϊδηϊίγ. 
Τι6 Αροβίϊθβ οοπάποὺ ὰ8 ἰο ἱ.. ΤΒοθο γ80 χοὐοοὶ 
(86 Αροδί]ο8 δῃὰ ἐπι οὶσ ἰθϑ πιο, οδηποὺ σϑᾶ8οι- 
ΔΌΪΥ ὀοπίΐπυθ ἰο ἀϊδοοῦγχβο οὗ ΟἸ τ βιϊδαΣ ; (ΠΟΥ͂ 
νανο οἿ]γ Ἰ6Ης ἐο ἐμ οῖα ἃ ΟΒσ βυϊδη τ οὗἉ (μοῖν οσσῃ 
Ἰρδ κι ἰης.--- ΗΟ] Βδογρίυσο 18 ἃ βίδηἀΐπρ τοοηυ- 
ταθ!ξ οὗ ΗἰϑίΟΥΥ ὑδδὺ τηδγ ποὺ 6 ἱπιογροϊαιθα; ἱἰ 
ΤΟΙΛΘΙἢΒ ἃ ῬΌΓΟ δηἃ ΘΥΘΟΓ-ΔΟΟΘΒΒΙ]9 ζουπίδὶῃ ; 
ΟΥΑΙ ΘΙ ΟΥΎ που] Βανο ΚΥΟΥΤΩ ΤΏΟΤΘ 8Πἃ ΙΠΟΣΘ 
ὈΠΓΡΟΙΔΌΪ6, ἐμ 6 ΤΩΘΙΊΟΣΥ σουϊὰ μαγθ Ἰοδὲ τυ, 
διὰ οὖν ἀ6] χηὺ ἰπ ὑπὸ Θηὐογτηθδὶ οὗἩὨ ἰμ6 αοβροὶ 
πο] ἃ παν Ἰοββοηθα.---Τ ) 6 ὀυδη 6 }108] ἰϑίοσΎ 
(86 τηοϑὺ βυ ] το ἰδίοσυ: 1. ἦε Μ1}} σοηνΐῃοθ 
ΟΌΣΒΟΙΥΟΒ ΟΥ̓Ϊδ, ἐξ σοπιεδ ὕγοπι αὐ, οοπίπωεδ ἐη, Οοὐα, 
απά ἱεαάξιιδ ἰο Οοά; διὰ, 2. 1,8γ ἰο ποασὺ {π6 60Π- 
εἰαδίοηβ τὸ ἄγαν: Ὀδμοϊὰ {86 Ρουοσυ οὗἉ ἰμο89 
ἯΒΟ ἀεβρίβο δῃὰ πορὶοοί 3 Αἷγθ τρογθ δἰἐθαίζου 
δυὰ ΑἸ κοποο ἰο ἰ{] 

Ομ γιϑίίδπ ὑοῦ 18 ἔγοπι Σὲβ γοσ  Ὡδίυσο ἰδ Βἰρἢ- 
ἐδὲ ογ. ΕῸΥ, 

Ϊ, α. Ἡλδησε ὁ 43 Οἵ αοά, οὗ ΒοΑΎΘΏΪΥ οΥἱρίη. 
ὃ. Ἰζλαὶ ἄοεε ἐξ αἷἱπι αἰ32 ΤᾺΘ οἰΘΓΏΔ] βαϊνδίίου οὗἁ 
ΟἿΣ 800]8. 6. ΖῸΡ τὐδλοιι ἀὅ068 ἐξ εχίδί 3 ἘῸΤ 4]}1 ἴπ 
186 Βα τ)6 ΤΏΘΠΠΙΘΣ (Ιου Θχοθρίϊο!). 

ΤΠ, (σομαϊιλομβ οὰ οὖν Ῥαγί): α. Αοφιΐτε α 
ἱλογουσὰ υπαεγείαπάϊτησ οὗ (86 ἰσχαϊῃ (μαΐ δίῃ 15 οὐγ 
ΘΟΙΏΤΩΟΠ΄ ΤΣ ΒΟΓΡΎ, δηὰ ἐπα ΠΟΘ σ8 ΒΥ ὺ8 6 Γ16- 
ἴτοπι Ὀὰΐ 7 6508 ΟἸ τἰδὺ 8] 06. ὃ. Βείζευε ἐπ ὕέδιιδ, 
80 ὅοπ οὗ αοἀ. ς. Αἀπέπιαίε ἰλίε 7χαί(ὦ ὉΥ ἈΔΌΪ(8 
οὗ Δοτοξίοι. ᾿ 

Τὴξκ 4»οείοἶοαϊ (εδἰίπιοπν οΥ (λ6 Ἡγοτὰ ο7 1472.--- 
1, ον ἰἐ 18 αἰϊοδίοα (88 ἰο ἐΐβ νου! βοβίϊο); 2. 
ον 7ογίαὶ 1ξ ἰ8 (α9 ἰο ἐϊ8 οὐγεοί : 180 1.16 τῦῶδ 
παηίεδίεα, Δα 88 ἰο 18 ἐ7εοίΦ : Ἐφ᾽] Βεῖρ οὗ 
ΟΒτ βιϊδη8 ἃσηοπρ ἐπ οπηΒοῖνοθ δηὰ 1} ἀοἀ). 

Τιε ἥγτι 7ουπααίίοη 977 οὐὧν 7ζαϊξὴ.---1 τοβίβ, 1, 
προ ἰδὲ Α»οείοἰϊεαΐ αππιποϊαίίοπ οὗ (λ6 ισἱίπόδ868 
οὗ Ηἷπι νο 18 9 Βορίππον, ΕὙ]8116ν δπὰ Οὐ- 
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(οοπίοηίβ, Οἰόγηιαη) Ὑ. 2, ποῖ οου]Ἱὰ ποὺ μᾶγθ 
ΒΡΟΠΙΔΩΘΟΌΒΙΥ Θπηίοχθα ἰπίο ΒΥ ΙΏ8Π᾽8 διθαγί; 
8, οπ ἰδέ ἰοδίἐπιοην 97) ἰλε ἩἨοῖν Οαδοδὲ ἴῃ ἰο89 ψἢο 
γοοοῖγο πὸ ποσὰ οὗ ἔδλι 8 ἔγοιι 86 1108 οὗὨ ἰδ9 
δἴοσοδαϊ ἃ λίπ οβδθβ. 

ΞΡΌΒΟΒΟΝ :---τἰιῦὶέ ἰ8Β ἱηάοοὰ τσὶ θα (Ῥσου. χίν. 
10): “4 βίσβῃ κου ἀοίι ποὲ ἱπίοσιι οἀἴ6 τὴ ἢἷ8 
)0γ.᾽ Τδ9 βοοσζοὺ 8 ὰὶὰ ἔθϑτα ἰμδὺ ἔραν Ηΐϊπι, 
διὰ (Π6 ῖ]Σ ἸΟΥ͂ ΠΟ τηδῃ ἰδικοίι ἔγοτα ἐβθὰ. Βυὶ 
νὸ πουἹὰ γτοιιϊπαὰ γοὺ οΥ 6 Ῥγουθγ, “ 531.1}} 
γδίΘσα σὰ ἀθ60.᾽ ΤὴΘ ὉΓΤΟΟΙΚ Γυδβηΐτρ ΟΥ̓́ΟΣ [86 
ΒίΟΏ68 ἀγῖθϑθ ὉΡ ἴῃ βυθοῦ, Ὀσὺ {89 ἀ66} ΥἿΥΘΣ 
ΠΟῪΒ ὉΒΙΤΟΥΤΩΪΥ δ᾽οὴς ἴῃ ἔγοδιοίβ, ΟΣ ἴῃ ᾿ιθδί δπὰ 
ἀγουρσιί, δὰ γοὺ μἰϊάθβ οδίγαὶΥ ἱβσουσ [δ6 
Βο]ὰ8Ββ. Ἧο ἀο ποὺ ΒΡΘΔΙΚ ΟΣ Ὀοαβέ 8ο Ἰουδὶν οὗ 
ΟἿΣ 7008, 88 γοῦ 40 οὗ γΟΌΓ Ρ]ΘΑΒΌΣΟΒ, Ὀθοδαδθ 1ξΐ 
ἷβ ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΒΡΥ; ΟἿΣΒ ΔΙῸ 88 ὙὍὙ0]1 Κπονπ ἰδ 
ΒΊΠΘΙΟΘ 88 ἴῃ ᾿ἸΥΟΙΥ͂ ΘΟΡΘηγ. Ἦ 9 4ο ποὺ ψδηὶ 
ΤΟῸΣ ΘΟΤΏΡΒΕΥ (0 ἱπάυ]ρσο οὖσ ΟΥ, βὲ}}} 1688 89 
ταϑ} [7018 οοπαϊτηθηίβ τ] το γοὰ ἰγγ ἰοὸ 88- 
ὙΟΌΣ ὙΟῸΌΡ 00. 9 ΓΘαΌΪΓΘ 0 ΘΌΡΒ, ΠΟ Ὀαπαυοίβ, 
πο δάα]68, πο ἄβϑποθ ἱπ οσάϑσ ἰο 6 Ἰογῆι].---Ον 
ἦονΥ ἀοοβ ποὺ ἀορομὰ οἱ ἰσϑῃβίίοσυ ὑπὶπζβ, αὶ 
γοβὶϑ ἴῃ {9 οἴ γῇ 8], Ὁποῦ ΔΕ 68 Ὁ]0 ΟΥ̓Θδίου οὗ 81] 
ἐίηρμΒ. 1 ΚΠΟῪ ΥΟΙῪ Ἧ6]1, ποὶ γλι ϑίϑη ἀϊῃρ 811 νὴ 
88}8}} Βῶγ,, (1 ΒΔ 6 Υ Μν1}} οοπέϊπιιθ ὑἐμπαὺ [ἢ 9 68}]- 
ἄγοῃ οὗ ἀοἂ ὃδγτὸ ἃ γοίομθα Ρϑορῖϑο.--- ἾἿ. λαυό 
ὉΟΥ, ψὸ λαῦά ἀοἸ σμί8, 80 ῥσϑοίουβ ἱμαὶ τὸ πουϊὰ 
πού ΘΧΟΒδηὸ ὃπ Οὐπο0 οὗ οὐγβ τ ἃ βεἱρ-ἰοδὰ 
ΟΥ̓ γουχθ; πού ἀγορ8 οὗ οἷν ἀοΙ ἐκ αὺ ἴον σίγοσβ οἵὗὨ 
ΥΟῸΣ Ῥ]Θδϑυσοθ. ΟἿΣ ἀοὶὶρηὺ 'β ποὶ ἐπη86], 
Ῥαϊηϊοὰ ἴογ, Ὀυΐ 5Β0)14ἃ γοδ!ϊγ; ΟἿΣ 'οΟγ8 8.9 ΒΌ06Β 
88 ὙΘ δῖ δ᾽οὴρ ΙΔ ὰΒ ἰὸ ον αιὐἱοὶ τοϑιΐης 
ΡΪΙδΔοθ Ὀθηθδί ἐμ9 ἀπδῖ; 10γ8 τὶ ἢ 6166» τ ΐ 8 
ἷῃ ἰὴθ στᾶνα δηὰ Ὑ1}} ῖκο ἢ 8 ἴῃ οἰογηϊν, 
ἦογ8 οὔ ΨΈΣΟΒ Μ͵ΠῪΊΙΔΔΥ ΘΟΌΣΒΡΘΟΙΙΒΙΥ ἸοΟὶς ὈδοΚ, 
δηὰ ππ οι, ἐβοσοίοσθ, γ70 ΘΗΪΟΥ 8 Βοοοπά [ἤτηθ ἰδ 
ΤΩΘΙΊΟΥΥ:; ΟΥ5 8180 ὙΠΙοΝ δ ΘΕἾΟΥ Ὀσδίοχομαπηὰᾶ, 
δηἃ ΚΗΟῪ ΔΙΓοδαν ἈΟΣΘ ὈΘ]ΟῪ 88 {1.10 δη ορϑϑὲ οὗ 
Θίοσ αὶ ἴου δῃὰ Ἂ(ο]ρῆϊι. ΟἿΣ 70γ8 ΒΧΥ6 πο Β08Ρ- 
ὈΟΒΌΙΟΘ 10} ΟὨἿΥ ΟἸΣΟΣ δα Βραυῖ]6 ἴῃ αἰγογ8 
ΘΟΪΟΌΣΒ ἰπ οΥΓάοΣ ἰο Ὀυγϑί, (ΠΟΥ ΔΓΘ πὸ ΒΡΡΙ68 οἴ 
ϑοάοια Ὑ 16} οὐ Ὁ]9 πῃ ὙΟΌΣ ᾿δηὰ ἐπὶο 88}|68; 
ἔσθ 0Υγ8 8.6 ΤΘϑ], ἔσθ, 5011, Ἰαδίϊη , ὁπ υσίηρ, 
οἰδθσμδ)} ἩΒαὶ ΤΟΥ9 88.81}1 βαυ ῖ Ζ20Υ δπηὰ ἰσο 
Ῥ ΘΙ δὺθ δἰθσγῃδν ᾿οϊποὰ ἰοχοίδιον 11 τοοὺ δηᾷ 
ὈΪΟΒΒΟΣΏΒ, 88 ἱπΒΟΡΑΥΔΌΪΥ 88 γα ἢ δη ἃ ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ ; 
{ΠῸΥ διὸ ἱπάθοα ὑνγο ῥγϑοΐουβ 7676]8, βού βἰὰο ὮΥ͂ 
βίὰο ἴῃ ἐπ βδιμθ ροϊὰ βοί πη ρ.᾽" 

ϑεγτιοηδ απα ϑεγηιοη- Τἠέπιο: 
Η. 1.11. Βινπινα, Ησαη: Ἐο]ονβἷρ τῖϊα 

«(αοἄ, οΥ ὑπο γος ΒΟΥΓΙΏΟΠΒ. οἡ ἰδ γδὲὶ δηὰ 
βοοοπὰ σπδρίοτβ οὗ ἰδ Αγβὶ Εγρίβιιο οὐ δ8.ι. Φόδη. 
ὝοΥκα, 11., 177. ᾿ 

γν. 1-8ὃ. Με, ἮὟ. Η.: Το οσα Ἱποασηδίο, 
{86 οπδϑῃξ 18) 8818 οὗἩ ᾿πάϊνὶ ἀυ}8] ἀπ βοοΐαὶ ΟΠ τσ 8- 
εἰδϊίγ. βοστοομβ, (Αἀγνοαί, 1846), 1. 

γεβ. 8. 7.λε δαπιὲ αμίδοτ: Τη6 οτά Ἰποδγηδὲὶθ 
ἴῃ (6 ἰοία!ν οὗἩ Ηἰβ οχἱ τοι ἴα ὑμ6 ΟΒυΣΟΙ, 
(86 ἔσο οομῖτγο οὗ (Ἀγ βιλδηϊίγ. ϑθσιηομβ, (Αἅ- 
γοηὶ, 1846), ΧΧΥΤΠ. 

ΒκαυμεΥ, Ο.: ΕΘ] ον ΒΡ τὶ αοα. ϑδοχα- 
θεἰ οὗὁἨἁ οὐ ζαϊϊ (ν. 1); 2, οπ ἐΐ 7ου δ οὐγεοί Ϊ ταθῃϊ δ], 210.---Μ.} 

Ψ 



28 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΊΒ ΘΕΝΈΕΈΒΑΙ, ΟΕ 50ΗΝ. 

Π. ΡΒΙΝΟΙ͂ΡΑΙ, ΡΑΒΤ ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ, 

σπάρτκε 1. ὅ-1|. 28. 

ΙΡΥΕ ΜΑΙΚΊῚΙ ΤῊΒ 116 ΗΠ (Ι. 6-11. 2)--ΟΒΕΡΙΕΝΊ ΤΟ ΗΙΒ ΤΑῪ ΙΝ ΘΈΝΕΒΑΙ, (Π. 2.6), 
ΑΝ ΤῸ ΤΗῈΞ ΟΟΜΜΑΝΡΌΜΕΝΤ ΟΕ ΒΒΟΤΗΒΈΕΚΥ ΠΟΥῈ 1Ν ΡΑΞΒΤΙΟΌΖΣΑΒ (Π. 1-14) ΝΟΥ. 

ΜΙΒΙῈΡ ΒΥ 1ΒῈΕ ΓΟΒΤΒΕ (11. 16-17) ΑΝῸ ΤῊ }1Ὲ8 ΟΕ ΤῊΕ ΤΠ ΌΒΙΩΡ (Π. 18-28) ΥῈ 

ΒΗΑΙ1, ΑΒΙΡΕ ΒΕΕΟΒΕ ΟΗΒΙΞΤ. 

1. Σοαάμισ ἰλοισλί: Οοά ἐε Ζίρλι. 

δ ἘΤῆΪΐ ὑμοη 181 (86 τηρββδρα πἈΪΟ τὸ ματα Βοδσὰ οὗ μη, δηὰ ἀθοΐασο ππίο γου,, ὑδδὶ 
6οὰ ἰ5 ρα, δηὰ ἴῃ Ηΐπὶ 18 0 ἀδυίκη 688 δὖ 8]]. 

[Θογηλδη :--απὰ [ἢ16 [5 [86 ταϑδδαρο, τδίο τὸ δυο μοδγὰ ὕγομι ΗΠτη, διὰ δ ποῦσηοθ γοῦ δρδίῃ, ἐμδὲ σὰ α 
Τάκιὶ δδὰ ἀδυίκηεβα [πη Ηΐπὶ ἰδ Βοῦθ πρδίδοοτοσ.-- -Μ.} 

λέστιν αὕτη, Β.6. 6. Καὶ, 
αὕτη ἐστὶ, ΑΟ Ὗυ] 

Ψόοσεο ὅ. 
Τδοϊ. 
Οοά. 8ίη., αἱ. [8γε., ΤΒΘΟΡῊ., Οϑούταθη., Τίϑομοηά., Βαϊίτοδηι, Ῥογάσπ. καὶ 

2 ἴΠ16 ἰδ ΔΙ ἰοχοὰ ἤγομι ἐῃ9 οί πδὶ τοδαΐηρμ.---Μ.} ε Ἐλος . ᾿ 
8 Ἰυρίοδά οἱ ἀγγελία, Α. Β. 6., Δ]. [ἀτίοδο., Βομο]ε., Γϑομπι., Τίβοβοπβά., ἩΤοσάνν.--Μ.}ν9 δυὰ ἐπ «γγελία 

ἴπ Ο., διὰ ἴῃ Οοά. 511... οΥσ ἀπαγγελέα, ἴδο 01] ὈΟτείπρ οοσσοοῖ οι, ῬγοῦδΡ ἴγοιω ἴδιο ἴΣ8}- κ᾽ Ρ γ ἀδιδ 
βογῖθον Ὠἰπιδοῖῖ: ἀγάπη τῆς ἐπαγγελίας; Ῥαξ ἃ ἰδίος πδιὰ [δ δὐάοὰ ἀγγελία δὲ ἴδο τρις 
τοδαϊῃς. 

[δ ἀναγγέλλομεν, Ἐεπεπκέϊαηνιδ, ΒΒ ΟΊ Ώ09 δρδίη, βερονγέ (1110 ». Δοοοῖανε, Ἐ-Ψ., ἰο ἴοο [εξ ἀδυοίο ὁ 
το οὗ δπ δηποπηοοπθηὶ ΔΙΡΟΘΟΥ πιδὲ6 δα ΚΗΟΎΠ, ΜΠ οὐξ ὮΥ ἐδο Ρῥσορουξοι ἀνα. ὅοο τ 

ὨοίοΘ οὗ Βοηκοὶ δὰ Εσγβδιλὺδ ἰῃ ξσωρείοαὶ απα Ογίοαϊ 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ψ εξ. ὅ. Διηὰ ͵ἴΒ ποὺ ᾿ἶϊκο οὖν (ὑέων, Β6Ζ8) οΤ᾽ 
δὲ {Ἐ ΕΙΒΟΟΒΙΒΕ) ἴον ἰὖ 18 ὩΘΣΠΟΣ δὴ ἱμίογθησθ6, 
ΠΟΥ ΘΥΘἢ ἃ ἀ6]1οαΐο δ 0515; 10 ΒΙΤΩΡῚΥ σοπηροὶβ 
ψῖ (6 Ῥγθοθαϊηρ, 88 068 καὶ--- γράφομεν, Υ. 4, 
τπὴῦῖι ἀπαγγέλλομεν, δῃὰ ψἢ110 ταῦτα Ῥοϊηίδ ἴο ἰδθ 
οσῃίθοπηίϑ οὗ ὑμ6 ΠΟῪ ορϑηΐης Ερ δι], καὶ δοπμθοίδ 
σὰ (80 οχοτάϊυπι, ἴῃ τ ἱοἢ ῬΥΕΡδγδίϊου 18 τδὰ9 
ἴον πῃ [0]]1οΟὙ78, δ ἃ αὕτη ἡ ἀγγελία Ῥοϊπὶδ ἰο 186 
δι δΒοααθηΐ πογὰβ [ὅτι ὁ ϑεὺς κ. τ. λ.---Μ.]. 

ΤὮΪα ἰα τ86 τηθθ8δ8[69.---ΟΟΠίΣΑΥΥ ἴο ἰδ 6 808] 
Ῥοβι(ΐοι οὗὨἨ ἱμ6 σόοσάβ (αὔτη ἐστίν, οἷν. 1]. 25; 111, 
11. 28; ἰν. ὃ; τ. 11. 14, οὗ, ὅπο. χυἱ!ἱ. 8), ἐστιν 8 
ΘΙ Ρ Βα ΔΙ Ρ] βορὰ ἄτγϑί ἰο ἀθποίθ [86 οχίβίθῃμοθ 
δηὰ σοὶ} ίν οὗὨ ἰδ τηϑϑβαζο. Τῇὴθ ῬΟΟΤῚΥ δυϊθη- 
ἐἰοαιεἃ τοδάϊης ἐπαγγελία 8 ὙΘΥῪ ΔΥΪΚνατα, [8 ὁ 
ποσὰ ἀδποίίπε ποὺ ἀππωποίαίίοη (Οοοαπιθῃ., Βοζα, 
ἂο οὶΐθ σοῃίγΑΥΥ ἰο ἐδ6 στατητηδίϊοα] ἀ8δᾶρ6 οὗ 
{Π6 Ν, 1.}, ΟἰΒ6Γ ΠΟΤ ΟΥ ΘΙΒΟΎΠΘΓΡΟ (οἷ. 1), 24: 
11}. 11 ; οὗ, νὰν. 2 Τῖαι. ἱ. 1; Αοἰθ χχ δ. 81), ἀπά 
1 ἰδκθη ἱπ ὑπ 86 η86 οὗ φ»χγοπιΐδβε σουϊ]ὰ ἢαΥ9 ΤΘ- 
αυϊγοά ΒΟΥΘ 80 Θῃ]ασ ζοιηθη οὐ πο ποπ αὶ. ΟΔΙΟΥ : 
πο 7μδεηιμῦ ἰαπίωπι ἐπ ἰμοε αἀπιδιίατε αο πιμπαατὶ 
δαησιίπε Ολτίδιί, δε εἰτίωδσι εἰΐαπι σταίϊα ποδὶδ 
»τοπιϊ(ἰωτ, εἰ ἴμ8 ΡῈ δρινιίις ϑαηποίὶ ἐἰωπιϊπαίζίοπεπι, 
λιβιιδ »ὲῦ οχρίαίϊοπὶα Οτίδιΐ αρρζϊσαίίοποπι; φχυΐα 
εἰἰγασυς ΚγμπλῺ Ὀ6Ρ δεαίαπι σπὶ 1)εο εἰ Ολτίδίο δοπὶ- 
4 μποπεπι. [ἨἩυΒοῦ {ΚΒ ἰμαὶ {160 τοβάϊηρ 
ἐπαγγελία ἴῃ ἢ Β6Ώ86 οὗἁ »τγοπιΐδε ταὶ ὺ Ὀ6 7υ8ι}- 
δεὰ οκ ἰδ σγουπὰ ὑπαὶ ΟΥΘΙΥ͂ Δηποιποοιηθηΐ οὗ 
80 Νὸν Τοδβιδιηθηΐ 18 ἔγαιρις τὶ Ῥγουβο, δπὰ 
οἰΐθ5 ΡΟΣ, ΨῈῊΟ Β8Υ8: ““γοπιῖδε, ἃ8 ἰῃ6 Βοαιοὶ 
Ἰηάφοα ΘΟΏ668]8 ἃ ῬΓΟΙΙΪ8δθ. Οαοα ἰδ ποί ΟἿΪ ἃ 
Ἰἰχδὺ ἴῃ ΗΠ Βα , θυὺ Ηθ 15 δ'δο 1μ6 Ἰφῃ οὗ Ὀο- 
Ἰίονοσα. ἀμπα ἰδδὲ 18 86 Ῥτοιιῖβθ.""---Μ.].---αἃιπαγ- 
γελία, ΪΘὮ ΟΟΟΌΥΒ ΠῸ ΠΟΤ ἰῃ ἰδ Νον Τοβίδ- 
τηθηΐ, 85 βοοίϊπυβ δΔῃα Ερίβοορίυϑβ τοδὰ, 18 8 81- 
ὈΠΓΑΓΥ οοττοοϊϊοη. 86 ουὐὐνγδσαϊν Ὀαϑὲ δυΐϊμθη- 
ιἱσαϊοα τοδάϊηρ 18 ΒίΣΟΏΣΙΥ βυρροτίθα Ὀγ ἰδ 6 60}- 
ἰοχί, [ὉΓ 10 Βϑϑ)8 ἰοὸ χὅθομῃο ἰῃ {86 [0] ονίης 
ἀναγγέλλομεν : (λ0 τηοβδαχα οὗ Οσὶβί ἰ9 δηπουηπσοὰ 

ασαΐῃ ΌΥ ΗἨΐ8 Αροείϊθβ. ΕἸΣΆΒΙΩῸΒ: “' ᾿νοῦ Αἰδω 
σππιποίασῖί α »αΐγο, ἀοο 4Τ»οσίοἶωξε αοοορίμπι α Ψ830 
ΒΕηυηοίαὶ ποδιδ.᾽" 
ὙΏΣΟΒ τὸ Βανο Βθασζᾶ ἔσοσῃ Ἐἤίση.-- -Τὴρ 

ΑῬοβίϊο δ]υάθα ἰο υ.ὄ 1. Ηδθ ὑδῖηκα οἵ {86 ὅτε 
ἀϊβοὶ 198, διὰ τοσο μασι ουαΥ οὗ {πὸ ΑΡοϑίϊεϑ. 
Ἡδμῃσθ οί ἐμ ἀγγελέα, (μ6 ἀκηκόαμεν, διὰ 80 
οοπίθηΐδβ οὗ 1} Ιη688866: ὁ ϑεός κ. τ. Ἅ., Βαυρζαδὶ 
ἰλο τοΐίουθῃσο ἰ0 96808, ἰ 6 ΟΕ νὶδὲ, {δὶ8 18. δἰβὸ 
τοηἀογοὰ πΘΟΘΒΒΓῪ ὮΥ 86 Ἐπεροεδιου ἀπό, νιοὶ 
ἱπάϊοαίθδβ ἐμ Ῥσορμοί-Βροδίζοσν, {89 Ῥϑσϑοι οἵ (80 
Μαβίοσ, ὁ. ὍΠΟΒῸ ΠΡΒ ὑμ6 Αροβέϊθβ βδῃρ 88 
ἘΘΆΥΟΥΤΒ δηὰ ἀἰϑοῖρῖο8. Φ0.Π ὯΒ68 
6. Υἱἱἱ, 26, 40; χν. 1δὅ, Ὀυϊ ὑ86γὸ ἰἰ 15 ἐδο ΔΙῸ 
ὙΠῸ ΒΡΟΔΚΒ δηα μ6 ὅθ) ὙΠῸ ΒΘΒΓΤΒ; {18 (παρὰ) 
ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἰ{π6 ὨΘΑΥΠΘΒΒ, ἐπ Ὀθίηρ ἰοχείμεῦ, 
δὰ δα ἴο 6 υϑοᾶ τ δϑη ἐμ βοη νγαβ Βϑδυῃς ἰδ 
Βαίμοσ, ἐμὸ οἰδον (ἀπό) ἀδηοίθϑ ἀΐβίβηςθ, δηὰ 
οουἹὰ μαγάϊγ βανθ Ὅθοη ὑδβοὰ ἴῃ (ἢ6 αἱοτγροϊ οὰ 
Ῥαββδβεβ; παρὰ Ῥοϊηίβ 4180 ἰο ζδι):)ατῖγ, ἀπό 
ΟὨΪΥ ἰο ἀογί ναί οη ἴῃ σΘΏΘΣΤΑΙ. αὐτοῦ (ἀἰδποίοδ, 
ΐΙῊ ΤΟογοηοα ἰο Υ. 8: τοῦ υἱοῦ αὑτοῦ, Ομ γιδὶ; 
6 δβδβουίίοη ἐμαὶ αὐτοῦ, ἃ8 αἀἰβιϊ συ δηθὰ ἔγοιι 
ἐκεῖνος, ΜΓ ΕΙΟΘΕ ΔἸ ΔΥΒ ΓοΪδίθβ ἰο ΟἸτὶβί, ἐπ Ὁ 
ΤοΐοτΒ ἰο ἰμ6 Εδίμον (Ῥαυ]υδ, Βαυτηγχατίεη-τα- 
ἦναι 18 ἰῃοογσγοοῖ. ΤθΘΒθη86 (θη ἰδ: Ετοτῃ Ηΐπι, 
{86 ποαγδίθ ἥοη οὗ αἀοα, τ ΒοΙΩ τγὰ Βαγο ᾿ιοδΊά, 
οἰο., Υ, 1, τὸ δᾶυϑ σχϑοοϊνϑα {π6 χα 588 ρ6 ΟΟὨΘΕΤΏ- 
ἴῃς αοἄ (86 Εαίμον (Ὀὐδιοτάϊοοϊς, Πα. μ6γ). 80- 
ΟἸ 8, ὙΠΟ ἰλῖ65 ἰδ γοϊδίϊοι οὐὁἨ οα ἀπηὰ ΘΟ γὶδὶ 
ποὶ 88 σοη)ωποίίο ἐδδοηίΐθο, Ὀὰαῦ ΟἸἸΥῪ 8.8 σοΜ͵μπεϊϊο 
υοἰμηίαί(8 εἰ τεγπι αἰΐαγαπι οπιπέμπι, ἀπᾶογϑὶδη 
α εο εἰ Ολτίείο, ἵ. 6.,ὄ « )εο ρὲτ Ολγίδίωνι, (5 
τοργοβοηϊξίης ΟὨγ δῦ 85 ὑ8 6 ΤΊΘΣῸ ταθάϊδίογν πὰ ποὲ 
88 {10 δι ΠΥ οὗἨ [16 ᾿ηθβϑδ ζῶ. 
Απᾶ ἀπδοιηοθ ἴο γοῦ δεϑίῃ.--- Χοσὶ ἰο ἐμ6 

ποΐθ οὗ ΕΤΑΒΠΙΙ8, 8388 αυοϊοα δύογο, τγὸ οἷἑο (89 
δα πι γ8 10 Θχροβί(ου οὗἨἩ Βϑηροὶ: ““ΟΥΩΣ 8 οτό 
Ολνιδιὶ κι ἀγγελία ἐαπὶ ἀροϑίοἱὲ ἀγγέλλουσι ; πᾶπ 
ἀγγέλιαν αὖ ἴρδο αοοερίαπι τεσάμηϊ δἰ Ῥτοραφαηί.᾽" 
ἀναγγέλλειν ἴΒ ποὲ ὀχδοιγεεἀπαγγέλλειν, (δ Ἰδέ (6 Ὁ 
ἀφηοίθβ ἐο οοπίέπεε ἀππομποίπο [Τί μον ἰ0 ὉΘΔΓ 
ἐἰάϊηρθ ἔγοτα. ὁῃ9 Ῥϑσβοῃ (ἀπὸ) ἰὸ δποίμες--- Ν.}, 

,. 
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ἐδο ΓΟΥΊΏΘΡ ἰ0 ΔΏΠΟΌΠΟΘ ἀπόιρ, δαοῖ, ασαΐῃ, 88 ἴῃ 
Ψ80. ἱν. 26; χνὶ, 2ὅ, ψΘΡῸ, ΒΟΎΘΥΟΥ, ἀπαγγελῶ 
ἦθ 86 ΣΌΣ διιϊδοπίδο γοδϊηρ. ΑΔ ον [Ποχὰ ὁ0Π» 
τοτϑοὰ τί {πὸ Ηγγορμοθπίοῖδηι. ῬΟΙΩΔῺ 88 {86 
Μοδοθῖ ρον οὗ αοα περογίησ τ δὺ 86 ΕδίδοΣ μαὰ 
ἰοϊὰ Ηττα Ὀοΐογο, 80 ἐδο Αροβίϊθβ γερογὲ πἢδὶ ἰδ9 
Ἰωοτὰ δὰ ἰο]ὰ ἐβϑτὰ Ὀθΐογο (7:0. σχ. 21). 
Θοᾶ ἐκ ᾿ὲρῆ!ι.---Τῖθ 18 ἐπ 9 βυθδίδῃηοθ οὗἁ 86 

ἀγγελίας. Βαὶ ΟΒγδβι ἀϊὰ πο ΒΩΥ͂ 80, Δ] πουρὰ Ηθ 
οὐ οὰ Ηϊπδ6]7 ἐδο ζίσλί, ὅπο. χὶΐ. 12: χν. 46: 
διὰ δροᾶχο οὗ ἐλ ολγεπ ο ἰδὲ σὴς (Το. Υἱ!!. 
80), ΟΥ̓́Θ Δ5 96 πι05 χοίοσε ἰ9ὸ 9 2 λέν 97 ἐλὸ 

ἰσλίε, τῶν φώτων, .88. 1. 17, 8660 {πῃ 8 ποῖθ 8ΌΟΥΘ 
αὐ ἰοοΣ. Βαὶ Ομ γὶδι, 88 (89 Κβοῃ οὗ αοά, ἰ5. ἀπαύ- 
γασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὑτοῦ 
ἰκώῳν ἰ, 2), διὰ ἐὲδ 1 8 τ Βο ἢ Φ08η διὰ ἷ8 ζ6]- 
ΟὟ Αροβέλεβ (γΥ. 1) δ ᾿οδγὰ, βϑοὸὶ δὰ ρασοὰ 

80 ἴμαὶ πὸ Βαπι-ἰοία] διὰ δοηίσο οὗ ἰδ9 
Ἰοοαδᾶρο οἵὗἨ Ομ τβὲ, 86 γ}}} ὃ5. Ηΐδ ῬΟγβΒΟ} 4] σηδηϊ- 
[εοἰαϊϊο δηὰ νυουοϊδίϊουι 18. {Π0 868}ν, ΤΑΥ͂ (ΣΌΪ 
ὯὈθ ΟΣῬΤΘΘδΘα ἰὴ {δ 9 τνοχὰβ ““ Οοα ὁ 71σλί." ΟἈγὶδὶ 
ΥΟΥΘΔ5 ἐὶϑ, Ὀπαὺ πΠῸ ῬΒΣΙΟΘΟΡΌΟΣ ἰδ δΌ]ο ἰο πα  ; 
που ΟὨτὶβὲ ἐμ6 ττίδο τθὴ οὗὁὨ ἐδ ψγοχ]ὰ Ῥᾳ88 ἐξ 
Ὁγ. 1 18 ποῖ α Ἰἰρθ, 85 ΓΟ ἰγδηβ]δίοβ, δ ἱΐ 
8009 ΡΟ οἶμον ᾿ἰκη 8 Ὀοδίἀθ δηὰᾶ ουἱὶ οὗἢἨ Ηΐηι. 
1.0 Βοίησ οἵ αοὰ 8 κι. ΝοΙΈΒΟΥ 18 ἐξ ἐπὶ ἐλδ 
ἰσλιί, δ 1 ἴθ θΥῸ ΟὨΪΥ Βυγτοπηάϊπρ Ηἶΐπι, ΠΟΥ Ὁ 
ἐλ σὰ. Ἡ ἴθ ποὺ φεουπάμπι δἰην ἐσέπεηι (ΒῈ]- 
Ἰκον), Ὀπὸ δεοιόμπε φδείαπίίατα. Ἰάρμΐ ἰ8 ΗΪΐ8 
κεγιηοπὶ (Ῥπ. οἷν. 2); Εσοκῖοὶ (615. '.) δὰ Ηδθδ- 
Ἰὰκ (112, ὃ, βΒα4.} ὈΘμο᾽ὰ {10 ΦΊΟΥΥ οὗὨ ἰμο Τοτὰ 88 
ἔχα, ῬΌγο δοὰ Ὀνρηῦ δὲ Ἰἱγῃιπίης. ΗΕ ἰ8 ποί 
οοἾγ ἐμο ἀιλοῦ οἵ Ἰὲκύ, ἰο τ ϑπὶ Ὀοΐοη 5 Ηΐϑ 
ὅξει οτεδίϊτο ἴα: ( 6ῃ. ἱ. 8), Ὀπὶ (6 Σίεέλεν ο7 αἷξ 
ἧσλέ (788. ἱ. 17), ἃ πυϊχγ Βρῆθγο οὗὨ ᾿ἰρὶνε δὺγ- 
τοβοὶδ Ηϊα (1 Εἶπ. υἱ. 16); δπὰ (9 χιδυυθ]οῦ8β 
Ἐφδὶ πβογοὶπ ΟΠ τ δι δὴ γγαῖκ ἰ8 ασἀ᾽ 5 (1 οί. 1ϊ, 
9).. Ὑπὶθ βουίθεησϑ 5 Ῥ81.8}101] ἰ0 {86 δΘΏΪΘΏΟΘ: 
“ Θοά ὦ Γουε᾽ (οἈ... ἵν. 8. 16), τ ἐδ ἐμ βαῖαο ἴμη- 
ἀδυνοπίδὶ ἱπουρπὶ, Ιου ἴῃ ἐμ ὁη9 ἱπβίϑῳοθ 
(86 αχργοβδϑίου 18 ἄσυγσαιϊνο, δπὰ ἴῃ ἐμ οὐμον 11- 
ογδ], διὰ πΠ0 ἄρσυγδίλνο χα ργϑδϑίοι ἸΔῪ8 ῬΘΟΌΪἑΔΡ 
ΘΏΡ Β4518 ΟὉ ΟΠ6 δἷἀθ οὗ ἰῆ6 Ὀἰνίπο Βοίηρ, δηὰ 
(818, οἢ δοσοπηὶ οὗ [1160 δη 1}. 6815 ἴῃ ἐπ 70] ον ες 
ΥΕΙΒΟ5 {(τν, 6ὅ-10), 19 8130 λοϊέπδδϑ, ροσίδοὶ ρυχο- 
πΟδπ, ὈὰαΐῚ ΠοΟί ΟΙΔΗΪΒΟΐΘΏ6Θ, 88 ΟἰἝΙΟΥ χηδἰ ἰδ ἢ 8, 
ΔΙ Ποῦ ρα ἰῃ ΤΉ 8}. ἱϊ. 22 Ἰχαὺ 158. 1110 βυτθοὶ οὗ (Π6 
αγμπηϊδοίθηοθ οὗ αοἂ; ὁ δ ἱποϊυὰθ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ἰ86 σίράοπι οὗ αοά, [ΑἸοσὰ:---" ΟΥ̓ 811 τιδέον δ] 
οὈ͵θείδ, Ἰχηὺ 8 ὑπαὶ το τποϑὲ θα βῖὶν Ῥ6 8868 
ἰπίο δὰ εἰ 9 8] ργϑάϊοαινο σι που ουθα (86 ργο- 
0688, ἰῃ ΟἿ {μοιραὶ, οὗ ἱπίογργοίδίίοη. [1ἐ υπὶ το 
ἴῃ 5017 ῬτΣ] γ, 8πὰ ΟἸΘΑΥΠ688, δὰ Ὀοϑυίγ, δά 
ΕἾΟΥΥ, 88 ἼῸ οἴ Ὁ τιδίθυ αὶ οο͵οοὶ ἀοοβ; ἰξ 15 {9 
ΘΠ  ἸοῺ οἵ 411} τιδίου δὶ 118 πὰ στον δηὰ ἴογ. 
Αβὰ (δ δρρ! ἰοαιΐοι ἰο αοὰ οὗ βιι 6} α Ῥτοάϊοαίἷνο 
ΤΕΘΌΪΤΟΒ Π0Ὸ ἰγδηβίοσθησο. Ἦο ἷἰβ 1 ὐκχπι, δηα ἐδ9 
ἰουπίδίη οὗὨ Ἰἰκιιὶ παιδίου] δηὰ οἰ μοὶ. [π (89 
9ὁη0 ψου]ὰ, ἀλΥ ΠΟ88 15 (0.0 ΔΌΒΘΩσΟ οὗ ᾿ἰρδι; ἱπ 
(80 Οἰποῦ, ἀδυῖτ 655, πί γα ΒΥ̓ΌΪπ 688, ἀδοοὶὶ, ζ8186- 
μοοΐά, ἰ5 ἰπ6 ΔΌβϑησα οἵ αΘοὰ. ΤΏΘΥ ΜἘὯῸ 8.0 ἴῃ 
ΘΟ 0 ὙΠῚ|ὼ αοά, δηὰ Ὑαῖὶκ Ὑὑἰι1} Οοα, ἃτα 
186 Ἰίκῃι, δῃιὰ τγαῖκ ἴπ (μο Ἰχμι."--Μ.} ᾿ 

Απὰᾷᾶ ἄκεϊειιθδα ἰῃ ἘΠτὰ 15 ποσ 9 νυ ῃδῖἴδο- 
ονο:.-- ΤΙ βοσοπὰ πορδῖῖνθ τ οπιῦα;, δβἰδίοα 
τι ππδσ Κοὰ θυ ρα βἷ8β (οὐκ ἔστιν οὐδεμία, δβἷταῖ]δν 
ἰο Φοδβη χυ. ὄ, βε6 ΤΠ πο ΣΡ, ἢ. ὅ21. [“ΤᾺ 6 ἔτο πὸ- 
δαϊϊοηδ ὑσοάυσο ὁπό ποραϊΐου, τσ '5. ἢ} 6 ἸΏΟΣΘ 
ἰτοαπθηΐ 6880, 8: ΒΟΤΎΘ, ΟΥ̓Κ ΠΑΙΥ, (0 ταδ κα [86 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ πορδιϊος ΠοσῸ αἰδίποὲ δυὰ ἔοσοὶ]ο, 

84 ΟΧὨΪΟΪ: {86 Βοηύθῃοο 88 ποβϑίλνο ἴῃ Δ]} ἰΐῳ 
Ῥεχίβ.""--- Μ.}}), τούθοίβ ΔῺΥ δηῃὰ ΘΥΟΣῪ ἀοΥ κυ 688, 
ἐ. ἐ.γ) ἸΤΩΡΌΣΘΗΘΒΒ [ΟΥ̓ ΒΌΒΘΠΟΘ οὗ 8]} δαταϊχίυγο.--- 
Μ.]. Οσθσουμηθῃ 8 : ἦτοι τὴν ἄγνοιαν, ἢ τὴν ἁμαρτίαν. 
Βαίῆον Ὀοίὰ: ποὶΐ ποῦ δὴ υπέχυϊῃ ΟΥ 8 Ἰΐθ, ὩῸΣ 
ΒῺΥ Β18 18 ἰὴ Ηΐω. Τὸ {10.688 οὗ {86 χοΐδυθηθ9 
οοπίδἰηθαὰ ἴῃ 88 ὀχργοδβίοσι δ Ὀσουχηξ ουἱ ὮΥ 
Ιουΐμιβ ἴῃ [86 ΓΟἸ]]ΟΎΗ ΚΣ ραδδβδρο οἰ(οὰ Ὀγ ΗΌΐΒΟΣ: 
Ἔ δι8 ἴωχ ὁδί, φεΐα εἰαγιδείπιθ δὲ ἔρϑωπι ραγοϊρίξ, οην- 
πίαφια ὅι δὲ ἵἴρεο, υἱροία »γὔπα εἰ ἐρείφείπια, υογίίαε; 
μία διημηδ δοημδ, αα διηηπια εἰ ἰρεϊδείηνα δοηῖίαξ; 
"Μαρία σδεσυε υἱἱα ἐπέφωυϊξίαίο, γδίμια δὲ τεοίμα, φωΐα. 
͵7οπε οπιηδδ ἰωμοὶ ἐπ αἰνέδ, ἱ, 6., υοτί αἰ αἰφμα υἱγίι (δ, 
ποη. δοΐιηι ἐϊϊιεϑίγαἩ8 πιαπίοπι, ἀοοεπδαυς φυϊα ἀσεπάπμηι 
δί(, ϑεγια οἰΐαηι Ορέγαῃδ ἐπ ποδίϑ, οὐ ἀρσοπια οἴ 810 
γασὲλδ δωΐδ ἐἰδεγαῃδ τεδηΐεα αὖ ἱσπογαπίίδ ἱεπαδτὶᾳ, 
»υγφαπ α ρ»γαυϊίαίε υοἰμηίαίον.᾽"---ο0.1ὴ᾽8 ΒΡοου δ- 
ὑο0 ἢ ΟΣ πιγβίϊοϊθιη ἰ8. 80 ὑβογοῦρ]Υ οἰ 168], ὑπαὶ 
Ἀλ6 ͵8 8016} δοποοσποὰ τὶ ἢ 86 Ῥγδοίϊσαὶ νοσεῖς 
ουξΐ οὗ ἰμὸ ἰσχυδ: “αοἀἂ 5 Τἰριὶ.᾽ ΑΔ 9 60ῃ- 
ποοίδ ὑμὲθ βοῃ(ἐτηθηὺ τυῖτ ἐμ ῥγοοοάϊηρ ὮὉΥ καὶ 
ΠΔΙΏΘΙγ, ἰδ ζ6]] ον Βἷρ τὶ} ἰλΔ9 Εδίδποτ δμὰ ἰἈ9 
505, 80 δ ἄθγ9]0}8 ἐϊοὸ πδίῃσο οὗ ἐμῖδ ζθ] ον 81. 
118 ἷπ {86 βϑαυοὶ (Υ. θ-ἰ. 28). Νον, βίῃοϑ ἰμ9 
πδίατο οὗἉ ὑμῖ8 ζ61οτὙδιὶρ δηὰ οὗ ἐδ Ἰἰΐο ἱπ ἐν ἀο- 
Ῥοπὰ Ὅροι ()8 πδίυχο οὗ 160 Βδίμοσ, πὸ Ὀθχίηφ 
γἑ0} (86 Ἰοδάϊηρ (μου σε ἣν δ) διὰ ψὶι Σοίθσθη 99 
[0 ΟΥΤΟΥΒ 'π ἃ βΒοῃΐομοθ οὗἩὨ ἐνγο ΘΟ ΓΒ, ἐδ 6 010 
Ῥοδίεἶνο, ἐμ6 οἶβὸσ ποραῖτο. [Πυΐποῦ: ““Φ90088 
ῬΓΟΡΘΟΕΙΥ͂ τα ῖκθα ἐμὰ ἔχῃ ἐμοὶ ἀοὰ ἰΒ Τἱρμὶ, 88 
ἐδο ΟὨἱοΥ δυρδίδποο ὀζ ἰμὸ ἀγγελία οὗὨ Οεχὶδί, (9 
ϑέδγίϊρ- οϊπὶ οὗ ἷϑ ἀθυθϊοριηθαὶ; ἔος ἰὺ ἴδ ὑΠ9 
οϑβϑῃ!ῖ6) Ὀδεΐδ οὐὗὁ Ομ γὶδιἰδηϊγ, Ὀοΐ 88 ἰοὸ 16 οὉ- 
θεῖτο δὰ βυδϑοϊϊνο δυδδίδμοο, δηὰ ἱἰ ἱπυ Οὗ 8 
οί ἐμὸ δοπδιυυπιρκδίΐου οὗ δβὶπ δηὰ δ γοἀοερίΐοι 
ἔγοτῃ δίῃ ὉΥ ὑμ9 ἱπσοδσπδέϊομ δὰ ἀϑδὶὰ οὗ Ὁ σἰδί: 
Ὀοδ 086 ποοϑϑδὶεν οὗἩ χοροῃίδποθ διὰ ζαϊξ δηὰ 
{89 ΤΟΥΔῚ ῥγοδϊθμι οὗ (6 ΟΠ τἰδιΐδη 1116." --Μ.} 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Ἡοποίλεϊσπι απὰ ἰλα αδεοϊμία Ῥεγεοπαΐ ἐχίϑίεμιοθ 
97 Θοὰ κτὸ πἰϊὰ Φομη ἱνο οδμὶοῦ ρΡοΐπίθ, το ἢ 
ΤΩΔΥ Ὁ δἷβο ἰἀθπ  βοὰ κόγθ, δἰ ἐμοῦ 0π0 549 ΟὨ]Υ 
8 Ἰηδάθ ρῥχοιιϊποηῖ. ΟΥ̓́ (86 ἔπτο βοῃίθῃοοϑβ, “"αοά 
ἴ6 δριγιι" (Φολπ ἷἱτν. 24), δπὰ “Οοά ὦ Ζουο"" (1 
ΖόΒὴ ἰν. 8. 10),---ἶῖθο όσον ἀθποίϊρ (86 Βοίῃρ 
οὔ αἀοἀἂ γλγείεαϊίν, {πὸ Ἰαίζον οἰἠϊσάϊψ; {80 ΤΟΥΊΩΘΥ 
ἀοβοσι δίης ὑμ6 πδίυσο διπὰ βιιθβίδῃσο, (86 Ἰαιίος 
10 ομδασδοίοσ οὗ 6οα,---ἰμ ϑοσοπὰ ΟὨῪ 111 αν 
ἰο 6 σοπαοροίοα τι ἔπ βοπίθῃσο, “ Οοα ἰ Ζρλι,᾽" 
διὰ {μὺ8 Ὀ0 ζυγοῦ ἀοῆποα ὉΥ 8 ἸιϑίδρΒοσῖοδὶ 
οχρσϑϑείοη. ϑιρέγ δπὰ ζουδ ᾶτὸ ἱπά οϑα οογσοὶδ- 
εἶνο Τυπἀ δι θηί4)] ἰά46885, βίηοα ϑρίγηἑ ἀϑῃοὶθβ “ἔσθ Θ 
ΒΟῚ ΣΕ ΔΊΟΥΥ ἴῃ 860]}-οοηδβοϊουϑηοϑβ δῃηὰ βροριϑῃο 
ΟΥ̓́ ἃ Βυ δίβηιΐα} ΤᾺ] 688 οὗ Σ68] υἱἱδὶ βου ΟΣ," 
δηὰ Ζουδ ““ἴτοθ 86]1[-δ τ μἀον (8 οοηδοίΐουβ δηὰ 
ἰπομ θη 8] δοπβογυδέϊοι οὗ [86 οββοῃίίαὶ οὐ σὶ 8] 
ἀοιογταϊηδίθηθδθ οί οὗ ομοδοὶ δηὰ οὐἤἁἩ οἰ ουβ᾽᾽ 
(ΡΙ1||). Βυὺ (86 ρΡδγδβο ""“Οοά ἐς Ζῖσλι,᾽"" ἀθοϊατοα 
ἢ 8 ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΥ οὗἨ αοὰ ἰο 411] ϑεπβαουβ υγϑη δ᾽" 
[ΕΟΕΙΟῚ 186. Βο] 688 οἵ αοά, ἀπὰ ἰμ8 ἀσῇῃεΒ. 

Ὀτίμου {ἢ Θμδγδοίοσ οὐὁὨ Θοὰ, Ηΐβ ζουε, δῃὰ {μὲ8 

88 ἃ λοὶν Ἰμονο, 8110 1ὲ ΘΔ Ὁ165 ὯΒ ἰ0 [80 189 
Τουε 97 αοὐά 88 σομπιθτο δίῃ ρ᾽ 8180 {8:6 Θοπαπιπλ- 
οαἰΐου οΥ Ηΐ8 Ηοϊΐποιβ. ΥΘο πδὺ δϑὰ, “ αοα 18--- 
Θίθυ 8) 1,126 (τ. 20) 88 8 σογτοϊδέϊνθ, 8ὸ ἴμαΐ Ηϊ8 
Ιονθ 88 τν9}] 88 Ηἰβ8 Ηο)ἶπϑβϑβ δῖ ᾿ἷνο. ζ7Άεγε ἐδ 
ΚΟ ΜΑΧΝΕΒ ὁ7 ἀατάποι πὶ πα. Ηρ ἰδ ποὶ 8 ἀοὰ 



δ0 

ἴῃ Ῥγοδοβδ οὗ Ὀοΐπρ οοτμΐπρ ἰο ΗΪπιδοἸΓ πὰ (Π6 ἷ8- 
[ΟΥῪ οὗἉ ογοδίζο, ὑπὸ του] ΟΥ ἷπ ἴδ βρὶγτὶΐ οἴ 
ΤΑΘη, 85 ῬΊδίο τπυδἰηἰδῖηδ: Ηθ 18 ὀροσδενθ ῬσΐοΥ 
ἰο 81} (μα ὕλη οὗ Ῥ]αΐο, οΥ {86 ἀαγτὰ ὕγσγιπα οὗ 
β΄. ΒΟ Πρ, 85. 8 86} }- οοῃβοίουβ, ΒΟΪΥ, Ἰουΐηρς δὰ 
Ἰνης αοα, ΝΟΥ δδ5 βἷπ, ουἹ], 115 οὐ ζὶ 8] Ὀορὶπ- 
πίη ἱπ Ηἰἷπι, δ νγὰϑ ἰδυρηῦ Ὁ. ἰμ6 αποδίϊοβ ἴῃ 
ἐδοὶν ἀοοίΣηα οὗὨ οπιδηδίΐουβ. [ἢ ογάδιυγοσί: “ἃ 
Βοηΐθ 6 Ορροβαά ἰο ὑμο ἜΥΤῸΣ οὔταοδὶ οὗ (9 6 ο8- 
ἐΐςβ, Ὑΐὸ δβδοτίοα {πὸ οσχίβίθῃοθ οὗ ἕωο λοδίϊϊ 
Δ εἰ(ἴο5, ὁ ἃ αοὰ οὗὨ ζίσλί, (86 οὐδὸν οὗ δαγζηξεε. 
ἸγϑηθοῦδΊῖ., 28. 28, οἐα ατϑῦο. ἸΤδοοάοχοί, Πατεί., 
͵7μὖ. »γαηι. Ἐρίρηδη., ἤγεε, ΧΧΥῚ., οἷ. Τιιὶς. 
Ἡτεϑ, ν. 84: ποίϑ ἰπ ἢἷδ Οοσηπιοπί. οἢ Φόδη ἱ. δ; 
δηὰ ΒΡ. Απάσγονοβθ, 111., ὑῃ. 871-876. ΑἸυχγοϑί 
4}1 (η6 αποκίϊοθ δἀορίοα ἐμ ἐβϑοσγ οὗ ἀμαϊίδηι, 
ἀονίνοα ἴγοιαλ {6 Μαρίδῃηβ, δὰ δἤοσνγαγὰβ ἀθ- 
γοϊορθὰ ὃγ {μ9 Μαγοϊοηΐίεβ δπὰ Μίδηομθθδῃβ."--- 
Μ 

. Οοὐ ὦ 7 σλί--τασιδῖ ποί 9 ἐδ Κοῃ 88 ἃ ποίϊοο, 
ἃ ἰχυ ἢ τὰιϊπουῦῦ τοδὶ, 6 στοδ!ν Ἡἱιμοῦὶ ο68- 
οἰθμου. ΑΒ (δμὸ βοῃίθῃοο ““Οοα δ ϑρέσι.᾽" (“οδη 
ἦν. 24) 5 ᾿ἰτητλθαϊοίοὶυ ἔ]ονοὰ ὈῪ ““8πὰ ἐδοδθ 
ἩΐῸ ὙΟΣΒΒρ Ηΐπι, πιυδὲ ΟΣ Ηΐπ ἱπ βρὶσι 
δηὰἃ ἰπ ἐγαΐ,᾽" κὸ ἐπὲβ βοιίθποο πσδὺ δ Δ ΚΘ 88 
8 Ῥσὶποΐρῖο, [π᾿ δρΡ] ̓ οαίῖοι οὗὁὨ το ἢ .16 σοπίδὶποὰ 
ἴῃ ἐδὸ δοαιο]. Τμ6 βοηίθῃοθ ἰβ ἱμπγουρη δηὰ 
ἐπτρουῃ οἰ ῖοαὶ δηὰ ργδοίῖοαὶ. Φ08η πϑηΐβ Ὧ0 
βοΐϑοηοο τὶϊβουαὶ ργϑδοίϊοο. Ηθ ἀοδδ ποί 810 δῇ 
6] ὐοπτηθηΐῦ οὗ (π6 ταἰπὰ τἱμουῦί ἃ οΘοσχοδροπᾶ- 
ἴῃς Ὀΐ88 δῃὰ νυνί γίηρ οὗ ἐπὸ Μ1}}. 

8, Τηὸ απραδίΐοι ““λεποα οοπιόδ δίῃ, ευἷἱξ ἰπῖο 
(6 ποτὰ ἢ (16 ΑΡοβί]ϊ6 βοῦὸ ἀθοϊδβ Ὑδὺγ αἷδ- 
εἰποῦν ἰῃ ἃ πορδίϊνο ΤΌΥΠα : ἐπ πὸ ουεπί ὕσοπι Οοάα. 
Ετν1] ἰπουρὴ οοπηαίε, ἰΒ ποὶ οο-ογοαίδα, 

4, Νοιμίηρ πιυδὲ δ ἰδαραη οΥὁἨ δηπουπορὰ ἰδ αὶ 
ἀοοβ ποὶ γοδὲ ΡρΟσ ΟΣ ἀοοθ8 ποὺ δρτθοὸ ὙΠ 89 
ἐοδεϊ ον οὐ Ομ τῖδί. ΤΉ 086 Ὑδο Ῥγοίθηα ἰ0 κὸν 
οδίοσμδὶ σαὶ ΕΘΝ τ κοί ἦγϑο, αὐ δογομὶ Υσοτα 
Ἠΐμ, ἀο ποὲ Κπον 1 ὈοίίοΥ, δπὰ δ’ μοί βδοσυδῃηίδ, 
Ὀυΐ δάνοσβδυῖθδβ δια γ006]8.---ὖῷ 16 δὲ 0006 44»οε- 
ἐοϊέοαϊ δὰ Ττοίεδίαπέ ἴο σο Ὀδοῖ ἰο ἐπ θορίποΐης 
οὗ {86 αοκροὶ πῃ Ογίδί, Ὧι ΔΓ6 τυ ΠΟἢ ΤΟΥ6 (ἢ 6 
Αροβίο!οαὶ Ομυσοι ἰδαπ ἐμο ΟμΌσΟΙ οὗἨ Βοιηθ 
χὰ 18 οἰ αἰτηβ ἰο Ανροβίο]οὶίν. 

ἩΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Οοὐ ὦ 71άσλὶ. 1. ΒοποΟ ἂο γοὰ Καον ἱ{7 2. 
ὙΠαὶ ἀο68 ἱξ τμοϑηῦ 8. ὙΒΙΙΔΟΣ ἀοοδ ἰΐ ροϊπὶῦ 
.---χοαίονον τιν δηὰ ἐσθ Υἱονβ γοῖϊ ἸΏΔΥ ΒΑΥΘ 
οὗ ἀοἀ (6 Εδίμον, γοῦ αν ἰθθτι ἤγοπι ΟἸ τ ϑί, 
ὯΟ Ιηϑίίου ὙΠΟΙΒΟΥ 8 ΤΠ ΘΒΒΘΟΏΡΟΙ οὗ βδ γαίΐοη, ἃ 
βοσυδηΐ οὐἵὁἩ 86 Ομυτοῖ παν δηπουποοα ὑμϑῖὰ ἰὸ 
γου, ψΒοῖμον ὑμ 6 Ὁ τό γο ἰο]ἀ γου ὈΥ͂ ὙΟΌΚ ἸηοΟΥ ΠΟ Σ 
ΟΥ σοτησηοηἀοα ὮὈΥ ἰδ δουη86] οὗ 8 ὑγί θη, ὙΠοίΠΟΣ 
Ομ νιϑιδη μδηὰβ Ὀσουσαῖ ἐποπὶ ἰο γουὺ πῃ ἐπ Β10]9, 
οὐ ἰ86 Ηοὶγ Θ]ιοβὲ οχοἰ(θα θὰ πὶ γον ποατσί.-- 
Νοιπίης κἰαδάθῃβ 86 Πποασίθ οὗ ἸΏ 006 [80 
Ἡχμῖ; Ὀυὺ ΠΟῪ αᾶΥθ 1Π00 δουβοὰ ἰμ6 οτὰά δπὰ 
ἀορτίνοα ἰἰ οὗ 18 θοδὺ ρμαγί, δῃὰ (σὺ ἰοὸ πιδῖϑ ἰΐ 
οἰΐπιο ἴῃ πὶ Ὁ ΠΟ] 1685 ἰὰ ἱμουχῃί, ἰὰ ποτὰ 
δηὰ ἰπ ἀε664|---Το πουϊ᾽ 5 Ἰχιιὶ ἀδΣε]ο5 ψἰϊουὶ 
ἐϊΠΠυταϊπΐησ, δυΐποθ πὶϊπουῖ ῥὑγοαυοίὶπῃρ ἃ βρυίης 
πὶ ὈΪοΒβοίαβ ΟΥ 8 δυϊαπιπ Ἡὶὰ ἔγιϊ.- -- ΤῊ 
ΜΟΥ] 8. ̓ἰσμς ΠΙΔΥ 09 υδοῦι], Ὀυ]]ὰ γοὺ ἴπ ἐμ18 
Ἰ126 Ὀνγίάρσεβ οὗ οπου, Ὀσίῃρς υθδίββ ἰοὸ αν ϊδὶβ 
δηὰ ἔαιηο ἰο (89 νεῖδο, τηδῖχκο δοοουηί οὗ ογὰϑγ ἴῃ 
πο Ἰαμὰ διὰ ἰπ ἐδ βίχοοίβ, σούοῖοθ ἐμὸ μοαχὺ ἰῃ 
[86 βοοΐδὶ οἶγοὶθ δη ἃ σϑίσγοβθ {80 σαϊη, Ὀαὺ 6150 

Ἵ 

11{ΠῈ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΞΤΙΙΕ ΟΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ Ζ5Ζ0ΗΝ. 

ὉΠ οΙτηΐῃθ δηὰ ἀοδίσου ἐπθ βδιγαιΐου οὐ γ0ιν 
δοιὰ]. Βαὶ 1 οδπηοῖ ΟΔΥΤΥ 8 Βμῖπο οὗὨ ΘοΟῃδοϊδίϊοα 
ἱπίο (86 πἰρΗΐϊ οὗἁ Ἰἰΐε, 8.1}1 1688 ἰηΐο {86 πῖχδι οἵὗ 
ἀδϑί: 1 σδπποὶ μοῖρ ἐΐὸ 8δοὺ] ἰοὸ πὰ }ὸγθ διὰ 
(86 119 τ ἈΪΟΝ ἀθδίἢ οδηποὺ ἀσδίτογ.--- 6 σου] 8 
Ἰρδὶ βοὶβ 11κὸ (6 5ὺπ ἴπ {6 δ; Ὀαὺ (86 [ἐχδὶ 
ἩΘΟΝ 18 αοὰ ἰπὸ Τιοτὰ, διΐϊποβ ὑμβγουρ δ} (89 
πἰσδί οΥὨ βἷπ, οἵ )1ἴο, οὗἨ ἀοδίῃ.---- ἼὙὙ ΘΎΟΙῪ Ἰἰχδὶ, 
ὙΠΘΙΒΟΥ αοα Ὁ ἰπ 1(.---Ἰ Ηδ, 80 Ηοἱὶγ πο, ἰ5 
δΌΒοῃϊ, (μα Ἰριξ 18 πο ᾿ἰραῦ γοσ ἢ οΥ̓͂ ἰῃ 6 πδα, 
Ὀαυΐ ἃ [4]50 ΠἸχμί, 8 ν1}1-ο᾽-[Π6- Ὑ]18}.----)ὸ ποὶ Ἰοοκ 
ΤῸ δαϊ ναϊϊοῃ ἴῃ δὴν ᾿ἰμὶ οὗ βοΐθῃοϑθ οὐ οἰ τ] σὰ" 
(ἴοι, ἱ7 1ὲ ἀδηΐθα ἐμ6 ΒΟΙΥ Ἰῖρς. ΘΔΣ οὨΪγ (80 
ἀδυκηθδδ ἰῃ ἩΒΙοΝ αοἄ (86 ΕδίθοΥ 18 ποὺ Γουπὰ, 

ΞΥΑΒΚΕ:---Τ ΔΟΒΟΙΕ ΒΒ ου] ἃ ποὶ ὈΓΟΠΟΌΠΟΘ ΒΕΥ 
ἰδίηρ ἱπ ἐπίῃ ρα ̓ να Ὀυὺ ἐπδὲ το ἢ ἘΠΟῪ Βδγο 
Ἠοαγὰ ἤγοιῃ ἰ116΄ ᾿οχὰ ἴῃ Ηΐι οτὰ : ἴ0᾽ 1 ἰδ 
Αροβί]θβ {βϑιβοῖνοθ ΟΓΘ ΑΥΤΟΪΥ ἰἰοὰ ὮΤ ἰΐ, ΒΟΝ 
ΤΑῸΌΘὮ ΙΏΟΣΘ 8.6 {ΠῸΥ Ὀουηὰ ἴο οἶοδγα ίο ἴ Τ|}ι6 
{πουρ δ οὗἩἨ πιδη, Ὀοΐηρ 1741110]0, ΔΓ6 ποὶ βιδοϊθαὶ 
ον (10 Τουπάδίΐοι οὗ {80 ΓΒ. ἢ. ---Βοσδυβο αοὰ ἰδ 
λαμ, δπὰ 'π Ἡΐτ ἰδ πὸ ἀΔΥΈΠΘΒ5 Ὑδίβοσυου, ἰὲ 
ὶβ ὙΠΟΪῚῪ ἱτὴ ΡοΒ81}0}9 ἐμαὶ Ηθ οδπ Ὀ6 [89 Οδα86 οἵ 
81}, τ ΒΊΘΙ 18. ἐπ ργοδύοδι ἀλλ υ ΚΗΘΒΕ.---αοὐ ἷδ 41} 
τριὶ, ἩΠ]Π δάσο, Ηο]ΐπ 6588, Οοπβοϊδίΐοι δηὰ 20γ; 
ὍῈῸ0 τοῦ]ά ποὺ ἀδεῖνο ἰο 6 υπϊἱοὰ τῖϊὰ Ηἰπιῦ 

ΓΠΑΝΟΕ:--Βοοδιδο αοὰ ἰδ Τρ τὸ δυο οἵϊδα 
ἰο βίη 'π ΟΌΡ ζ6]]ονδΐ τὶ Ηΐτα: “1, τὰ, οδ089 
ΤᾺΥ ἴαοοθ [0 ΒΕΪΏΘ ὉΡΟΣ 1.8, Δπὰ 6 ρτϑοΐουβ ππίῦ 
υ8.᾽ 

ΚβΡΕΧΕΚ:--αοὰ ἰΒ 1ἰρμί. 1. Ἡρο]ΐποαβ δπά 
ΕἸ;Βύθουβηοθθ, Βουγίηρς ἱμδὶ Ηὸ ποῖ ΟὨ]Υ 88 μῸ 
ΟΥ̓ τὶν ῖη Ηΐτηδ6} 7, Ὀσαὺ 4160 σδπηοὶ δβυ οτ δὶ πὶ ΟΣ 
6Υ11 ἴῃ Ηΐβ ογεδίισοβ. 2. ΑἹ] πίβάοσω δαηὰ Α}}- 
πίρδάοημ. 8. ΟἼΟΥΥ δὰ βαϊνδίίοῃ. 

ΒΗΕΟΒΧΕΕ :--- τυ δηΣ Υ 845 Ββουϑα ἰο 81] πιδὰ 
ἐδο Ἰὲχσμύ-πδίογο οὗ αοὰ ἴῃ ΟὨσῖδὲ ἴῃ ἰδ6 οἰοατεδὶ 
ὈτΙσπίη688; ἰμδί Ηδ ἰδ ἐβγοῦ ἢ δπὰ ἐβγουμῇ Ρεῖ- 
ἴθσοί Κποπνϊοάκο, Οπιηϊβοΐθησο, Ἡδάοτα, ΓΟΥ͂Θ, 
ἄτδοο, ΗἨοϊΐπμοβα δηὰ Ἡδρρίμοα, δηὰ ἀθ ρσεία ἰὴ 
[λ9 Βδρρίπϑδα οὗ Ηΐδβ ογϑδίυσοδ.. ῬΉΥ ἀοοβ 9085 
ΒΡΘΟΙΥ 1818 88 ἐ:6 οὨΐοῦ δῃηπουπσδομιθηςῖ 1. Β6- 
οϑῦϑα ἰὐ ἷβ οὗ ἐμ δναὺ ἱταροτίδῃοο δηὰ ἱπάϊδρϑη- 
ΒΘΌΪΥ ὨΘΟΘΕΒΆΓΣΥ ΓῸΣ δ᾽ πἴ] δὴ (0 Κπον (μδὲ ἰὐ ἷδ 
ποῖ ὈΥ {89 Ποβεῖ]9 δηῃὰ τωδ]ϊοΐουβ ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ δὴ 
οταἱΡοϊθηὶ Βοΐηρ ἐμαὶ 6 ᾿ι8ὰ5 Ὀθθὴ οδϑὲ ἱπίο {π18 
ΤΟΪΒΟΥΥ͂, ἰοὺ Θοἀἂ ἀϊὰ ποὺ ρ͵δη ἰδ συ ΐῃ, δὰ (πδὲ 
ἱξ ἀοο8 πού σοπιθ ἕσομι Ηΐτω, Ὀθόδυβο Ηθ.18 Ῥζγο 
δηὰ ροοά. 2. Βοοδαβο βαϊνδίον, 8 σοδιοσϑίίοῃ οὗ 
ΒΘΔΡΡΊΠ 688 ΤΙΔΥ 6 ὀχροοίοα ἔγνοια ἐπὶ αοὰ πὸ 
ἀββῖ γ68 8}} τλθὴ ἰο 6 ρΡρυ. Τιΐδ Βο] οὗ 18 ἸΏΔ}᾿8 
ἢτϑὶ βαρροτὶ [Βο]ἀϊηρ-Ροϊηὶ] οὗ δαϊυδίΐοῃ. ἀπὰ 
(818 Ηΐ8 ἯΠ1) αοα δὰ8 Ῥχονθὰ τηοβὶ βίγοῃ αν ἰὰ 
ἴαοί---ἰτοῦ κι ΟὨγὶϑί. 

ΒΕΒΒΕᾺ:---Φ0ὑ8π| σοηγνϊοίὶβ οὗ Γ᾽] βοιοοὰ ἐδῖῦθθ 
61485868 οΟὗἨ δρίτὶὶβ ὮΥ ἀδοϊαυΐηρς ἰδ 6 τϑηὶ εν οὗἁὨ {80 
Ὀοδδί οὗ [6] οτβδῖρ τὶ αοα οῃ {86 ρατὶ οὗ δαοὰ 
88 ψ4|Κ ἰὰ ἀαΥκπθ88 ἰπβίοδα οὗ υυδικίηρς ἴῃ ἰδ0 
Ιἀρσπῖ, οὗ βυσὴ δ δομπιΐοτί ἐβοιηβοῖτοθ ὙΪΓ (δ 
ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ οὗ Ὀοὶπρ ΡΟΓίΘΟ ΝΥ Ῥυγο ἱπβιοδα οὗὨ Ττὸ- 
Ἰγίπᾳ ὍΡΟΣ ἴδ6 οοπίΐϊπυδὶ οἰοδπβὶηρ οὗ ἰμ Ὀ]οοά 
οὗ Ογὶβί, δπὰ Ἰδβίν, οὗ 06 ἢ 885, ἱπδίβδα οὗ οοῦ- 
οϑδίηρ ὑμῖν βίἢ8, ἀθὴγ {6 γ 8: ]ποα8. Ἧ οὐ] " 
Ἱγ-τοϊπἀθάποβθ, θοδβὲ οὐἩ βδηοιδυ δηὰ βε]1-τὶρὶ- 
ἰδοῦδη 88 86 ΘΧΡΟΒΘά ὮὈΥ ΦοΒη ἴο {ἰδ9 οὐπαἀ δπιηδ- 
[ΟΤῪ Ἰὲρμὺ οὗἩ ἐμ ἰσυϊῃ, δηὰ δοοοσιρδηϊθαὰ ὈΥ̓͂ ΔΆ 
οχβοσγίαιΐοη ἰὁ ἃ βίποοσζο, Βυ ]6 δηὰ ροιηϊέοὶ 
ψϑ κῆρ ἴῃ (806 Πὐριί, 

[ΒΡ. Βαζ,1,:---ὐίυδιε ζίρλι απὰ τείοοοθδ. 861- 
ΟΏ8, ΟΣΚΒ, δ, 419.---Μ1. 



ΟΕΠΑΡ. 1. 6,7. 81 
ἂκρ 

2. Τγεί Πιΐγεηοο: Τλε τως εϊοισοδλᾷρ. 

ΟΠΑΡΤΕῈΒ ἴ. θ-Ἷ. 

θ. 1 τὸ δᾶ ὑπμπαῦ γὸ παᾶνὸ [6] τι Πῖω, δηα πγλ]}ς ἴῃ ἀΔΥΚΉ 688,1 γγὸ 116, δηα ἀο ποῦ 
[86 γαίῃ: Βυὺ 1 τὸ τ }}ς ἴῃ {86 Πρ, 88 μ6 15 1π 186 ἸΙρσμί, τ πᾶν ζ6]]Ο ΒΕ ὁΠ6 
ὙΠ} δηούθοΥ, ὃ δπα {86 Ὀ]οοὰ οὗ Φ68ὺ8’ ΟΠ γὶβῦ 18 ὅοη οἱ ϑδῃηβοί δ ὺ8 ἔτομλ 8ἃ]] βῖη." 7 

ὕοΓθ6 6. 
γεῖθο ἢ. 

ἐν τῷ σκότει, ἴῃ {10 ἀΑΤΈ 6885; 50 αογτηδῃ, 1|1119, Α]., Ῥαῖοῖ, 1{8].7 ΕΓΘΏΘΒ γθτθ8.---Ἀ7.} 
ὡς αὐτὸς ἐστιν, Δ8 Ἠο ΗΪπιδβο) 5, οἴς.; δο Μογοῦ, 1.116, ὙΥ οσἀβ οσίῃ, 1. ὙΠ ΠΟΥ : " ΑἸποπρ [Π0 αΥ̓ΘΟΙΚΒ, 

8.5 [6 ὙΓ6}} ον, αὐτός ἰπ [10 οαδῶδ γεοσίτις 068 ποὲ δίδῃὰ [0Γ [Π}0 Τ6Γ9 ἸΘΣΩρμδίΐο δέ, ΠΟΙ οου Ἱὰ ΔῺΥ 
ἀροΐδῖ τ Ἔχδσ 168 οἴ ἐπΐθ ὕο Του ἴῃ ΟΝ. 1.".-.Μ. 

ὃ μετ᾿ ἀλλήλων. Τῇῆθ Ὀοδὺ Οοάὰ., αἰδο δἰ μαὶξ., ἤδυθ δῖα τοδϊηρ; μετ᾽ αὐτὸν [8 Βα ϊδι πιοὰ Ομ ΟἽ Ὁ; 
Τατίη Οοάδά., Ὀπὶ| [Π9 1658 δα πη ΐο γοδαάϊηρ, δη 4 ΟἸΘΑΥΙ͂Τ ἃ οογγοοίίοι ἀθδί τιϑᾶ ἴο σοηΐοστῃ Υ. 7 ἴἰο νυ, ὅ. 

4Αὔον Ἰησοῦ Α. α. Κι. αἱ. τοδὰ Χριστοῦ, ὈΓΟΡΘΌΙΥ ΟἹ δοοουπέ οὗ γν. 8. Π| 16 οὔ το ὉΥ Β. Ο., 8[., Δ]., 
[δοδὰ., Το οηά., Βυϊἐπι.--Μ 

διαθαρίσειοϊ καθαριεῖ ᾿ἰΔοῖκα βαδιοϊοηὶ δΔυῖδου ν. 
Β΄η. τοράβ ἁμαρτίας ἡμῶν.--Μ' 
Οοζτηδὴ οὗ [89 ᾿δϑδὲ οἰδυθο :--“ δηὰ 

ἘΧΡΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

ΤῸ Βαα 6 Π09 ἰδ ΟΘ8Υ: ἰμ9 ΑΡροβίϊθ οοποϊυ 68 
ἔγοια 86 Βοΐϊπρ οὗ αοἂ ἰδ πδίασο οὗ ὑμποῖν 1178 
ὙΠῸ ΔΙῸ δηὰ ]ἴγθ ἐπ ζ6]οΒὶρ τ αοὰ, Ηδ 
Ροβίυϊδίο8 (μαὶ βρὶ γι 8] ζ6]] ον ΒΡ ποοοβϑλίδίθβ 
Δ ΔΙῚ ΔΙΠΟῚ Β' ῬΡΟΓΒΟῚΒ ἰὼ 161] ΟὙΒῈΪΡ τ ἢ 0.6 
δ ί ΠΟΥ, δὰ ἐμαὶ {18 ἱμίογη] 6] ΟΡ ταυδβὲ 
Ἰοδηϊίοθί ἰδοῦ ΘΧΊ ΓΔ] ἴῃ ὑμῖν Ἰἰΐδ, βο ἐδαί 
(ον ΐρ τ οὐ ἴ8 ᾿ππροββὶ Ὁ] 6 γμουὶ 8. 60Γ- 
Τοδροπαϊῃρ σοῦ κο 1116 85 Ἔχ αἰ θα πὰ (89 πα ]κ 
Δι σΟΩΥΘΥΒδί θη ΟὗὨ τΏ65, 
εμ, 6. ΤῸ περαΐέυε ρατί οΥ̓ (9 ἱπίοσθμοθ 

εἰδυὰθ ὅτϑὶ, οοῃμῃηθοιίπρ 11} (Π6 1480 οἸδυ8θ οὗ [89 
Ῥτθοοάϊῃ ς γ6γ80 (““δῃὰ ἀΔ ΚΠ 688 ἴῃ Ηΐπὶ 8 ἸΟΠΘ 
Ὑδδίβοουοτ᾽ἢ). 
Ἡ τὸ 68γ.---Φο.π 18 ὙΘΥῪ Τοπὰ οὗὨἉ ἐδ 15 ΡΈΣΔΒΘ, 

τΥ. 7. 8. 9. 10; ἱϊ. 1; ἵν. 12; 10 18. δίσαῖασ ἰο ἐάν 
τς, 6Ἀ.. 1ἰ. 1. 16; ἴν. 20, οΥ ὃς ἄν, οἷ. 111, 17; ἵν. 
1δ. ΑΒ ἴο ἰδ9 βθῃ89, ἐπο 70] ον ΡΒΤΑ868 Ῥτθ- 
δοδί Ῥ8ΓΔ}]6 16: πᾶς ὁ ἔχων, οἈ. 11. ὃ ; πᾶς ὁ ποιῶν, 
6, 111. 4; πᾶς ὁ μένων, οἿ. 11]. 6 ; πᾶς ὁ ἀρνούμενος, 
οἱ. 1. 28 ; πἰίδουϊ πᾶς, ὁἈ. 11. 4. 6. 9.10. ΤᾺΘ 
ΔΡοδῖΐο 18 ὑπ π8 πττοηΐ ἰο ἀοδοσὶθθ δὴ οὐγεοίέυα Ῥο8- 
δ Ὁ 1 ὴν (ΠΟΥ, Ρ. 808), ἡ, 6., Β6 αβϑυπλθ8 ἐμὲ ἰΐ 
ἸΩΔΥ ὯΘ 80, Δηα ἰδὲ ἰδ 6 ϑγοηὺ ψου ἃ ΒΟΥ τ ΒΘΙΒΟΥ 
ἷξ ψ1}} 6 δο.Ὀ0 Τ0Ὸ ΑΡροβί]6 σοπᾶάθσχϑβ μα Βγροίμθ- 
818 ΚδΏΟΓΔῚ Ὁ. (Π0 086 οὗὨ {86 οοτηπιιπϊοαίίνο Ρ]ὰ- 
ΤᾺ], δηᾶ {π59 πη Κ08 88 ΞΡΘΘΟΝ τρογο ᾿ἰνοῖγ; ἰζ 
ψ6,---αοἱ ὁχοϊυάϊης γβο ἢ δηὰ [δ 6 ΑΡοβί!θβ, Ὀ6- 
εἰπαϊης τῖ τ πιγβοὶῦ ἄονα ἰοὸ (ἢθ πηοϑὲ μα πι0}6 
τοδᾶοτ οὐ ἰμΐ8 ἘΡίδι16, ΟΥ ὑο ΔΗΥ͂ ἱπάϊν! ἀιᾺ] 
ΟΒΌΣΟΙ-ἸαϑιηθοΓ,---ϑΒου]ὰ βαΥ. Τῆυβ Φοὴπ δοτ- 
Ὀΐποβ ἴπ πο οομπιησπίοαιγο δηὰ δυροίμοίϊοα) 
ἴοστα ΚΘΆΘΓΔΙΥ οὗὁὨ δρρ)οδίιου δὰ σομβί ἀθγαΐθ 
ἀοσδου ([λοκο). ϑανίησ ἀο68 ποὶ ἀθῃοὶθ Βοσθ 
[89 ἱπδιαϊῦ]ο Ἰδησῦδρο οὗ ἐμο ποδί, ἐμαὶ 18 ἐλίπζ- 
ὥ]Ὺ, Ὀπὲὶ ατἰϊου]λίο αἰΐογϑηοθ δηὰ δϑβογίζοῃ ἰῃ- 
ἀποοά ὃν (πο ἔοτοο οὗ οοπνίοἰΐοα. αὶ ἰδ ἰ8 ποὶ 
οῃ ἐμδὶ δοοουπέ ποϑ φέγεγα (ΕΡ᾿βοορί8), 88 1 {}10 
ΤΟΙΌΓΘΠσΘ ΘΓ ἰο ἃ ἰθϑ ΕΣ ΠΟΩΥ οὗὁἨ ΟΌΥ στ ]ῖς δυὰ 
Ῥγδοΐοδὶ οοπάμποί, ΔΙ μου ἢ 118 δαγίης δηὰ 8]- 
Ἰεκίπα τουδὶ Ὀ6 Δ Κοα 88 θαυϊναϊοπί ἰο δὴ δοὶ, ἃ 
ἔεοί ΟΥ δὴ δοίΐοη. [Ἡογάβπγοσι βυρχοϑίθ δαὶ 
ἐὰν εἴπωμεν οοπίαϊ 8 ἃ ΓΟίοσομοΘ (0 (86 δϑαψύισ οὗὨ 
6 Οποδίϊοβ, γῇο δ᾽Ἱοροὰ ἐμδὲ ὍΥ γϑϑβοι οὗ ἐμ6 
δρίγι αὶ δεεὰ ἴῃ ἴῃ θη, δηὰ οὗἨ ποσὶ ΒΌΡΟΥΪΙΟΣ 8}17- 
ἐμαὶ ζηοισίεάσε, ἀρ σοτηιΐοι τὶΐ ἐμ Ἰἰχμί, 
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ὁ ὈΙοοὰ οὗ 3οξυ5, ΗΙ8 βοπ, ΟἹ ὨΒΟΙΝ τ|8 ἤσοτη 81} κἰῃ.".-.- Μ.] 

ἸΠΟΥ͂ ΤΘΤΘ ἔγθο ἰο δοὺ 88 {07 ΟΙ.ο860, δῃιἃ ὙΟΣ6 ποί 
Ροϊ]υϊοα ὑπογθῦν, δπὰ πγογο ποῖ καυϊιν οὗὨ βὲῃ 
([γϑηθουδ, 1., 6, 20). ϑοιιθ οὗ ἐμοὶ ουθῃ Ὑθῃ- 
ἰυχοά ἰο ὀχίο] ἐμ 6 ΤΟΥ ΚΟΥΒ οὗὨ {δ ταοϑὶ δυάἀδοὶουβ 
δοίβ οὗ δ κῃ 688, ΒΟἢ 88 (δίῃ, Κοσδὰ δηὰ 7 πάδαε, 
88 ῬΘΟΥΒΟΩΒ οἰοὰ τ ΒΌΡΟΥΙΟΣ ἔγοοδομῃ οὗ 
δουρί δπὰ ἰηϊσορίαὶίν οὗ δοίϊοη, δὰ (ὁ δἴἴσιο: 
(μὲ, βῖποθ ἐμ: 8Β01}} οου]ὰ ποὺ αἰἰδὶπ υπίο ροσἕθο- 
ἄοῃ οχοθρί ὉΥ ἀποιοίδασο, ᾿ὸ 8 ὀυϑὴ σοαυΐδίΐθ 
ἴθ᾽ τῶϑῃ ἰὸ ΣΏδκ ἐβοῖωβοὶυοβ ζΆσΑ Δ. τ 8}} 
ΤΩΔΏΠΟΣ ΟΥ̓́ 6Υ]}, ἱπ ΟΥΘΥ ὑπαῦὺ ὈΥῚ ἃ υπίγογβαὶ 
ΘΙ ἰγτ  οἶβπι οὗὨ οΥὶ] {86} τοϊρὺ ΔΥΣΙγΘ (6 ΒΟΟΠΟΣ 
αὖ (86 1} υἱυἱτηδὺθ οοπβυτσηταδίϊοη. 88.660 ΓΘΗ 8908, 
Ι., 28, 4, οα. βδάογτοη; Ρ. 108, οἃ. ἄταῦα; 11., 82, 
οἀ. βιϊογοῦ; Ρ. 187, οἀ, αγδρο, δηθὰ οἵ. Β]αηὶ οἱ 
{πὸ Ηδγϑδβῖθβ οὗ {16 ἀροβίο]ϊο Αζϑ, ζεοίωγεδ, ΘἈ. 
ΙΧ. ν. 179.--Μ.] 
Τμδὶ τὸ δανο ζο] ον δὶ τ ἘΣ. .-- 

866 ἰδο ποίθβ οῃ υ. 8. Ηδγο (6 Εδίθου ΟἿΪγυ ἐδ 
πιρηἰοποὰ, οὗὁἩ ὙΒοπὶ ὁ γ88 βαϊ ἃ δῦουο ἰμδὲ Ηδ ἱ8 
ΙΔεμί, ἴῃ ογάον ἰο ἄγαν ἱμποσγοΐσγοπι ἃ σοπο] δῖοι 
Ὀθαχίπρ ὁπ 86 πδίυσο οὗ ἐἰμθ Ομ σιβδιϊδῃ 118. 
[ΕΔ] ]οτ 1 πὶ αοα ἰ8 ἰμ6 οϑρμίσο ὁπὰ ἔουπάδ- 
ἰΐοη οὗἩἨ 86 Ομ γί βιΐδη 11ζ8.---Μ.} 
Απᾶ ννᾶ]ϊς ἐπ [86 ἄδσ)ζ988.--- 4η6 οοΙὰ- 

Ὀποὰ τι δϑαν τὴᾶ κο8 οὔθ ΒθῃύθΏΟΘ. --- Ἡαΐξ, 
περιπατεῖν, οἈ. ἰϊ. 6; 2 πο. θ, ὁσουγΒ 8180 ΒοΏ). 
Υἱ, 4: υἱϊδ. 4: 1.8 ΒΥΠΟΙΥΤΗΘΒ ΔΙῸ πολέτευμα, ῬΆᾺ1). 
1), 20, ἀναστροφὴ δα ἀναστρέφειν, ἘΡὮ. ἰν. 17, 5δα., 
1). 2, 84.--- ΒΟ χ61: ““ σοίίοπα ἔμίεγηα δὲ ἐχίοεγτπα, φιο- 
φιο ποδ υογίητ 8." Τὶ ΘΙΔΌΓΣΒΟΘΘ 8}} ΟἿΓ δοίΐ0}8, 
ποΐ ΟἿΪΥῪ ὑμόοδθ ρογοθρῖ}]6 ἰο πιὰ (ΕΡτασα), θὰὶ 
8180 (μα οὰ ὙΐΟΝ (8689 ἀθροπά, ὙΒΘΥΘΌΥ ὑπ 6 Ὺ 
8.6 οδυδοά, ἐπα ἱππγδρὰ δοίοῃβ οὗ οὖὖν 116. 

15 ἰλὸ αἀαγίηεδε ἱπαϊοδίοβ (6 Βρθβοσθ δηὰ 
ο᾽οιηθοΐ πῃ ὙΠ Οἢ ἐδῶὺ ΔΙ Ἰκῖπρ ἰΔ.κ0 8. Ρ]866, οἵ. 
7πηο. νἱϊϊ. 12. Ῥαγκκῆθδθ, ΘΝ 18. ποὺ δὖ 4}} ἱπ 
ἀοά, ἀοθ8 ποΐ "1 ΒΥ ὙΔΥ ὈοΙοηρς ἰο Ἡΐτ, 18 (9 
απ ϊνίπο, (ἢ 6 ὉΠΒΟΙΪΥ, ἐμαὶ τ ΒΙΘΒ 18 Βορασϑίθ ἔγοσα, 
Ηϊπ---δἷι, 6ν1}}. 1ἰ ἰ8 ᾿μοσοΐοσο ποῦ: ἰὸ ἰᾶτο δι}}} 
δαπογίηρ ἰο 986 81} ΟΥ ΟΥ̓], ΟΥ ἔα Ὶ 70 δπὰ [Δ]}]}1Ώ σ᾽ 
ἱδτουρσὴ μδϑὶθ ΟΥ ΘΒΊΚΗΘΒΒ ἴπ ἰοτηρίδίϊοι, ἰὼ (Ἀ 9. 
δίσυ ρει; Ὀυὺ 8δ8 ἐδο τραΐξ ἀοο8 ποὶ ἀσποίθ ζΓο088 
δη ΘΟΙΏΠΔΟΏ Β'η ΟἾ]Υ, δ0 τοαἰκὲπρ ἐπὶ (δ6 ἀατζηθ88 
ἀοοϑ πού ἱπιρὶ]γ ἰδ Ῥσϑδϑηοθ οὗ δαιϊδίβοιίΐου τ τί, 
δβἴῃ, ΟΥὁἹὨΪπ 9 ὁπιῖγο ραβδί ἱστοῦ ἢ [89 019 ὑθΓ1- 
ΤΊΚΟΣΥ οἴ βίη ἴῃ 811} ἀϊσθοϊξομδ; {86 Τοΐδγοποθ ταυδὲ 
Ὧθ ἴο ΟὯΘ ῬΑΓ σ᾽ ὉΜι889 οὗἁὨ ᾿ἰΐδ ; βοὴ τϑδῃὶ ἰὸν 
6 Ομ τ ϑιϊδηδ δῃὰ πιδῖο χκοοὰ ἐποῖν Ῥγοίοδβίοιυ ἰδῶ, 



ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΒΒΑΙ, ΟΕ 90ΗΝ. 

ΦΥΘΥῪ ἰπίηρ οχοορὶ ΒΟΠΟΌΓΡ ; ΟἾΘΡΒ ΔΓΘ ποὶ ΒΟΥ͂ΘΓΘ 
τὶὶῃ ἘΠοτηΒοῖν 8 ΟΥὁἨΘ υηΐδὶ 0] ἰο αοὰ δηὰ Ηΐδ 
Ὑοτγὰ ἴῃ τηϑίίοσβ οὗ νου] αἱ] γ ῬΟΒΘΘΘΒ ἢ ΟΥ̓ ἱῃ ΒΟΙῚΘ 
ΤηδείοΥ-ῬΒΒΒΙΟΉΒ, ΑἸ Βουρὰ ἴῃ οἶον σοδρϑοίβ {πὸ 
ΔΙῸ βἰσίοί δηὰ ζδι 1, Βδυσὴ τηϑθὴ Μ{Α41Κ, ΠουοΥ- 
ἐμ οῖ688, 'ὰ (89 ἀδΥκηθββ, δηὰ 86 τοσὰβ οἰ Ὑσὁ 116᾽᾽ 
ΔΡΡΙΥ 4180 ἰο ἐβοα. [1{ 18 δοπιγδαϊοίίοη δηὰ ορ- 
Ῥοεί(ίοι, οἷ. 2 ον. Υἱ. 14, βαα. Νοί οσχδοίν ἰπ- 
ἐομίϊομ δ] ̓ γίηρ δηὰ οομδοΐουβ ὨΥΡΟΟΥΒΥ, Ὀαὶ δο- 
ἴυ8] οοπίγοάϊοιΐοα Ὀοίνθοι ΟἸτἰδίϊδῃ Ῥσϊποῖρὶο 
διὰ (Π6 Οτἰβιΐδη βρῆογο οὗ ἰδ, δπὰ ἐμ γ68] ὁχ- 
Βἰδιἴου οὗὨ 11ἴο, οογίδιὶ ΠΥ πο τιίοῦΐ ῬΘΓΒΟΏΔΙ 
κυὶ!ς; ἰὁ 'δ οὖῦ χυΐϊ δὰ οὐγ' δίῃ, ΟἹ" οἵσπ ἱΐε, τος 
ομγϑοίυοδ ἂτὸ δῖα. ΒΟΠΟΥΟΥ, ὑπο ν ἰμοβο οἷγ- 
σὈπιδίϑηοο8, Ἧὁ ΒΩΥ ἐπα ψγὸ παᾶνρ ἤθ] 1 Υδαῖρ ΣᾺ 
Ἡΐπι, 6 ]16; το 10 ἰο Οὐγβοῖνοδ, ἱΥ ὙΠ δΑΥ͂ ἰΐ 
ΟἿΪΥ τι ἰῃ οὐγεοῖνοα, ἱπ ΟΡ ποδχί, ὑμῚῈ}κ ΟΣ ἴσα- 
δκὶπο ἰΐ, ΟΥ Ἧὸ 119 ἰο οἰμοσβ, ἱΥ τνὸ ΒΥ  ἱΐ ἰο ὑβϑτα 
ἷπ ΟΡ ὙΟΣὰδΒ ΟΥ ΟΌΥ πουῖ5. ΚΒΟΣ Ἰγίπρ σομδίδίβ, 
ἐπογοΐοσο, ἱπ μου ρεὶθ, τοτὰβ δηὰ ἀδοάβ. 
Αμᾶἃ ἅἄο ποῖ ἴδ6 τσυῖὶ.--- ΤῊ 8 8 ποῖ ἐ}6 

Βδα 88 ψεύδεσθαι, 88 ἴἴ ποιεὶν τὴν ἀλήθειαν 6ΤῸ 
ἰάθη ΐδα] νὴ ἀληθεύειν, ΒρΡἂἢ. ἱγν. 16. Ιὲ ἰδ ποὶ- 
ὑπὸ (110 5811 6 88 ασεέγέ γεοίς (βοοίΒι.8), ΒΟΥ δίποεγε 
(Βοξα, αγοιΐυβ, Οδυφσου 8), ποὺ υσγαοίίεγ (Οα]- 
γἱ). Τ8ὸ ὑχυ ἢ οοηδὶδὶδβ ποὺ ΟὨΥῪ ἱπ νοτάβ, Ὀυΐ 
αἷδο ἰῃ ἰμβουρμὶβ δηὰ ἀδϑὰβ; 118 ΒρΆ ΘΓ ΘΙ ΌΥΔΟΘδ 
6 πιοΐο 1, ἐπ ὙμοῖΪο πδὸ. Το ἰσγυί, δοὸ- 
οογάϊηρς ἰο 908π᾿ 8 νἱονν, τὲ ὍΘ ἀοηέ; βδγίῃρ 
ψὶτ δἷτα ἔτ 1198 δοίλαρ ; ποί ἰο ἀο (80 ἰγ!ἢ ἰδ 
θτο Ρ8Γ81161 πεῖ νι κὶηρ ἴῃ (86 ἀατίκη 685, τυ 81}6 
ἰο ἀο ἐδ ἰγυϊῃ Θογγοθροηὰβ ἰο πδϊκίηρς ἴῃ (86 
τὐρσιι. “10 ἴα ὁ58 δπὰ {9 δδὴθ ἐγυΐ, τοι ἰ8 
ΔρΡρυομβοηἀϑαὰ ἴῃ ἔαϊιἢ δηὰ οοηήοδαοὰ ὙΠ (λ6 
τηουία, 816, 88 ἃ μοῖγ, Ὀίνὶ πὸ ΡΟΘΣ, σϑοσϑϑίθβ 
186 Ἰ1ἴο οὗὅἨ (86 πον ἴδῃ δπὰ τηδηϊίοδίβ ἰἰ86]7 ἴῃ 
Σηΐοτ 8] δηἀ οχίθρηδὶ ἀθοάβ.᾽" (Ὀπίοτα 661), οἵ. 
ὅηο ἰἰϊ, 19-21 [π͵ΆΘΓο ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν 18 οΡ- 
Ῥοϑοὰ ἰο φαῦλα πράσσειν, ἀπὰ ὮΘΓΘ 5ΡΘ0Ϊ8] γοῖοτ- 
8806 ἐδ τη8ὰ9 ἰο {Π9 ἔργα.---Μ.]---Τυδ. (πμ9 ΑΡοδ- 
ἐ16 γαΐβοβ ἷ8 ρΡον  ἿὉ] ῥγοίθϑὶ ἀρδῖηδί ΘΥΘΟΥῪ ἴΌΓΠι 
οἵ βῆον-, ογὰ- ΟΥ 1ἱρΡ- ΟΝ τὶ διϊδηϊ γ, Ὀὰ: μἷθ γὸ- 
ἔογϑῃοο ἰδ ἰο Ομ τἰϑυίδηβ. δηὰ ὑμβοσοίογο ἢ6 Ῥϑ8868 
οα ἰο εκ. 7, ἰο 1π6 »οδέζυε ρετί οὗ (ἢ ᾿Ὡ ΘΓΘΏΟΘ. 
Βυῖἐῖ 'σὸ ὑνα]ϊς ἰὰ τ86 Τιὺὐν 1. ---δὲ ΤΥ ΚΒ Δ 
δηιὶΠο6ῖ5. 75 ͵λ6 Ζιισλέὶβ οχρι δἰηϑὰ ὈΥ {δ δηι]- 
(ποδία ἐν σκότει, ἀπά ὮΥ 110 ΔαἀάἀϊιἸοηδὶ οἰδιιβο, 88 
Ε6 ἱα ἱἰπ τἴμ6 Τρ, 1 τοίϑσθησο ἰο νυ. ὅ. 
Βαι εἐμΐ8, 1ξ βϑϑζῃηβ, 18. ποὺ {86 ΟὨΪΥ δος 6815, ο᾽ 

"0 15 8180 δηι ποιΐοα ἰο ἐὰν εἴπωμεν, ὅτε κοινωνίαν 
ἔχομεν μετ’ αὑτοῖ;, γ. 6, νΥἱξ.: 1 τὸ ποὶ ΟὨΪῪ δαν 
δαὶ γὸ Ὦδγο ζ6 ΠΟ ΐΡ πὶ αοἀ δπὰ πο νδῖῖκ 
πῃ {μ0 ἀαγίκηθββ, δαὶ ἢ γγὸ γοσέν ΜΙ ἴῃ (86 
Ιἀκπϊ; θο Ηυίϊμον, ΕὈγδτα.---Μ.].-- -Ουῦ ταὶκ ἴῃ 
ὑπὸ ἸΙχζῃΐ δια ὕτδοοβ, ἱβογοΐοσο, (8 6 ΒΟ Π 688 ΟΥ̓͂ ΟΡ 
πο δπὰ ουἵος 118, ἃ Πο] π685 τίσ ἱπ 1.8 σου- 
δΒοαύθησοθ Ορογαίοδ ἃ ΘΟ ΪΟ ΒΙΔΟΠΡ ἰδ6 
Ὀτοίδγοῃ, δὰ (Ὁ ΘοΥσοδροπαϊης ἰο 186 ζϊραὺ- 
Βοίπα οὗ αοά, πλῖοὶι 18 8180 1ονυο, Ἔχ αἰ 118 118 68- 
βϑηί δ] βδίγοησί ἰῃ {πὸ Τοττηαι  οἢ δηα ρτοβοσγυδίοῃ 
οὗὨ 6] ΟΡ. 449 πε ὦ ἐπ ἰλε Ζσλέ 18 ΟἿΪΥ ἴοτ- 
γι8}}} αἰδδγοηὶ ἤγοπι Οοα ἐς Ζίσλι; (16 Ἰδἰΐον 
ῬὮΓΑΒ6 ἀθμοίοθ Ἰάρθΐ δα ἰ8ὸ Βοΐηρ οὗἨ ἀοά, {Β8 
ἴον ον ἀοδὶ κπιαῖθδ (86 Θ᾽ ταδί ἰῃ 16 ἢ Ηδ ἰβ δηὰ 
1ῖν68.---ὠς ἰπάϊφαίθα (86 ΟὨΘΘ85 οὗ οἱοπιθηύ [᾿ἢ 
νοῦ Οδτὶϑι δ η8 4}κ δηὰ αοάὰ ᾿ἴνθ8 δὰ τπονθ8 
--Μ.] δυὰ ρτουπὰ ἰπ ἀοἀ διὰ ουγϑοῖνθβ ; 8 
ΒοΙ 688 τηυδὶ Ὧ6 ἰΣϑΟΘ8 0]6 ἴῃ υδ ἢ Μὸ Βαγθ ζ6]- 
Ἰοπνβῖρ τ Ηΐπι. Ηρ ἱπάροὰ ἐς ἐπ 89 1ὐρδι, 
ὙΠ8Ὶ1.6 πὸ τοαὶξ ἴῃ ἰδ9 Ἰ᾿ἱραὶ, ἰν ταδίϊοσα ποὶ ΒΟῪ 

ῬΟΟΡ δηὰ ἀοΐοοϊγε ΟΌΓ οὔογίβ Δ 6. ΤῈΘ 568 80 
8 ὙΘΣῪ ΒΙΠΙΪ ΡΥ ἰο 1 Ῥοὶ. ,. 14-16; 2 Ῥοὶ. 1, 4. 
[ ΨΑΥΣῚ περιπατῶμεν. Αοα :δ ᾿πβηϊίο.---αλα 

ἰ16.-Μ. 
Ὗο Βανο ἔθου Βῃ ομἱϑ σὲ δηοῖδοι. 

-- [ἢ τοδάϊμῃ μετ᾽ αὑτοῦ οαπηοὶ Ὀθ0 τὶραὶ; [Ὸγ ἰὸ 
Ὑ6]}ς ἴῃ ἰπ9 Τὐρηὺ δηὰ ἰο ᾶγνο 76] Ομ ῖρ πιὰ 
Ηἶπι οοἰποὶϊάθ. Βυΐ ψγὸ πδίυγδ!]ν ὄχρϑοὶ δὴ δὲ- 
ὙΔΠῸ00 ἴῃ {πὸ δσζυπιθοηί. [1{ 18, ἰδβογοίοσο, ποὶ 
Υἰ κὺ ἰο ἰδἴκο μετ᾽ ἀλλήλων 88 ἡμῶν τε καὶ τοῦ φωτύς 
(ΤΒοορσδδὶ., Οθουσαθῃ.), οδρϑοΐδ! Ὀδσδαβο Θοὲ 
Δηα τ}, ἐπ Ογοαίοῦ δηὰ Ηἷβ ογοδίυσοϑ, δ.Ὸ ποὶ 
οὗ βυϊδοϊοηί ΘαυδΙΣ γ ἰο Ὀ6 Θομ ρΥὶβοα ἰπ μετ᾽ αλ- 
λήλων. ἘαυΔ]}γ ἰμδα τι β81 Ὁ]6 ἐβ {8 6 οορβίσχαοίίοη 
οὗ Βοσζδὰ (ομηι ἐϊζο πιμέμαπι σοπιρε μη 0  πι), δηὰ (μοὶ 
οὗ ἀο οίίο, τῆο Υϑη ΟΣ οὧν ζεἰζοιοδλίν υἱζκλ (οά, 
ἴε ἴθ (λ9 [61] ουβΐρ οὗ Ογϊδιΐδηβ ομ6 1 δ8ῃ- 
ΟἾΒΟΣ, δ νυ. 8, μετ’ ἡμῶν, οἷ, 111. 11; ἵν. 7. 11. 12, 
Τὸ λαυε (866 ποίθ οὁἢ Υ. 8) διῃὰ ἰο ἀδόρ (Μ18 ἴθ Πον- 
ΒΒ 18 ποί ἃ ᾿ἰχὺ ταδίίον ; ἰξ ἐδ 89 ἔγυϊ οἵ ἰδ 
ψϑὶκίηρ ἰπ ἰμ6 [ἰραί, οὗἩ {16 761] ΟὙγδῖρ πιὰ Θοῦ, 
οὗ ἃ ΒΟῚΥ 116 διὰ οἵὨ ΒΟΙῪ δδρίγδαϊΐοῃβ. Εὸογ βίῃ 
ΒΘρδυδίθϑ, ἱτηρθάθβ δῃαὰ ΘΟ ΒΘ ΔΗΠΥ ἀξείγογβ ἰδδὶ 
{6} ονδΐρ. [1818 Ῥαββαρο βιονγβ ἰμδὲ (89 ζεἰ- 
Ἰονβαὶρ οὐ Ομ νἰβίλδηβ, οὐ (86 “δου δίου οὗ 
ϑαϊηία,᾽" δα ἰΐ 18 Ἄχ ργϑβϑοὰ ἰῃ ἐπ6 Αροβι]οδ' ὑσοοὰ, 
Τοδίϑ ὁ ἃ ὑγγ Οαἰλοίϊς δαδῖα, ἀπιὰ ἐδαὲ 18 τὸ- 
βιγϊοἰΐοη ἰο {88 ὨΩΥΤΟῪ 1Ἰτιΐ8 οὗ 8 δβοαὶ 15 δὶ ὁῃ09 
ὉΠ - ΟΥ̓Δ 611081, υπ- ΑΡοβίοϊἑο δπὰ υὑπ-ΟΒ γι ϑιΐδα, 
--Μ.] Ἠξδροο ἰπο Αροβίϊο σοπέϊῃυοδ: 
Δηᾶ [89 Ὀ]οοᾶ οὗ ὅθδ85 ΕΠ16 δ΄ο" ο1688- 

Θ᾽ π.---ΤῊο σΟρυ]8 καὶ οβίδ Ὁ] 18} 68 ἃ ρδιβὶ οἱ 
ὙΠῚΠ (86 Ῥγϑοοοάϊηρς πογάβ, δῃὰ μοΐπίϑ Ο0π80- 
υθη γ ποὶ ἰο 761] Οὐυβὶρ ἢ αοα δηὰ {δ Ὀτεῖ- 
ΓΘ; ἰο Ὀ6 ΘΒ 6 Ὁ] 86, αὶ ἰο δ [6] ον ΒΕ 1Ρ δἰ γοδὰγ 
οχἰβιϊη, 8πΠὰ 80 7911 οδβίδ Ὁ] βμοὰ ἐπδὲ (ἢ. ἤγεί, 
Υἱζ.: 70] οννβδΐρ τὶ αοα, 88 δγοδὰγ γίοϊοὰ 
{16 ἤραϊς οΥὗἨ 16 βοσοπά, γίς.: 7611 Οὐβῖρ τὶ (89 
Ὀγοίμσθῃ. [1 ἐδ ᾿τηροβδί οἷα ἰο ἐδκο δηὰ ἰπίογργοὶ 
καὶΞ-εγὰρ, 88 αἸϊοροὰ ὈγΥ Οδοῦπιοῃ., Βοάο, Οἷον, 
ϑθΏ 10, ἃ]. Τὸ αυοδίΐοι 18 ποὲ ἰο ΒΙΡΡΙΥ 2γοοῦ 
οὗ 180 6] οὶ τυ ῖτν (86 Ὀγοίσθη, Ὀυὲ ἰο 5ἰΔὲ9 
ἃ οοπδεσμοποῦ οὗ παὶϊκίηρ ἴῃ ἐμ Γΐχηϊ. ΤῈ 0}}7 
αθδίίοι ἰδ ὙΠΟΙΒΟΣ ἰἢ0 οἸθαπδίηρς ἰδτοῦσὶ ἰδ9 
Ὀ]οοά οὗ ΘΒ γίδβι ἐδῖκοβ ρ]δοθ αἰοπισείαε οΥ ἐπι (ἢ 9 
76] ουδὲ ρ οὗ ἴπ6 Ὀσγϑίθσοη ὙΠῸ ομ6 βποίδεγ. 
Τ8ὸ ποῦῖς οὐ τοἀθιῃιρίζου ἰ8 ἃ τολοῖς, διὰ ποὶ πι6- 
οδαπίοδὶ, Ὀὰΐ οὐζαπίο δηὰ τηοσδὶ, 80 ἰδδὶ (δ 18 
οἰοδηῃβίηρ ἰδ κ68 Ρ]8690 ἑπείάδ ἴΠ 6 76] ονγδαὶρ οὗ (80 
ΟἈυγΟΆ, οὗ ἰμ6 76] ον βΒὶρ θββϑη δὶ ἰο δηὰ οδίδὸ- 
Ἰἰδοὰ Ὁγ τοάἀοιηριίοη. Ἐχοροί δ! ἱπιροτίδδὶ 
18, ΤΏ ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΡ, ἔμ πιραηΐησ δηὰ {89 Ῥγεέξεπί ἤογπ οἵ 
καθαρίζει. ΤἈὶ5 τοτὰ οδηποί 6 (δ β8120 8 
ἀφιέναι τὰς τίας, Ὀθοδιιδο ἰδ ΤΣ οῦγδ, Υ. 9, ὉΥ͂ 
{86 Βάο οὗἩ δπὰ δἵϊδοῃ ἐμαὶ βῬῆσχαθο. ΤὯ8θ Τοίδγεοθ 
ἶα, (ΠΡΌ Γο, ποὺ ἰο ἐμ γοχα βίο οὗ 81:5. ἰ0 ὃΣ"- 
ϑιηρίϊοη ὕγοτῃ ρυπἰδητηθηΐ ΟΣ ἰμ 6 ραγάοῃ οἵἉ κυϊὶ, 
Ὀυΐ ἰο ἐδ οδῃςο ]ΐηρ οὗὨ βίη δπὰ σγϑάἀθεηρίῖοη ἔγομι 
ἴι, Ὑδθ Αροβίΐθ ἀ068 ποὶ αἀνογὶ μβοσο ἰο ᾿υδὶϊδ- 
οδίΐου, γοζεποσδίζοη, σοηυθγδίοι, {86 αείως ἡμάϊεῖ- 
αἰΐξ ΟΥ Τοτεηδὶδ ΘΟ ΟΟΤΠΐη ς [86 ΒΊΠΠΟΣ, Ὀαὶ ἰ0 46Π0- 
εἰβοαίοη. ὙΤᾺΘ Ῥγοϑϑδξ ἸΠΔῪ δβυκρεδί ὑμ6 ἰάοα οἵ 
ἀΑΙγ τοροπίβμοθ δηὰ ζουρίνθῃ 85 οὗἉ βῖηϑ, δαὶ (89 
τηοδπΐηρ οὗ ἰμ6 γον Του ἱ 8 αἷδὸ (815 γοίθγοῃοδ. 
Βυΐ προτοΐη ἐπα εἰσαηδίπφ ΘοὨ βἰδίβ 18 ἀοβηορα ὈΥ͂ 
(86 οἰοδηβίηρς δβυδ᾽οοὶ: 6 Ὀ]οοᾶ οὗ 9265808 
ἘΠ ἔοπ. [ἰ 18 βαϊὰ αἷμα, Θομβοααθη ν ποῖ: 
οὐ πον σουθηδηΐ τὰ 8 οδἰδ δμοὰ ὉΥ (δ6 
Ὀ]οοὰ οὗ ΟἈτὶδβὲ (βοοΐη 8), ποῖ: οὰσ ζδιι 8 ἴα (86 
βαβοτίπρδ οὗ Οσὶδί (ατοί 8), μοὶ: 7696ι Ομ τ δ 



ΟΗΑΡ. 1. ὅ, 7. 

ὙὃΝῪῸ ειοὰ ΗΪ8 Ὀ]οοὰ ἴθ᾽ υϑ, ποί: {πὸ σοπίθι ἷδ- 
ἤοη οἵ {80 ἀοδίῃ οὗ 2688 ἈΞ ΑΔ μδ) ποί: {86 
ΤΕΔΒΟΠΔΌΪΟ Ὀ6]167 οὗὨ [ἢ 6 ΙοΥᾺ] πὰ οὗ {πὸ ογασὶ- 
βχίου οὗ ὅθϑυβ (Οεγί6}}); τὸ αἷμα Ιησοῦ 18 {μ6 Ὀ]οοὰ 
διοὰ ροΩ {80 ΟΥΌΒ8, ὑ86 ὈΪΟΟαΥ ἀδαίῃ οὗ 96808 
0 ἰδ6 ΟΥΟΒΒ, 88 ἰη οὁἢ. γ. 6, 8Ὼᾳ. [186 Ὀϊ]οοὰ 
ΜΔ 6 ἢ {6808, 860-68110 Ὀδαδι86 οὗ ΗΒ πον δίϊοη, 
Δηοὰ δὃδβ ἃ βδουϊῆοο εὖ Ηΐβ Ογυοϊῆχίου, ΟΥἨ ἐδ 
ὈΪΟΟΑΥ͂ βδουι βοῖδὶ ἀθαίῃ οὗ 2680ὺ8, 8οὸ ΗθΓΒΘΥ, 
Ὀυριοράϊοοκ, ἘΌγχαγὰ.--- Μ.]. Τἷ8 ἰπαϊοαίθβ (86 
μ]δίοτί οδ] δοὺ μ θα ὑἰδ6 τχ8η 768ι8 ἀϊοα ὕρο5 {8μ6 
ΟΙῸΒ8 δὶ (οἱ κοίμδ, ὑπὸ βυδοσίη 8 οὗἨ {π6 Ιογὰ 
Νΐοη ΗΘ τῃ8Δ40 Θχρουΐοῃσθ οὗ (16 81:8 Οὗ ΙΩ6Π, 
δυδογοὰ 70. ὑμθηι, οαγτϊθαὰ ὑμθτὰ 8180, δεϑυμπηθὰ 
ἴδοι (ἀμνὸς τοῦ ϑεοῦ ὁ αἱρων, οἰο., 5πο. ἷ. 29), διὰ 
ἴοοῖ ἰμθπὶ ΔΎΥΔΥ 88 ΒΘΟΟΠΟΙΪοΥ, Ὀυΐ ἰδ κοθ ἐμ τὶ 
ΔΨΩΥ 4160 88 ΟΌΡ δδνίουν, μαυϊηρ ἀἰοὰ γὸγ α8, Ὀυΐ 
ΒΟΥ͂Σ ᾿ἴγ68 Δ πΠἃ ΤΟΡΒ ἐπ 8, οὗ, οἢ. 11,8. [ΓΙ ογχάθ- 
ποτὶδ: “Νὼὺ 1658 8 Ββουῖβοθ ἰδὲ (πο ἀθδίϊ οὗ [86 
δοη οὐΓ αοάἀ νὰ5 γϑαυϊτοα ἰο »γορίξαί ἰμ6 οὔεπὰ- 
οὐ Ἰυδίΐοο οὗὨἩἁ αοἃ ἴον βὶπ ; δῃὰ ἢο 1688 8 Ῥχίοθ 
ἰδ Ηἰβ ὀίοοα, 0 Υγβῆβοιη 8 ἤγοιυ 6 Ὀοπάδρο 
οἵ βαίδη, ἴὸ τυ βίο γὸ ψογ0 τοὰποοα ὮΥ δβἷη."-- 
Μ.]. Τδο δα ἀϊιΐοι οὗὨ τοῦ υἷου αὐτοῦ ροϊπιβ ἰο ΗΒ 
τοϊδιΐίοη ἰο αοὰ 16 ΕΔ, σομβδαυθπί)ν ἰο ΗΒ 
Ὀἰνίπίγ, τ ογο ὑνο (δ ρ8 8τα ἰο Ὀ6 σοπδίἀοτοά, 
ἄγδί, 86 Θχ δ᾽ δύϊοη δηὰ ρΊΟΥΥ, βοοομάϊγ, ἰδ 9 δὃυ- 
τὩἸΠἸδιΐοα δηὰ βογυδηὶ-ἔοσιι οὗ (λ:ι6Ὲ Οτυοϊδοὰ Οπ6; 
(6 Ὀϊἱοοάὰ οὗἩἨ πὸ Θοα-Μδὴ 18 ἐδ6 βυδ͵θοὶ τ ῖ ἢ 
οἴδδῆϑθεβ. Νον ἰδ ἀφδί οὗἉ 3688 ἰ8 ἃ βδοῦὶ οὶδὶ 
ἀεαίῃ, Ηΐθ Ὀ]οοὰ βδονὶῆοϊα] Ὀ]οοά, δοὰ ἴον {86 
διοῃεπιθηί οὗ σομητηϊ θα σι), ἴον τοοομ οι Πἶης [μ6 
οὔεηἀοα πιΔ)] οβίγ οὗ αοὰ δηὰ {πὸ ἰπἰπιΐοα!ν ἃ18- 
ἱποϊϊποα Θ᾽ ΠΟΙ, ἃ ΚδΏΒΟΙΩ 70 πιδη κὶ πὰ ἀοοτηοά ἰο 
ἀδϑί8 δηὰ δοπαοιηπαίΐοη 8466 οἰ. ἰΐ. 2; 111. ὅ; 
τ, 9; ν᾿ 6, καλᾳ. Ηδ οτγϑδίββ ἰο με θνθῦβ 7υδι1ῆ- 
οδίϊοη Ὀθίογο αοα, θυ [69 ῬΟΟΣ ἰμαὲὶ ογοδίθβ 
ῬΓΟΒΟΣΥΘΒ 4130 ἐμαὶ 816} ἰὺ οτοαίθθ. Τμ6 Γγθ- 
ἀφοπιοά οοῃατομδαὶο αὐ ἐπ 6 ογοββ οὐ 968118:; βἰῃ ἰβ 
[ογείνοθη, {86 ἀφοὶ νοι θα, 5[π ταδί πον Ὀ6 68 }- 
οὐρὰ δηὰ ἔγοβϑ σα δυο; ἴῃ Ὀοϊΐονοσθ ρέσα- 
ωπ παπεὶ Ὀὰϊ πὸπ γτέσπαί. ΤδυΒ ἴα (Π6 Ο τοῦ 
οοηχτοχαίοα αὐ {Πῃ6 ΟΥΌ88 δὰ ργοβοχυϑὰ ἴῃ ὑπΐΐγ, 
δλῃο Βοδίΐοπ σομπ 168 ἱπ Οροσαίίοη, δον Βανί ς 
θεζυη 118 ΟρΟΓα γθη 688 ἴπ ἡιϑι1Βοαϊΐοη. [Ιἐ 18 
ποί ον 8] Κρ ἴῃ {86 Ζἰρσμί, ποὺ οὐν οὐῃ οΒοτίδ 
ἴῃ βαποιϊ δοαίϊοη, δαΐ ἐΠ6 Ὀϊοοὰ οὗ 7685 νλΐσ ἢ 
Οἰοδπδθ68 08. (860 2οοίγίπαὶ απὰ Εἰλίοσαὶ, Νο. 8). 
Ὧν ὍΠ016 ἀοοίτὶῃθ οὗὨ {μ18 γογ86 18 ὙΘΥῪ ΤΠ 

δὴ καπιϊΓὉ]Υ δαὶ ον ἱὰ Ὀ ϑιοταΐοοκ. Τ86 
δι οὗ ΜΔ ΒΘ βαγ8 νὸ χίγο ἰῃ ἐμ Ἰλῆχυδρο οὗ 
ΑἸέοτὰ : “8. Φοδη, ἱπ δοοογὰ ψι {86 Οἰ ΒΟΥ 
ἈΡοβί]εβ, βαοὶβ Τοτί ἃ 9 θα δα ΒΙοοὰ οὗἉ Ομ γὶβὲ 
ἴῃ ὑἱπτὸ ἀἰ δου δβρϑοίϑ: 

1. Αβ {πη ομθ βἰη- οουϊηρ [Ὁ ἰ89 που], ἴῃ 
ΕΘΝ 86 η80 )1Ο 86 ιιδι1βοὰ Ὦγ {86 δρρ)ϊοαίΐοι 
οὗ 186 Ὀϊοοὰ οὗ Ο τὶ ὈΥ δι. , ΗΪ8 βαιϊϑέβοιϊοη 
δεΐης ᾿πρυϊοὰ ἰο 8. 

2. Αδ ἃ νἱοϊογυ ΟΥ̓ῸΡ δἷι ἰἰβοῖῦ, Ηΐ8 Ὀ]οοὰ Βοΐης 
ἐδ ρυν γὶπρς τηράϊυτι, τ ΠΟΓΘΌΥ γγὙὸ ΒΥ Ό4}}Υ, 
δοίης, δἰγοϑαν ᾿υδιϊδεοά, θδσοπιθ ρυγθ δηὰ οἴθϑῃ 
ἴτουι 8}} βῖπ. Απὰ {18 δρρ)οαίϊίοη οὗ ΟἸ σἰβί 8 
δ]οοά ἴ6 πιά Ὦγ 86 βρίτιν ποῖ ἀντ 6] ᾽πὶ τ. 
ΤΙ ἔοστῃοῦ οὗ [8686 Δββογίβ (Π6 πωρυ θα τχἱχαύ- 

θουδη 685 οὗ Ομ γὶδί ρυὺ οὔ ὺ8 ἰῃ 7υ8ι1Π οαἰΐοη : (86 
ἰδίϊοσ, 186 ἱπμογοηΐ σἰρμίθουβηθθβ οὔ ΟἸτὶδί 
πτοι ϊ ἴῃ υ8 ΚΔ Ὸ8}}γ ἴῃ βαηοι βολίΐοη. Απὰ 
νι ᾿5 οὐ ἐμὲβ ἰδίίου (δὶ 6 18 Βοσὸ ἰσοδίϊηρ.""---Μ. 
ῬΊΟΙΩ 811 δἰ --- τ οί 0 Ὁ βἰη8 οὗ ἱμπουρδῖί, γχὸ 

οὐ ἀοοά, εἰμ οὗἨ σδβιιῃθ88 ΟΣ β'ῃ8 οὗ ἱζῃογϑῃοθ, 

88 ΟΥ̓͂ χ8]166, 5188 ΟΥ̓͂ ΟἸ ΒΒΙΟΠ ΟΥ 8108 ΟΥ̓ δ0πὶ- 
τα  βΒΊ 0, 518 ἴῃ αὔῷεοοίμ ΟΥ 58 ἱπ ἀδγεοίι, 81}.5 οΥ̓ 
ῬΙΘΔΒΌΣΘ ΟΣ β'ῃ8 οὗ Ῥαΐῃ, βὶ πβ οοτητϊιο αὐ ΟΌΡ 
ὍΤΟΥ ΟΥ ἀυγΐης ΟΣ γθογοδίϊοη, ΒΒ δραϊηβὺ {89 
ἢγδί οὐ {Π6 βοοοῃὰ ἰβῦο οὗ ἐο ἀθοδϊοζσιιθ. Βθῃ- 
ξ6]: οτὶσίπαϊε, αεἰμαΐε. 
[οτάδυογὶ ποίΐοοβ {6 ΘΟ] ίΘ 988 οὗὨ ἐπὶ 

ἀοσίτγίηα)] βιδίοιποηΐ, ψ ΟΝ ἀθοίασοβ ἐδαὶ ει 18 
186 Ολτίδί, αξαϊηϑὺ {6 Οοτἰπἰδηβ (Ὀαὐ {18 τοδί 
οὨ ἴλ6 ἀουδι}1 τεδαϊηρ χριστοῦ, 8606 ΑΡρΡ. Ουῖϊϊί,, 
ν. 7, 4), ἐμαὶ Ης 18 89 ϑοη οὐ Οοάὐ, ἀραϊιδὺ (μ9 
“ὈΙοΙΣίο68, ἐπὶ Ηο βῃδὰ Ηΐβ δίοοα οὐ (8 ΟΓΟΒΒ, 
δραϊηδὺ (πὸ Κ΄ ποηδη85 δηὰ Ὠοοσοίρο, (δαὶ ἐὺ οἰδαπ- 
εἰλ 7γοπι αἰΐ εἴπ, ἀραϊηϑὺ ἰΠ086 ΒΟ ἀΘΠΥ ραγάοῃ 
ἢ δύ ἰο ἀρ αγΥ βη δἷϊον Ὀδρίΐβιῃ, δὰ ἐμαὶ ἱὲὶ 
οἸδδηϑοίἢ 8 ἱἢ τοε τραϊκ ἐπ ἰλὲ ζῖσλί, ἀραῖπδι τ[89 
Απιεϊποιηΐδα αποϑίϊοθ, το ὁμδηροὰ ἐμ σγασα οὗ 
ἀοὰά ἱπίο ἐαδοϊυϊοιδηεδο (7 ἀθ 4), δηὰ 4Δ]]οροὰ ἐπε 
8 281} Χαἱσὐ τυαὶᾳ ἕπ ἀαγζηεδα δυὰ γοὺ 6 ο]ὁ8} 
ἔγοτι 81} χυὶ οὗ οἷ1.---Μ.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΘΑΙ. 

1. Ας πε ὦ ἐπ ἰδὲ Ζίσλι, ν. 1--ἀδ πο ἃ αποπίϊο 
ἀορτηδ ΒΩ ΡῚΥ τοαυϊγοα ἰο Ὀ6 πον δηα ὑπο γ- 
βίοοά, Ὀαὶ 8δὴ οἰ ΐ68] ὑσὶ ποῖ] 05 (ἢ ΣΟΥ ΘΓΏΔΠ 60 
οὗ ΟΌΣ ψ8}}Ξς. Γι ἱμκῖ, δ 1 18 80 Βοὶπᾳ οὗἩ θοὰ 
(ν. δ), 80 ἰΐ 18 8150 ἐμ οἱϑιηθηὶ οὗ αοα, δπὰ δ6- 
σου ἐὺ '8 ἰῆ6 Βοίηρ οὗ αοά, ἱπογοΐογο ἐὺ 18. 8180 
Ηἱἰβ οἱ οπιθηί, τ ποσὶ ἢο ἀνν 6118 δηὰ ᾿γο8. Τρ 
τλυδὺ ὈΘΟΟΙΩΘ ΟἿΓ οἰθιμθηὶ ἴῃ ΟΥΟΓ ἰπαὲ ἰὺ ΤΥ 
8150 ὈΘοΟΙΩΘ ΟΣ Βοΐηᾷ:; ψὸ στυυδὺ Ἰὶνο ἰῃ Ηΐπὰ ἐδαὺ 
Ηδ ΠΙΔῪ το γ8 ΖΓ} 1ἶνο ἰἢ 18, [0 τῊΉὸ ᾶτὸ ἀοπίὶποα 
ἰο δεοοῖηα θείας κοινωνοὶ φύσεως, 2 Ῥοϊ. ἱ.4. Το 
δἰγτίυε αἴϊλον γϑβϑι ὈΪδησθ οὗ αοἀ (1116}.6) 18 δαγίης 
ἰοο 11{π|0ἁὈ ΝοΥ 18 ΒΘ;ρο] δἰιομοίμοῦ σἰχο ᾿π βαγ- 
πῃ: “ἐπιδαίο 7 εἰ ογέεγίμπι σοπιπιμηπίοπίδ οὐπι 1710. 
ΕΟΥ ἰδ 86 [ροσὰ βᾶγ8 (Μαίὶ. νυ. 48): “Β6 γὸ 
ὑβεσοΐοτο ρογίοοί, ουύθὴ 88 γοῦν ΕΔΙΠΟΣ ΒΙΟΒ ἷ5 
ἴῃ Βοϑυθη 8 Ῥοτγίθοι᾽" (οὗ, υκΚ9. τἱ. 86), ρογίθοι ὁ 
ΟΥ̓ ΘΟΙΙΡΔΒΒΙΟΣ δ ποί 80ΐ ἀΟἼ 88 ἃ ἤοτοίσ διὰ α15- 
ἰδηΐὶ ζ08], ΟΥὁ μοϊὰ ὉΡ 88 δὰ 1.68] στυΐϊθ, Ὀυὶ [89 
ΘΧΡΟΡΙΘΠ66 δηα φηϊογτηθῃὺ οὗ {πὸ ροσγἕθοί θοτι- 
Ῥδββίοῃ οὗ αοα 18 ἴο Ὀθδοῖῃθ δὴ ἱπιρι}}86 ΓῸΥ Χ6- 
οοἰνίης δηἃ Δρργοργίδιϊης ἰἰ, ἢ οτάον ἱμαὶ το, 
ἵἢ ΟἿΌΣ ἰυΓη, ΤΩΏΔΥῪ ΘΧΒΙΌΙ 1ἰ, 1 Ῥοί. ἰ. 1. 16 ἰβ 
δ᾽ τ}. Ετσυοθῃ Ῥϑὺ} βαυ8 (Ερῆῃ. τ. 1): γίνεσθαι 
οὖν μιμηταὶ τοῦ ϑεοῦ ὡς τέχνα ἀγαπητά. ΑΒ 
ΘΒ] άτοπ [ΒΟΥ 8.6 ἴῃ μι ὶῦ ΘΟΏΥΘΡΒΘ ὙΠᾺ {9 
ΕδΙΒοΥ ἰο ἱπ}1816 δηὰ χϑοοῖνγο ὙὙπδὲ (ΠΟΥ Ἔχρϑσὶ- 
6866 δὲ Ηἶθ Βαπάβ, ἰπ ογάὰθῦ ἐμαὺ ὑπ 0 Ὁ ΤΏΔΥ δδᾶγθ 
ψὶτἶη ΒΟ βοῖνοθ ἃ ᾿ἰνὶπρς Ἰουπίδϊη, οδαδβίηρ ἴῃ 
118 ἑυτη [86 βἰγοδτηΐηρ ἤοσί οὗ Ὀἰνὶπο 116, δηὰ ἰο 
ἀο 88 ἐπ Εδίμον ἀοοίβ. Τ6 σϑίργθῃοθ 18 ποὶ ἰὸ 
ΔῊ τί: 8ο4) ἰτυϊϊαἰΐοι, Ὀὰὲ ἰο ἃ 4114] ζ0]] οὶπρ (89 
ΕΑΙΒΟΣ ἰπ ἀγάσδηϊ αἰἰδοβπιοηὶ ἰο Ηΐπι. 6 σὨ!ὰ 
8 ποὺ 80 τη} ἸἰΐΘΣΑΙΥ ἰο ᾿πϊίαίο 88 ἰο οἴθαύο (0 
{πὸ ΕΑΔίδ ον, ἴἰο γϑοοῖγο Ἠΐτη, δῃἃ 88 180 1 οχὰ 80 
οὔϊοι γραυΐγοθ ᾿ἰ, ἴἰο ζοϊϊοιν Ηἷτα. ὅποι ἃ 116 ἐπ 
ΘΟΏΥΘΓΒΘ ὙΠῚ| αοά, ἴῃ ἰμλ9 ἸἸΠΈΒΡΒοσο οὗ ἀοά, 
ΦοΒὴ οι ΒΔ 68 }}γ ἀθιδηὰβ δὲ {86 οὨλοῦ σοαυΐγο- 
τηοπὺ οὗὨἨ ἰηάίν᾽ἀυ8) ΟἸνἰβι 85, 88 Μ611 88 οὔ [89 
ΜΓ 8016 ΟΒΙΤΟἢ. 

2. Τὰε Ῥετγδοπ ἢ «εδι 8 ἀραῖῃ ἰδῖκθιι 88 συ ἱηρ 
(0 αοὐἀδοδὰ δπὰ Μδῃμποοά, θα Ηΐ8 Ὀ]οοα ἰ8 
ΒΡΟΐκθῃ οὗἩ 88 αἷμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ (οὗ αοἄ). 89 
ποτὰ αἷμα ἰο8ι18.68 αξεϊπδί θοοοίΐβτη, Ὀθοδι86 1 15 
ΟΡογδίΐγο 88 ἃ Χγ08] ΡΟΎΤΘΓ, δπα διζαῖϊπϑί ΕἸ ΟὨ 8. 
ἐδ νογὰβ “Ηἰἷἰβ βοη,᾽) γβοδθ 86 Ὀ]οοα ἰδ: (δ9 
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αοάὐμεοεδὰ, ἴῃ Ὁτίοῦ, 18 ἃ ἤδοίον ἴῃ 80 τοτῖ οὗ ΤΟ- 
ἀετεριΐϊοη. Τἷ8 δοι ὈΪ πΠ6 ΘΧΡΤοβαῖο ΟΡΡΟΒ6Β 88 
το Νοκίον δηΐδηα, ἩΒ16Β δορδγδίοδ ἔμ ἔνγο π- 
ἴυγοδ, 88 ΕΒυϊγοὶδηΐδι, ΠΟ Ὦ οοπήουπαβ ἔπ θι, 
δηὰ ἰ(οδβι18.6 5 ἴον 0 1 ότδη ἀοοσίγίηο τὴ 18 
εοτηπιμπίσαξίο ἰἀϊονιαίωπι, Διὰ δραϊηδβί ἐπ ο Βοίοτγτηοα 
ΕΠ ες  ηίαμη πο σαρας ἐπῆηϊδ. Ἰαῖμοσ, πὶ 
8 σου ήοεαβίοι οὗἩ δῖ, Α. Ὁ. 1628--29 (αυονῖκο: 

ϑυπιδοίίκ, Ὁ. 666), Βαγ8: “Αρδῖῃ 1 Ὀοϊϊοντο δηᾶ 
Κη ἐδδὶ {π6 βοτὶρίυγο ἑδδοῖ 68, ἐμδέ - - αοα (86 
ΒΟ. - - ἀϊὰ δββυύσηο 8 8016, [}} Βυϊηϑηϊ, δπὰ 
γ88 ἰῃ9 ἰσχὰ δοϑὰ οσ οἢ ἃ Ῥτοσηϊβοὰ 9 ΑΌΣΒΗ δια 
δηὰ θεαυϊὰ, δαπὰ 8 ὈΟΤῚ 8 {Π6 πδίυΓ8) δοη οὗ 
ΜΆΑΓΥ, ΟΥ̓ΟΡΓΥ͂ ὙΔΥ δΔηά ἴῃ ΘΥ̓́ΘΥΥ͂ ΤΟΤῚΠ ἃ ἰγ 6 ΤΏΔῊ, 
Δ8 1 δΙῖὴ ΤΥ 8617 δπὰ 8]] οἰβόσβ; Ὀαὶ ἐμαὶ Ης οδπηθ 
ψὶβουΐὶ δἰη, οὗὨ πὸ ὙἹγζίη δίοπο, ὉΥῚ (89 ΗΟΪΥ 
αμοβίέ. Απὰ ἐπδὲ (818 πιδη β ἰγσυὶγ αοά, δῃὰ Ὀ6- 
σ610η6 (οἴ Βο" τοδάϊπρ: 88 ὈΟΓἢ) Ο6 ᾿ΏΒΟΡΔΙΘΌΪΘ 
Ῥέγβου οὗ αοἀ διὰ τθδῃ, 80 [μὲ ΜδΥῪ [86 δον 
Ψιγχίη ἱ8. ἃ ὙΟΣῪ δηὰ σι ποῖ ΒῸ Γ᾽ ἢΟΐ ΟΠΪΥ οὗ (6 
ταδὶ ΟἾΓΣὶδί, 88 ἰὴ Νοβίουδηβ ἂἀο ἰθδοῖ, Ὀὰΐ οὗἁ 
86 ϑοη οΥΓ Οοά." Βυΐῖ ᾿ἶ ΓΘΓΒΟΣ ἴῃ ἃ ΤΥ Ὺ 
Βογτηοῦ (ΕΥ]δηροη οαϊ(., 9, Ῥ. 26), οπ {δο στουπὰ 
οὗ Αεἰβ χχ. 28, 4118 (μ6 Ὀ]οοά οὗ Ομ τ ἰϑί βίγαϊ ὺ- 
ὙΑΥ ἐλε δίοοα 9.7 Οοά, ἰὶ ἰΒ ἴὸ Ὅ0 θοτπο ἰῃ ταϊπὰ 
{μδι ἴπ (μα ραββαρο κυρίου δηὰ ποὶ ϑεοῦ 18 ἐμ Ὀδδὶ 
δυϊποηἰϊοαίοα τοδάϊης, δὰ ἐμαὶ Βυ ἢ 8ῃ Οχ ΠΙΟΤΟΉ 
ταδί ποῦ Ὀ6 ῥγοββοᾶ Ὀογομπὰ βοοῖηρ ἰπ ἰὐ ἐμοὸ ἀοο- 
ἰτἷπο οὗ (86 ᾿πβοράσαῦ]ο αοἀ- ΜΙ 8η. (Δ ]οΥ 5 70]- 
Ἰονῖπς Κυ μοΥ οαηποὶ Ὀ6 χοχατα ρα 88 ἃ ργθσϑάθῃί 
οὗ χτϑαὶ χιοτηθηΐ, βῖποοθ ὑμ6 ϑιογιρίῃγο, τὶ 108 
νἰβάοια ἴῃ {86 ομοῖσο οὗὨ ἰθ πι8, ἀοο8 ποὺ Γοαῦϊ 
8 560 ἰο ὁο.---ΟΥ,  οείγίπαὶ απάὰ Εἰλίσαϊ, οτι γ. 8, 
Νο. 8. [4160 {μ6 ἰΔβὲ ποίβ οπ ν. 7, 'ἰὰ Αἰ χεσεί εαΐ 
απα Οττιςαϊ.---Μ.] 

Ασιεοὶο 11. οὗὁἩ {86 89 Ατί ϊοϊο8 οὗἩ 86 Οδυτοῦ 
οὗ Εηαϊαπὰ ἀπά {Ππ6 Ῥγοί, Ερίβο. συγ ἢ ἴῃ ἰδ6 
ὕ. 5. βιαΐοα ὑἰμ8 ὈτΙοδν 86 ἀοοίγχῖηο οὗ {μ6 ῬοΥ- 
Β0η οἵ ΟἸτῖβί : Ἴ ἢ ὅδόῃ, Ἡ ΒΙοῦ 15 ἐμ  οτα οὗ 
1160 Εδίμοῦ, Ὀαχοίίοη ἔσγοιῃ ουουϊαϑιΐπρ οὗὨ ἰδ9 
Ἐδιλον, (0.6 ὙΘΥΥ ἀπά οἰθυπμαὶ αοά, δπά οὗ οὔθ 
Βυδίδποο τῖίἢ (6 Εδίμον, ἰοοῖς Ἰη8}᾽8 παίυσο ἴῃ 
86 ποιὰ οὗ {μ6 Ὀϊ]οβϑβοὰ γί γαίῃ, οὗὮἨ ΒΟῸΣ βὺ- 
δίδῃοο: 80 ἐμδὲ ὑτνγὸ ψμοὶο δὰ ρογίοοιὶ παίαγοβ, 
(μαὲ 18 ἰο δαυ, (89 αοἀμοδὰ δπὰ Μαδιηϊοοά, 6.6 
)οϊποά ὑοχούμον 'ἰὰ ὁη6 ῬΟΓΒΟΙ, ΠΘΥΟΥ ἰ0 Ὀ6 ἀἱ- 
υἱαρὰ, ὙΠ γοοῦ 8 οὁη6 ΟἸτὶδί, τοσυ αοα δα Ὁ ΣῪ 
Μδῃ; γ0 ἰγῸ}Υ βυδογοα, νγ88 σσυοιβθά, ἀοδ δηὰ 
Ὀυγὶοά, ἰο ΓΘΟοΏ6119 Ηΐβ ΕΔΙΒΟΣ ἴο υ8, δηἃ ἰο ὈΘ 
8. ΒΔΟΙΪΗ66, ποῖ ΟὨ]Υ ἴοσ οτἱὶπδὶ συ, Ὀὰΐὺ 4150 
ἔοῪ 4}} δοΐυ] β: 8 οὗ πϑη.᾽ Απά ἐδο Αἰλαπαδίαη 
Οὐγεά, νυν. 28-8δ, ἰυ" ἀοῖπο8: 

28. ἔπ’ ἐτσοὸ Εϊάο8 τοοία, μὲ ογοαηιιῦ εἰ σοΉ ἤί6- 
ΟΠ, 1.1 7οπιίπιιδ ποδίογ εδα Ολτίίιδ, Σ)εῖ Ἐϊ- 
ἐμ, 72 ε:5 ραγν εἰ ]οπιο 6δί. 

29. ἤει ἐς διιδείαπίία Ῥαίγὶ απίε διεοιῖα σοπίίωδι 
Ἡζοπιο, ἐς διιδοίαπίϊα λίαίτια ἐπ διεοιῖα παίμ. 

80. Ρεγζείωδ ει, »εγγεοίωα Πζοπιο ἐ2 απίπια τα- 
ἐϊοπαἷΐ εἰ λυπιαπα σαΥ ὁ διιδεδὶδίςη8. 

81. ΖΕ φιαϊς Ῥαϊίτὶ δεουπάμπι  ιυϊπἰίαίεπι; ὨιΐΠΟΤ 
Ῥαίγε δεσμιπάμπι Ἡωπιαπί(αίοπι. 

82, Ουἱὲ ἰΐεεὲ Πεμδ εἰ ἐἐ Πζοπιο, ποπ ἄπο ἰαηιεῃ, 
δε ὑπ εεἰ Ολτγίείιϑ. 

88. ὕπις αμίεηι, ποη σοπυεγείοπς ιυϊπ αι ἵἴπ 
οαγπεηι, ϑεα ἀδευπιρίλοπε Ἠδμπιαηί αἰ ἐπ Ζειρ. 

84. ὕπιι οπιπῖΐπο, ποτ οοπίμδίοπο ϑιδείαηεϊδο, δοὰ 
ὠηϊαία ῬοΥδΟΉδ.. 

8δ. Ναπι δίοιμί απίπια ταϊοηαῖδ εἰ σατο ὠπι8 ἐδί 
Ἡδονιο; ἑία ει εἰ Ποπιο ὑπι εδὲ Ολτίδίι." --ἩΜΜ. 

8. Το ποσὶ οὗ 6808 18 δίχοη σΙΥ οπαγδοίου!Ζθ 

ΤῊΒ ΕΤΒΒῚΤ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΡ 50ΗΝ. 

ἴῃ ὁπ ἀϊτγοϑοίϊζοη: “19 διοοά οἰδαπεείλ {τοι αἱ! 
«ἴη.᾽ ΤΙ δἰδίοιηοῃΐ ᾿ΎΟἾΪΥ 5 {86 ΓΟ]]ΟΥΣΏ ΡΣ ΡδῚ- 
ἰσυϊατα: 

1. Ἧτο οδῇ ΠΟΥΘΥΤΏΟΣΓΘ ΟἴθΔΏ ΝΘ ΟὈΥΒΟΙΥΟΒ, ΟΌΥ 
ο᾽] δ βίη ΓΟ δἷπ8 (η6 ποτὶ οὗ Ὁ τῖϑί. 

2. Τὶ 18 πεῖ {πμ6 ἀοδὶ οὗ ΟἸ σὶδὶ ἐμαὶ οἴοοίθ 
Βδηῃ ἃ ΔΟΟΟΙΏΡ 58.658 ΟἿΓΡ ο᾽οδηβίηρ ; ἀνίπρ ΤῸ 5ὶι, 
Ηδ ΘΟΠΑΌΘΓΙΒ ἰΐ; {86 Υἱοίοῦγ οὗἁὨ 81} 18. 118. ἀοίδαί, 
δηὰ (80 ἀοΐελι οὗἩ Ομ γὶδὲ 18 Η18 υἱοίουγ: πρδίϊης 
πηίο ἀραίῃ, Ηθ δοαῦϊτοϑ {80 116 οὗ ΗΪΒ ον, δηὰ 
Β[η ἴη 18 {τυ ἢ ΟΥοσ Ηΐτὰ ὁπ (ἢ 6 ΟΥΟΒΒ 18 (15- 
οοἴιδίοα. ΕοΣ Η]8 βδκὸ αοα 0 Ση8 [0 (86 ποι] 
Ηἰΐβ8 τϑοοποὶ θα σδοπῃίθηδηοθ, δηὰ ἰβσοῦςι ΓἋἋᾺ11} 
πῃ {8ὸ Οτυοσϊδοὰ Οπὸ ἐδ τοῦ]ὰ δΌΒΔΠἀΟἢ5 5810, 
ὙΓΒΙΟΝ 8 ΘΏΣΩΪΥ δραϊηδὶ αοὰ. 06 οσοββ, ἰδῈ 
ἀρδὶμ ΡΟΝ ἐμ ΟΥΟΒ8, ῬΡΟβΒ6 8868 8ὴ ΟΥ̓ΘΤῚῪ ΠΟΙ Πλὴν 
ῬΟΤΟΡ οὗ δἰίσγδοίϊοπ, δη {86 116 οὗὨ 86 δο0Ὲ οἵ 
αοα βδυϊ ὕρ 'πίδο ΠΠ{6 οὗἩἨ πὸ θοὰν ὈΤΘΒΚ8 ἰδγοῦκα 
ἰὼ ἐπα 116 οὗ ἐμὸ βρίγχὶι, ἱἰπ {80 ποσκὶῃρ οὗ ἰδὸ 
Βρί τὶ βοπὶ Ὁγ Ηΐτ δπὰ ἰμ9 Εδίμου, τὺ ΠΟῪ ὃ6- 
ΘΟΠῚ68 ΟΡοΓδίΐγο ἧπ ὈΘ᾽ΊΘΥΟΓΒ (π0ο. Υἱῖ. 8ὅ9; (], 
χυΐ. 7: Αοίβ 11, 88). 

8. Βδῖη δ.11}1 οἱοδυθβ ἰοὸ ἐδὸ 7π5ι1864; υδίϊδολ- 
(ἰοη ἀο68 πο ταϊτδουϊ ου 8177 ΟΥ τσ  8}}} σαποοὶ 
Εἶπ ὉΥ 8 701 614] ἄδσογοα, 1 ΟὨ]Υ ΔΌΒΟΙΥΟΒ Ὁ8 ἴγοπι 
Ῥυπίβησηοηί, συ} δπὰ σοπάοιη δος, Ὀυΐ ΓΟ υἶΤῈ8 
ἐ|6 σΑΥΤΥΪΣ ΟἹ Οὗ ἰδ6 ποτὶ οὗ ϑ τοἀοιρίϊοι (οἵ 
Μ ΒΊΟΝ ὁ 8 (Π0 ὈΘρΙΒηΪ 5), δῃα οὗὨ 1.5 Θοῃδι- 
Τηδίϊοπ ἱῃ βδῃοιἱ δοδίϊοι ; ᾿υδιϊ δοδίΐοη ἀ068 ποὶ 
64, Ὀαΐ 1 ἀο68 Ὀοσὶπ σοἀοθιρίϊοη. 

4, 7Ζυιϊβοαίζου ἀο68 ποί ουθῖ οδεοὶ {86 ἱπάε- 
Ῥοπάοδῃοο οὗ ἰμ9 Ὀ6ΙΙΘΥοσ, Ὀὰΐ ΤηΘΤΟΙΥ ἱπίσχοάῃεο8 
πὰ ἰπίο ἰπ6 τιαὶκ πη Τὐχμί, ἰο {86 6] ον ΐρ οὗ 
(86 Ὀτοί ΓΟ Π ὁπ6 ὙἹΓ δηοί ΒΟΓ, 88 ἱπίο [8 6 ΒΡΆ ΘΓ 
ἴῃ τ Βῖο ἢ σοάἀοιωρίϊοη ΤῊΔΥ δ σΑΥτὶθα οἢ δπὰ 
σΟὨΒυΙηπηδίοα, δηἃ 880 ἱῃ ἐδὸ ᾿πάϊνιπΔ] ; τὸ- 
ἀοτωιρίΐου, 1Κὸ 186 Κπονϊοᾶφξο οὗ ἱπδηΐίο ἴμοτο, ἷβ 
8 ΘΟΙΏΙΔΟΙ ἐχροχίοποο (ΕΡΒ. 111. 18, 84ᾳ., σὺν πᾶσιν 
τοῖς ἁγίοις). 

ὅ. βδεαποιδοαίξοι 18 ἐδ οσομεϊπυδίϊοη οὗὨ ͵π5ι18- 
οαἰΐοη, 1ΐ τπιυβὲ οὐοσ σοί σῃ [0 ᾿ἰὑ ἀπ ΓΟΟῸΣ (ο ἰδ 
ῬΟΥΟΣ δηὰ τηΐμί. 

6. βεαποιϊβοαίίοη ἰβδ 6 πουῖκ ρταάτιδὶ ἴῃ ἰδ 
ἔτονίμ. 

Ἴ. 10 885 τοβροοσὲ ἰο αἱξ Βἷῃ, ποῖ ΟὨΪΥ ἰο 15 τὰΔῃ- 
ἡοδίδιΐϊοη, Ὀὰΐ ἰο 118 δοδὶ δῃὰ οτἱσίῃ. 

8. Ζυβιϊδοοιΐοι πὰ βδπὸι  βοαϊζοη, ἴ86 ῬΟΝΕΡ 
οὗ (6 ἀοδί ρου 1δ6 οτοβϑβ δῃὰ {πὸ ζ]]οτΒ ΒΡ 
αὶτὰ (λ 6 Ὀγοίῃ σοι, ἐμ ψ6}Κ ἴπ [86 Γὐρπὲ δηὰ (16 
οἰοδηβίης ἔγοιῃ 8}1 β'π, 811 {8650 ὑϑοΐ ρσοσ δ} ὁΡ- 
δσδίο οὐ δηὰ ῥσγοχθοὶθ ὁδοὶ οἶμον; {818 δοΙ 8 
ΤΑΟΥΘ ΡΑΣ ἰσΌ]ΑΥΙΥ σοοὰ οὗὨ Ὀτοίμοτῖν, οὗ ΟΒυτοῖ- 
{6]]οτυϑμΐρ, δηα οὗ {μὸ Βδ]] ον Ρόονγοὰῦ οἵ (86 
βανίουτ᾽ 8 ἀδαὶ ἢ ὌΡΟΣ (86 ΟΓΟδΒ, 80 ἰπδὶ Ὑ6 ΔΘ 
τοιηϊπἀοάᾶ οΥ ἰμ0 ᾿νογὰβ οὗ Οἴσοτο: “ ΔΓ ἐσί ἐπ ὅσδῇ 
απιϊοίἰα 6586 ποπὶ Ροίεεί."" Οὐ, πὸ ταυβὲ ἀϊδιϊηροϊδὶ, 
Ὀυΐ ποὺ δορδσγαίθ Οπσὶδὶ 707 υ8, δρίογ υ8, διὰ δι 
18. 

δ 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΡΒΑΟΤΙΟΘΑΙ. 

ἘτΟΥΥ ἰδίηρς ἀοροπᾶβ οα ἐἰμ6 ΣΟΡΙΥ γοῦ ρἶτε ἰὸ 
{π6 απεϑίΐοι ΒΟ ΝΘ: βίῃ συ]68 γοὺ ΟΥ̓ 88 γεῖ ΟὨΪΥ 
δάδοτοβ ἰο γοῦ. [ἢ δἷη γοΐ 8 οὐδὲ γοῦ, γοῦ Ῥ6- 

Ἰοης 88 γοῦ ἴο {μ6 ἀδτκη 688, θαὶ 17 [86 τεῖψτι οἵ 
βίη 8 Ὀτοῖοα πῃ γου, ἰΒου ἢ ὑμογο ὃ6 8ὲ1}1 81 18 

γοῦ, γοῦ Ὀοϊοπς ἰο ἐ86 Ομ] σθαι οὗὨ Ἰφδὶ.---ἼΨ ἷδ 

πο νι ῥσίάθ, θαὶ πὶ στο ίαο ἰο αοά, ἐμὲ 
88 ΟὨ τ βίδα σοπίοταρ!ίθβ Βὶ8 Ὀοΐπς ἴῃ (89 Ἰἰρβέ, 



ΟΠΑΡ. 1. 6, 7. 

“-Ἴρονὸ οὗὨ σοὰἀ δᾶ οὗ ἰμὸ Ὀγ οι ἈΤΟΠ 18 ἐμ ΡΟΥΤΘΥ 
οἵ βαποι:δοαίλοη, δπὰ {18 ἰ8 {πὸ 1176 οὗἨ 1ογ9.--- 
ἴε ἰδ }αϑὲ [0 δαδιοι Βα Ὑγἢ}0 860 ΘΥ̓ΘῺ {86 5118]]68 
εἰηβ ὙΪ ῬΑ 688 δηα ροσοοῖσο ὑμδὲ {μον 
δβἰαπὰ ἰπ ποοὰ οὗἩἨ οἰδδηβίηρς βου ρ οϑθυ8 ΟἸ τὶβί. 
--ἸΓ (ἂν αἷη ἰσου Ὁ]685 ὑπ60 ἴῃ 18 ἀδοΡ ταοϊΐοῃ8, 
Κη ἰμδὺ ἰπ (89 ΟΥΟΒΒ ἰδοὺ παϑὺ 8 Μ6}}, ὙΘΠΟΘ 
ἴλοα τπαγοϑέ δπὰ τηυϑὲ ἀγα οορβο]αἰΐοη. [10 18 
ποὶ βυβδιοϊοηῦ ἐμαὶ ἰδοὺ τὶ α ΟΒυιβιϊδη γιὸ ἰδ 
ὁἦοπο ὡροπ, ἰλοὰ τουδὶ Ὀθοοθ 8ῃ θη] σῃίοηοα 
Ομ νι βιϊϑη. 
ΚΒΤΑΒΚΕ:--Τ 9 ὉΠ ρΟΟΪγ 8.0 ΟὨ]άτοα οὗ ἀδΥς- 

π688 ψὶΒοαΐ δα ταλ ης ἰι, (ΠῸΥ σα ]κ ἐπ ἰμὸ ἀδτκ- 
Ὧ688 τΠῈοαὶ Ῥογοοϊνίης ἱΐ, (ΒΟΥ σον (80 
ΜΟΥ 5 οὗ ἀδυποδα τὶ πουὺ Ὀο]ονΐης ᾿ὑ. Ο, ἰθτ- 
τἱθ] 6 ὈΪπάπμο88} [οχὰ, οροϑῦ ἰδοῦ (οἱ ΟΥ68 ἐμαὶ 
1ΔΘΟΥ͂ ΠΙΔΥ 866, ΣΟΙ Ὁ] δα τοίυ τη ἔγοσα ἐμοῖσ 601] 
ἮἯΔΥγ.-- ον ὈυΒΥ Δ.Ὸ Ῥϑορὶθ ἀυτγίηρ 89 παίῃ αὶ 
ἄαγί Ο, ἐμαί {860 νγου]ὰ πο δ 8 {89 ΔοοΘρΡίδ 0]9 
ἐπι δὰ ἐδ ἀδγ οὗ βαϊναίίομ [0 Ρ888 Ὀγ ἰ(}γ διὰ 
πἰϊουὺ ρτοῦν! ΑΙΚ ἰπ ἐμ 1ἰσμι!---ἼἼ 8 νἱτίαθ 
οἵ ἰ86 ὈΙοοὰ οὗ 6805 ΟἸ τἸδὶ οἴοοίβ ποὺ ΟὨ]Υ ΟἿΣ 
ἂγδὲ οἰοδιβίπρσ ἤἔγοιι ἀθδα τον ῖϑ, Ὀπὺ 4180 οἂν ἀν 
ο᾽εδηδίηρ. 
ΒΡΕΧΕΒ:--- 9 ΤΩΔΥ ΒΔΥ 1ὑ ἀπὰ σἸΟΥΎ ἰμδὺ τ 

ατο 16] ΟΡ πιὰ αΟοα; ΠΟΙ 18 ἰΐ βρί χὶΐυ δ] 
Ῥτὶὰθ ἰο δοϊζπον]οᾶρο 80 ζταδο οὗἩ ἀοἀ νὰ ΐοὴ τγο 
δῦ τϑοοϊγοα, ὑστουϊἀθαὰ τὸ ἀο ποὺ δϑουῖθο ἰὲ ἰο 
ΟΌΓΒΘΙΥ6Β.---ρας 18. ἱτπιραιοηὺ οὗἩἨ ἀδγκηθ88, δπὰ 
6οὰ οὗ εἷἰπ. ΒΥ ἐμιὶβ ἰοϑὲ ὑἐμυβοὶῖ, ν οίμοσς μου 
ατὶ ἀοἀ 5. Μόο568 βῆοπα Ὀθϑυ 1 .}}}γ (τουσῃ Ἰοης 
ΘΟΠΥΘΥΒ6 ΙΓ 018 1χ ἢ; ὙἘΥ ΒΒου]ά ποὶ ἰδ δου] 
Ὑπογοὶη Ηο ἀν] ὁ} ἀο ᾿ἰΚονΐδοῖ 1,οἱ ὑδγ Ἰὲσιῦ 
Β.;ϊη6, δἃ ἀο ποὺ ἀθοοῖγο ὑμπυβοὶ τ ΌΥ ἔα]80 δοπ- 
οοἰία. 
ΝΕΑΚΌΕΕ:---ΤῸ ἐμόοθθ ὙΠΟ ΒΙΟΟΓΘΙῪ δίγῖνο (0 

πλῖὶκ ἰὴ ἰδ ζἰἱχηΐ, γοῖ τλαῖκο ἀδὶ]ν ὀχρογίθποῦ οὗ 
(86 δ.}}} γουλαϊἰηρς ᾿διθηοθ οὗ β', δἀπὰ ἃσο αΪδ8- 
χυϊοίοα ἰπ ἰμοῖτ δομβοΐθῃθοο οὐ θδυϊηρ ἰπδὶ ζ76]- 
Ἰοπδὶρ τὶ αοἄ, το ἰδ 1ἱκιῖ, οδὴ ΟὨΪΥ Ὀ6 δὰ 
ὉΥ (080 το 811 ἴῃ (ἢ Ἰὲρἢί,---ἰο βύο 15 οἵ- 
[ἐτοὰ (80 οοταΐον 88 δββυσαῃο6 οὗ ΘΟ 668 η8- 
ἴῃ ἴγοτι π δίῃ 88 γόϊ δά βοσίης ἴο ἱβοὼ. Βυν 
8 βο᾿-ἀφοορίϊοι οὗὨ μοδ86 18 4180 τηϑί, Ἧδο ὑγαδβί 
ἰο οἰοεδηβίηρ {πγου ἢ ἰδο Ὀϊ]οοὰ οὗ Ομ γἰδί, τὶν μου 
ἃ σοττοβροηάϊηρ ΘοΌ 86 οὗ 1116. ΤῺ οἷοθθ δ0ῃ- 
ποοίΐοη Ὀοίτγοοι Οἰνἰβϑὲ ἐπ ὰ8 δη ἃ ΟἾγὶϑὺ ΧὉΓ ἃ8 18 
ΒοΤΟ ἱπάϊοαίοά. 
ΗΚΟΒΝΕΕ:---ΟὨΥ διμοη (86 Ῥῦγο ͵δ ἔθ! ]ον- 

ΒΕ ΐρ, ἑ. 4.) σὰ] δοποογά, ἴον, οοηἤσποποο οὗ [16 
Βοατίβ. ΕΥ1] δβδοραταίοβ, δῃᾷ 18 {μ6 βουσχοο οὗ ἀΪ8- 
οοτά.---Τ 0 Κίηρσάοιιῃ οὗ αοἱ 8 {πὸ Κιηράοτα οὗ 
ἴονσο διὰ ρεδοϑ; ἱμδΐ οὗ ϑεαίδη 9 Κιπχάοιῃ οὗ 
ἀϊδοοτά, 

ΑἈἨΙΨΕΤῺ :---ὐ 1 ἢ ὅτ [μ6 568}8 δηἃ ουάθῃοοδ 
οὗ ἰσο [6] ον δΐρ τ} αἀοα ἢ 1. ΤΒδὶ ψὸ ψγαὶκ 
ἰπ 86 ᾿ἰχμι; 2. ἐδ γγὸ δδνο 16] ΟὙΥΒΕ]Ρ ὁπ6 ἩΣᾺ 
δηοίμον: 8. {πὸ ΠυαπιῸ]6 σοηοβϑῖοι ὑμαὺ Μὰ ΟἿΘ 
(8 οἰοϑδηβίηρ ἔγοπι ΟὟΤ 815 Β0]6}γ ἰο 80 Ὀ]οοά 
οὗ 26.805 ΟἸ τὶβί.---Ρυου  ἄσηδθ ἸΏΟΥΟΒ »αγὶ ϑαδϑδι 
ἔγοτα ἰμο ἄγβί οσγοδίϊνο Βα ἰο {Π6 1αϑὲ ἡ κηηθηί.--- 
Τοῦ Κηονοϑὲ ἰμδὺ ΟΥ̓ΘΥῪ ἰΓΔΒ Υ  βϑῖ 0} ΘηΒῃγοιὰβ 
ἐπν Βοατὶ πὶ πἰρπὶ.--σαθ {6 ]1ΟὙ88}} 4068 ποὶ 
βου ἴσουι ον πϑίιιγ] 116, ποὺ ἔγοπι Ἰοαριι6 5. ἴῸΓ 
{{πθ σοι δϑίοι οὗὁὨ σΟΙΏΠΊΟΝ Βἷπ, Ποῖ ΤΓΟΙΏ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 
Ῥίθαδυτο ΟΓ σοπητος ὈΓΟδί, Ὀὰΐ ΟὨΪῪ ἔσοτα 86 τῦδ]κ 
ἷᾳ [ἱγμι.---ΕἸτε ᾿ς Ῥδβδίοῃ, ἔμθὰ ἐν Ῥαββίοῃ: 
ἤτβι Ημ ἀγίηρ, ἐμοη ἐὰν ἀγίηρ.-- Α 5] πρ 88 Ολγίδι 
ὁ ον Κἰσλίεοισπεδδ, ψοῖς αἶδο πιιδέ σὸ ιοἱ(ἡ, Ηἴπι ἱπίο 

δὅ 

ἐὴε τραῖξ πὰ ]σλί, Α6 ἴοπσ αε Ηἑπ ἐν ἱγεῖν γον 
ϑυωγείψ απαᾶ ϑαογῦῆοο, γοὰ 4180 τηυδὲ τὶν Ηΐτὰ Ργθ- 
δαπὺ ἰο αοἀ γοὺυγ ϑατὶ δηά. ν1}] ἃ8 ἃ βαοσίῆσθ οὗ 
βυγοοῦ βαυοῦσ. δε δὲ ἰλαὲ ἰξαγτδ ἰο βαογίῆοο Ὺέπι» 
δε, τεπιαὶμ8 αἶδοὸ πὶ ἰλε ζεϊϊοισελίρ υοἱζὴ ἰδὲ δτοίλτγεπ. 

ΒΕΒΒΕΕΒ:--Βαὺ ΠΟῪ ΙΏΔΩΥ, το, ῬΟΥΟΒΔΠπΟΘ6, ἀ0 
ποὺ Κπὸν [86 Β6}}001- 8116 οὗ (16 τηοάθγῃ Νίσ6ο4- 
ἰΐδηοβ, ἐδ Ῥδηϊμοῖθίθ, γοὶ ἀο 1ποἷν ΟΥΚΒ, Ὑ119 
ἔτοιῃ ἐδ ἴδδν οὗἩ 8. βορδυϑίθῃθβϑβ ἔγοζα βῖῃ, ζυΐθυ- 
οὐδ ἰο {πὸ ΒοβὮ, ἰΠ 6. σβδηρο (6 ἔγομ 6 7-11η9 Ὀ6- 
ἔσθ κοοά δΔῃᾶ 601], Ρυΐ Ἰἰσιί ἔῸΣ ἀδυηοββ δηὰ 
ἀδυκηο88 ἴον ᾿ἰρσηΐ, δηὰ ἐμοιι βρτοδὰ ὃ κιποπὶ οἴ 
ἐποῖν οὐ ἱμπουκαίβ, τ 9 ἢ (ΠΟΥ 6811} αοά, 868 8 
ῬΊΟΝ [0 ὑποὶγ τον] γ -Ἰαϊη ἀθῃ688.---ΟὉΥ ζ6]- 
Ἰονβδῖρ πὰ Οοα, Ὑ ΠΟΙΩ γὸ ἀο ποὺ 860, 18 δΥν]- 
ἀοησοαὰ ὈΥ οὖν 6] 1} τοΐζλ ὁη6 ἀποίλεγ, τ ΘΤΘ 
006 8668 ὑπο οἶδ οΓ.---Π γ8 ΓΘ 6180 Ὑ1111-ο᾽ -[Β6- 
γνἱ80- [6] ΟὙΒΕΪΡΆ, δὰ {86 ΤΠΟΤΘ δαψώισ ΟὗὨ ΒΗΥ͂ 
Ομυχοῖ- 6] Β8Ὲ1} ὑμαὶ 10 Π85 061Ο 881 1} αοά 
ἷθ ποί βιυβδῆοϊοηῖ.-- Πα, (Π6 οἸοοί 688 οὗ Βγδῃάθῃ- 
Ὀυγᾷ, οτἀαϊποα ἴῃ ΠΟΥ ν1}}: “ἦΟΥγ ἰοχὺ 88}8}} 61 
ὅηο. ἱ. 7: Τὸ Ὀ]οοὰ οὗἩ Φοδυ8Β Ομ τὶδὶ Ηἰΐβ βοῃ 
οἸδηβοί ἢ 18 ἔΓΟΙΩ 8]] δἰ." 

ΞΤΕΙΝΗΟΡΕΒ:--- “ἃ 800] πδβδϑα ἴῃ {86 Ὀ]οοά οὗ 
2οδὺυβ Ομ γὶβὺ Ὦ88 ὙΟΣῪ ἀο]Ἰοαΐθ Ῥογοορίϊοημβ. ΤῊΘ 
χιῦ τ ΒΘ ἢ Β88 σίβοῃ πὶ ΒῸΡ ΒΏΟΥΒ ΠΟΣ {8:6 51Ω8]}}- 
οβί ἀυπί-ραγίζο]ο οὗὮ δ'π δηὰ ὑπὸ πιοϑὲ βυ έ}9 τὴο- 
ἰΐοπβ οὗ ὑμὸ Βοβἢ, δῃηὰ τλδῖκοβ Βοσ ροχοοῖγο πδδὺ- 
ΟΥ̓́ΘΟΡ ΒΟΟΟΡΒ ἘΠῚ ΒΟΥ ΠΆΡΡΥ ἤγϑιλο ἱῃ σ᾽ αἀβοῖηθ 
ΘΟΏΨΟΡΒΟ νὰ αοα αηὰ ἰδ 6 βαυζουγ, δῃᾶ ἩΒδίΘΥΟΣ 
ἀἰδίαΣθα ἰἰ.᾽» 

[ΒΙΞΟΕΕ:---Βὸ ΒΙΌ]Θ-ΎΟΥ86 οὗ {86 Ὀ]οοά οὗ 56- 
508 Οτῖδὶ δηῇῖ 118 οἱοδηδίηρς υἱσγίαθ ἴ8 ἃ ὙΟΥ80 [Ὁ 
80 οὨΣ]άγοιη οὗ αοά, ἔον {8 οὨ!]άγοη οἵ (0 1 ἱσμὶ, 
δηά ΒΔγΥγ8 ἰο ἐδμδῖλ: γοὺ Ἰοῦο οὗ ὑδὸ ᾿ἐχμύ, γΟῸ 
δΒαίτϑα οὗ ἀδυκηθβ8 1 18 αρένοἑ ] το 8 ῸΣΘ 
᾿πβυβηοϊοηῦ ἰοὸ υσγϑηὺ ΥΟῸΣ δ6ο688 ἰ0 Θοά, γοῦν 
7ογουβ ΔΡΡοΔὶ ἰο Ηϊ5 ἴογυθ; ΠῚ {Π|6860 ΟὨΪῪ ὙΟῸΡ 
ΔΡΡΓΣΟΔΟὮ οὗ ἰμοὸ ζὐἱχὶ πουϊὰ αγὸ σαι δβοα γοὰ ἰο 
το] ΔΎΓΑΥ 88 ὙᾺΧ ΘΧΡΟΒΟΑ ἰ0ὸ ἐδα μοαὶ οὗ ὅτο; 
Ὀαὲ ἰὑ 18 ἐλε ὀϊοοά οΥΓ ὕέδιιΣ Ολγίδί ἰλὲ Βοὸπ οΓ αοά, 
μδὺ 8, αοἀ᾽ 5 βομάϊηρς Η18 ὅοη ἰπίο μη που]α ἰο 
ἸΏΒ δίοῃοιμθῃί [ῸΓ ὙΟῸΣ Β'η8, βαίθυον Ηο αἰὰ 
διὰ βυβογοά, οϑρϑοῖδν Ηἰβ βδουϊ βοΐδὶ .Ὁ]οοά- 
βιιοδάϊηρς ἰῃ ἰμ6 γο]απύΔΥΥ δυστγοπᾶος οἵ Ηΐπβο] ὗν 
δὰ ΗἰΒ Ῥγοβοηύ Ῥγιοϑῦ Υ Δρροδγδησο Ὀθίογο [89 
ἴαςο οὗ αοἀἂ σι Ηἷ8 ὈΪοοᾶ δηὰ {16 ἰγοδϑυγο οὗ 
8}} Ηἰβ πιογὶἰβ οοπίδἰ ποὰ ἐμογοΐη, 1ὲ 18 (18 ὙΒΊΟΒ 
τηυβὲ 6 οὗἩὨ ἀγαὶϊ ἰοὸ γοῦ. Τμ6 ἀεδίχῃ οὗ {δ15 
Ὀ]οοά-Θιοἀἀϊης; τγδδ {0:6 οἰεαπδίη δ ΟΓ ΨΟΊΏ δἷπδ; 
δηά ἰδ νὰ πα 10 ἀροϊατοὰ ἴῃ ἰπ6 ΟἀΟΒΡ6Ϊ, [ὉΡ 
ΟἿΡ .80 ἴῃ Ῥοηϊίοποο δῃὰ ἔα, μὰ ὁ τὰ 8 
ΒΡΥΪΩ ΚΙ] ἃ ΟΥ̓́ΘΣ ἃ8 ἰπ ΗΟΙΥ Βαρί θη; δῃὰ μὰ (6 
ἩΟΙ͂Υ αμοβὶ δρρὶΐϊοβ ἰὰ ἴπ ΟΌΥ ἀδ}}} γτοῃμουδίΐοῃ, 
Ὀοδίονίπας ΡΟ 8 {πὸ ἀου]ο Ὀαποῖί οὗ (86 707- 
Εἴνθπ988 οὗ ΟἿ 8188 δῃὰ {μὸ οἱοδηβίηρ ἴγοιι 8]] 
ὉΠΡΙ σ ιοουθη 88. Αὐ ΟΥ̓́ΟΥΥ ταοίΐο0} ΟΥ̓ Β1ἢ ἴῃ ΟἿΓ 
ΘΟΠΒοΐθη66 ΟΥ̓ ΪΠ ΟἿΓ ΤΩΘΙΠΌΘΓΙΒ, ἷ7ἵᾷ ΓΩΒΥ͂, ὉΠῸΟΡ 
{86 ἱπβυθησθο οὗ ἰπ6 ϑ'ρ᾽γὶῦ, ΔΡΡΙΥ ἰο (18 Ὀ]οοᾶ 
δια 1.8 ο᾽εδηβίηρ νἱγίαθ, πὰ ἐμὰ ργονοηὶ {μ8 
σα] πρ ἱπίο αὐοθίῖοη ΟΥ {110 Βα ἀογίηρ οὗἁὨ οὔτ ζο]- 
Ἰονϑαῖρ ἢ αοά, ἀπά ὑμπδὺ ἰὰ 86 ρονον οὗἨ (9 
ῬοΟνΤΟΣ οὗὨ (μ6 ᾿ιἰ  Ἐ-Ῥσυϊοδι βοοα οὗ ΟἸγίδι γ7ὸ ΠΙΑΥ͂ 
ΟΥ̓́ΟΡ ὈΘΟΟΙΩ6 8Ππἃ ΣΟΙ ΠΟΑΤΟΡ ἰο αοά."---Δ.} 

[Β». Ηα1,1,:---ὴβ δ 8 Τὐἰρΐ, 80 ΘΥΟΥΥ ΔΌΘΣΤΘ- 
εἴοπ ἔγοιῃ Ηἰπὶ 18 ἀαυκη688; ἰΥ νγὸ ὑπ ὸπ βὰν ἐμδὲ 
Ἧ6 ὯΔ Υ60 [6] Ὁ 8 810 πῖϊ ἐμ ῖ8 ρυτο δπὰ ΠΟΙ αοά, 
διὰ γοὺ τ ῖκ ἰπ ἐμ 9 ἀδΥϊκσθ88 ΟὗὨ ΔΏΥ βἰῃ ὙΠδΐ809 



86 ΤῊΝ ΕἸΒΕῚΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΈΝΕΒΑΙ, ΟΡ 50ΗΝ. 

ΟΥ̓́ΟΡ, ἯὙΘ Ὀ6110 ΟΤΒΟΙΥΟΒ, δηὰ ἀο ποὲ δοοογάϊῃς ἰο 
ἐδδὺ ἰσυΐὰ το γγ16 Ῥτοῖθ88.---Μ.} 

ΟΠΑΒΝΟσΚ, ΒΚΒΈΚΡΗΒΝ:--- ΤΠ6 Υἱχίθοδ οἵ ἰἐἶἷ 
Ὀ]οοά οἴ Οτἶδί. 

ἘΔῈ18:---ΤΠὸ Ῥορἑδὰ ἀοοίσὶπο ΟΥ̓ ΡυΓ δίουυ το. 
:-- Το δρ σία] δηϊἱάοίθ ἐὸ συσο 1 ρυκηδηΐ ἰο {π6 βογὶρίυγο δοσουπὲ οἵὨ σοι ίβδιοα 

ΚΒτοῦρ ἐδο Ὀ]οοά οὗ ΟΠ τίδι.-- -Μ.] 

8. δεοοοπα 7 ΓἘΥΕΉΟΘ.---- Ῥεγοερίίο, απα Οὐη  ἐϑείοη 9.0 ὅὅιε. 

ΟΠΑΡΤῈΒ [. 8-|,0. 

Αιεγπιοη :-- 
ΒΙΣΕΙΤΗ, Μ. 

ΟἿΣ βίη} Βου]8. 

8 1 πὸ 88Υ ὑμδὲ τὸ δᾶνθ πο βίῃ, ΜΘ ἀϑοϑῖγθ ΟΌσβοἶνοβ, δὰ {86 ἰσαΐ 18. ποὺ ἴῃ τ} 
9 [1 πὸ οοῃΐοββ ΟἿΥΓ β΄ π8, δ 18 (Δ10}}} δηὰ Ἰυ80} ἰο ἴογρῖνθ τβ ΟἹ β'ῃ8," δηὰ ἴο οἰθδηϑο' 
10 τ ἔτοπμι 8}} τσὶ μ θοῦβηθθβ. [ΠΡ ῪΘ Β8Υ͂ 

δηὰ [18 ποτὰ 18 ποῦ 1π 08. 
Βδὺ τὸ δυὸ πού δ'πηθά, ἯΘ σρδῖίκα ᾿ἷπι ἃ "Αγ, 

Ψόογοο 8. [1 ἀοττηδη: “1Π} τ δα. [δὲ τὸ ὮδΥΘ ποέ οἷῃ,᾽) ὕὈσὶ ἐδοὸ ταπιάοτὶης οἵ ΚΕ. Υ͂. 16 νοϊίοε διὰ ἰἀϊοπηδεο8}}} τοοῦο οὐἵ- 
Τοοῖ, ἡ ἁμαρτίαν ἔχειν [8 ἴο ὮΑΥΘ θη, δὰ ἁμαρτίαν οὐκ ἔχειν ἀδιοῖοα ἴ0 ΠδΥφ ΝΟ εἷδ, [0 
Ὀ6 δΔ-ἧ;δοΟΙ 61 ἔγοο ἔγοτι ὑπὸ 

δὲν ἡμῖν οὐκ ὄστιν Α.6σ.Κ. 
οὐκ ἔστιν ἂν ἡ 

. Ψοσοο 0. [8 ἀσγίπδη : “ Ηο [ὁ αἰ τ] τὰ 
[61}6, διά [6 ΑἸ ἮΔΥ9 ἴῃ Ε. 

ἐηηο ἀδικέα ἤτοι ὙΜΠΙοδ [6 ΟΠ ΏΓΟΝ [5 οἱοδηδοά, [6 Ἰοκὶ ἐπ 
ἔῃ Β.Υ͂., ἰο ἀϊοξιαῖϊο Θοστοδη, θυ ΒΑΡῪ 

4 ἡμῶν, Ουά. ϑίῃ., Ὀαΐ οἰ οΣνθο ἔθου! δακιίδίῃ 

. ΠΙβοδπι., ΤΊδο δου ᾶ., Τοτάδν .--Μ.} 16 ἃ τοῦσο δῖ Θ Ηδ τοιάδε ς ἰδδὰ 
ἐν Β. 6. 6]. Βίη. Υυ]ς. : ὙΒΙΘὮ [8 ῬΡΓΟΌΘΔΌΪΙΥ ἃ ΘΟΣΤΟΟΉΟΣ 

Ἀΐίροιξ ἴο (ογαῖνο 02 ἔλα αἷπι.᾽ 
. Β0 τοῃάδγοὰ. πο ορροκί(οῦ, ποζοονυονῦ, Ὀδίπθθῃ Θοὰ δὲ δίκαιος 854 

δοουγά της ἴο τ. 10. 
ἑἕκαῖος “ΟΟΌΓΕ οἷδος ὅνο ἰἶδηος ἰἃ [ἐδ 

Ἀ. Ὑ." 141}}16.--]}ῈὩ6 0 οἵ ΟἿ, δυρρ οὐ 
βη γα οι: 
με, ἡγπρρύι Ἰγ δὐδοά ἔγοπι [π τες οἶδιη180 οὗὨ [Π|6 γοῖθο. 

δικαθαρίσει Α. 8]. [ῬΟΤΠΔΡ6 δὴ 1 ΟἿΣ; ὁδῃδοῖ ὈῸ Σοοοὐγοὰ 86 ἔμο ογ κίῃμαὶ χορ. καθαρίσῃ δ [}9 
δο νοϊκιίος δυῖμοσ υ υἔδίη. Β. 

ἘΧΕΑΝΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΔΙ, 

Οοπηδοίϊοη.----Ἴὸ δἰσασίυγο οὗ {Π|686 ὙΘΥΒΟΒ ἰδ 
ὉΠ ΔΚΘΌΪΝ {Π6 δδῖὴ8 δ8 ἰμδί οὗ ἰἰοϑοὸ ἰταπιθ- 
ἀἰαὐθὶν ργθοθάϊηρ ἔβθτα: ποραίίνο (Υ. 8) δῃὰ ρο- 
δεν (ν. 9), τ]ὸ {86 πορδίΐοι (Υ. 8) 5 οοῃὶὶ- 
παρά (ν. 10) ψ ἱ} σούοσθησθ ἰ0 [86 ρΡοβίίϊγα (Υ. 9), 
δηα (6 ΡΔΓΔ]16] 18 ὁυθῃ ἱπαϊοαιθα ἴῃ {88 ἔοττα : ἐὰν 
εἴπωμεν. γγν.8.10. Το δοπποοίΐοη οἶΥ. 8 ψὴ8 (80 
ῬΣΟΒΌΡΡοΒιἰἴοπ5 δὲ 9 οπὰ οὗ νυ. 7 (καθαρίσει ἀπὸ 
πάσης ἁμαρτίας) Καὶ ἴῃ ᾽8 8.11} ἱππονίης ἰπ υ8, 18 
θα ΠΥ ὑπ πιϊβῖα Κα Ὁ]6. Βαυΐ ἐξ 18 ᾽υδὺ 85 ὉΠπ|}8- 
ἐδ Καῦϊο ὑμαύ 6 »εγοερίίοη απα σοηἤεδβείοπ οὗ εἰπὲ 
ΔΙῸ ΒΟΓΘ ΘΙΩΡΔι64}}ν αἀνγοὶῦ ΠΡΟῚ 88 70] Οἱ ης 
δα δοοορδηνίης ὑπ0 ἰγὰο [0] ἷρ τ ἸᾺ ἰ(8 
Ὑ{61Κ}Ὲ ἰμ6 Τἰρχοϊ. ΤΘ6 οοπιϊπυδηοο οὗ {π0 Ῥ]0ΓΆ] 
οττη (106, μ8, οἸ7)ὴ ἀρποίοβ 8180 {86 ζϑπϑγαὶ οδδ- 
Σδοίου Ὀοΐὴ οὗ ψῆδὶ 18 βαϊὰ Βοσ δηὰ ἴῃ ἴμ6 ὕτθ- 
οραϊπρς γογθ08. ΑἸΘΥ 8]}}, γὸ αῦθ Β6γῸ 8 βοοοπὰ 
ἱήογθησα ἀγα ἔσουι {πο Ἰοδάϊης (πουκιὶ (δαὶ 
“(Ἰοὐ ἃ 7άσλι,"" (γν. δ). 
κε. 8. ῥεγοερίίοη οΥ ϑδίη.---Τἴ 16 ΒΆΥ, οἵ. ν. 

6, δῦογο ἴῃ Αἰ χεσείϊοαὶ απὰ Οτισαϊ. 
Τμαῖ γ7ὸ ανθ ὨΟ δ] .--- Ἀμαρτία ἱπ ἰμ6 5΄᾽π- 

Πυϊαν ἀθηοίοβ βὶπ ἱπ ΖΘΏΘΓΑΙ ; (19 ΔΌΒΟΠΟΘ οὗ ἰμ6 
Ασίοΐο ροϊπίβ ουαἱὐ ἐμαὶ {6 Σοίογθ 9 8 ποῖῖ μοΣ ἰοὸ 
8 ῬΑΥ ΙΘΌΪΑΣ δἰ, ον ἴο ὑμ6 σἘ0]6, (}} βῖη [δ 
ἴο αην Βῖ:.---Μ.1. Ηδποθ ἐμ δΔρρὶ σδίϊομ οὗ {89 
ἰογῖχ ἰο ΟΥ̓ ΣΠ6] δἷη 89 σοηἰταβίοα π|ὶϊ δοίυ δὶ] 
δἷη8 (}»έσοαία αοἰμαϊϊα), 88 τηδὶ πἰαἰποὰ Ὀγ Αὐκυδ- 
ἐἶπηο, Βεοας, υΐπν, Οαϊνῖη, Βοζα, ὅδ]ον, Βδιπὶ- 
ξατιοῃ-Οτυδῖυθ, ΝΘΔΠ ΟΣ, ΚδηάοΣ δπὰ Ὠ ὑβέθγαϊ οὶ, 
8 85 ᾿πδαμ)β81 0Ὁ}]0 856 ὑμδὺ ΏΟΒ Τοΐδγα ἰὺ (0 8 
ῬΔΡΓΙΘΟΪΔΙ 81} ΟΥ ἃ Ῥαγίϊουδν Κὶπὰ οΥ̓͂ Βἴη8, 88 1 
οἷ, γν. 16; ἁμαρτία πρὸς θάνατον, οΥ μὴ πρὸς ϑάνατον, 
δὲμ8 οὗ ᾿μνιϊΥ, σαὶ οἴ μ668, ἀρχδιηϑὺ τ 6 ἢ 80 

ΦΟΥΪΝ ἃ τυῖΐου δὲ Αὐρυδίΐηο τοιηδυίκε: “Ἀυϊα 
ἔευία (»εοεαία) 7αοίμπέ ὑπ σγαπαε.᾽" . ΝῸΣ 088 
ἁμαρτία ἀοδὶ σῃδῖο ἰδ σε οΟΥ̓͂ απ, 88 βοϊἃ Ὁ. 80- 
σίηυπ, Ερἰδβοορίυβ, 1,8 διὰ ἀχοίϊιδ, ἰδπς ἰδίμεῦ 
ΒΔΥΪηρ: “ΠἼἄαδετο ρεοοραίωτα ΠΟῊ ἐδέ: πῆς ἰδ βεοζαίο 
6486, δε: οὗ ρΡεροραία γεωπι ροδδε βεογὶ,᾽") ὩΟΥ ἀεβοσῖθο 
δῖ: σοτητηἰοα ΟΥ ἐπ Υϊῃς Δηίθσῖοσ ἰοὸ ΘὨ γαμθθ 
ἰπίο [6] ονσϑ!Ρ τὶ αοὰ ἰδ 1ὐχμί, πόσο (89 
Ογϑοῖκβ Οδουϊηρηΐαβ, ΤΠΘΟρΡγδοῖ πὰ ἐμ 8οδο- 
ἸΙαβίβ βανὸ {1:6 ργοοθάθῃοθ. ᾿ὡμαρτία ἰΒ ΕἰΠΡῚῚ 
δίῃ, ΒΟ ΙΔΟΤΘ ΟΣ 1688, Ὀμὶ ἱξ 18 ΘαΥ ΔΙ ΗΪΥ βίῃ. 
ΝΟΣ ἀοθδ ἔχομεν τηδίῖζΟ ΔῺΥ Οἤδηρο ἴῃ ἐδ0 τιδίζοτ, 
80 88 ἰ0 ἀοδίμηδίο (86 φέαξε “ἴῃ ὙΓΒΙΘῊ δίῃ 88 ποὶ 
γοὺ ΠΟῪ ἀἰβαρροαγοα᾽" (1ἀϊο το). Βαϊ ἰὐ ἰδ 1688 
{6 δίδίο τ 16} 8 ἐλ 6 γοβυὶὶ οὗὨἨ οοπ ϊηποὰ δἰ πίῃς, 
(δπ {16 δΒίδίβ ἔγομῃ ἩΔΙΟΝ ΓΤ 5}}5 πο ἢ δἰ αὶ πῇ, 
ὦ, ε., [80 δϑἰδίθ τῖοὶ 15 ποί ἐμὸ Ῥχοάποὶ οἵ ζΟΣΙΩΟΥ 
δῖη, Ὀὰὺ {89 Ῥτοάυσον Οὗ ὩῸῪ β'π. «0088 ΒΆΥ8: 
ὙῈε λαυε τῦι, διὰ ἰμδὶ ἀδῃοίοβ, Ὀοὶὰ (δαὶ οτἰκίμδὶ 
βἷπ σῖγο8 8 8.}}} ἔσο Ὁ]6, διὰ {πὲ νῦθ 81}}} ἀο δία 
ἴῃ Ἰπουρμί, πῃ ψοτὰ δηὰ ἴῃ ἀϑοᾶ; 1 ποὶ 88 βὲῖ- 
γϑηΐβ, πάν ἰμ6 ἀοιηϊηΐοι οὗ βῖπ, γὙ8Ὸὸ Ἰοοκίδῇ 
ἴοσ Τουγαὰ ΑΥῸ ἴῃ (80 ΒΟΣΥΪΟΘ οὗ εἴη, γοῖ ὉΥ [ιΔδὶ)- 
Ὠ688, ἱΠΑΥΠΙΪΟΥ ΟΥ ἱσποσϑηοθ, ὩΟῪ ΟἿΪΥ βυβεσίπς 
10 ὉΥ {8Π6 ἔοτοσ οὗ δβαθὶδ οσ Ὀθ6δι186 οὗ 1.8 ΘΟὨξ6- 
ὨἾ{4] δἰγθηρίι, οὐ δρδῖῃ ὮΥ οὔοσίηρς ἰΐ ἰοῦ 1119 
τοδί βίδσυϑο; βίῃ ἱπβίπυδίθβ 1186} ἰπῖο οὐγ ροοί ἐπὰ 
ΟἿΡ «008 ὙΟΥΚΒ, οΥθὴ ᾿πίο ῬΥΔΥΘΙ,, ΡΘΤΑΥ ἐπ αἰεὶ 
(86! Π]ονθ, Βα μθΒ8 ἴῃ ὭΣΙΏΠ685, 6(0.}, ΡΑΣΟΥ 1 
ἀείεοίι, (ομ. 16 πθ88 ον ἰ0 ραγίϊη τὶςι υἱτγίαδ, 
{86 Ἰονϑ οὗὁἨἁ ΟἿΣ ποίφῃθοῦτ, 88 νὙ796]} 88 ἐμ ἴοτὸ οἵ 
8617 τὸῖν ἴϑαν, οίο.). ἁμαρτία ἷἰβ ἃ 5ἰηΐι] ἀδ- 
ΤΩΘΩΠΟΌΣ ΟΥ̓ ΔῺΥ Κἰηα, ἔΔ ΠΣ ΔΎΥΑΥ ἔτγοσι {1|θ 
κοἀ]ΐποββ, ἔγοτη ἐπαὶ πὶ ἢ 18. Ὑ)0}]- ο]οδδὶπρ ἰο 
ἀοᾶ; Β6ΙΘ ὁ ΤΩΔῪ ΠΔΙΠ6 ῬΑΥ ΘΌΪΑΓΙ ᾿πο] δἰ ]0}8, 
ἰοπαοποΐθβ, ΡΥ ϊποῖρ]θ8, δηἃ Θβρϑοὶδ!ν {86 ἔοστα 
οὗ {δ 116 οὗἨ (89 ἱπιαρὶ πδίΐοη [Θεναῳ: Αἀγιμῆρ 



ΟΗΑΡ. Ι, 8-10. δῚ 

6 Τ᾽᾿Ααπέαεοιοίεδεδδ, Δι ΘΧΡΥΟΒδῖου οὗἨ ΕΡΤδΤα, γ80 
8Δ|1|υἀδ8 ἴο {ἐμὸ ᾿ρΌτο ΤΟρσοβοηδιϊοηβ οὗ α ἀο- 
Ῥτιανϑα ἐτηδρίπδίΐου Ῥχοοθαϊηρ ἰδ6 οὐοσί δοὶβ οὗ 
Υἱοοὸ διὰ κμἰη.--Μ.. ΤῊ ΐθ τὸ τουδὶ ποὺ ἀρθηγ. 
ΤηΠ9 δοηΐδῃσδο ἩΣ 118 πα δΒίδηοθ δα Ὀθδγίηρ Ὀ6- 
Θοιο δ ΟΙΘΑΓΟΡ {7 γ͵ὸ ἰδκοὸ ἰΐ ἰῃ οοππηθοίϊοι Ὑ 10} 
περιπατεῖν ἐν σκότει. 716 ἀαγζπεες 18 [09 ὑθΥΥΪ ΟΣ 
οὗ {86 υπάϊγὶπο, γγ6}} τηατκοα οἱ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ἀἶγθο- 
το δια οοπίδἰπίης ἰδ 6 8010 βυδίθιι οὗ βίῃ, ---ἰ 9 
ΒΡΒΟΙΟ οὗ ἰδοὸ τοααὐζ, {89 1170 δῃηὰ ἀοίηρδ οὗ τηθΏ. 
Α Οσἰδβιΐδη οδῃποῖ δηὰ τοῦ ποῖ 6 βο1ἃὰ (0 ψΑ1Κ 
ἐμυβ πὶ ἐπὸ ἀλυκηοβδ, Ὀὰΐ ἢ 8.1}} 88 β'υ. ΤὮΘΓΟ 
ἐβ 8:5}} νελι μη Εἰτὰ 8 ὑοΥΥ  ΟΥν ἩΒΙΘὮ 18 σομδίδ ιν 
Τοῦ τρ, ΒΌΙΩ6 Κἰπα οὗ δαιηϊχίυσο ὕγοτα ἐπ ἰθτ- 
Υἱϊοτν οὗἁὨ ἀδυκιθθθ. Ηθ ἷβ 0 ἸΟΏΡΟΣ ἰπ δὶ, ναὶ 
αἷτι 15 ἴῃ δἷγα ; (86 ἀοργθοθ, ἰηἀαοα, δγὸ πδη ον 
ἀϊδοσγομὶ δηὰ δαἀϊυβίθἃ ἐο ὑμὸ ἄορτοθ οὗ ἰδ9 
6] οδσιϑίτ δὰ ργτονίῃ οὗἨ 0 ΠΟ 8η. Βαὶί 
ὄνοῖὶ Φοδ πη 18 οΘοπδί γα δα (0 ΒΩ ὺ: ““ἯἼΘ ὨδγΥο βἷη.᾽" 
Ὅν ο ἄοϑοοίῖνθ οὔτδβοῖνοδ.-- ΠΟ Ἠὸ δδγοὸ [80 

Αοέϊνο, ποῖ ἰδὸ Μι|αά]6 Ὑοϊοο; ἑαυτὸν πλανᾶν. 
ΤΗΐδ ἕοστα Ὀσΐη 8 ουἱ (89 50]}1-ΔούΥὐγ ὙΠ ΐσο Β᾽ Ὡ]Κ8 
Τοοτ ἱπίο ἐπ θασοΚρτουπα ὈΥ ἐμ6 180 οὔ ἐδο Μὶά- 
ἀ]6 τῖῖ 15 Ῥαβδῖνο ἤοσιω. ἘΠ18Ὲ Ὀχΐῃρβ ουὔἱ 8 
ΔἸ ότοισο ἧκὸ ὑμαὺ ἰπ ἐΐα οσγτηδῃ, ““ἐοἡ δεἰδεί 
ἄγσονε πεῖολ.---ἰοὶ ἄγρονε πηεὶ δοΐδείι᾽ ΤῈ 80 Ἰαϊο 
6066 06 6580 8 οχοϊυ θα ἔπ Οἱ ΟΥΒ, τ 119 ἱπ ἰδ 9 
Ζοττϑου 1ἴἰ 15 ἀοδηϊίο)ν Ἰαϊὰ τ πὶ τὰ γδο] ὗ, πὰ ἐπ 8 
εἶνοθ ῬΤΟΒΙΪΏΘΒΟΘ ἰο ΣΩΥ̓͂ ΟὟ σι] 10.088, Ὑ ΠΟΤΘΔΒ 
(10 ϑοσοβὰ 6880 ἀθθουϊ 98 ΟἿΪΥ 8 βυδοσίπρς Ὑ11}- 
οὐδ ΔΗ͂ ΟὯΘ6 6608 σφ. ἘΠῸὸ γτοποῦη οὗ ἰδὸ 
ἐκλίχα Ῥογβοῦ εὐντοῦ ἰπ ἔδ9 ῬΙΌΓΣΑΙ 16 υπδοὰ ἔγο- 
ΔΌΘΏΙΥ οὶ ὕογν ἐλ ἤγεὶ ἀνήρ ΥἹΣἹ, 28) δὰ ἐδ9 
δεοοια ροσβοὴ (908 χὶϊ, 8). 85.6.0 ἮΙΒΟΣ, ἢ. 168, 
Νο. δ. Το οοπύοχίὶ τοίπουϑα 4]} ἀουδὲ ἐμαὶ 89 
γοΐοσϑηοο ἰθ ΠότΤΟ ἴο ἀδοορίϊου, ἰο ᾿γὶηρ δῃ ἃ ΘΣΓΟΣ, 
85 ἷπ 1 9085 ἢ. 7; Μαὶίί. χχὶν. 4. 11, δῃὰ οἷδο- 
ὙΟτΟ. Τὶ ἰδ αἶβὸ (0 6 ῬΥΟΡΟΣ τοϑδηΐῃρ οὗὨ {δ 8 
νου. Τὶ ἰβ Ῥδγδ]] 6} π|ὶῖ ψευδόμεθα οὗ ν. θ, Ὀυὶ 
εἶνε στοδίοῦ: ῬΥΟΤΩΪΠΘΠΟΟ ἰ0 Βοϊ - κοῦ; ἐμοῖο ἢ 
1.5 Ὀθΐοτο οἰ ΘΥΒ 'ἰπ τοχὰ οὐ ἀθοα, Βοῦο ἢο 1168 ἴο 
Ἠἰτη56]7 δηἃ (8 18 βὶπ ΠΟΥ ΚΒ ἰπίο Ὠἰ 8617 σταδίου 
Ῥοσαϊιϊοη. ὙβοτΟ 85 ὑγοβομοσγαὶθ τ8ὴ ἩΔΗΐΒ 
οἰμβοσα ίο Ὀοϊΐογο ἰδαὲ μ6 18 6 Ο τ ἰβιδη, ἤ6ΓῸ ἃ 
γοζοποσδίθ δ ἀθοοῖνοβ Ηἰτη56 1 ἐμτοῦ ἢ ῬσἹάα. 
Αὐυχυπίϊπα: ϑὲ ἐὰ οοπίδδδυδ ζμετὶ8 ρῬεσεαίογερι, ὁδί 

π᾿ ἰε υετίίαδ: παηιὶ ἴρδα υσγίίαδ ἰμχ εδί. Νοπάμπηι 
»ενζεείε ερἰεπάμϊέ οἷα μα, φμῖα ἰπϑδιηί ρεροαία : 864 
ἑατπέη 7απὶ ἐἰϊπιπατὶ οωρίδίϊ, φαῖα ἐποδέ σοη εδεῖο 
»εεεαίοτωπι."--Μ.] 
Διᾶ ἴμ0 τχῖ 15 ποῖ [ἢ τὑ8.---Γἴποο ἀ6- 

Φοἑν ἢ ΟΠ ΟΒ6]7 ΓΠΒ ῬΔΓΔ]16] τ ὶἢ ὑπ Ἰγίπς οὗ γ᾿. 
δ, 50 (ἷΒ. βοῃίθῃσθ οοῃποϊυ 68 Ρ878}101 τὶ ποί 
ἀοίπο ἰδλε ἐγμίλ, (τ. 6). Ὑδο ἰγυίι, ἡ ἀλήθεια 18 ἴο 
Ὅ6 δικθη οὐ]οοί γεὶγ (Ὀ δϑιοτάϊοοῖκ, ΕὈτατὰ, Ηυ- 
ἐπ γ); {86 Βυδ᾽εθοίγο 1168 1π ἐν ἡμῖν (Βοῃ 6}: ποη 
ἐπ οὐτάξ, πέχιια αὐτὸ ἐπ ογ6᾽). Τὺ 8 ἴπ6ὸ Ὀϊνίπς 
ταῦ 1η Ογὶϑί; 186 ἀΌΒοΙ ἰ6 ΡΓ]ΠΟΙΡΙο οἵ 119 ἔγουα 
6οὰ, τοςεϊγοά ᾿πίο οὖσ μοατί, Ηρησο ἰΐ 18 ΠΟΙ ΠΟΥ 
“(ἰδ υετὶ (88 τιαϊπἰαἰποὰ ὈΥ ατοίϊυβ δηὰ Ερϊ8- 
ἙΟΡ᾿ 08), ΠΟΙ 8 ἰσυϊ ] αἰδροβίζϊοι (116 6}, ΠΟΥ 
116 ἐσ  ΒΡΆ] 685 οὗ Βο1 [- Κη ον] άρο ἀπὰ Ββο]ΐτοχα- 
τοϊηδίΐομ, οὗ ρυτὶν (ἀ6 Ῥοἐϊ6), ποῦ ἐμδὺ ψΒὶοἢ 
ἷθ ἰσὰθ ἴῃ ρμοποταὶ (3. 6. 1ϑηζο, ΡΒΌ]08), ΠΟΥ 
ὈοίίΟΥ ΣΟΥ] Ῥογοορ 0, πιο οῦ τέγιηι ποτ αἴζιπι 
ἐοστιίο, 88 ῬΟΙΏΪΟΣ ἐπ οσγοίθ.Ό ΜΟΥΘΟΥΘΡ, ἰδθ 
Ὀεΐπς, {80 οχίβίοησο οὗ {80 Ὀϊνίπο ἰσαΐῃ 88 ἰῃθ 
Ῥυϊποΐρὶο οὗ 119 ἴῃ ὺ8 18. 4180 ἀϑηϊοθα (οὐκ ἔστιν). 
Ἠδπςθ {818 18 οΥθ ΒίσΟροΙ ἰδδπ ἐπ ΤΌΥΤΩΘΥ οὗ 
ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν, ν. 6; (δ) Ἰδιίον 16 πίιμουΐ (86 

ἀοσὰ οὗἨ 86 ἰγυΐ, {16 ΖΌΤΤΩΟΣ τὶϊ ποι ἰΐ οχὶδέ. 
ΘΠ66; ΒΟΙΟ ἴμ6 γα ἢ Ὀοΐηρ ἴπ 8 18 ἀφηϊοά, ἰῃ γ. 
᾿ ΟἿΪΥ 15 τηδηϊοδβίδεϊου δὰ ΘΧρυθϑδίου ἴῃ ΟἿΣ 
ἰο. 

ΥγΒΕΕ. 9. Οὐηεεδίοη 77 ϑὲμ8.---1 νσσὸ οοπΐοθα 
ΟἿσ δὲῃ8.--- ΤΠ ΘΟππθοί 0} οὗὁὨ (δα δορύθῃοθ πῖϊὰ 
1ὴ0 ῥτοοραϊηρς ἰβ ποὲ 1κὸ ἰμδὶ οὗἉ υ. 7 Ἡ1 συ. 6, 
ΌΥ δὲ, 886 ΠΟΥ τΤϑηάογΒ; ὑἐμὸ πορδιϊνοβ οὗ (ἢ9 
ῬΓΘΟΘαΪπβ ὙΘΥΒΘ ΔΥΘ ΒίΓΟΠ ΘΙ πα ΒΌΣΌΡΑΟΙΝΥ διίϊ- 
{με 1681] ἰο ἰδ ρῬοϑιίνο οὗ {μ18 σοσϑο: [Εὐσασγά: 
ΦΝΟΝ 90] ἔμ 9 βοοομα ἐὑδβοῦρ με πο. ἴπ 6 
οοπαϊεΐομὶ βϑῃίθποθ Μ Ἐ1ΟΒ ἰπίσχοάποοβ ἐμ ορρο- 
βίο οδϑθ. ᾿Εὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 
Ηρθτο 8180 Ζ0Π: ΒΟΟΥΤΙΒ ἃ ΙΩΘΓΟΙΥ ἰΔυ ο]ορ᾽ 68] τορθ- 
ὐζοπ; ΒΘ ἀο68 ποί ΒΑΥ : ἐὰν ὁμολογῶμεν ὅτε ἁμαρς 
τίαν ἔχομεν, Ὀυὺ τ ΒΟΤΘ ἮΘ ΟΡΡΟΒ6Β ἴο ἰδ6 ποχαίιίυθ 
{86 Ροδιιῖνο, Οοῃίθββίο, μα ἀθ98 ποῖ βρϑακ οἵ βἷχι 
πῃ Ζο;ΘΡΔ] (88 8 βίδίθ), Ὀυΐ οὗὮ ἀοδηϊίθ, οΘοπογοίθ, 
ΒΡΘΟΪῆο δἷπβ. ΕῸΣΥ ἐπὶα 8 [86 ἕοστεηα ἩΒΙΟΒ {80 
σοπίοβαίου οὗ δὲῃβ χῃηυδὺὶ ΘδΒΌΣηο, ἱπ ΟΥ̓ ἰὼ ὉΘθ 
ἸΠΎΔΙΑΙΥ ἰσὰθ δηὰ οἴοδοΐουβ. Τ)6 ΤΟΣῸ 005- 
ἔοϑϑίοῃ ἐπ αδείγασίο ἰπαὶ γὙὸ δΥθ δβὶῃ, ου]ὰ 9 
νἰϊπουὶ ἰραϊὰ πα υϑὶὰθ δὰ Βα σηκκ ἰηίο 8 ΒΟΪ]ΟΝ 
ῬὮΥΒΒΘ, ὉΠ]685 1ὑ Ὁθ αἰϊοπάοα ὈΚ [86 Ῥογοορίΐοι 
διὰ δοκῃον)οαριμοπὺ οὗ οομογοίο Ῥδυ(ΌΪΔΙ δ: Π8. 
10 ἴθ Ἰηῦ0ἢ} ΘΑΘΙΘΥ ἰ0 Τη8 6 Ῥἱοὺβ βρϑϑοῖθδ 608- 
ΘΟΥΙΠΣ τοροπίδηοο δηὰ (6 ργοαίμοδβ οὗ {ἰδο 
ΤΑῚΪΒΟΡΥ͂ Θηοπαογοα ὉΥ εἰ, (ἢ δὴ ἰπ 8 δρθοὶῆο 0889 
οὗ βὲπ ἰο 8600 080᾽8 ΨΙ͵ΟΠΩ, δάση δὰ σοροιὶ ἐϊ, 
δη ἰ0 ὈΘ ΒΟΥΤῪ ΤῸΥ Δ. ΦΌΒῈ ΣΘΑΌΪΣΓΟΒ (δ ἰδ ίοΣ.᾽" 
--κμ.].-- Το Αροβί]ο ἰβ ποὺ βα βῆ α τὶΐ εἴπωμεν 
88. Ὀοΐοτο, Ὀὰΐ 808 ὁμολογῶμεν, ἩΒΪΟΒ δ 0 ἢ 
ΤΏΟΥΘ σΟΙΡΥΘΘΏδῖγΘ ἰβδὴ ὑπ ΤΌΥΤΘΟΣ, δηὰ οὗ 
ΘΟΌΓΣΕΘ ἱπΎΟΪΥῸΒ ἰὺ 88 ΜὙ6]1 88 [ὴ6 ἱπ ναγὰ ΟΡῚΒΙΠ(, 
ϊηκίηρ, βαγίηῃρ διὰ ἔθος σοηυποθὰ, πδὶ 
ΔΠΔ,ΙΥ ἀουθ]ο}Ρ5 ἱπίό διά 0]9 αἰΐογαποο ἀπὰ ἀσ- 
οἰδυδιϊου ὈΘίΟΣΘ' ΤΏΘ ἢ ΠΟΡ ἰδ (ἢ8 4]}, ἴ0Υ ἐξ 1π- 
τοΐϊγοθ ἰπ6 δααϊιϊοη 4] μαγίΐουϊαν οὗ οομίδαϑὶῃ 
ΟὨ6᾽8Β συ Ὀοίογο αοά, δηὰ {18 δομήδββί ἢ οὗ 
συ] τυδί ὍΘ 80 ᾿ἰνοὶν δηὰ Ῥχοίουμπα 88 ἰο ὈΘΟΘτΩΘ 
ΡυΌ]16 δὰ θοο]οβὶ δὶ: ο}}]γ οτάαϊποα, δπὰ βίδα 
ἱπ ποίδης ὈΘὨϊπα {80 ΤΌΤΤΩΟΣ εἰπεῖν, [10 18 {πο γὸ- 
ἴογϑ βοΐ δποῦυρα 0 860 ὮΟΓΘ ΟὨΪΥ 8 »όγοορίϊοη ΟΥ 
γεοορηϊίίοηι (ϑοοίῃυβ: “Οὐηπίετὶ εἰρηυϊοαΐ ἐπίογίογεῆι 
ας »γοϊιπάαπι δογιηι »εεοσαίογωπι ἀρφπὲξοποηι.᾽" 
Βαυτιραγίθη- Ογυβῖυβ: “ὁ ὁμολογεῖν ἰδ ἰὸ ῬΘΙΟΘΙΥΘ, 
ἰο Ὧθ 8Βοηβ.0]6, δῃηὰ ἰο Ὀθοοῖὴθ ΘΟ, ΒΟΙΪΟυΒ οὗ, 88 
οοπίταβίθα τ ῖ} εἰπεῖν μὴ ἔχειν ἀμαρτίαν᾽,)). ΟΥ̓ “8 
ἐπιοσαγά δοὶ στουπάδα 'ἴπ ἰδ 9 ὙΠ016 ἱπγαγα Ὁ189 οὗ 
(89 τοὐηπὰ" (Νοδηθγ), 8}1 το 18 δκοη ἔὸγ 
ἀταπίοα, ΝΟΥ 18 ἰδ ΟὨἹΥ {89 Τ68] υἱέογαμοθ οὗ βἰῃ 
ΠΥ ΒΓΪΥ ᾿ἀοη ἢ 6α ἀπὰ σοηΐοββοα (0 οῃ 686]Υ (Ηυ- 
(μον, Ὀυδβίοχαϊθοκ), ἴον ἰδ18 8180 158 ἱτηρ] θα 88 8 
ΔΟΠΒΟαΌΘη66. ΝΟΓΡ τηυδὶ 6 ὁχοϊυὰθ (19 Δοπον- 
Ἰεάρτηθον Ὀοΐοσο αοά, δηὰ “ἐλεὲ σοηγεδδίοη ᾽᾽ ΟΥ- 
ἀαϊποά 0. (86 οοτηΐοχί οὗ ἃ ἀἰδαυϊοϊοα δομΒοΐθ 690, 
ἔτγοτη Ὑ ΒΊΟΝ ὯῸ ὑγΌΪΥ Ροηϊοηΐ Ττη8ῃ ν1}} τ ΠΥΔῪ 
ἰτηβοὶ ἢ, δὰ τὶ ἢ 18 ρα} δουρὶ πὰ τοδὰθ Ὁ 
ΒΌΘὮ 88 ΔΓ ΟΥ̓ ἃ σοηἰτὶίΘ μοατί. [7110 ΣΟΙΈΓΘΙΟΘ. 
Βασο ἰ8δ ἰο 80 [8 ““ σΟὨἤοΒβιοη,᾽ τ ΔῖοΝ 
ταδὲ ποὺ 6 οοπίουπἀοα τι 6 ΒΕ. Ο. ΔΌΣ ΟΌ]ΔΓ" 
Οοπἤοβδίου. [ΓΘ ΠΟΥ Εἰ τηΒ61} αἱ Βι 1 σ]8}.68 ΠΥΘ6Θ' 
Κιηαβ οὗ δοῃἤδββίου: [86 ἔγχεϊ, Ὀοΐοσο Θοα (ΡΒ. 
Χχχὶϊ. 6), ψΨΒΙΘᾺ 8 80 οββθῃ 18) ἐπὶ ἱΐ ουρθύ ἰο 
6 ἰδ Βυτῃ-ἰοἱΔ]ὶ οὗ ἃ ΟΠ τ ἰβιῖδῃ τα π᾽ 5 1116; 86 
ΒΘΟΟΠα, ἐοισαταῖθ ΟἿΡ πείρλδοιτ, ἀπ α ἷβ {ῃ 6 δΟὨ Ἶ68- 
δῖοι οὗ ἸΟΥΘ.88 ὑῃ9 ΤΌΣΟΣ ἰδ ἰμδὶ οὗ ἔδ! τ} (988. 
νυ. 16. ΤΗΐδ οοῃἤεβδίοι, ἰκὸ {πΠ6 ΤΌΣΟΙ, 18. Π6- 
ΘΟΒΒΕΡΥ δῃὰ οτἀαϊποὰ, Τλ6 ἰπἰτὰ 8 (δὶ οχάογοα 
ὉΥ ἰδ ῬΟΡΘΟ ἴο Ὀθ πι8468 δοογοὶν πο {π|6 0818 οὗ 



88 ΤῊΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΕΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΖΟ0ΗΝ. 

ἃ »γὶοδὲ πιὰ δὴ οδυτοογδίΐοῃ οὗ δβἷηθβ. [ΓΌΓΟΣ 
σοπαοεληθα ΘΟΙΩΡΌΪΔΒΟΣΥ ῥγίγδὶθ οοηζοδδίο, δπὰ 
Ἰοῖ 1ὶ ορίίομδὶ τὶν ἱπάϊνἀπ8]5 ὑο ἀοίοστηΐῃθ ἵἥ, 
διὰ τὰῶδὶ (ΠΟΥ βμουϊὰ δομίδδβ. 83:11} ἢ σοτὶ- 
τρθη δ ργίυαίε οοη ἐδδίοη, δαγὶτιρ, “1 ἰΒ δά γ᾽ Ὁ]9 
διὰ κοοὰ." Τὸ Φυρεδυτο Οοηγεεείομ, 11., 1Υ]., 
88 γ8: ““Οοπἴοβδίοι 888 ποὶ Ὀθθῃ δϑο  ποὰ ἐπ ΟΣ 
ΟἈΌΓΟΙ 68, διὰ (ἢ υδδρ9 ἰδ ποὺ ἰ0 φὶνο ἱμ9 [κοτὰ ̓8 
Βοάγ ἰο ἰμοαθ ψγπὺ δῦθ ποὲ Ὀ6ΘΠ ῬΤΘΥΣΟΙΒΙΥ 
οχδηγίποδἂ δηὰ δοβοϊνοα,,᾽ δὰ 1 ΠΟΥ πὰ δ 18 
1ατκοσ Οδίθοίβηη ΒΌΡΡ 168 6 ἴοσια οὗἨ δοπίρββ οι 
ἩΠΙΟΩ ἷἰβ ὙΘΙΥ͂ 001] οὗ ρῥείναίο τηδίζοσβ (Οἴαίεολ. 
Ἀίπον. ΙΥ., 16-29)ὲ. ΤᾺ6 ῥγοϑομξ Ῥσϑδοί69 γα σῖθ8 
ἰη αἰδογοιΐ Ὠυΐῆοσχϑῃ οβίϑ Ὁ] Θ χαθηΐβ, Βοπιθ χὸ- 
ἰδἰπίης Ργίναίθ σοηΐοβϑβίοῃ, οἰμόσβ βυθδβιϊυϊὶ ες 
ΘΓ] δοῃἴοββίοη. 180 Ἰαίίοσ ουβίοπι Ῥγουδὶ 8, 
Ὀοϊῖογο, διθοης ΓΟ ΔῺ8 1 ὑπὸ ] 16α Βίαίθβ. 

--Μ.].--Ταο Ῥχγουὰ εἰπεῖν βίδηὰδ ἱπ δι μοδὶβ 
1} ἐμ9 ΒυχὉ]9 ὁμολογεῖν, τ ἰο ᾿ποϊα 468 81} ἰδ 9 
δίοσοεδιἃ μασχίϊουϊασβιυ Τπ0 οΥἾκὶπ8] ὁμολογεῖν 
δἰ κηΐβοδ ἰο Φρεαὶ ἱοσοίδεν [6Ππ66 ἐο λοϊα (λὲς δαπιδ 
ἰαπσιαρε.---Μ., ἰμθῃ ἰο αεοοταά, αἀδεεπί ίο, δὰ 
Ῥοϊπίδ ἰο ἃ αἀἱαίοσιε Ὀοίνγοθῃ αοα δοουδίης δηὰ 
ΤΟΡΓΙΟΔΟΝ Ως 05 ἱπ ΟΣ δορβοίΐθῃοοδ ὮΥ Ηἰρ ογὰ 
δηὰ Ηἰἱ. βρίγιι, δηἃ πιδὴ δϑβοηίηρς ἰπογοίο ἴῃ 
Βα γ, δι δηὰ ΡΥΔΥΘΟΙ, οὐθα Ὀπίο ΡουΣης 
ουὖἱ ἷα ποατὶ Ὀοΐογα Ἰονοα [6] 0 -ἸΔθη, ἔγοιὰ ὲβ 
ποδοδὺ ἔγιοπὰ ἰοὸ ὑμὸ βρίσι 81 συδτάΐδη οἵὨ δἰκ 
ΒΟΌΪ, (09 δοσυδηί οὗ ἰδ ἤοτα, 80 Μιἰπίβίον οἵ 
(6 κἰἴδ δὰ βιοναχὰ οὗὨ ἰμὸ τηγδβίοσί οβ οὗ αοά. 
Βδποο ἰδὸ οὈ]οοὶ ἰβ ἀοδίχηδίθα ὮΥ τὰς ἁμαρτίας. 
Τὰ εὖὔιδ ῖὸ “ἰδὸ ραγιϊσα ϊδν τυδηϊοδβίαιΐομα οὗ 
ἁμαρτίαν ἔχειν᾽" (Βαἰ}16γ), ““ ἀοδαϊῖο, οΘομοχοίθ, Βρ6- 
οἷο δ᾽ (ΕὈταγὰ), οὗἩ τίσ ΟΥῸ} Κὶ πὰ {8 0} ΤΩΔῪ 
6, Ιο55ὸΣ δηὰ ουὐϑῃ {89 Ἰθαδὺ δῖ 3, θυ 88 γοροηί- 
ΔΙΟΘ 5008 ΟΥ̓́Θ ΟἀΘΟΡΟΙ διὰ ἄθοροῦ δὰ αἰΐδὶηβ 
ΤΔΟΤΘ ΟἸΘΔΓ δηα αἰδίϊποί ροσοθρίϊοῃβ οὗ βίη ἴῃ ἐδ 
Θη 1688 ἰΠΓΠ δ, ἴῃ 18 Εἰ ἀδοιθῆθ85 δη ἃ ὙσΟΩ. 83,460 
ὈΟΙΟΤ οἱ νυ. 10, δηᾶ οἱ οἷ. ἐἰϊ. 4. 

Εἶο ἰα ἰαϊτμ] δηᾶ χἱκῃῖθοι.---Τ δὶ ἴδ 
ΟὨΪΥ αοἂ {μ0 Εδίμον (80 1 οκο, ἀο Ῥοϊίο δηπὰ 
{86 τπα ον! οὗ Θοπημηθηίδίογβ), ὙΔΟ 8 (Π6 ΤΌ] 
Βιυ ͵οοῦ ἰῃ (86 τοσκ οὗ χτεοἀρθιηρίϊοη, βἷποθ [ὉΓ 
Οὐδ᾿ 8 βαῖκο, δῃὰ ἰβσγουρὰ ΟὨγὶδὺ (86 Μοαϊδίοσ, 
Ηο ἔογξίνοβ δῃἃ τδ..98 08 ὨΔΡΡΥ, αἰϊπουρὰ ΟἸτῖβί 
ἰδ τοΐογσοά ἴο ἰῃ Υ. 7, δηὰ Ὀθὶον ἰῃ οἷ. ἰϊ. 1. ΤΏ 
Τοΐογθησθο ἰοὸ (86 ΕΔΙΒΟΡ δηὰ {86 ὅοπ ἰβ ἱπδάχῃἱδ- 
Β10 10 (7. ᾿ϑδηρο, ϑαπάοσ, 85. βομη ). Το δυὺ- 
θεοὶ 58 ποὺ ἠοῆποά, Ὀθοδαδο (ἢ 9 ΥΟΐογΘΠ06 ἐδ ἴο 
αοά ἰδ6 Εδίμον, νηὸ ἷβ ὑ86 ῬΥποῖρδὶ δυδ7)θοί 
Βτουρμοαυῦ [νν. ὅ-10]. ἀοὰ ὦ ΖΔ} πὰ], ΗΘ ἐὐρν 
ποὶ ὁδεοοπις 80 ἰπτουρἢ ἔογαίνθηθθθ οοῃβοαιθηὶ 
ὌΡΟΩ ΟἿΣ Τορθηίδθοθ. οὐ ἰδ “αξέλίμἑέ Ὀοοδυδο 
ἢΠ86 Εββοησθ δοδοσὰβ σὴ Ηἰ8 ψογκίηρβ, δπά 
1ι689 ἴῃ 4}} ραγι συ} ν τηδηἰ ζοδίδι ἢ 5 δοοοτὰ πὶ} 
006 ΔηΟΐΟΥ δηα 8]] οὗἩ (θὰ ἰοροίμοσ. Τὰ ρῥτὶ- 
ἸΩΏΓΡΥ ΓΟΐογθηοθ ἰ8 ἰο Οο04᾽ 5 Δι 0] 688 ἰονν τ 8 
8, ἰο ἐπ ὑγυ(Β-Δ4-}} υῦ-ΘΒβθησθ Το ΓΟ ῺΒ 
ἷπ 8, ΣΥ γλ6 σοηΐο88 ΟἿΣ δ᾽η8, δπὰ 18 τγοϊδίϑα ἰὸ 
διὰ [ἢ δοοοσάδποο ΜΠ Ηΐβ Ὅν Εδβοποο 
(Εὔτδτα); Ὀυΐ ἰο ἐμ ταυδὺ Ὀ6 δἀἀρα ἃ ΒΘΟΟΠ ἀΔΓῪ 
γοΐρσομοο ἰο Ηἰ8 Ῥοταὰ τ 10} 108 ῬτοτηἾ868 ΟΥ̓ ΠΟΙ, 
Ὁ] βϑίπρβ, γοἀθηιρίΐου δηα γοαι βϑίοη οὗ βὶηβ (Ὁ) 18- 
ἰογάϊοοϊκ, ΗΠ ΘΓ, 84}.), ἀπ ἐμι18 βοσοοη Δ ΓῪ γοίου- 
666 90] ]ονγ85 ἔγοιι (6 οοπίοχὲ νυ. 10, τ ιϊο σὸ- 
δἀνοτίβ ἰο {86 Ἦοτα οὗ αοά, ΑἸ μου χα 1 μ8ἀ 4]- 
ΤΟΥ Ὀδοη πιρηἰοηοὰ ἰπ τυ. 1. 8. ὅ, δηὰ ἴδ ἴῃ 
Ῥογίδοί Βδυτοην 1 {86 στδιιτμδί 681 ὑ8ᾶχ6 οὗἁ 
Ὀοὶδ Τοβίδυλοηίθ δὰ [ἢ Υἱοῦ ὑΠ6Ὺ ΘΧΡΙΟΒΒ (οἵ. 
Ῥβ. χχχὶϊ, 8 84ᾳ4ᾳ.; Εσοὶς. χυἱῦῇὶ. 81 84.; 1 Ὅοσ. 1. 

9: χ. 18; 2 Οον. ἱ. 18-21; 1 1688. νυ. 24, Ηοῦ. Σ. 
28: χὶ. 11). Απὰ σποσθ {μδὴ {λι18, {86 ἰδετὰ πισ- 
τός, 614 ἰδυδ ΔΌδβοϊυὐθ δὰ υπάοβηρα, μ88 δυτοὶν 
ἃ Ὑϊάον Ὀοδγίησ. [ὑ ΘΟΠΟΘΙΊΒ Βοιηοί πρὶ Ἡδι68 
ΗΘ δδὲ8 ῥῬχοἀυοθοὰ 88 ΟΥ̓ΟΔΙΟΣ δηὰ βυρκερίοα 88 
Βοροπὶ ἴῃ αἱδροηβδίϊουβ, ἴἰοὸ ὙΠ 160} ἐν Βδίδοῦ 
διὰ ἰμ6 Ἰογὰ δανο κίνθῃ ΘΟ Βαϊ ΟΌΒΏΘΕΒ ἰῃ ἰδὸ 
ογὰ, δῃὰ νυ ο ἢ 15 'ἴπ ρμοσίθοί ΒΑΥΤΏΟΔΥ ΜΠ} ἰδ6 
ἰχμι-παίυτο οὗ αἀοα. Ηδ ἰδ Ζζ181{πἴὰ] ἰο Ηΐ 
ΟΥ̓ Βεΐηρ, ἰο Ηΐα ἀοῃμδ [ὉΣ, διὰ ἴῃ ππδὴ 88 
Οτοδίοσ, Ῥσ ΒΟΥ, ΟΟΥ̓́ΟΣΠΟΣΥ, Βοάθοιμος δοὰ 
Βόνθαὶοσ. Ηο ͵ἴ8 ““81ἘΕ διὰ ἄστη "" (161) ἰὰ 
οἰϑανίηρς ἰο Ηἰΐἱβ ΒΟΙΥ ΡΈΌΓΡΟΒΟ οὗὨ ρτδοο, {μδὶ ἷδ, 
Ηΐδ Ταϊ ὔυμο88; πιστός ἰβοσοζοσο 18 ποί ΟὨΪΥ͂ 
τηἑϑογίοοτ (8. Βοδτα  ἃ). Βοδῖάθα 18 τψὸ Βδυα (89 
ΟΡ ἰμοὲ δίκαιος, ΒΙΟΗΤΕΒΟουΒ, συδτ, τ 1 ἢ ΔΡΡ Ν᾽ 
ἰο 086 ὙΠΟ δοὶβ ἰῃ δοσοοζάδηοο Ὑ1Πὲὴ (διὸ ἀυξίοθ 
διϊ βίης ἔγοιι 818 Ροβιιϊοι; ἰξ ἀδποίοθβ {16 ἀϊδροαὶ- 
θα δηὰ χυἱραύθουβηοδβ ὙΠΟ ἢ σίγοδ ἰο0 ΘΥΟΡῪ τιδὰ 
μἷβ ἀὰ6., Θοὰ ἴθ τἱχίθουβ ΟΥ πὲ πιο Ηθ 
»υπίδλες {ο860 ἯὯῸ ψ͵8}}ς ἐν σκότει, 2 ΤΊ688. ἱ, ὃ. 
Ἴ, ΒΟΥ {86 ΤΣΟίορσϑῃοθ 15 ἰ0 δικαία κρίσις, (μη Ηθ 
κατακρίνει Ὀαὶ δἰοεεεε ἰΒ080 0 ψΔΙΚ ἐν φωτί, ἴοτ- 
εἰτίὶπρ, οἰδδηδίπηρ δηὰ υἹἱ ἱπλδίογ ρἱοσ γίηρ (δεῖ: 
[{ἰ8 οοἷγ (Β6 Ἰυχίδροδίίϊοι οὗ πιστός δηὰ {110 οὐδ- 
ἰοχί το στο ον {μ9 ᾿ἰπιλίδιῖο οὗ δίκαιος ἰο ἰδθ 
πα οἶα] ομασδοίοσς οὗ αοὰ σι ῖῖ Τοίογομποθ ἰὸ ἰδ0 
Ῥοπιξοηΐ δα ἶβδι Ὁ] 0 ἱπ ἰδὲ ᾿ ἘΛΠΤΠῚ 
ἰοταγὰβ ἐμ 6 ροῃϊοπί, ΔΙΤΘΟΔΌΪΥ ἰο Ηἰδ 1ογο, Ηΐθ 
οἰθσηδὶ ρύσροδβο οὗ ρτδοο, Ηΐβ σοσχα οἵ γοιιῖδο 
δηὰ Ηἰβ ποσὶκς οὗ γοὰδοιηρίΐομ, Ηθ ἰ8 δἷδο γἱς θοῦ, 
δι, ἰο (λθπὶ 88 ργοζηϊδὶηρ ἰμοσα ΤΟΣ αἰ 688 δὰ 
Δ ΘΟ] Ἰηρς τι δὺ 8 80}}} ὑσὶ χύθουβ ἴῃ ἔδοῖ ἰὰ 
οοπέοσιηίίν ἰο ΗΒ δρροϊηἰοᾶὰ Ἰανγβ. Ηθῃοο ὀΐκαιος 
8 ἠοίξεδοηεϑ, ἰεπὶβ (ἀτοίυβ, βομιῦ Βοδθἢ- 
τ Ϊ1}190), ποχεσεῶσμμδ, δεμέσπδ (βϑιλον, (,, 8. 
Γ9δῃκχο, ΟἌγρσου, Βυοίβομποὶ 67), ΒΟΥ διαί: -πισ- 
τός (ΗΠοτθο)υδ, “ἐπ »γοπιδεδὶδ δεγυαπαϊε ἐπίεσεν")), 
πογξεδικαιῶν (ΕὈτΑτα). ΝοΥ ἄοθβ {πο σἱριίθουδ- 
Π688 οὗὐ ἀαοἀ ΒΡΡΡΘΆΓ ΠΟΙΘ 88 7μδίέἑα υἱπαϊεαίίδα, 
ὙΠΟ γ͵δ5 χουθδὶϑὰ ἴῃ 180 ἀοδί οὗ ΟἈγὶδί, δὸ 
δαὶ (Π6 ἴογαίνθηϑβϑ οὗ βὶπβ ἰ8 Ολγίδίο 7υεία ποα 
ποδὲς (( 6100}, ΟΥ ἴῃ ἰΒαὺ (89 Βίπποσ, δρρϑδιίης ἰ0 
89 σϑηβοῖῃ ρδίὰ ἴῃ ἰδ Ὀϊοοᾶ οὗ Οτἰδί, ᾿ι88 ἰδ 
δ σϑῃοο]]ο, Ὀθοδυδὸ ἰΐ πουὰ Ὧθ υπ͵)υδὲὶ ἰο ἰἃ- 
δἰβὲ ὉὃΡῸ 8 ἐποίοϊ ὰ μαγιηθηὶ (βδπάθυ). [ζαἰϊθοὙ 8 
Ἔσχρ᾽ δηδίΐου ἷἰβ θχοθὶ]θηΐ; μ6 δαυβ, ““αοἀ 15 τὶ ξαὺ- 
δοῦὺβ ὙἯὙΒ580 οσἰγϑϑ [0 ΘΥ̓ΘΓῪ ΙΠ8Π Πἷδ ἀθ6 δηὰ δοοογὰδ 
(ο ἐβοβθ το οοπῖθβα ἰμοὶν βπβ δηὰ Ὀοίϊοτο, [80 
τὶ κιθουδηθβθ δοαυϊγοὰ ἱβγουρη ὑμ6 ἀοδίι οἵ 
ΟἸγὶβὶ, δὰ (λυ τηϑῖζοβ (896 χἰμίθουβ.᾽" Τ|8 
τἰ σμἰθουθηθ88 οὐὗἩ αοἀ ἰβ ΟἸ086}Υ σομπροίοα πὶ 
ΗΙ8 ἔδυ ποβ8. Βὰΐ ψὸ τηυδί χυδτὰ δρείπδί 
ἐ8ὸ αἱδιλποιΐοα ἰδ πιστός τοϊαίθβ ἰο ῬΕΟΟΑΤΑ 
ΜΟΒΤΑΓΙΑ, δίκαιος ἰο ῬΕΟΟΑΤΑ ΝΈΝΑΣΙΑ, “σμία 86. 
7μδιὶ ΡεΥ ορεγτα ρωπιιεπίίε, σατί(αἰΐ εἰς. τεετεπίαν ὧδ 
οοπάϊσπο λαπο σοπάοπαίίοπεπι᾽" (ϑαδτοΣ). αι λίμ 
πόδε 18 ὙΠ 6. {μι 801] ἀπά Τουπάδίΐου ἔγοπι τι Βιοῖι 
τισλίεοιδηεδα ΒρΥηΖΒ ὑὉρ. [Τ}9 Ὀ]οδϑίημβ σ0Π- 
ἴοσττϑὰ προπ Οἱ βύϊαμβ ΘΟΠ ΟΣΙΩΔΌΪΥ ἰ0 {86 δεκαιο- 
σύνη οὗ αοὰ, ἀχὸ ἰῃ ζΖ0]8]πιοηΐξ οὗ ὑπο Ὀ᾽γἱηθ »τ70- 
πηῖδε8.---Μ.. Ιῃ ΗοΥ ϑογίρίυτο σοοάπε88 δπὰ 
ΣΙ κ θου 8688, ἐγ ἢ δηα σἰ θοῦ βη 688 δΓῸ ΒΥΣΥ- 
εἰε8β (Νιίζβοι, ϑδῳυδέσπι, ὁ1ἢ δὰ., ν». 176). ΟἿ ἔβ. 
ΟΣ]. 1, δηα ποίο8 ὁ οἈ. 1ἱ. 29. 
Το οσκίνο 8 ΟἿιχκ 561}8.---Ἴνα 18 ποἰ-τεξῶστε, 

20 ἰλαΐ, οὐ ὅτι ψἰὰ ποι ἰὰ αἰϊοσμδίθβ, νυ. ὅ, ἐδ. 
11:2. 11. Το ἀἰ θγοποο ἰβ, ΒΘ μ ΟΣ τὸ ΒΔΥΘ Βοτὸ 
ΒΡ (6 οοπίοηίδβ οὗ {86 τηοββϑδαμο (Υ. δ), ΟΓ 118 
ΡΌΓΡΟΒΘ (6. 111. 11). ΤὴΘ τιϑδπὶῃς ΒΟΙΘ 860 108 
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(09 Βο: “ὀ ἰδ 78:08] δπὰ τἱσῃίθουβ 70γ 1λ6 ρυν- 
»οιε οὗ οταϊνὶπσ. [1 ἰθ8 Ηΐε [ἴδῃ δηὰ ἯΣ| ἰὸ 
ἰοτεῖνο (ἀο  οἰἰ6), Ὀαΐ οὗἨ σουγδο ἐμ ἘΤ111 τοϑηϊ- 
(οδὶδ ἰδ ΘΏΘΥΘῪ ἴῃ δαίϊϊοι (ΟΠ ΤΕΥ ἰο Ηυ 61). 
[1 δου ρῥτοΐον ρυϊεῖηρσ (μἷβ τὶ ἩΥΙΠΟΣ δι: 
“Η9 18 αὶ Βύ.} δπὰ υἱχῃίθου ἐπ ογάεν ἰο ΤΟΥ ΙΥΘ 
“4, ὦ. ε., (16 Ὀινίηο δι σ θυ ἐ68 οΥὮ (ΔΙῚ 8 Ὁ10.088 δηὰ 
Υἰ κα ΘΟΌΒ688 Δ. ὀχοσοΐβοα ἐπ Οὐ ἴο ΟὟΤ ῬΔΓ- 
ἀοη, 85 οσάβηοσί  μυΐδ 1ἰ.--Μ.]. ἘΠῸ δέῃ 
ἩΌοΝ ἢδνο ὈθΘ6η Θομΐοβδοα Ηθ Σου ϊ8. Ῥαδγάοαι, 
ἴονκίσοηθδβ οὐ δ᾽}, ἑ. 6., (80 οδηοθ] ες οὗ (δ 9 
ἀοδὲ οὗ δ δηὰ 1.8 οὐ ρϑΌ  ν 88 γ06}} 88 οὗ ὑμ9 
ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ οὗ ρη}]}δ οΥ οὗ δὴ 601] δομβοίΐίϑθῃσο; 
)υδιβοδέξοι δηα ΤΟΟΟ ΟΣ] δίΐοη τὸ ἐμποΓοζογο ὑπ 6 
σει Θομβοαφύθποο οὗ {860 οομἤθδδίοι οὗ βίῃ; ἱδμ6 
δοοοδα ΘΟΒΒΘΟΌΘΙΟΘ 18: 
Απὰ οἸοθδδθ πἃἋ ἴτουι 811] ποσὶ ιθοι- 

Ὧ088.--- ΝΟΣ ΠΟΥ δὴ οροχοχοίΐο8) δα αἰτίου (βθιι- 
ἰ6) ΠΟΥ 8 ΔΙ] ρΟΥΙ 8] τορουϊ οι οὗ ἐμ ρυϑοοάϊηρς 
(ὑ8ηᾳ6). [Ιἰ ἰβ ἃ οοὔταϊπαιοα οἸδυδβο ἀθβοσὶ ῖπς 
βδηοί οαίϊ οι 88 πὸ οοῃρυϊπυδίΐου οὗ ἡ δἰ βοαίΐοη, 
ΟΥ τοἀοτηρίΐου 88 (ἢ9 Θοῃβοαυθηί οὗ Σοοο μοὶ] δἰΐοι. 
θὴ καθαρίζειν 800 ποῖθ8 οῃ γ. 7. ὕηνὶ κίθοιυθ- 
π088, ἀδικία, ἰΒ ΒΥΒΟΙΥΤΩΟΙΒ τ ἁμαρτία, διὰ 
ΟΟΒΒΘΑΌΘΕΝΥ ποίξξεραηα ρεοοαίέ (ϑοοίϊπυδ); [80 
ἰδίου ἀοῃμοίθθ ἰ89 7ογυπαὶ, ἐμὸ ΤΌΣΤΔΘΣ {δ 6 πιαίεγίαΐ 
δἰ οἵ δῖ; {16 δια ἱπάϊσαίθβ [80 χοπϑδὶβ οὗ βίῃ 
(ον 18 οουγδθ οὗ ἀουθ]οριαθηῦ) ἩΒῚοΒ ἀο68 ποὶ 
οοἰποϊάο τἰϊΐῃ ἰδ 9 ἰανν, {86 ΤΌΥΤΩΘΡ {πο ζδοί οὗ (89 
οἴἶοοὶ οὗ 5'η 85 υἱοϊδίϊηρ, ἰγδηδρτοδδίηρ δὰ οὖς- 
ἴδηάϊηρ δααϊηδὶ 6 ἴανν, δηὰ οα (πὲ δοσουπὶ 118.0]0 
ἰοΟΡαπἰ δ ποπὶ δὰ οοπἀπυοίΐηρ ίο χυΐῃ δὰ ρογαϊίϊοῃ. 
εκ. 10. Οὐνποἰιείοη.---1 76 ΒΑ γ.---Οἷ. τ. 8, 

οὗ πιο ἰδΐδθ Ὑ0γ86 18 ποὺ ΤΩΟΓΟἾΥ [86 ΤΟρΟ  0Ὲ, 
πὲ [9 Ἰε θη δὶ δοδίζοη δα οοπίϊηυδίΐοῃ, 
ΤΒδὶ τἷὧἷο δνθ Ὡοϊ δβἰπῃηθᾶ ροθ8 Ὀδὸκ ἰο 

ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, Ὀπὶ οὐχ ἡμαρτήκαμεν ἰδ ἃ, τοῦ 
ΒΊΤΟΠΖΟΥ ΟΧΡΓΟΒδίοα 86 ΤΟΤΊΏΟΣ ἀθποίθα 8 δβίδίθ 
ΟΓ σοπάϊίϊοη οὗ τοὶ ἰδ Ἰα ον 18 ἐμ δοία δὶ ὁχ- 
ῬΓεδδίοη [γΥ. 10 ἀθδβουῖθθβ (ῃ9 σομογοίθ δοὺ, νυ. 8 
(80 δρεϊσδοὶ δίδίο---Μ.}; τὸ αῦθ βϑγθ {86 60ῃ- 
ἀυοὶ (ν. 10) ἰπ 6 οοτίδϊῃ τοϊδίΐοι (ν. 8) ἴῃ οοῃ- 
πδοϊΐο ἩϊΓῈ ἀδικία, γ.9. Τδο υδ6 οὗ ἐο Ῥογίοοι 
ἄσθδ ποὶ νδυτδῃὶ δὴ ὁχοϊ υδῖγθ ΤΟ ΌΣΘΠΟΘ ἰ0 5118 
ἀπίετοῦ ἰ0 ΘὨΓΓΔΠΟΘ ἰπίο {86 Οὔυγολ (βοοΐπιιδ, 
Ῥαυΐυδ), Ὀὰϊ ἀοποίθβ δοιΐγϑ β᾽ ΒΥ] 688 τοδοβὶηρ 
ον ἰο (Π6 ργοβεπὶ δηὰ β'η8 ἰυδί οοτηπη ἰεὰ; τὰς 
ἁμαρτίας, γ. 9, ον ἱμαὺ 180 δβορασγαΐθ δοίβ, (ἢ 6 
δοϊποϑίιν [αοἰμοδίία4---Μ. οὗ {809 ἁμαρτία (γν. 8) 
ΔΘ Βεογοὸ αὑοϊῦ ὑροη. [Ηυΐδ6 Ὁ: “Ἴμο Ῥοχίδοί 
ἀοο5 ποὺ Ῥγοτο ἐμδὺ ἡμαρτήκαμεν ἀοποίθα Β᾽ πηΐη 
ῬΓΙ͂ΟΥ ἰο σοηγοσγϑίου (806., ΒυΒβιη γον, Ῥδυ]υ8, 
εἰο.); ἐμ ΓΟΪΌΣΘΠΟΘ' ΒΟΤΘ, 88 ἯὙ6]1] 85 1 8]} (89 
ῬΙΓοοοαϊη ὙΟΥΒ6Β, 18 ΤΑΙΒΟΡ ἰ0 ἐδ Β᾽πηΐϊῃρ οὗ 
Ομ ϑε 188: [ὉῸΓ πὸ Ομ γὶβιΐίδη που]Ἱὰ ὑπλὴς οὗ ἀ6- 
ἩΤΙΩ; Βῖ8 ΚΌΤΙΉΕΥ Βῖη8. ΤΠο Ῥογίδοι 15 1 Ρϑγί 80- 
οοιηϊοα ΤῸΓ ὈΥ ΦοΠ π᾿ Β δα ἰοφμεπαϊὶ, Δοοογα πρὶ ἴο 
ὙΠ ἰΟὮ 80 δοιἱ Υἱγ τοδί ἀοτπ (0 {86 ῥγοδβϑηΐ 
5 Οἴεδηῃ οἐχργοδθοὰ ὉΥ (86 Ῥούΐοοί ἰθη8θ, δπὰ ἴῃ 
Ῥδγί ὉγΥ ἰδὸ ἴδοὶ ἐμαὶ δου ἕθϑβι ἢ ΔΙ Δ Υ8 88 Γο- 
δρεοῖ ἰο β'π8 οοτηπι θα ὈοΐοτΘΟ.---Μ.]} 
Ὧν πιϑῖσο ἘΠῚ πὸ ἃ ᾿ἰατ.--- Τ 8 οἴδυθο ΔΉ ΘΊΤΘΟΓΒ 

ἴο ψευδόμεθα διὰ ἑαυτοὺς πλανῶμεν, μὲ 8 ἃ ταῦ 6} 
ΒΙΓΟΏΖΟΥ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ; γ͵Ὗὺ ποί ΟἾΪΥ 110 Ὁ. ΟὟΓ- 
δεῖνοβ, τὰ ποὺ ΟἿ ἀσοοῖνο ΟΌΓΒΟΪνοθ, Ὀὰὺ τ 
τοδί Θοἀ (αὑτὸν) ἃ 118, δπὰ {πὶβ Δ |κ08 Ὀ͵866 ποὲ 
πὶ Βουΐ ρῥυιάθ, βία ὈΌΟΥ ΠΗ 688 ΟΥ Ὀϊ ΘΓ 088 ΟΥ̓ΘῚ 
Ὁπίο ὈΪΔΒΡΒΘμΥ (οὖ. πο. γΥ. 18; Υἱίῖςϊ, δ8; χ. 88 ; 

Απᾶ Εἶα ντοτᾶ ἴα τοὶ ἐπ τ, {ἱ. 4., ΗἾ8Β νοτὰ 
οΥ̓ Ῥτοιηΐβο οοη δἰ πίη ρ ἐμ6 ἀλήθεια, γ. 8; ποῖ ΟὨΪΥ 
{πὸ ὑγαΐϊΒ δηὰ 1.5 Κπον]θᾶρο δτὸ ψδῃϊηρ ἴ0 ΒΌ6 ἢ 
ῬΟΓΒΟΙΒ, Ὀύὺ ΠΟΥ δῖο δἷϑο τι λουΐ {πὸ ογχὰ, [89 
ἤτγϑιηθ δηαἃ υ6886] οὗ ὑμ6 ἐγ ἢ. ἈΒ8 ἰδ Τοίοσθῃοθ 
ἷθ ἰο ΟἸγβείδηδ, Ηΐβ σοτὰ γοῦν ἀραὶ χηαύθα 
186 αο8ρ6] οἵ, ΟΥ σοποοτγηΐηρ θδι8 (βοοίπυ5, σὁ- 
ον, Νεδηᾶου, ψυΐδον, Ηυΐμον, θυ δἰθ τά 1661), δ ἃ 
ποῖ (16 Ο]ά Τοβίδιπδηῦ ἴῃ Ρασίΐσυαν (Οοουπηθῃ- 
ἷπβ, ατοίϊυπ, ἀ6 Ἦ οἰθ, 4}]., ΟΣ ΟὨΪΥ {89 Νονν Τ68- 
ἰδιιθηΐ (δοβιθδηη, Βοβομπχμὶ }} 97}, ΠΟΥ 1 ΚΘΠΟΓΔ] 
ἐμο νουϑἸδίζοιῃ οὔ αοἀ δ-᾽βο]αιοὶυ, Ηΐ8 ϑηιῖσο 56]7- 
ἀϊβοϊοβυγο, ἱποϊυάΐηρ ἐμο λόγος, ὅπο. 1. 1 (ΕΡγασὰ). 
--ἘἹ:ἱὶὸ ἰδ ποὺ βίδιηροα ἰπίο ἐμ μοδσί ἰπ ᾿ἰνὴπς 6Π87- 
δοίοσβ (β'ρθ:ῃϑυ), 1ὲ 888 Τϑιωδί θα ΟΥ̓ ΌΘΟΟΙΙΘ δζδίη 
““ΟὈΥΒΙῚΥ ΟΥ ἸπΥΔΥ]γ δίσδηρο ἰ0 π8᾽ (ΗΠ αὐ 861}; 
ΟῚ 86 Γοζοποσδὶθ ΤΑΥ͂ [8}} ΤΎΟΤΩ Θ. Αδη 
(δῖ 15 ποῖ σοπῃδβοΐουβ οὗ βἷῃ 8ι}}} δά βοσίῃρ ἰο μἷπι, 
ποὶ οοπδοΐομδ, ὑδπογοΐογο, οὗ ἴ80 ἰσὰ πϑίῃχο οἵ 
[16 ΒΟΙΣΏΘΒΒ ΖῸΡ ὙΔΒῚΘ 6 ΜῸΔῸ ὈΟΓΠ δηὰ ὈΟΤΏ 
δρθδῖη, σδῃποῦ 6 ΟΥ ᾶγΘ ὈΘ6Ὼὴ ποπῦ ἰ0 Θομίθμι- 
Ῥἰαίθ δῃὰ οχδχιΐμηϑθ Ηἱτηβ6] 7 ἴῃ {ἢ 6 ΤΩΪΥΤΟΙ οὗὨ ἰδ 
Ὀϊνίμο 1, πὰ (8 Τὐχῃὺ οὗἨ ἐμοὸ Ὀϊνίπο οτά, ὉῪ 
(89 ρδίΐοσῃ 618 ὌΡ ἰο τ8 ἰπ ἰμ6 χτογοϊαιΐοι οὗ 
Φοδυβ ΟὨγδί, βυος 8 000 ἄορ δοίι)]γ, οδγο- 
ἸΟΒΒΙῪ ΟΣ Ἰη 8] οἱ ουδ]Υ δοουδο οὗἉ ζΔ]βεμβοοὰ {89 Ἦ οτὰ 
οὗ ἀοἂ διὰ ἐδμοὸ αοὐ οὗ ἐμο τα, ψ0 ἸΟΟΪ 5 ἘΡ6Ὼ 
5 ΒΙΠΏΟΘΥΒ δηἃ 08]18 8 ἰ0 ἰΠ6 σΟΒΟΪΟΌΒΠ6885 οἶ 
βὶπ. 0} ΤΩΘῊ ΤὨΔΥ ΤΟΙΏΘΙΠΌΟΣ ἰδ Ἡοτχά οὗ αοᾷ, 
Κπονν Δι ΌΥ ποϑγί, Ὀυΐ ἰὲ 8 ποὺ ἰο ἐμὰ δὴ δηΐ- 
τηδίϊης 11 0- ὈΥΪ ποῖ ]9 δὰ ἱτηρ Πρ ρότον; ἰΐ 8 
ποΐ οχίδηὶ ἴῃ ἐμοῦ ἱππχαγὰ 119 δπὰ σοῃδβοϊοιηθ88. 

ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΟΑΤΙ, 

1, 72:6 τοσηὶ 9. τεαεπιρίίοπ τ ἴοι 18 ὠπίσεγεαϊ ἴδ 
8186 »εγπιαπεπί, Ἡ ΪΘῚ οΥθα ἴῃ ὑἰ89 ΟΒυτοὶι οἵ ἐδμό 
τοἀθοτηθὰ λας ποέ αἰδαρρεατεά (γν. 8), ΔΙ ἰοὺ ἢ ἰὺ 18 
ἀϊδαρρεατύπσ τλοῦὸ πὰ τηοσὸ (Υ. 9). ΤῊ οοτίδἰ πὶ υ 
οὗ ἰΐ6 αἰ όσοποο Ὀοίγθθη τὶ κίηρ ἐπ (186 ἀδγὶ- 
1688 (περιπατεῖν ἐν τῷ σκότει) πὰ τγαϊκίπρ ἴῃ (86 
Ἰχιὶ (περιπατεῖν ἐν τῷ φωτί) 8 ποί στγοδίον ἰδὲ 
{Π6 οοχίαἰπίν ὑπαὶ 089 ΒΟ 810 Ὑδικίηρ ἱπ (ἢ 9 
Ἰχζμι μᾶγθ βίῃ δά μβοσίῃρ ἰο ἔμθτὴ (ἁμαρτίαν ἔχομεν). 
γαβὶ 88 18 180 ἀΣ οτθηοο Ὀοίνγθθη {8.680 ὑν 0 το 68 
διὰ Βρθογοδ οὗ 110, γοὺ (86 τπιροτί οὗ {80 ἀ186Γ- 
6566 διηοης ΟΠ  βι15}8 8.}}} δὐόωοίοα τὶ βίη, Ὀὰΐ 
Οχρογί ποίη ἃ ἀδὲὶγ στονὶηρ τοἀθιηρίϊοη ἔγοσα 
βἷπ, υϑῃΐβϑθδ ὈΘΌΣΟ ἰδ 6 Ρυτὶν οὗἩ αἀοἀ πὸ Εδίδοσ, 
Ὧ0 τηδίζον ον τηγ κα δηὰ ἱπιροχίδπι {86 αἰ 6᾽- 
660 ΙΏΔῪ ὈΘ Ὀοίγγοθῃ ἃ Φομη δηᾶ ᾿παϊνϊαυ) 
ΟΒυσοἢ ππθιῦογ8. Τθ6 Ῥοσοορίΐοη δηα σορηὶίοη 
οὗ βἷη, θϑρϑοὶδ} οὗ Ομ θ᾽ Β οὕγῃ βἷτ, διὰ ἐμ ΟἾΘΑΓ 
δομϑοϊουβη 88 οὗ ἰΐ πῃ 811 Βατα ΠΥ, τὸ ἐπα! βρϑη- 
88 Ὁ]6 τοαυϊδιῖίοβ ΖῸΣ {09 ὙΑ]κ ἰἱὰ ἐμ Τρ, 
Του γουὺγν δβἷπ, 88 σοτηραγοὰ τὴ ἐμαὶ οὗὨ {86 
ὈΠτοζοπογδίθ, 6 ΤΠ χε, ἐ8Κ6 σα γα 168 γου οβίθοιῃ 
ἴ σαι. ΤῊΘ Βπι8]168ὲ βίϑίῃ 80118 ἃ οἱθδῃ Κ8τ- 
τοθῃῖ, [1 γοὺ ἀσθρίδβο ἴὑ ἤθη χοῦ τνοΐχῃ ἰΐ, 9 
δίγαϊἁ σθη γοῦ οουπὶ 10 θΡ. Ἀίδην 11{{10 5118 
ΙΔ ΚΘ ΟἿ χ͵γοδὶ βίῃ; ΙΩΘΗΥ͂ ἀΓῸΡΒ ΙΏ816 ἃ ΣΊΥΘΓ. 

2. ϑεῖϊγ- ἀοοερίίοη ἷἰΒ Β0ο ἴθασ ἢ] Ὀσοδυβο ἰὲ ψ}}} 
ῬΤΟΖΤΟΒΒ ἰο (μ0 ἀρφῃϊα] οὗ ἐμ6 γαῖ δηὰ 86 γα ἢ- 
ἔα] 688 οὗ αοά δπὰ Ηἶΐβ Ῥογα, ουθῆ ἴἰο ὀρθὴ δπὰ 
ΟΤΤΩΔῚ ὈΪΔΒΡΒΟΙΩΥ (ν 6 116, γ. δ; ψ)1ὸ ἀφοοῖγο οὐγ- 
βοῖυβ, Υ. 8; ὅδ 8Κ0 αὐ 8 ᾿αγ, γυ. 10). ΟἈσ 53- 

ἐἶδπ8 δτϑ δαίπίδ, Ὀὰκΐ ΟὨΪῪ ἐπ »σοοέδα οΓ ὀεῖπσ, διὰ 
ποῖ ΔΤ ΒΥ δοϊηρ]οίθ δμὰ ρογίθοί. [Θσ ΔῊ :--Ὁ 

χὶσ, 7. 12). Ηο νπῖδο ἴα πιστός ἰΒ Ὀ]ΔΒΡΒοΙο 88] δεοοπιέησ, ποὺ γοὺ δδοοπιε.---Μ1.1. ΤἿ8 οοπίγοά οἱ 
ψεύστης, οὗ ΘΟΌΣΒΘ ΟὨΪΥ ὉΥ ΒΌ0}. χηθιι. ἐο Βοκαδίϊδί, ΘΡΤΟΣ. 
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8. “ει βοαίίοη 8 ὈοΐοΓΟ δοποί οαίον, ἰδ διίθ- 
οοάοηϊ; τὰς ἁμαρτίας ἀφιέναι Ῥγοσοάδδ (μ0 καθα- 
ρίζειν ἀπο πάσης ἀδικίας οὐ ων (ἱβ ἰ5 ἰδὸ ὅχοα 
ΟΥΓΟΡ ἴῃ ἐμ9 Κίηχάοπι οὗ Οοά.---Βοίδ ἃγὸ δοίϑ οὗ 
Θοἀὰ: ἐμ6 ἔἄγϑι δῃ δοί οσουσγτιπβ 0Π06 ΟὨΪΥ, ἰδ6 
δοοοπὰ ἱπνοϊνίης ἰμ6 οοπίπαουβ ἀοΐπς οὗ ἀοἀ 
[16 ἄγαϊ ἰδ ἃ 80} Δ ΥῪ δοί, ἐλο Ἰδαίου ἃ οομεἐπιὶῃς 

Ῥτοοθβ88---Μ.]. ΑἸιδουρῃ ὑπὸ ζοσιρον 18 ΟἿΪΥ ἃ 
ΒΟΪΣΓΔΓΥ, Το ΘΠ ΔΙῪ δοὶ, δηὰ ποὶ 8 ργοοθδβδ ᾿ἰϊκὸ 
ἀπο ἰαίίον, (86 ΤΌΣΤΩΟΣ τορϑδὶδ ἰἰβοιῦ ὙΠΘΏΘΥΟΣ 
{λ γ9 οοσοζε δὴ ἱπίουχυρίίοι ἰῃ ἐμ9 να] ἐπ Ἰὲσαί, 
ΟΣ 8 Ἰοοβοῃΐηρ ΟΣ βυπάοεϊης οὗ ἰμ6 ζ0]]Οὐνβ αν 
αὐ} αοἀ (ν. 9). 

4, Τῆς }ογσίυοηοϑε 97 δἷπ2, 85 80 ΡΥΣποῖραὶ ρδτὲ 
οὗ )πει1βοαίίοι, δομίδίβ οὔ ἀἰογοης 6] οπλοηίδ: 1. 
δ ῃοο πς οἱ αἰ δι ἰ δμΐηκς οὗ ἐδ Ρυπἰβμιβοηίδ οὗ 
δἷπ; 2. σδῃμ οὶ ἕπρ οὗ ἐδ ἀοδὲ οὗ δἰπ δηὰ ἱμο ου]- 
ῬΘΌ ἰγ οοαποοίοα ἐμορονῖ (οὐρα οἱ ἀδδί(); 8. 
ῬΟΙΔΟΥ͂ΔΙ οὗ (60 Θοηδοϊουδηθδδ οὗ κυ] οὐ οὗ δὴ 
ΟΥ̓ οοπμδβοΐδῃοο; 4, ἰμὸ ἱποϊϊπδίϊου οὗ 1 γ]Β0 
ἔτϑοθ ἰο [}:6 ΠΟΥ 88 δοί:.8}}} ουϊἀθηοϑὰ ἴῃ (0 
δοϊηδιλπἰοοίίοη οὗὁὨ Ροεδίϊίνγο, διὰ οϑρϑοΐδιὶγ οὗ 
δρὶ γἰΐυ8] δπὰ οἰθσηδὶ τἱοθο5; ὅ. δὺυγοχοίίου οὗ ἰδς 
δβιγϑη κί δηὰ ροόῦγοῦ οἵὗἉ βίη, ἩΒοΡο ἢ (6 Ὀ]οὺ- 
ἰὴ ουἱ οὗ κἰὰ ἀἰά Ὀορία, τοἀοεορίΐοι, Ἰοοδοδὶβα 
ἔγοια 89 ῬΟΥΘΣ οὗ οΥἱ!, (6 ρμυγὶ δοδίζοι οὗ {9 
Τοοδοποὶϊθὰ δἰ 6 Ὁ ἔἤγοδι δίῃ. Β119 (6 ὑνγο ᾿δϑὶ 
ο]ομβοηίδ (Νο8. 4. δ) διδὺὶκ 86 ἰγϑιβι 10. ἤγομι 89 
Τοαῖπι οὗ ᾿υδιβοδίίοι ἰο ἐμαὶ οὗ δβδιῃοιϊ δοδίϊοῃ 
(καθαρίζειν, γ. 1) ἰδὲ πδιιοα ἤἦγϑι δηὰ γτοϊδίϊηρ ἰὸ 
86 Ῥυπίβμηθηΐ οὗὨ 51:8 8 80 Θχίο ΓΒ ΔΠγ γοϊαιθὰ 
ἰο ἐμ βυ͵]θοί ποοάϊηρ ὑἐδΦ ἤογχίνυθβοδθ οὗ βἷῃπβ, 
ἐμαὶ 118 ΘΘὨ ΓΘ ΠῈΔῪ ὯὈ6 Βουρῦ δηὰ ἔουπά ΟΩ]Υ ἢ 
(19 οἰμοῦ ἐνγο, Υἱς., ἰδ σϑῃσοὶ]κ οὗ πο ρσυϊ]ὶ 
διὰ (9 ΤΟΙΠΟΥΔΙ] οὗ ἐμ σοπβοϊουβηθ688 οὗ κυ, ἴῃ 
Ῥογίοοι δΔΙΟΔΥ τ ὑμὸ οοηζοδβαίοη οὗ α .8ι}- 
δοὰ τη}, 88 δυρρι θὰ Ὦγ Κι. Ῥαὺ] ἴῃ οτα. νυ. 1--ὖ, 
8 Ῥδδβδρο ὙΠίοδ ΏΔΥ ὯὈ6 64]10ἃ ο᾽6δ56 4) ἴῃ (ἢ 15 
ΤΩΒΙΙΟΥ : εἰρήνην ἔχομεν. 0 Θοηίγο οὗ {86 ζογ᾽- 
εἰνοποδϑα ΟΥ̓ αἷπβ ἰβ {πη0 πορεϊπιρμίαίἑο ρεσοαίί. 
ΤοΙΡΟΣΑΙ 1118 δρροϊμιθα δ5 ρυ πη] 5μηθηβ οὗ β' ἢ 
ο0886 ἰὼ ὈΘ Ῥυπ͵βθδιηθηῖία ἰο ὁ0η6 Ὑ80 88 ΓΤΘ- 
οοἰνοὰ (μὸ ἰὈΥΜΙΊΎΘΗ 688 οὗ δἰ: 8, (ΠΟΥ δοὸ ἰὸ δἶπι 
ΟὨΪΥ δοκιμασία οΥ παιδεία ; ̓ΠΟΥ͂ Δ’ ποὺ ΔΙΎΔΥΒ 
ΟΥ̓ ΔΙ Ο 2  ΒῸΡ 68 66]16α Δα ΓοΙηοΥθά, δηα 8.6 ποὶ 
9 νοτγδί, ρδυι συ] αΥ 85 (Π6Υ ἀο ποὶ ἱογιαΐηδαίθ 
ἷπ ἀδπιηδίίου, ἀπώλεια, ἩΘΓΟΔΒ (1 δὰ δῃ 
ΟΥ̓ οομδοΐίθηοο ἀϊβαυϊοὶ δπα σϑυθθ ρϑΐὶη. Τὴ 
Του ίγ ΘΠ 88 οὗ δ ἢηΒ δἰ ΩΡ ΘΔ 68 ἐδ 9 5Β᾽ ΠΟΥ Β 
φεϊαίίοπ ἰοὸ αηὰ Ὀοίοστο αἀοα, Ὀκὺ δὐϊογ γαγὰβ ἰΠ 6 Γ6 
ΒΡΥΐΪη 5 ὑΡ ἃ ἀἰδογοηϊ εοπάμοί οΓ Οοα ἰοιραγας (λε 
δίππεν απα 07 ἰλδ δἰπποῦ ἰοισαγας Θοα ἴῃ δαποι18ο8- 
(ἴοη, ψΟγοἷἢ δ᾽ Π5 ΔΙῸ ζογ θη δηὰ ζογροίίοῃ, 
ὑμὸ δἴππον ἰϑ. πὸ Ἰοῆροῦ τορδγάρὰ Ὁγ αοἀ 88 8 
ΒΟΥ, Ὀὰΐὺ 85 ΔΠοΙ Β6 Γ τη, δπα (ἀοὐ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο, 
δὰ 15 610 ὈΥ {10 ΒΙίΏΠΟΣ πῸ ἸοηροΓ 85 δυαάκο, Ὀαὰϊ 
88 ἃ ΙΩΘΓΟΙ[Ὦ] ΒΑίμογ. Βυΐί βυσἢ ἃ, Το δι Ομ βῃ Ὁ 
Βρτὶηκίηρς ἔγοπι (ἢ 6 ον νυ θ 88 οὗ 5βη8 ΤΠΔῪ ἰῃ- 
ἀορα 6 ἀϊδία τ θα δηὰ ἱπιραῖγο ἀπ ποοὰβ ὑμογ6- 
ἔοτο τορϑαϊθα γσοῃθσίης δηἀ αυἱοϊκοπίηζ. 

ὅ. 7΄ε 7αεἴον ὁ ἐλε Πογσίυεποδε Ὁ δἰπ8 ἴα σα οἂ [86 
ἘΔΙΓῸ] δπὰ ΕἸσθίθου γι} ΗἾ8 ῬΌγΡοΒβο οὗ ξῦϑοθ 
διὰ 1ΐ8 σϑυϊδίϊοη Ἵ" 9). Νὸ πιϑδὴ οδὴ ἔογαῖνο 
ἷβ. δ'ῃβ ἰο δἰπιβοὶῦ; βο] τοάοιηρίϊομι ἰ8 6 116. 
ΨΌΟΣΥ Ὀθϑυ ΓΙ ΒΑ Υ 8 Πα ΠΟΥ ἴῃ ΘΧΘΟΡΔΌΪΟ [,6(}: 
“« Απιοῦ Πεῖ ποη ἐπυοσηΐί, δε ογεαὲ δα αἰὲρσίδίϊε; 
Ππιο0᾽ λοπιίπὶ ἢ α φυο αἰϊσὲδιϊ.᾽" 

6. ΤΒο οοπάϊοη, οὗ {86 ΤΟΥ ΖΊν 6688 οὗ δἷπβ ἰ5 (ἢ 6 
οοπ εδδίοπ οΥ εἰπε (ὁμολογεῖν τὰς ἁμαρτίας) τοδιΐηρ 
ὌΡΟΣ δῃὰ σοῃαϊἰομοα ὈΥ »εγοερίίοη 97) εἶπε δὰ 

861.,- κποιοϊοασε. Αἴΐϊον ἰπ6 ἀϑδί οὗἉ στ δὲ τὶ 15 
δβυδοτῖπβ 85 Μ6}} 8 Ὑϊίπ 6 ῬὉχτοοῦ οὗ Ηΐδ μα- 
ἴοοί οὐοάΐθμοφ (γ. 7) 888 οροσαίϑα οἱ (86 βἰ:- 
ἈΘΡ᾽Β ΟΟΠΒΟΙΘΏΟΘ δηὰ οδυδοα ἷηι ὮΥ ἱμεὶ Ἰρθὶ 
ἐο Ῥουϑοῖυο 18 ΟΝῺ δ᾽ αὐ] 658, δηὰ ἰοὸ ζδοὶ δἱ 186 
ΒΘιη6 ἰϊπι6ὸ (Π6 ΙΏΘΡΟΥ οὗ οὐ, 85 Βουΐης δρϑοὶδὶ 
Τοκαχὰ ἰο, διὰ ἰηϑυθποοῦ ὉΡΟῺ ἰεὲπι, ἮΘ ο68968 ἰ8 
(86 ἴονϑ οὗ βιὰ ἰὰ Ομτὶδὶ ἰο Ἰουθ, ἱπιδοὶῖ δοὰ 
βἷῃ τὶ πίη ἰπλβο Υ, 18 δἰγαϊὰ οὐ εἰπηβοὶ ἱῃ δὶ8 
υςὶποδβ, δίγαϊα οἵ δίῃ δπὰ 1ἰ5. ροσάϊοπ σοδοδίης 
ἰο {86 Ὀοϊΐζομι οὗἉ δἷδ βοδσὶ διὰ ἰὰ δἰθγ" 8] ἀδπιδὸ- 
ἐἰοι, δὐγαϊὰ οἵ ὑμὸ υχδὶδ οὔ αοα ἱπ ἐδ)6 ΒΟΙΥ 60" 
ΘΓΚΥ οὗ ΒΟΙΥ Ἰοτα, δὰ οοῃΐδαβοβ [εἷ8 δἷπ, πρϊοὰ 
8ὸ 128 αἀϊδβοογογοά, Ὀθίοτο ἰπιδοὶ, Ὀοΐοσο οὶ 
δοὰ Ὀοΐοσο θη. ΤΠῸΔ ροοϊίθηΐ 6 ποί ΟὨΪΥ ὁ08- 
ἴοθδβοδ ᾿ΐ8 βἷπδ, ὈυὰΣ ἣθ 8 8180 δῃοίδοσ τοϑδῶ, Βὸ 
ἐβ τοζασάϑὰ 88 δΌΟΘΣΒ ὮΥ ἀοα, ΒΟ ΠΟῪ τοδί ἰο 
Ηἷτς {Π9 ἀοδὲ οὗ δἷὶα. Τἷδ '8 ἐπα ἐπὶ 4] ρὲιδδο οἵ 
δοποιϊ δοδίΐοη, Ὑπὸ Ὀοαὶπθ τ ὑἐμ6 Το κί γθποθα. 
ΤῸ σϑοομοι]ξδίίου οὗὨ δἰπποσ ἰ8 οἰοοίοαῦ (δτουῦκὰ 
{86 γοοοῃοϊ]δίϊου ἴῃ ἐμ Ὀ]ΟΟΟΥ βϑοσὶβοὶδὶ ἀθδὶὰ 
οὗ σ6δυδ, 80 (δαὶ δαί βου οὗ οὰ Ὦγ Κτδοο, 
(δεουσὰ (Βο βου οὗ Θοα ὉΥ δίχα, (80 τὰκ εχ. 
Ῥογίθποο οὗ ἰμθ ἔυσίδονρ σοτητηυπίοδίἑοι οἵ Ηϊο 
ἄτδοο, δηὰ ἰπ νἰτίυο ἱμοσοοῖ ΚΥΤΟῪ ἘΡ ἰδίο μοὶσ 
οἵ Ηἰ5 εἴοῦγ. Τμῖδ γδϑ ὙΘΕῪ ΘΟΥΤΦΟΙΥ ρογοείγος 
ὮΥ [αἰδοῖ : “Ηορο Φοὶῃ τοϑοΐδ ἐΠ6 οἰήθοίΐοῦ : 
“ὙΠεῖ πηυδι 1 ἀο ἐλ 6} ἴ ΤῊ γ σομβοΐθηοα ΓόΡτΌδοΒο8 
1η6 ὙΪΠΕΕ ΠῊΥ͂ ΠΏΔΕΥ δἷῃδ, δπὰ σοι δᾷγα, Οουἴεξδ 
(ὮΥ κἷῃβ. ΤΒΘΣΘΌΥ 89 οοπίουπαβ 4}} δυσμ Οὐ760- 
ἰἰομβ 85 17 οοπδοίοβοο βᾶγα: μαι τπιυξὲ] ἀο ἰο 
Ὀο δῪὟαγυοὰῖ ΗΟΥ β8]}} 1 δβδεὶ δνουῦϊ ἰο Κτὸὺνν Ὀεὺ- 
ἰ«Σἴ Μοιδίης οἶδθ, βαᾶγα Βο, δαὶ ἐμπὶδ: Οοιίοθδ 
(Βγ εἷμα ἰο Ηΐ, διὰ ὑγδὺ Ηΐτ ἰο νγ 
ετίουουβ καὶ!" 4. Τἢΐ8 ποευδὲ Ὀ6 ἐμ ἴοσα οἵ 
οοπΐεδδίοι," βαγα ΕΒρταγὰ, “"ἷπ οὔ ἰο ὃὉθ ἴη- 
ὝΔΡΑΙΪΥ ἔσθ διὰ οδὶοδβοίουβ."" ἘΠ6 πιογὸ οοῦ- 
Τοδβεῖπς ἐπ αδείγαοσίο ἰμδὶ ἯὙἨῚ6 δΥθ δἰῃ, οἱο. [ϑω 
ΔΌοΥΘ ἰῃ ᾿ἰχεσείίοσαὶ απᾶὰ ΟΥ̓ δα ὁπ Υ. Ἡξ ες 
ΤῸ οἰ]ὰ δἴοῦ ἰπὸ ἀοοὰ δηὰ πὶΐ μἷ5 ἀ 
Ἡ ΒΙΘΙ ἰδ ΟΥ]}, ἰ8 ἃ ΣῪ αἰβογοηὶ Ομ], 1 8Β6 ρ068 
δηἀ ΒΟΣΤΟΤΎΤΟΙΙΥ δὰ ἐγ ΒΥ} σοπ88868 ἰι18 δ[88 
ἰο εἶθ ἔδίμβου. [51 ΜὙ|}1} δτῖϑθ διὰ κὸ ἴὸ 
ἘΔΙΒΟΙ δηὰ Μν}}}} ϑδὺ υηΐίο Ηἷπι, Εδίμοσ, 1 ΠιΑΥ8 
β'πποᾶ δροϊπδὲ βοβύθῃ δηὰ Ὀθίογο ἰμ66, δηὰ δ 
ΠΟ ΤΏΟΓ ῬΟΣΙΒΥ ἰο Ὀ6 ο81104 ΤῊΥ δοι,᾽ οἷο. [αἱκ 
χυ. 18, 19, οοτηρατοὰ σι νυν. 21--24.---Μ.} 1ἰ 
ἰθ ὙΒΟΙΥ υπγασγδηϊθα ἐπὶ {886 Οὐηοὶ, Τυιάεί. 
ΧΙΨ. ο. ὅ, ». 87, οἰΐοα ἐμὶ8β ραββαζο δίουρ συ] 
[υκο ν. 14; χυϊϊ. 14: 9548. νυ. 14, ἰπ Ῥζοοῖ οἵ δῦ- 
τἰσυϊαν σομῃ οδβαίοι, (μδὲ σωγίσμϊατίε σατπιβοῖπα ἀπὰ 
8.168 ““ Ποπιέπιι8 ποϑίεν ὡέεδια Οὐτιδίμε, 6 ἱστῷ 
αϑοεπευγ αὐ σαΐἶοξ, δαςεγοὐεδ διεὶ ἔρδίιια υἱεατῖοξ Τί" 
ἰἐψφωΐξ ἰαπισμαπι »γαφδίδε οἱ 7μαᾶϊσαν, αα φμοα οπιπιᾶ 
πιοτίαϊϊα οτίπιίπα ἀεγεγαπίωγ." 11 Κονΐβο ἃ Ψδριἀθ 
ΒΑΥΒ: ““μαπι οοπ δεϊοπετα εσίσί ζολαππεεῦ [-- 
γείεὶ δοίαπι, φιδ Κὲ ἄεο, αὐπιξίίωπί ; οαἰλοίϊεὶ εἰἴαηι 
δρεοίαΐεπι γεφμίγωηί. Κιωρροηάεο, ζυαλαππεηε υἱγαπε- 
φυδ εχίσεγε. ἋΑὐἰσποταίθηι ργο ρεδοαί(ὶ8 ἰεοίϊδωδ, Ἔρδῶ- 
αἷσπι »γο φγαυΐδιιδ.᾽" ἘΑΌΔΙΪΥ υπτνγαγτδηϊοὰ 18 [}6 
ἰπίογθποο ἀσατῃ ἴῃ ΤΘΥΟῸΣ ΟὗἨ Ῥυγσδίουυ ἔτος 
καθαρίσῃ 88 ἰἴ (δὲ 7οτσίσεποει (αφιέναι τὰς ἁμαρτία) 
ἰοοῖ οἷδος μοῦὸ διὰ {μὸ οἰεαπδίπσ ἴγοιη αἱδ υπ- 
τισλίεομδηεδε (καθαρίζειν ἀπὸ τῆς πάσης ἀδικίατ) 
ποῖ υε}] ΟΥΑΙ ἴῃ δηοίμοσ ἀἰΐδίο οὗἉ οχἰ βίθῃο; 
δύθη ἰδ0 γοδαϊηρ καθαρίσεε τσουϊὰ ποὶ Μγαγτβδί 
ΒΌΆΘΙ ἃ οοπδίσχυσίίοθ. [{ 8 Ῥα0}᾽ 8 Ῥδγι συ δῦ διαὶ 
ἰο συδτὰ μὶ8 τοδάουβ δξαίπδε 8}1 δυο [8186 δδ[8᾽ 
ἴδοι οοβ ἃπὰ ΒΟρδδ 88 ἐβοδο ἱῃ ποῖ δυσίσαὶαι 
σοὨῃθββίοῃ δὰ Ῥυγαδίοσυ οῃίδῃρὶο τοεῃ, δοιὰ μ88' 
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ἐγ δηὰ ὕγίθπὰβ 4180 βῃου]ὰ Ῥθδσ ἐπ18 ἐπ τυϊπα 
ἐπ Ῥεΐναίθ οοθββίοηβ. [8600 δΌουθ ποίθ ΟἹ Υ͂. 
9..-.-Μ.} 

ἨΟΜΙΠΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῈῸ ἰσαὶ ἰδὲ τὸ δσὸ δἰίορϑίθου δ᾽ ὭΠΟΣΒ 18 
ΥΟΙΥ͂ ὈΓΙΘΥ, ὈπίΎΘΣΒα] ἰπ 18 ΔρΡΙΙσαίΐοπ δηὰ 
ῬοΘΟδ 65 ἄθορ. Βυΐ ἴπ080 80 δαίίον {μθτηΒοῖνοθδ, 
δὰ ἐπῖηκ Εἰρσθοσ δὰ Ὀοίνοῦ οὗὨἁ ὑβϑλβοὶυθ8 ἐμ 8} 
(ΠΟΥ ΤΟΔΙΪῪ τὸ, ἴοβϑ ἰδ ἰχυίῃ. [1 γου {πίη κ 
8ΩΥ ἐπ οὗ γουγβοϊζ, γοὺ τυΐῃ γοῦγβοιί. ἀοὰ 
ΟἾΪΥ Κηον δπὰ ἷβ 80]9 ἰ0 τὴ 9 βοιιθι ίηρ οὗ 
ἴδ. ὙΠ Βουΐ ἰμὸ ρογοορίξοι οὗ δἷῃ πὸ οομἕθδ- 
Βῖοῃ οΥ͂ κἷῃ, πἰίμουϊ οομΐοδββίοη οὗὅἁὨ δ 20 ἴ01- 
εἴνοιιθβϑ οὗ βίῃ, υἱϊπουὶ ἐογρίτομθεθ οὗὨ βίῃ: ΠῸ 
ΘΔ ΟΘ] της οὗ βίη, ἐγσο πὶ μβουὐ ζτοθ πῸ Βαϊνῶ- 
γαϊΐοπ. Ὧὸ ἀρηΐθὶ οὗ οὔῦ δὶπ διηὰ δ᾽ δ 1] Π 688 
ἯΠ1 ΠΑΙΑΪΥ δυϑὶ] τὶ 6 δυμπιδη Ἰἰυάρε, Ὀαΐ ἷΐ 
{1 τσυΐῃ 8 πὶ (πὸ Ζυάρο ΕἰοΣημα]. ἩΠΣΒουΐ 
ἐσ Β 7] 688 δπα ἐδ Ἰογθ οὗ ἰχαϊα γοῦ Μ1}} δυο 
ΠΟ ΣΌΟΙᾺ [ΟΣ Θοα δηα ΗΪ8 ποζὰ 1 γοῦν μϑασί δπὰ 
1066 8]1 βυδοορ Ὁ }Π 7 ἴον θοαὶ. Β6 δίγαϊά οἴ 
ἀοεέχίηρ ἰο Κπον δὴν ἐπῖη 5, δ ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰδ 
Ἀοασί, Ὀοίδον ἐμὴ αοά, ἰμδ9 [χὰ 

ΒΎΔΛΕΚΕ -:---Ἶ ὁ ταῦβί οὶ Ἰοοῖ ΓὉΣ ρμογίθοὐ μ0]]- 
ὯΘΕΦ9 ἰπ ἰμΐα ποιϊὰ; ἐπο89 πὸ σπιτία (ἢ 9 
ἴδῃ ον ἰδαὶ ΓΠΘΥῪ ΤΩΔῪ ὈΘ0 ΟΥ ΔῚΘ Ῥοχίοοι δγὸ 11Κθ 
(Βο5ὸ ΤῸ Ὑγ]ϊς ὁ δι}1}8 ΟΥ ΟΥ̓́ΣΣ Ῥγχοοὶρίοῦδ 
οἰ δθ : Ὀοίοσθ ἰμπ0γ δτὸ ΔΎΔΥΘ οὗὨ ἰΐ ὑπΠ0γ π|}} 18}] 
δια οοΙηθ ἰο πυρὶ. Ὑ]1080 Β06Κ8 τὶ κα ΘΟ 688 
ἴῃ ΦΌδβοϊυϊξο ἀδ]νογδηοο ἔσγοϊῃ δίῃ, γ{111οὁ 86 ἰἰ 1 ὧν ] 
δα ἐΐ οἰγοδάγ, δῃη ἃ ὩΟΥΟΣ ροὲ ἰὺ 17 ἢθ [88 1ὑ ποί. 
σομοδβϑίου οἵ β'πδ θοίοσθ Οοα 15. ὨΘΟΘΘΒΘΥΥ͂ (0 ὑμ9 
Ζοτ χἰ υΘΏ 688 οὗ Β[:8 ; Ὀὰΐ 6 σδῃμῃοὺ τηοχὶὐ ΤΟΥ ΊΤΘ- 
6586 ὈΥ͂ ΘΟμδοβδίοη Οὗ. δἷηβ. ἘΠπΠ6 οοπίθεδίοι οὗ 
βίδα ͵'8 ΘΥΘ 5 ΡΥ δἀἀυσοα 88 ἃ βῖψη οὗ μοδσγίγυ, 
δομέσγὶ το Γοροπίδμοο ; 1ὑ σΟΙΩΡΥΪΒ6Β 8]} (ἢ 680 ρδγὶβ 
διυιὰ ἴδ Του ἀθα οη. ἃ ἱβογουρῃ Καον]οάρο δοοοιαὰ- 
Ῥθωϊοὰ ὈΥ ἃ φρτγίοοί παίγοὰ δπὰ ἀοίοδβίδίζοῃ οὗ 
δῖ  Ὀπὶ ἰὑ τηυδί 8 κ9 ρ͵]δοο Ὑϊίμοιυΐ 411 σ]οακίὶης 
δα σΟΠΘΘΟΔΙσλοηΐ, Β' ΠΟΟσ οἷν δηὰ ἔγοιῃ {μθ Βοδχί. 
ΜοσΘΟΥ ΣῪ 'ΐ τουδὶ ἐδ κο Ρ]αο 6 τ ἐμὸ Βοατὶ δηᾶ 
ἩΠ08 (πὸ τηουΐὰ, ἄγβὲ δὰ ογοιμοϑὲὶ ὑθίοσο αοὰ 
ΒΟ ΜὙΠ6 ὃδγνο οἶδ ἀο ἱμπογον ἢ δ το, τὸ 
ὮΟΡΘ, ΙΩΔῪ ἰοτρχῖνο ἴὑ ὯΒ; Ὀυὶ 4180 ὨΘίΟΥΘ ΤΩ ΘΏ, 
ὙοΙ ἯΘ δΔΥ6 ΟἰἐΠ6 Ὁ οὔθ ἀοα ΟΥ γοχϑά ὑἐμβοσ Ὁ Υ. 
118 8 σου ροηΣ 4] ἴδ] οὔ τη θὴ ἐο0 ἸΟΥΘ τη εἰμ ν᾽ ὑΠ οτὰ- 
ΒΟΙΥΟΒ ἱπποσδηΐ ὈΥ ὑποῖσ οὐ οὔοσὶβ [1106 Γ8}}Υ 
“[0 ὈυγΠ {ΒΘΙΠΒΟ6ΙΥ6Β8 ὙΠι1ἰ6᾽--Μ.} ; Ὀὰΐ 166 ΠΟΘ 
δοὲ ἰη)0 ΒΥροογὶίθ ἰοὸ Βἰτηβοῖῖ; (ὉΣ Οοἀ 1.848 60ῃ- 
οἸυάοά 41} υπάογ δῖ, δηὰ 0 σχαϑῃ ᾿ἱνίηρ 18 τὶ ρὶν- 
ἐδοῦδ Ὀοΐοσο πἶπι. 

ΗΡΕΝΕΕ :---ἘΠοΒ6 8180 ὙἘῸ τ ῖῖκ ἴπ πο Πρ, 
βἰδιιὰ ἴῃ 6] Ουβ ΒΡ 1 αοα δηὰ τὸ οἱοδηβοα ὮΥῪ 
{89 Ὀ]οοά οΥ̓͂ Ομ γ1δῖ, ᾶνὸ βίπβ δά μοσίηρ ἰοὸ δπὰ 
ΤΟΙ πῖπρ ᾽π (τ, ἔγοτα ὙΠΟ ἢ ἐπ Υ 8.1}} σου ϊγο 
ἴο Ὀ6 οἰοδῃδοὰ. [1 αοἀ μιδὲ ἔογχίνυθῃ ὙΟῈΓ 5128, 
Ἧο Μ1}1} 4180 οἰθ8 80 γχγοῖς ἴγοῃῃ 8411 υπτὶ κι ίθοι8- 
Ἴ06Β: ΠΟῪ 1 γοι ἀοδβῖσο {πὸ 006 Ὀδηοὴϊ πὶίμουὶ 
εἰσὶ νὶηρ [ὉΓ ΟΥ τοίαβίπρ ἴο τϑοοῖνθ ὑπ6 ΟὐοΣ, γου 
βοοῖς ἰο οὐδσίυσῃ ὑπὸ Υἱοῦ δη6885 οὗ αοα δηὰ 
1ποσοΐοσε οδδποῖ μοί ἰΐ ; ἴοΣ» αοἂ 88 οτἀογοᾶ 
δὲ {ἘΠῸῪ τουδὶ Τοιηδῖη ἰοροίμοῦ. [1 (86 ποτὰ οὗ 
Θοὰ 8 ἰο ὈΘ ῥτοΙί8]9 ἰο 8, 1 τουδὶ Ὀ6 Κορὶ δηὰ 
Ῥἰδηίοα νυνὶ υ8 ἷπ ογάον ἐμπδὲ 1 ἸΔΔΥ ὍΘ ροτ- 
ΕΥὮ] δηὰ οἰδοδοΐοιιβ ἴῃ 8. : 

[ὐοἰεεὶ 7ογ δεεοπα ϑυπάαν ἐπ Α ἀνεηξ: “ ΒΙοθβοὰ 
αοά, το μδϑδὲὶ οαυβϑὰ 41} ΒΟΙῪ βοσὶ ρίυσοα ἰοὸ ὮΘ 

γε ίοτι ΟΣ ΟἿΣ θαγηΐηρ: σατδοὶ ἐμαὶ ΜΘ ΤΑΥ͂ ἴῃ 
ΒΆΘΝ 86 ΒΟΑΡ ἰμθπι, τοδά, τραυῖ, θαυ δηὰ ἐῃ- 
εραταΐν αἰσεεί ἰἦδπι, αὶ, ὉΥ Ῥδίΐθησθ δηὰ οοχαΐοσί 
ΟΥ̓ (δγ μΒοὶγν οτα, τψγ,ἷἮΘ ΙΏΔῪ ΘΙΌΓΘΟΘ δὰ ΘΥΟΡ 
Βο]4 δϑὺ 186 Ὀϊοββοὰ βορὸ οὗ ουογϊαβίϊηρ 1176, 
ὙΒΙΘΝ Ἐμου μαδὶ σίγθα 18 ἴῃ ΟΡ Γοτὰ 7688 
Ομ σίβι. ΠΕ 1} 

“δ. ΤΠΑΝΟΚ:--Ἴἰ αοα ἀΔΙ͂Υ ἐογαῖνοθ ρϑηϊίθηίβ 
ὑπο ῖν δίῃβ, ΠΟῪ στοσοἷ τΟγ6 Οὐρὶ Μ͵6 ἰο ΤΟΓΕΙΤΘ 
ΟἿΘ ΔΠΟΙΒΟΙ Β δ'η8; 1 τὸ ᾶνθ Ὀθ6ῃ οδοθηἀοα ὈΥ 
ἸΏΘΠ δηὰ τὸ 40 ποὶ τὶ] πρὶν δπὰ ἰσχὺν ἔογυχὶνϑ 
ὙΒ6πι, ΒΟ ΒΡ Ὑ{11 αοἀ ἔοτκῖνο υ. 

ΤΥ ομϑ ἐδῖη Κα αἰ π)860]7 ῬοσίθοιΥ ΒΟΙ͂Υ διὰ ῬΌΤΟ, 
ἢ ΘΟΙΩη68 Βδοχὶ οἵ, 
ΝΠ 1, ῬΑ τοπουδίζοῃ : 

2. ΤΏ 80}89 οὗ ζΟΟῚΥ Ῥογνοσίυ οὗἉ βρὶσὶ ; 
8. Το ἀΔΙΪΥ ΡΥΔΥΟΣ [ὉΓ {86 ἔοτχίνθῃ 688 οὗ (6 

δὶ 8 δπα ἐγδηδρυ Ββί 08 6 Β88 σοτρτηΐϊοὰ ; 
4. βρ  Υἱ τ] ταί ο Ὁ] 6 Ε8 δη ἃ ΟΔΓΘΙΌΪΠ6ΒΒ ; 
ὅ. Ανοϊάϊπρς δὲ ΤΩΔΥ οχοὶίο δῖ5 ἱηπασὰ ἀθ- 

ΒΙΧ 68 δπα ΔΡΡοίϊὑ68 ; 
6. Το χοῦ 186 οΥ̓͂ (ἢ Τη68}8 ΟΥ̓͂ στδσο ὙΒΊΘΒ 

ἃΣ9 ΒΡρΡοϊπίοα ζ0Σ ὑμ6 ζυυ ΒΟΌΣ )06 οὗ νἱγίυο:; 
. ΤῸ ῬΓΟΡΟΣ τοβδστὰ δηὰ ἀδὲγ δρρσορσὶδ- 

ἰΐοι οὗ ἐμ Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸΣἰδί Ζ0Σ ο᾽ απ ἔχοι 8]} 
ὈΣΣΙ ἢ ΘΟΌΒΙΘ6Β88 ; 

8. Βουπάθῃ Βγιηρδίῃυ τὶν, δηἃ δοση ρα ββίοῃ 
οἢ ἷβ ἔδυ δπὰ οσυΐης Ὀτοίθσου. Τὺ 9 Μ|]1 
δὺ Ἰδϑὲ Ζ411 ἔγοτῃ ὑμ9 στγδοὺ οὗ αοά ἰῃΐο δροχἶηδ- 
Ὁ]0 βο  ββῆπιοδβ δρᾶ βρίὶ σι ἐ018] ὑσὶάθ; δπὰ, ὑ}]6885 
ἢθ ἐγ ἤγοια {8:0 ΟΥ̓ΤΟΣ οὗ δὶ8 ὙΘΥΒ, Ἰῃ0 οἰθσπαὶ 
Ῥογαϊι οι. 
ὝΤΙΒΤΟΝ :---ΑἸΒουρὴ νγὸ βου] 11κοὸ αν δπὰ 

Ῥοίον [411 ἴγοϊη 90] Οϑὶρ τὶ αοά, Ηο Μ]]1, 1 
Ἧ6 ΒυΙΔΌΪΥ δηα ῬΘη  ΘὮΥ δοπΐοδδ ἰμοδο γσοροϑδίθα 
Β'ῃ5 δηἃ Ὀορ (ῸΣ ΙΩΘΓΟΥ͂ 701. ΟἿΣΙ δὲ 5 δδκο, ΤΟΥ το 
ἐμοί 6180 διὰ οἰθδῆδο 8 ἔγοιιλ 8}} ὑσὶ ύθουβ- 
Ὧ688., [6 τηυδὶ ποὶ ΒΟΤΘΥΟΥ ὈΟΪΑΪΥ 50 ΟὉ δβἰπ- 
πἰηρ, Ὀπΐ σαί ΠΥ ΒΒΌ.) 51} {116 ΤΩΟΤΘ. 
ἩΣΟΒΝΕΒ :--Το Ὀορί ηΐπρ οὗ 8}1 τί βάοτα ἰδ ἴὸ 

ΚΠΟῊῪ ΟἸΘ᾽ 8 βίη. Τθοτο, 18 ἃ αἰ όσΘμο0 ὈοΐΘΘΙ 
λαυΐησ ἀπὰ ἀοίηρ δἷη. Τὸ γϑὺ ἰβ ῬΑΥΓΥ ΤΟΥΤΩΘΓ 
σὺ}, ΡΑΓΟΥ [86 τοιηδϊπἷηρς Ὀδθ ἰο δἷπ ὙΒΙΘἢ 
ΤαΪβ] ΘΒ τ8 ἰο {δ δοσησηΐβαῖοη ΟὗἨἮ ΤΩΒΩΥ 5118 οὗ 
ἱμβυτοὶυ 16 βοοοπὰ 18 ᾿ἰνμρ ἱπ ΒΟΙΠΘ Τηϑδίου 
εἶπ, ἰο Ὅ6 ἬΒΟΙΙΥ ἐδ βοσυδηὺ οὗ δῖηυ. Τῇ χηδίίον 
Βίαπαβ ἰδυβ: αοὐ 5808 ΟἹ ΘΥΘΙΎῪ Ῥᾶρθ οὗ ΗΪ8 
ΒοΟΙΚ: ΑἹ] τηϑῆ, ΘομΒθα ΘΗ γοὰ δπὰ 1 8]80, 
ΔΙΘ ΒΙΠΠΟΙΒ; Ὀθΐ ΙΏ8Ώ ΒΔΥΒ, 1 τὴ ποΐ 8 ΒΙΏΠΘΓ. 
Οπ6 οΥ ἐδ οὐδοῦ ἐμοσοίογο ταυδὲ 116. [7 ἴδῃ ἀ6- 
ποθ Βὶβ βὶπ, 6 δῆσιηβ ἐμαὶ αἀοἀ Π88 Ἰοὰ 'ἱπ Ηἰ8 
ογὰ ; γοδ, 86 τυ ο]6 ΟΠ τ ἰϑίλδη στο] ρίου, ΟἸ ΓΙ 8 
ὀοταΐηρ ἱπίο ὑ8ὸ που]ὰ πουϊὰ Ὀδοοπῖθ ἃ 116; ζὉΣ 
Ης σδτὴθ ΤῸΓ ἐμ βδαϊ γαϊΐοῃ οὗὨ β᾽ ΒΠ 6 Υ8---8):ηα {6 γ0 
που]ὰ 6 πὸ βίπῃοσβ ᾿[ Ηφηοο ῥσχσὶάθ, 86}1- τὶ μὺς 
ΘΟΌΒΠΘΒΒ 18 80 ἀδηχοσουβ, Βαίο ἢ} δπὰ Ἰοδί ΒΟΙΩΘ 
ἰο αοἂ, Ὀθοδυβο ἐμ6 Ῥσχουὰ δοσυβο αοα οὗ ᾿γίην. 

ΝΙΤΖ80Η:--Ἰ. 7Ὺλὲ τοατηῖὶπο ασαϊπεδί δε ζαἶδε πιέ- 
ἐλοὰ ὁ ψείἐΐπσ αοφεϊεα ὁ {λὲ δωγάδη 9 οὗν συϊὶέ 
δεΐογα αΟοάἄ, Τὸ Αροβί]θ ὙΔΥΏΒ, 

1. Αγεϊηβὶ {86 3αὖ86 ἱπίογρτείαίΐοη ἃτιὰ ἀρ γθοὶδ- 
ἐΐοι οὗ {πὸ ἴαν; [86 Ῥτϑοθρίβ, Ὑμϊο ἢ 1 μᾶγο ποὶ 
υἱοϊαϊθα, οδηποὶ ῬΥΘΒΟΥΎΘ ΤΥ Τἰ ὨἰΘΟΌ5Π688 δπὰ 
ἱῃπόσοῦοθ ἴῃ 89 οὁη0 ΜἘΪΟΒ 1 Ππαᾶνθ ὈΓΟΪΚΘΙ ; ΠΟΥ 
18 ἱζῆοσϑηοα οΟὗὨ ΔῺΥ δΥδὶ] ἰ0 Ιη6, ΒΟῪ ΟΥΘἢ 1 'δγΥθ 
ὈΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ΟΥ 8] }-Οομβοϊου ΒῚΥ ἰγαηθβταββοα; 
ΤΟΣ Ι681166 ΤΩΔῪ 116 ΘΟ Π668]64 ἰῃ Δ ψογα (Π8η 18 
8 ἀοορά, δηὰ Τη0γ9 5.1}} ἰπ 6 ἰμουσῃί. ΑἈποιοίεάσο 
6 εἦπι ἰς ἰλε οπῖν φαΐπ τος εαπὶ ἀετγῖυς ὕγοπι (δε Ἰαιο. 

2. Αψαϊπδὶ εἐχοιιδεδ 97 δῖπ ἔσοτη οχίθσιιδὶ ΟΣ ἴῃ- 
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[0 Γη8] οἰγουτηβίδησοβ ({λὲ τοογίά, ζαί6, λωπιαη, πα- 
{μτε); Ὅ 1089 ΤΔ0Γ0 ὉΥ ἱακίπρ ἔσομαι ἀοα τιμδί 8 
Ηἱΐδβ, ἰδὲ ἱΐ τὸ χὶνϑ ὉΡ 8}} βο᾽ πρσαῖϊδβο. ἯΓῈΥ αἱάὰ 
γχοὰ ποῖ ἱμγοδίθη οὐ θηϊΐοο τὶ αοα θαι ΤαΘ 
(μγοαίθηϑα οὐ οηἰὶσοὰ γοὺ τῖϊ ἰμ0 τον], δηᾶ 
βθοὶς ἰο Ἰοϑδὰ ἐμοβο ίο υἱγίθο Ὑ8Ὸ τδηίθα ἰο τη 18- 
Ἰοδαὰ γοῦ ἰο Υἱοθῖ δπὰ δαύθ γοῦ δα δ ἀ0η6 (}90 
ξοοᾶ γοῦ Κπον δῃἃ τότ 8019 (ο οἵ 771λπηαἐ ἱχῃο- 
γϑηΐ Βίπηου ΤΙ ΙΒ ἰο 6 Τοαπὰ ΜῈῸ 888 ποί 
ΚπΟΥ ΣΉ ΧΙΥ ἰΣδηδαγοϑβοα ἰδθ Ὀϊ νη ῬΥΘΟΘΡΙίδβ. 

8. ΟΥ {αἴτεε δαϊεεαοίίοπδ; ἴογ (ΠΟΥ͂ οοπίδὶμ 006 
δηἀ 81} δῃῃ ὑπ ΓῸ 6 8Πἃ ὈΠΏΔΡΡΥ Τ016889 ἔγοτα [δ 9 
βἰαίο οὗ αυϊὶὶ. 

11. 7ΤΆε για ταν οὗ γοίίέπσ αοσυϊ(ἐοα 9.Γ οἱ» σι 
δείογε αοά: : 

1. Αεἰ υλαί ἐλὲ ςοπ εδείοη 0 ΟἿἿΡ δἴη8 ἱδ; δᾶ, 
2. Οὐπεδίαεν λοι οπ ἰλὲ γίσλί σοη ζεδδίοη οΥ δίη Οοα 

ἐλε Ττιε απὰ ἰσλίεοι ιοῖϊΐ 7ογσίυε ὧδ ΟἿ δἰ απὰᾶ 
εἰεαηδὲ μὸ ὕγοπι αἷΐ υπτισλίεουδηεδ. 

ΤῊΘ πιδὴ ὙΠῸ ΘΟΙ 5868 ΕΪκ 5158 ἴῃ Ῥβ. χχχὶϊ., 
ἄοο8 Ὡοΐ ᾿8Κ90 ἃ ΒΟΥ οὗὨ 818 ψ ἸΟΚΟ 688, ΔΟΥ Το- 
ξιτὰ ἷ8 ἐγδῃββτ ΒΒ 008 ὙΓΓῈ 86 ἔθ ΟΥ σα 6 1088- 
Π688 οὗ (Π6 Βαείυ 8} ΤΏ8, ΠΟΥ ΒΔῪ ψέα ἴἰο {80 ρ6- 
ΒΟΓΡΑΪ βἰϊυδίΐοι δηα σοιηρ]αϊηΐ, δηὰ γοὶ ζδο] ἣν 
ξυϊ!ὶ δ 6 ἴδοϊβ {9 σορζυ]δνῦ ρυϊδαίζου οὐὗὨ δΐ8 
Βοαγί, βαιϑδεά γἱ τ Ὠ15 οΘοηἀὶ(οη. Νῖῆο, 'ἷ8 νυ 016 
Ὀοΐηρ, ἐμ πἰκείηρ, τλουϊηρ δηὰ 116 ΓᾺ]]Ὺ ραγιϊ οἰ ραὶο 
ἴῃ 1ὶ8 οΘοηήοββίου, Ἡ ἰο ἢ 1π88ἰ8 ὍΡΟΣ (86 [0}} δοὶ 
δηά συ ἢ ΟΥ̓͂ ΟἿΓ δορδυδίϊοῃ ΤΤοτη δἷη δηἃ ἰΠ9 86- 
ΘΟΙ  Βμΐης οὗ 411 ὑπαὺ ἐο το ΩΥΔΟΘ ἴῃ ΟΠ τ ϑὶ 
Μ|1 Ἰοδὰ τ8. [ὑ 8 [Ὁ}} πον]οάχο οὗὨ βῖῃ διὰ οὗἁ 
οἱ δἷπ ἰῇ υδ8; Μὸ ἴθοϊ ἐγαγ {πὸ χα δη ἃ τη ΒΟ ΣΎ 
οὔ βίῃ δῃὰ ἐμαὶ δἷπ ἱροῦ ϊβ ΟΣ 1179, τ ὁ ΘΟ οθ8 
ἦη ἀοαρδῖὶγ ὑπο βαϊγδιΐου, γοὶ ποὺ πιϊποαΐ ζα (ἢ, 
δυϊ ἰὼ ΓΑΙ ἴῃ ΠΟΙ͂ ᾿ονο. ἸΤμΪ8 18 {π0 Δ στὰ 
{80 Ὀορίπηΐϊης δπα Ῥσορβτοβδ οὗἨ Ὀοὶπρ οἰθδηβοὰ 
ἔγότα 811 Ὁπτ ΧὨ ΘΟΏΒΏΘΆΒ. 
ΤΑ. οι :--ΟΥ̓ ἐλ6 ἰγυς οοποίμἰοη, 9. ἰδοδὲ 

τοἦο ἰΐυε εὐἱϊλουΐξ ἰλε κποιοϊεάσε ὁ} εἶπ. 
1, 7.6 πιαγζε: τι ᾶθ ΒΟΟΌΧΣΙ, ὑθ 0} 86} ΗΒ} 1688, 

8011-οσοηἰοπιοα ΡυϊΪάθ. “ 
2. 7.6 οοπδεφμοηοεδ: σπὶϊουῦ ἐμὸ Ἰἰχΐ οὐ ἰδο 

ἰγυΐῃ, τι ουΐ {6 σοπδβοϊδίϊου οὗ Του 6688, 
νυ ουὶ βισοηί [ῸΓΡ Τ68] διηθηἀτηοπί, 

8. [6 ἐμά : εἰἰλεὲν ἀνίησ υἱίλοιέ (λὲ κποιοϊεασε ο 
δίπ, ῬΑΤΕΪΥ τἰτ(ἢ ἔδυ Ὁ] ὈΓΟδυσαρ ΟΌΒΠ 6588, ῬΑΥΟΥ 
ὙΥἱ1}} 6 ὅττι σουχαχο ἐπι ταϊχῃϊ στηλο ἃ8 ἀουδὲ 
7 Ὀο]ϊοῖ, οΥ αἰζαϊπίησ (9 α ρεπίεπί απα εξἰποέγο 
ἀποιυοϊεάσε οΓ ΟἹ δίῃ. 

ΚΑΜΜΑΘΗΒΕΕ :---7λὲ ἑλγολο οὗἹἨ σταοὁ---1. 18 σοπ- 
ἐεαϊοα ἴτοτα ἱσπογαηί οὐ δαά Βο]-τἰκύθουβ τ 6; 2. 
ζγυεὶῖϊεαά---ἶο ὈοΙ ον τ; 8. ΖΕΙ͂ ἴοο δοοπ ὉΥ ἸΟΥΪΥ, 
Ἰ] 6 η 688, ΟΥὁἹ 6] 816 ορ᾿ πὶ ομδ ἱυ 6 688. 
ἘΒΙΒΡΒΙΟΗ:--- ΕἸ ΠΟΥ Οἷα 18 ἃ ἴΐαγ, ΟΥ̓ 106 ΔΥῸ 

αἰϊοσοίλεν δίππετβ. 1. Α οαἿὶ (ὁ αἀεοίδίοπ ΔΒ ἰὸ 
ἩΒΘΙΠΟΥ γ͵ὁ Μ1]1 Ὀοϊΐονο αοαδ Ῥοταά 'π σοποτα) 
ΟΥΓ οί, 2. Α οαἷΐ ἥγοπι δ[δορ ΒΟΟΣ 6 τν}}} σοη- 
{πὰ ἴο γίοϊὰ ουτγβοῖνοθ ἰοὸ ὑπὸ ἄγϑδπὶι οὗἉ β6]- 
ἀοοορίϊοῃ ΟΥΓ ποῖ. 8. Α 08]}} οὗ {π6 ἡκμαάσπιεηί, 
ὙΒΟΙΒΟΥ τὸ Μ᾽1}} 866}. (86 στ66 οὗὨ {8μ6 ΤΟΥ ΊΎΘΉ 688 
οὗ οἿν 518, οὐ Ὀ6 Ἰοβὲ ΓΌΓΘΥ͂ΘΡ. 

Οταυβ8:--Τὰὲ Οοπδβείοπ; 1. δι ἰΐ ἰ8 2. 
Βαϊ δγο 1 8 οἴοοίβ 

ΒΕΒΒΕΒ:---ἀοἀ σταπὶ ἐΠπαὺ ἰμ6 ἰταΐϊπ Ὀ6 τὶ θη 
ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ΟἿΓ ΟΠ ΘΒΒΊΟΏΒ, Ὀαΐ ἴῃ Οὐ ΒΟΔΥίΔ] --- 
Νο βδηοι οί οι Ὁ}]688 118 τοοὺ ὍΘ ΟΊ ΎΘΠ 6855: 
δηα πὸ ΌΤΙ ΘΠ 688 Ὁ1}1688 108 ἔγαϊ 0 Βδηοίϊδοα- 
(ἴοι. 

[5ΤΑΝΗΟΡΕ:---Οὐ γ. 9, ““Τμαὺ 80 ἐσ ρατροχὶ 

οΥ̓͂ (ΐ8 σοπάϊ  ἐΐοη ὈῸ6 ποὶ ταϊϑίδικοι, ἰὲ 8 δὲ τὸ τὸ- 
ΤΩΘΙΩΌΘΣ ὑμαΐ ποι μῖπρ 18 ΤΟΓΘ 5018] ἰῃ βοτὶρίατο 
{88 ἰ0 ΟΧΡΣΘΒΒ 8 Ι28Π᾽8 ἀυἱγ ὈΥ ΒΟΙΏΟ ΥΣΥ ὁ0ῃ- 
Β' ΟΣ Δ Ὁ]0 Ὀσϑη ἢ οὗ 1. Τυβ ἰμ6 ἩΔο]6 οἵἉ τοὶὶ- 
Εἴοι ἰδ οἵη ἱτρ! ϊοὰ ἴπ {π6 1ογθ οὐ ἰδὲ ἔδαν οἵ 
αοἀ: δπὰ (μι οοπΐοδβίου Β6γο, πὸ ἀουδὲ, ἀδῃοίεα 
Βοὺ ΟἿΪΥ δὴ δοκπονπϊοαριηθηΐ οὗ οὔσγ ἴδυϊίβ, δαὶ 
811 ἐμαὺ ἀθοΡ Βαπι πὰ Βμδπιο, 8}} ἐμαὶ δϑ]οἰ- 
ἴῃ ΒΟΥΓΟῊῪ δῃα β6}}-σομἀοτιηδίϊομ, 4}1 (μαὶ τοβο- 
Ἰαϊδοπ δρεϊπδί ὑμοπι, 8}1 ἰμδί οὔοοΐδὶ ἔοσβακίησ 
(μού [Ὁ {86 ζυΐυγο, 411 ἰμδὲ αἰ] σοποα ἰ0 ΚτῸὸν 
δηὰ δϑουπά ἱπ ἰλ6 ΘΟΠΙΣΑΥΎ ΥἹΓ 65 Δῃηᾶ ρτλοοδ, 
8}1 ἐπδὺ οηὐτο ἀδροημάθποο οἢ ὑπ 6 στρ σῖ5 δπὰ εβ8- 
οτος οὗἩ ΟΣ οτυοϊβοα Βράθϑσα ον, 811 ἰπδὺ ΔρρὈ}]}- 
οαἰΐου οὗ Ηἰ5 Ῥοτά δηῃᾶ ββδοσδιηθηΐδ ογἀδίποὰ ἰο 
ΘΟΙΥΘΥ͂ ἐπὶ οἸοδηβῖηρς Ὀϊ]οοά ἰο 8, ὙΓ16Ἷ δοοοπι- 
ῬΘΩΥ δύο ΔοΚπο να ρταοηΐβ, ἩὮ ΘῈ ΒΟΣΙΟῸΒ δηα (0 
{πὸ ῬύγΡοΒο, δὰ ψ βὶο ἢ ἃΣο ΘΙΒΟΎΤΒΘΣΘ γαργοδοηιοὰ 
88 οοπδίϊ(ϑηὺ ρατίβ οὗ Ταρθῃΐδηοθ 884 ΠΘΟΘΒΒΔΙῪ 
ῬγΘαΣΒΡΟΒΙ 1008 10 ἔογρίνθη 88. [ἢ {1λ6 τλ68ὴ 8116, 
88 ὑπ τι ῃ (108 οὗὨ ὑδὶ8 ΒἰηρῚΥ δ βυβηοϊοηϊ, 80 
τ88 πὸ ρματί οὐὗἩἨ ΣΟΡΘΏΪΔΏΟΘ 88 ΡΥΓΟΡΟΣ ἰο 6 1η68- 
ἰἰομθα 85 {Π18:; ἴ07 ἰὲ νγγὰβ ἀϊγθοίθα ἔο ῬΘΙΒΟῊΒ ταὶῃ 
διὰ δυβυχὰ οπουρὴ ἰο ΒΌΡΡΟΒΟ ἐβοϑιρβοῖνοϑθ τοὶὰ 
οἴ εἰ, δὰ {ΠΟΥ ΌΥ ουὐδουδίίη , 80 ΤᾺΣ 88 ἴῃ ἴδει 
116, ἐμ9 0160 αοδροὶ οὗ Οσὶβί; ἤον {(μ6 Οοεροὶ 
Ῥτορουπάβ 8 βαϊγαίΐοῃ ἰο 8}1 τλθῃ, ἰο 6 οὐἰδίηορά 
ΟἾΪΥ ὮὉΥ ΗΒ ἀοαί!,---α ἀοαὶ ἢ ὉΠάΘΥΖΟΠ6 05 Ῥ- 
Ῥοδο ἰδαὺ ἐξ ταϊσιὺ χορ  αίθ ΚὉΥ δἰ ἢ, δηα οοηϑ0- 
ΔΘ ΒΟΥ ὁ ἀδθαι πορᾶ]θ88 (0 (ΒΘ 1ὰ ὙΔῸ Βαά [0 δΒῖπ; 
8 ἀεδίῃ οὗ ποῦϑ οεοὶ ἰ0 ΔῈῪ ψ80 ἀ0 ποὶ 8105 
ἐμ ποσϑββὶίγ δηὰ ἰσιιβὲ ἰο {86 νἱσίαθ οἵἉ ἱΐ, ἴοσ [88 
Τοταϊδδίοη οὗ ἱἐποὶσ οὐ βἰὩβ: Ὀαΐ ἰο 811 πῖο ἀρ, 
80 Ὀοηοῆςϊα] ὑπαὶ αἀοἀ ο8ῃ 858 ΒΟῸΝ ΤΘΠΟΌΠΟΘ ΗΪΒ 
ἭοΙα, 88 ἀἰβαρροϊηὺ ἰμοὶσ γθδΒου 8 Ὁ]6 Ἵχρβθοίδ᾽ 
(ἰομϑθ. Ηΐδ ῥρσοσηΐβο ἰ8 ραβ88ε, δπὰ Ηο ἴ8 ζδιἐδἴυϊ; 
186 δυάζο οὗ 411 ἐμ δασί σδπποὶ Ὁαὲ ἀο σἱριὶ; 
ΗΪΐ8 βοη 1188 ρμαϊά ἐδ ἀοδθί, δὰ Ηθ ἰδ πὶ; Ηδ 
111 ποῖ ἐμογοίοσγο σϑαυΐγο ὕσοια [86 ῥγίῃοὶραὶ 
ὙΔδὺ ἰδὸ βυγοὶν 888 δἰσοδὰγ ἀϊἰβομβαγροὰ. 80 
ΒΌΓΘ ΓΘ Ὅὸ (ὁ ὈΘ ὨΔΡΡΥ, ἰζ7 νψὸ Ὅ6 Ὀυΐϊ 86510]9 
ΠΟΥ͂ ΤΙ ΒΟΥ ΔΌΪ]6 6 ἢᾶγο πη8ϑἀ 6 ΟΌΣΒΟΪΥΟΒ; 80 ΒΌΣΘ 
ἰο 6 τηΐΒοΥ Ὁ Ϊ6, 17 Ρυδοά ὉΡ Ὑἱἱ νδίη οοπδβάδηοθ 
ἦπ ΟἿΌΣ ΟΥ̓ Γ68] ἱτηροίθῃοθ, 8ηἃ 1πΒοῃϑῖ 016 ἰμδὶ ἰο 
Φοδὺθ ΟἸσὶβὲ 8]00ὴ90 ψγὁ ΟὟ ἰἰ186 ὙΘΙῪ ῬΟΒΘΙ ΘΠ 
οὗ οὐσ Ὀοΐῃς ΒΔΡΡΥ.᾽] 
[ΒΑΒΒΟΥ :--ἰος ΒΘ Ὲ ἔγοτη ἱστοῦ 09 ΟΥ Πυϊθέ8 6, 

ἔγοτο ἱπαδανόσγίοπμου, ΒΟ ΖΘ η6Θ ΟΥ ΣΑΒΆΏΘΕΒ, ἔγοι 
ὙΘΘΙΚ 688, ΤΟΙ. ὙΔΕΓΟΠΠΘΒΒ, ἔγοσα ῬΥΟΒΌΣΩΡ Ιοἢ 
8 ὮΔΥ9 ἰΣδηβρβγοδβοὰ Οὐ ἀυΐγ δηὰ ᾿πουστγθα κῃ" 
ἔα] σαὶ! ; ἐμ θη, ἴοτ υοϊάϊηρς (μ6 σοῃβοαιυθοί ἀδηροῦ 
8Πἃ Ὑθῆροδηοθ, [0Γ πϊοδάϊηα, ΟἿΣ δΟμΒοΐθΏ068 οὗ 
(86 Ὀυτάσδῃ δηὰ ἀϊδβοοτηΐοτὲ ἱμογϑοῦ, τῖιὰ απιὉ]9 
οοηζοβδβίου ἰὰ ΟἿΌΣ τηουίῃβ, δηα βοσίουβ οομπί γί ἴοα 
ἴπ ΟΣ ποαγίβ, τγ Βῃουα ΔΡΡΙΥ οὐγχβοῖνοβ ἰὸ (δθ 
(αοὰἂ οὗὨ ΤΘΓΟΥ, ἀορχοοδίίηρς Ηΐβ τσὶ δηὰ ἱπν 
ΡΙονυΐης ραγάοῃ ἤγομῃ Ηΐπι, σϑιη θυ Ὀοτἱῃ α' (ἢ 0 ῬΓῸ" 
ταΐδο οὗ Φοδη: “ΤΥ ͵ὸ ΘΟΙΥ͂ΘΕΒ ΟἿΣ δἰῃβ, Ηθ ἰϑ 
αἰ Βα] δηὰ υ8ὲ ἰο ἔογχῖνθ 8 ΟἿΣ δἰπδ, δῃὰ 0 
ΟἴθθηΒ6 υ8 ἔγουα 8}} υΥἱ χἰθοιδηιθ88β."--- -Μ.]. 

ΘΕΥΤΙΟΉΔ: 
ν. 8.9. Αὐαῦδτινε: [Ὁ τἯἯὉ’ 58. ἰδὲ πΘ [879 

Ὧ0 5βῖπ, οἱοσ. 1ἱογσ. οὗ πο Εδίμουβ, 20. 947. 
ΤΈΆΕΧΟΗ: Κη ἔουρίγοη ὉΥ 6 ζϑὶ τ] ἀπ 7885 

αοά, 
γεβ. 9. ΒΌΚΧΕΥ, ΟἼΣΒΕΒΤ: Οοα᾽ 8 το ἴη 668 ἰὸ 

τοοοῖνο γοίατπῖης βίπηοσβ. Ῥσδοί, ϑδσιλ. 2. 82]. 
ἩΗοοκ,ΓἜ. Τ΄: Αὐγτίουϊαν Οοηζοβϑίοθ. Ομ ζῸ- 

ΥΟΣΒΙ6Β οὗ ἰἰὸ ΠΥ, 187.---Μ.]1. 

΄ 



ΟΗΑΡ. 11. 1-2. 

Τῆς Τλιγα Πιΐροησ6.--- Εεσοποϊϊαϊίοπ απὰ Ἰοαεπιρίίοη. 

ΟΕΑΡΤΕῈΒ 

1. 
ὦ 8, γ͵ὰ ἢλγο δὴ δάγοοαίθ σι (86 ΒΆΡΠΟΥ, 

Μγ 10}}6 ΘὨΣ]άτοη, ὑπι686 ὑπῖηρ8 πτὶϊῦθ 1 πηΐο γοῦ, Τμαὐ γο βίη πού. 

Π. 1.-2, 

Απὰ 1ἢ δῇγ πδη 
)658038 ΟἸἸ τι (Π6 τἱσμύδθουβ: Απα δ᾽ 18 [ἢ 

ΡΓΟΡ᾿ ἱδυοη ΤῸΓ Οὐγ Βίηβ: δῃηὰ ποῦ [ὉΣ ΟὟΓΒ ΟὨΪΥ, Ὀαὺ 8150 ἔν ἐἦε βὲἐπ8 ᾿ 977 [816 στ 016 ττου]ὰ, 

οῖοο 2. Π καὶ αὐτὸὺς--στι. “Απὰ ο ἰβ Ηΐπη8610. 111119: “ Ποτο [ἢ 6 Θη ρῃδίϊο ογ θχο αδίγθ ἴοσοο οἵ αὐτὸς ἰδ ἰτὰ- 
Ρογίδηξ. Ηο ἰβ ἐδ ΟὨ]Υ ῥγορ {ἰδ 0 ἴῸΓ αἰη. Τὴο ροη ίθηΐ τη γ ἰγηθὶ ἴη9 Αὐἀνοοσαῖο γγῃ0, τἰχπίοουδ Ἠϊηλ- 
861, ἀἰϑὰ ἴῸγ πὶ. βαοὶι ἀὴ Αὐἀνοοσεῖο αοἀ ν}} 68." ἸἘΠῸ δ ρδηϊὶς ἴοτοθ ἰ5 σοί θὰ Ὁ. Τγπάλ]ο, Ογαῃ- 
ΤΟΥ, Θϑῆθυϑ 
(ο᾽εεὶ Ἰεΐ χα) ΒΟΉ 6] (ἐρεε. 

οἰἐἐ ἰβ 1μ61); ὅγγ. ΖΔ} υουβίοηθ ϑχοθρὲ Οδϑίβὶ. (ἐρε), α ογπδη (11 58}}6};} ΕὙΘΏΟὮ ΥΒ8. 
ο( 7αείξ ερτἰαδίπ. ῬΑΒΑΟΙ τυ Β ναῤξηἐδείταιεξ, σιεία ἰρδὲ ῬΕΟΡΙΤΙΑΤΙΟ). ἜἼ Δ 0}. 

ΤΆΒΠ ἢ [ΟΠ] οσίης Α. Β. γα. Ρίασοοθ ἐστι Ὀθίοτθ ἱλασμός.--Μ. 
[5 ἀδγιμδὴ : “Βαϊ 4180 ἴον [6 ψγμο}]9 νου." ὙΜΊμΘΣ, Ρ. δθ9, θροσίβθδθ ἱ οἷαυδβθ 845 8ὴ ἰηϑίβδηοσο οὗ ογαίΐο πυα» 

τίαία, νοϊοϊηρ οὐἱ ἰδὲ ἰὰῺ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὗ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον 
ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλον τοῦ κόσμον, ᾿ἰπϑϊοδα οΟὐἢ6]Αδὲ γοτὰβ περὶ τῶν ὅλου τοῦ κόσ- 
μον, ΟΥ ἰπ5 

ἘΧΈΕΘΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

Οὐπηεοίϊοη.---Ἰ Δ. ΒΒ ̓  18 ρυθραγοα ἰο 68]} Ηΐτὰ ἃ 
ἐμβοοϊοκίδῃ τὸ 18 8016 [0 Βῃοῖῦν {9 ΘΟμ δ ϑίθ μου 
διἀ ἀρτοοιιθῃί οὗὨ ἰμ18 Ῥαββϑᾶβθὸ. Ηδ δζγθοδ πον- 
ΟΥΟΣ ὙΠῈ Αὐκυδίϊπο, 80 8808: “141 πὸ 7ογίε ἵπι- 
»υπαίεπι υἱαεγείι" αἀεαϊΐδδε μεσοαίϊδ, σχμΐα αἰχίξ: 
Παεϊὶα εδὶ εἰ 7μδίωδ, φεὶ πιμπιεί πο8 αὖ οππὶ ἱπίφιϊ- 
ἰαίε, εἰ αἰοετεπέ 7απὶι δὶδὲ λοπιϊπθδ: Ῥεσσεπιμξ, δοσιγὶ 
7Ζαοἰαιηως, σιοά υοἴππδ, ρυγσαΐ πο8 Ολγίδίι,---ἰοἶδ 
ἐἰδὶ τα] πὶ βϑουχὶ δύθῃι ἐἐ ἐπδογὶέ αἰ] πὶ Οὐ θη. 
Ταϊες υἱδ 886 δέου 8, δοἰ τοί ἐδίο; βαείξὶ οηΐπι δδί 
εἰ μδίμδ, εὐ ἀἠππίίίας ποδὶδ ἀοἰϊοία Ἰοδίγα, δὲ δέΠΙΡΟΥ 
ἐἰδὲ ἀϊερίϊοοεας εἰ πιωίετίδ, ἀοπεο ρογβοίαγίδ. 7660 
συο δεφιίίωγ 2 Μἰιοῖα,---ϑεὲα γοτίε δωγτερὶἐ ας υἱία 

»εεοσαίωμπι. Οὐ ἐγο ει 3 «πὶ ἀδερεγαίῖο 
εγ 3 Αμαὶ. ϑὲ φωῖδ, ἱπφωϊέ, Ρεσσαυετγί!, εἰο.᾽" 80 Βεάο, 
ΟαἸτίη, σαϊον, Ὀἀϑιοσάϊθοκ, [ΑἸ οτὰ ἐδίηΚ ὑπαὶ 
ἴδογο 18 ἸΏοΓῸ ἴῃ (6 δοππθοίΐοη ἐμ 8ῃ (18: “41 18 
ποὺ ΘΟΥΤΘΟΙγ 9 ΟἿΪΥ Οὗἁ 8 ῬοΟΒ910]6 τηϊϑίαϊκο, θὰ ἰΐ 
ἷ8 Ῥχοχτοβεῖνο---ἃ ΓυσΊ ΟΣ δίθρ ἰδ ίκθη ἰπ ἰδ ἀἶτθο- 
οη οὗ υπζοϊάϊης (π6 στοαί ἐπθτηο οὗὨ {8 ρΡαγί οὗ 
9 Ερΐδι|16, Θδουπορά ἴῃ οἷ. ἱ. δ6. Τὴ ἢγβι βίορ 
ἴον ἴδοβο τ] κίηρ ἰπ {89 Ἰἰριὶ οὗἨ αοἀ νᾶ, ἐμαὶ 
1θ0 0 8 οι ἃ οΟμ 7685 ὑπο ἷγν δἰ 8: 86 ποχὲ δπὰ οοῃ- 
δεαπθηὺ οπ6, ἰδὲ {ΠΟῪ Βου ἃ ΤὈΣΒΘΙΚΘ (θὰ, διὰ 
ΔΕΥΘΟΔΌΪ ἰο ὑπο ὶν ὩΘῊῪ πϑίασο, ΚΘῸΡ Ηἰβ8 δοιῃ- 
Ἰωδηἀτηοηίθδ. Τ 8 γοσβὸ ἰη τού 668 {μπδὺ ἔα  ΒῸΡ 
Ὀπίοϊάϊηρσ οὗ οὔ Βυ ]9οἱ, τὶ οἢ 18 σοπ ϊπαοὰ, δαὰ 
ΘΕΡοοΐ ΔΙῚ ῬΓΟΒΒΘα 88 σοβζαγὰβ ὑπ 6 ὁπ0 χτοϑδὲ 6οπὶ- 
Ἰοδηἀτποπί οὗ ἰονθ, ἰἢ οὐ γν. 8-11.".--Μ.1. ΤῈῸ 
ΠΟΥ 1168 ποὶ 80 ταπιοὶι ἰῃ {Π6 Βοα16Π66 οὗ ἰάθ88 
88 ἴῃ ὯΠ6 οἰ μ᾽ 681] τοϊδίϊοη δπα δρτοοιηθηΐ οὗὨ ἐδο 
Ῥοϊπὶβ ὑπᾶὰον οσοπδίἀοταίζοη, υἱσ.: ἰδὸ 9 οὗ 
αοὰ δηἀ τϑοοποὶ]ταιΐοι ἱβγουσὰ Ομ τὶδί, (9 υπὶ- 
ΥΒΓΒΆΪΥ δὰ ΡΟΥ͂ΤΟΙ οὗ δβἷπ δπὰ τη80᾽ 5 ὙΤΟΒ 
χὰ 1. Οπἱ ἰδ οὔθ δαπά, ἐμοὸ αἰὰ οὔ αοἃ δηά 
ΟἸγίδὲ τῆσδέ Ὡϑ ἐμ 9 τὰ Κο υ8 ἀἰδιιοατίοηοα ἴῃ ἐμ 
εἰσ 516 πεῖν δὲ, ΠΟΡ ΤΟ ἀ6Υ υ8 οουδάοπηί δαὶ 
Ἦὸ ΔΙῸ Βυτο ἰοὸ δδγο ἰΐ, δπὰ, οὐ ἐΐ6 οὐμον, (ἢ 6 
ῬΟΤΟΥ οὗ βίη πιυδί ποὺ ὑθΥΥ Ὺ 8 88 1 411 γγὙ6 0 ἴῃ 
γαίῃ, 

γεμ. 1α. Οαἱξ ἰο ἰλὲ εοπίεεί. ἸΜἍῪ 1116 
ΟἹ] ἄσϑιι. --- ΤῊ “ἐωπι ργορίεγ δείαίεηι διμαπὶ, 
ἕωμπι »γορίεν' ραίεγηαπὶ συΓατε εἰ αἤοοίιπι᾽" (Ἠοτπο- 
ἦπ2), διὰ Ὀϑοαῦβθ ἣ6 γγὰβ ὑποὶν βρ' γἰίυδὶ ζαίμοτ 
(6 αὶ. ἐν. 9), δῃὰ 88 Ζοδῃ οδ᾽]ϑὰ ουἱ ἰο (μὸ Ἰαρβοὰ 
χοῦία (Ευβοῦ. “7. 5. 1ΠΠ|, 28); τί με φεύγεις, τέκνον, 
τὸν σαυτοῦ πατέρα; Τιοτίμιι8 (“1 ἐπιϊπωίίνα ποπῆῖπα 

οὔτἴδο ὅγεὶ περὶ ἡμῶν τΐκλς ᾶγθ ὈθΘῺ Ὀθ0ἀ.---Μ.} 

ἱεπεγὶ αο δίαπαάϊοη 8 5ιπ| ἀπιονὶδ δίσπα")). 8.0. ΟἈ. 
11. 12, 28, 11]. 18; ἱν. 4; ν. 21, ΟΠΪΥ μου 18 66Γ- 
ἰδίῃ, Ὀὰὲ 1 σἂ. 111, 18, Ὁ 18 υποογίδιῃ. Ἦδοτγο, 
δὲ ἴῃ τίου οὗἩἨ 80 ἀδῆροτῦ, ὑπ 6 πιοϑὺ ἰδηάον δπὰ 
Βοαγί(οὶς Ἰονο 18 δύνα. 

ΤΏΘ569 τη ρ8 υυσὶῖθ 1.--ΤῊῆο ΡΙΌΓΑ)] ταῦτα 
(ποί τοῦτο), 85 τοβρϑοὺ, ποὺ ἰο 8 ραγίζουϊαν ροϊηί, 
Ὀαύ ἰο ἐπ6 ὙΠ 016 ἴπ 118 γα] Παυοην. 76 Βμου]ἀ 
δ δᾶγοῦ ἴον [η6 σοηίαϑὶ τυ βίη, Ὀθοδυβο αοα ἰ8 
᾿ἰσαῖ; Ὀδοαυ86 ναὶ κίης ἴῃ πο ᾿ἰραὺ ἰ8 (ἢ 6 ῬΓΘΒ6Γ- 
γδίΐνο οὗ οὺσ 16] Ο ὙΒὮΙΡ πιῖϊ αοα, δπὰ ὑΠ}6 το 8 
οὗ ἀονυϊνιης ἴΠ6 ὈοποῆϊΒ οὗἩ 0 Ὀ]οοά οὗ ΟἈ τὺ; 
ὈφΟΒ.36 ὙὙ0 τητιδὺ ποὺ ἀΟΩΥ Βαγνϊης βίη, ἀπ Ὀθσδ86 
ἀοὰἂ ν1}1} αἰδάϊγ τἱὰ ἃ οἵ ἰἱ. 
ΤΒαῖ γθ9 5ἰῃ ποῖ.--ΤῊ 8 8 ἔπ ἀοδίσῃ οὗ κἷβ 

τσὶ σ. δέπηῖησ ἈΡΡ] 168 ἴο Ῥαγ σα ΑΥ βὶηδ, μοὶ 
ἴο 5118}} ἔδυ] β δηὰ ἱπδαάγογίθηοῖθϑθ ΟὨΪΥ ὙΔΐοΝ 
γγου] ἃ ῬΥΟΡΘΥΙ͂Υ ὈΘ ΠΟ β'π8; 1Ἀ6Υ πιϊσιΐ σγδάυδἣγ 
{41} ουθη ἰπΐο πηοσίδ] βίῃ (οι. νυν. 16). [0 18 ποι μοῦ 
ΞξΞ- εοσοαίϊ πιαπεγα (ϑοοΐπυβ, Ερ᾿βοορὶ 5), 811}} 1688 
τες ἰο σοῃίϊπαθ υπδϑρίϊτοα (1ω0816γ). 
γε. 16. ΤΥε αἷ. Απᾶ ἰὖ ΔῈῺΥ τῇδ δἰῃ 

[Ὀοὐύον: δηὰ  ΔΕΥ ΟἹ 8ΐη.---Μ.].---Νοῖ δὴ δη- 
{πο 818 (μῖσ. δὲ), Ὀὰΐ βίαρ]6 σορυϊδίϊομ (καὶ) ; 
ΒΙΠ09 ΟΥ̓́Θ ἷπ 268] δραϊηδί δἰ ἔμ 070 ΘΥΟΣ ΤΘΟΌΓΒ (Π 0 
Ἱπαάυ Δ 0]6 οΘ886 οὗ βἰπηΐϊπς (ἐάν τις οἷ. ἐπα ποίθ 
οἱ 6... 1, 6). [ἐὰν 5 ΤΡ} δάἀπλῖβ {πὸ ροδοὶδι είν οὗ 
δ᾽ πηΐῃ 9.---Μ.. Βοὶδ ρμίϊης ἀραῖϊπδὶ βἷη δηὰ 
ΒΙΠΗΪΗΡ, 20 δἰ γβ ἰοροίμοῦ. ΤῸ τοίου σθ 18 
ΖΘΏΘΓΣΑΙ, δηἃ Ὦθπ66 (Π6 Δροϑίϊα δορί ϊπιιθ8 Σὰ ἰῃ9 
ῬΊυΣγΆ]. Βαὶ (86 δροβίϊΪο 4οϑϑ ποὺ αἰἶἔττο δὴ ἴἰῃ- 
ὙΑΣαὰ ποοοβδί νυ, ὑμδὲ 1 πιδέ Ὀ6 80, 85 Ο]νίη ΒὰΡ- 
ῬΟΒ65: παπηὶ βεγὶ ποὴ Ῥοίεεί, σμΐπ ρεσοδηιμδ; ἰῦ ΤΑΔΥ 
Ὀ6 80 ἱπ ἔδοί, θπΐ ἐπ6 σοῃά!ἱοη81] ρῥατιϊοῖο ταυϑὶ 
ποὺ Ὀ6 ἰαχηθα ᾿ηΐο ἃ οΘδΔ0}841, ϑ'οοίπυ8 8180 ἀϊϑῆρ- 
Γ65 ἐμὸ ἐβουρμί; “δὲ σιΐδ ρεσοαί, ἵἱ. ἐ., »οδί ΟἈτίβ- 
ίωπι ἀρηίξμηη, εἰ Ῥτογεδδίοηεπι ποπιϊπῖδ ἱρδίμς αὐλες ἱπ 
»δοοαζδ πιαπεί, πεοάμπι τεοοίρμϊ." ΤᾺ6 ποῖθ οἵ 
ἐπιθ δπὰ ἐμο ἱπίοπδὶ δοδίϊοῃ οὗ ἰλο ἱπουκαί, ἃχθ 
ῬΌΓΟΙΥ ΔΥΡΙΟΣΑΣΥ; ““ἴοτ, ὁ ὑμ6 ὁη6 Βαπά, ἃ ὑγσὰθ 
ΟΠ σι διϊδη πιαν βἷηπ, Ὀυΐ Βὸ οαπποὶ γεπαὶπ ἴῃ 
Βἴ:8, δϑηὰ οὐ {Π60 οδοσ, ἰο οπθ τουδὶ πίησ ἴῃ 
βἷῃβ Ομγίδε 18 ποῖ 86 παράκλητος" (Ηαΐμο᾽). 
“17 ΔῊΥ οὁ16 δβἷη---ποὶ τ ϊΐ 16 τ] Ὁ] .688 οὗ δἰῃ, 
Ῥαΐ ἴῃ βρὶἰθ οὗἩ ἐμὸ ψ|]}} οὗ δἷβ τηϊπᾶ, το ΒΔ γ5 
πὸ ὙὙΒΘῺ Βἢ 18 Ῥγοβοιί.᾽" (6886). 
Ὗο Βανὸ δὴ δάνοοαϊθ νυ τ [86 Ἐ'ΑἴΒ6: .--- 

Οἱ παράκλητος 8606 δ ζο οὁη ΦόΒη χὶν. 16, 70). ΙΓ. 
Ῥ. 3511 θα. [αϑντηδη οαϊοη.---Δ.1. ΤῊΘ ποσὰ ΠδΔ8 
ὮθγΘ υπάοιι ιθαγ ἃ ῬαΒΒΙΥ9 8650, Υἱξ, : σδυοσαίι, 
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οταίον, οαιιδ8 ραίγοπιδ (ας ον, Ῥογπιμπα), ὑνίον- 
σέ480Υ. [15 δρρὶϊοαίίοα ἰο Ομ ταδί, δι μου 18 
ΔρρΡ Ισδιϊοπ ἰπ ἰΒς αοβροὶ, ἰ5 ᾿ἰπιϊθὰ ἰο {89 ΗΟἿΥ 
Βρίγιῦ (πο. χίν. 10, 26; χγ. 26; χνὶΐ. 7), 18 δῃ- 
(ἰεἰραίοὰ 'ἴπ ἰμ6 ἄἅγαί οὗἨ ἔθ ραβϑβαρβοὸβ ὉΥ (ἢρ 
τοΓ5 ἄλλος παράκλητος; ΟἸτἶδὲ 18 4150 Ῥαγδοϊοίθ, 
μα Ηοὶγ Οἰιοβί ΟὨΪΥ δποίμοῦ Ῥαδγδοϊείθ; (18 18 
οἶθαγ ἔγομι ἰμο οοπίοχί. [““ΟὨγὶδὶ 18 (80 Γ68] παρά- 
κλητος, (86 ΗΟΪΥ αἰιοβὶ ΗἸδΒ βυιδϑεϊἰ6᾽ ΗΒ 6Ὁ.-- 
Μ.]. Βοσο Ομ τὲ 8 παράκλητος πρὸς τὸν πατέρα (οἵ. 
φῃ οἷ. ἷ. 2), (μόγο {86 ΗοΥ ΘΟ κοϑὶ 18 μεθ᾽ ὑμῶν εἰς 
τὸν αἷῶνα. Τι6 ΠοΟΙ͂Υ αοδὶ δΑΥΓ 68 ὁα (δ 6 τοῖς οὗ 
Ομγίβι ἰπ Ηΐε [Ὁ] οτνογβ, 6 τον! ἃ τ λτ ἐἰ8 ἐμ τοδὺ- 
Θαΐησδ ποι ἰδ δηαίηρ, Ὀαὺ Ομ τὶβί μ᾽ θδαὰβ ἐδ 
δυο οὗ ΗΪ5 ζο οογβ Ὀοΐοτο Οοἀὰ ἐδο Ἐδίμοτ, ἴπ- 
ἰογοοάϊηρ ἴοσ ἰπθὰὶ ἢ Ηΐἷπι, ουθη 88 ΗΘ. ἱγν. 
14-16; νυἱἱ. 256-28, 8, 154ᾳ.; Οὐ]. ἰχ. 24, τοϊδίβ 
ἴο 8 ἰγαπδδοίϊοη Ὀείτγθοη [86 Εδίμ ον δηὰ ἴμ6 ὅοη. 
ΤῊ ὑπερεντυγχάνειν οὗ ἰμοὸ Ηοὶγ αδοεί, Βοῃι. Υἱϊ!. 
26, 8 ἃ ἀϊδοεγοηὶ τιδίϊοῦ, δὰ ἀοθδ ποὶ οἴοοί (δ6 
ἀἰδόγοποθ τηατκοὰ Ὁ Φοῦη. Τμ6 δροϑί]θ δ Υ8 
Ταίλεγ, πο αοά, Ὀθοδυιδοὸ ἰῃ0 ΠΟῪ Ροϊδίϊοη ἱπίο 
τμο (080 ὙΠῸ δύο τϑοοῃο θα ἱδτοῦρῃ ΟἸιτὶδί 
ἢδυ Ὀδθη ἐγδηβαἰοᾶ, 18 δδβαπιθα 88 δἰ γοδαν οχ- 
βίης; Β6η66 ποῖ ΟὨΪΥ ὈθόδυΒ6 ἐπ 6 δοη ἰπίογοθᾶθ8 
αι} Ηἰπι, Ὀπὶ Ὀοοδυδο Ηρ ᾿ηίογοθοδ (ὉΣ Ὀθ6- 
Ἰΐονοσα το, ἱμγουσὰ Ηΐπὰ, μᾶνο ὈΘΟΟΙΩΘ τέκνα τοῦ 
ϑεοῦ (οἷν. 111.1, 2). Τὸ δοι ἑν γ οἵ (89 Ρασδοϊϑίθ 
18 ἐντυγχάνειν ὑπὲρ ἡμῶν (Βοαι. Υἱϊ!. 84; ΗΘ}. Υἱ!. 
20).--ἰ Ἔ χομεν ἰπλάϊοδίο8 ἔτο ἐπίηρσθ. 1. Το Ρ]ὰ- 
Ταὶ, 85 ἴῃ οἈ. 1, 6 βαᾳ., ἀσποίθβ. 86 ΚΘΏ6Ι8] σ.8- 
Τϑοίοτ οὗ ἐπα ἰη ογοθβδί οο δηα [86 ὉΠίγΟΓ88] νδηὶ 
οΥ̓ Ομ γί δίϊδηβ οὗ δυο δὴ ἱπίθγοοθθβου. Αὔρῦ8- 
ἐπ᾽ 8 ποίο ἰ8 οαρί(8): ““οη αἀἶχίί: ἨΔ οί 8, πες: τὰθ 
Βαθοιΐβ αἰχίΐ, δεα εἰ Ολτίδίωπι Ροφμΐί, ποΉ, δέ, εἰ Βδ- 
Ὀθιιαβ αἰχέδ, πο λαδείϊδ. Ἀΐαϊωϊέ δὲ ροπεγὲ ἐπ πιὶρ- 
“πέγὸ ρεοοραίογιπι, μὲ λαδεγεί αὐἀυοσαίωπι ΟἸλγίδίωπι, 
φιαπι Ῥοπέγα 86 τὸ Ολγιδίο, αἀνοσαίωπι εἰ ἱπυεπὶτὶ 
ἐπίεν ἀαπιπαπάοδ διιρεγδοδ." [Τ6 δβαπιθ ΕδΙΠΟΥ 
846 ἴῃ ἰῃ6 βϑηθ σοπηῃθβοίϊΐοῃ οδἱΐασς {86 τογὰβ 
οἰϊοὰ δἱ ἐΐὸ Ββοδά οὗὨἨ {18 βϑοίΐοῃἘὨΉ ὑπο Οὐη- 
περοίϊοπ: “ΠΠ|6 ἐδ ἐτσὸ αὐἀυνοσαίμδ: αἀ(α ορεγαηι ἔΐ 
πὸ Ῥεροέδ: δὲ ἀἐ ἱπῆγηιίίαίε υἱέδε διιδτγερδετὶξ Ρεεσα- 
ἐμπι, οοπίϊπμο υἱάε, οοπίΐπιο αἰδρίίοεαί, οοπέϊπμο 
ἄαπιπα; εἰ οὑπὶ ἀαπιπαυεγίδ, δέον αὐ 7ωαίξοηι Ὁὲ- 
ηἶο8. 7δὲὶ λαδεε Ααἀσοξαίωπι: ποἰὲ ἰἕππέγε πὰ ρεγάαε 
οαμδαπιὶ σοπδεϊοπΐδ ἰμ6. δὲ ἐπῖπι αἰέσιαπαο ἕπ ἧας 

εοἷία σοπιπιίί(εἰ 86 ἄοπιο ἀἰϑογίδε ἰΐπσιδε οἰ πΟΉ Ῥετγίί : 
δοπιπιϊ((ἐ ἐὰ υεγδο εἰ ρογίίιγια ἐεἰ3""---Δ.1. 2. ΤῊ 
Ῥγοβοηΐ ἱπάϊσαίοβ ὑπαὶ ἐπ ἰπίογοθβϑίοα ἰδ 60ῃ- 
{ἰπυδὰ απ ρογιηδῃθεὺ ἴῃ 8 ΟΡΘΡδί ὁ η. 

Φοδϑυ5 ΟἾσίβε 180 Ηϊς θοῦ. --- Δίκαιος ἷα 
οὐ θη Ρυὶ ἰῃ δηΐ ἢ θ818 ἰ9 ἐμ6 58.1}} δ᾽ ποΐῃς; 
ΘὨἰἸ]άγοη οὗἩὨ Οοά, διὰ ἰβ ποἰξεξκάγιος, ἑπποῦεπε εἰ 
δαηπείιδ (8 1,8Ρ0149), Ὀαὶΐ ΗἾΒ αἰ ΠΙΘΒΒΠ 688 δη ἃ δο]]- 
ὯΘ88 85 πιδηϊϊοοίοὰ ἰδ Ηΐδ ᾿ἱΐο, ““τἱχμίοουβ, υπ- 
ὈΪοΙἰβηο ἃ δηὰ β᾽πἾθββ᾽᾽ (υϊμογ). ὙΒΪ 6 86 
860η86 οὗ δοπιδ, ἰεπὶ8 καρχοϑιοὰ Ὁγ ἀτοίΐι5 8. 00 
ὙΟΔΙΚ ΠΟΓΟ, 88 8180 ἴῃ οἷ. ;ἱ. 9, (πα ραίνθῃ ὉΥ 
ἘΠ ταν ἀξ- δικαιῶν, 8875 ἴ00 τπισοῖ,, δἀηὰ 18 ἰησοτγτοοῖ, 
Ὀοσαι8ο ἴἰ ἰ8 ποῖ (86 Ῥτουΐηςα οὗἨ {ξ6 πέρ τυ οο580Ὁ 
(ο δικαιοῦν, ἀπιὰ ἐπεὶ οὗ Βεᾶς, 80 βΒαγβ, ““)7ιδίωϑ 
«αἀυοεσαίι8, ἱη)μδίαα εαὐδα8 ΠΟΉ φυδοὶρί(,᾽" 8. Δα Δ ΙΥ 
ἐπδάπιἰ5810]9, Ὀδσδαδο δίκαιος 5 ποὺ {86 Δ΄) 6 οι γ9 
ὈοΙοηρσίης ἰο παράκλητον. ΝῸΓ σΔῃ ἰΐ Ὀς ἴδΚκθῃ ἴῃ 
(8.9 56η89 οἵ ““Π6εἰϊ8 εἰ υεγαχ᾽" (Βοοίπιι58), ἰΚὸ πίστος 
αἂ. ἱ. 95. Ιἴ σΟΥΓΟΒΡΟΠ8 ΘΧΔΟΙΥ τὶν {πη 6 ἀο- 
ξοτὶ ριΐοι οὗ {π6 ἰπιοτοοαΐης Ηἰς- τοδί, Η Ὁ. τἱϊ. 
26. οὗ 1 Ροὶ, 11.118, ΜοΙδουοῦ μ6Γο, ΤΒΘΓΘ Μ)ὸ 
μδγὸ ποῖίμοσ χριστὸν ΒΙΟΏΘ, ΠΟΥ υἱοῦ αὐτοῦ, Ὀαὶ 

χριστὸν, Ῥτεσοάοα Ὀγ ̓ Ιησοῦν, νεῖ ΘΙ ρΡΒ δι ῖο ἴοχοσ, 
(86 ΤΟΙΈΓΘΠΟΘ ἰ8 ποὺ ἰο {10 λόγος ἄσαρκος, Ὀυπὶ ἰὸ 
(μ6 λόγος ἔνσαρκος, ΜΙ. Ο Ἠ88 δῃ6α Η}8 Ὀ]οοά (οἷ. ἱ. 
7). ΕὸΣ Ὀοΐὰ ἴῃ ΗδθΌ. Υἱὶ. 2 5αᾳ.; ἦν. 14 544., 
δηὰ Βοηι. Υἱἱὶ. 84, ἰ..ὸ6 ἱπίογοοβϑβϑίου οὗὨ ΟἿΣΙ δὶ ἰδ 
φοππθοίθα τι Ηἰς βυδοσίηρ οὐ {Π6 ΟΥΟΒΕ, 88 
Ῥαγὶ οἵ Ηἰβ δἰ -ῬΓΙΘΘΙΪΥ τοῦκ δὰ οἷδοο. {ἢ 
ατοίζυ8 ΒυΡΡ]168, δηἃὰ οχ (86 δίγοηχίν οὗὨ οἷ. ν. 
16; 6κα]. νἱ. 1; 2 Ὅονγ. ἰϊ. 6, ρυΐϊϑ αἴἴϊοσ ἐάν τὰ 
ἁμάρτῃ “ Εἰ 46 εροἰεδὶδ τοσεπάς ξαπαπάκφιε ἰγαά- 
αεγἐ ̓ γουτλδυ κί, “ὁ πολ αἰσέξ : λαδείῖ ἐἶέε σα οςαίμ, 
δε εοοϊοδία ἀαδεί, φμ »γὸο ἰαρδο ρ»τεοαίωτ,᾽" δοὰ 
“Ῥγέδεδ ἐοοίεειαα Οὐγίρδίιις πιοτὰ αὐἀυοοσαίὶ ἀδο ραϊὶ 
οοπιππεπάαϊ,᾽" (ὅηο. χΥΐ. 20,}}} 15 ποί α ϑρέτείμ ϑαπείο, 
δε α αἰτοίΐϊαπα αμααςία, 5 ΟΔΊΟΥ ΟΧΡΥΤ65568 Εἰ τ, πο, 
Το ΡΙαΓΑΙὶ ἔχομεν ἀο68 ποὶ 'πγο}76 (86 ἰάδδ οἵ (80 
ΟΒύυγοῖ, Ὀὰὺ ἀοεί πδίθβ ταί μοὉ ΘΥΘΤῪ ᾿παϊνϊ ἀπ], 
ΘΥΘΙ {80 τηοϑὲ δἀνδηοοὰ ΟἸγ βίῃ, ΤΟΥ ΕΥ̓ΘῪ θὯΘ 
8 ἐμ οὐὐθοοὺ οὗἨ οὖν ΒΟΙΥ βανυϊουγ᾽ β ἰηϊογοοθείοῃ, 
Απὰ {μὶβ ὙΟΥΥ ἰδίπρ 18 ἰ89 σοπιίογιδ]6 Ἀεὶ 
γουσμβαίοα ἰο ἰμο86 ψο ἤχιηξῤ διαϊηβὶ 51} .--- αὶὶ 
(μΐθ8 δον ὑπαὶ ΟΠ γτίδὶ, τ μὸ ἀἰδα ΖῸΣ υὰ δπὰ ἰδ 
ΠΟῪ δὶ {τὸ υἱοὶ μδπὰ οὗ 116 Εδί πον, 18 οὐγ Αἀ- 
τοοδίο ρ]οδάϊηρς ἰλ6 σδυδθ οὗ ΘΥΘΓῪ Ο τί δη πὴ 
80 ΕΔΙΒοΥ, Ῥσχουϊάϑὰ ἐπαὶ, οἰ θαυ δηὰ ῥτοίουπά- 
Ἰγ οοηδοΐουβ οὗἁὨ ΗΪδ8. συ], 6 ἌΡΡθασ Ὀοΐίογο θοά 
88 ἃ Ῥθπῃἰϊοπί, δηὰ ὅραῦ τη} } ἀραὶπδὶ ἐδ δἰῃ 
πῃ ἷβ Βοασί. Οησίδὶ, 88 89 33:11685 δὰ Εἰχλ- 
θο08 ΟΠ, ἰαγβ Ὀοΐοτο (86 Εδί ον (Π 6 Βυρρ) Ἔδεοι 
οΥ̓͂ {86 ρΘηϊίθηὶ β' ΠΌΘΟΣ, ϑιρρογιοὰ Ὀγ Ηἰΐἱ8 ἰπίου- 
σοδδβίος, δηἀ δ8 Ηο 885 αἱϑα 70. ἷπη ὁ. ἐξ ΘΓΟΒΒ, 
85 κς 88 πσοοοὰ δηὰ ἀγα δὲπιὶ ἰο Ηἴπ)56}7 ἰο 
ὙΑ}ς ἰπ Ἰμϊ, 80 Ηδ ἀοδίσοβ 9 ῬΥΌΒΟΡΥΘ δἷπὶ 
(μογοίη, δηὰ ἴο δἰὰ πἷπη ἰοταγὰ (86 δἰιαϊηπιοοὶ 
οὗ βαποι δοδίίοη, ἱπ (86 δομιϊπιιοα δοι νἱἱγ οἵ δὰ 
δαγοοαῖθ ἰπ σἸΟΥΥ, οὐϑῶ 88 Ηοὀ ἀἱὰ ἱπίϑγοθὰς [Ὁ 
ΗΙ8 [0] ονγοῦβ ἰπ {Π6 ἀδυβ οὗὁἩ Ηἰβ ΒυΣ ]  δἴῖοῈ 
(ὅπο. χνὶϊ. 9: ἴΚυκο χχὶϊ. 82; χχὶϊὶ. 84). 

γεβ. 2. 7Τὴε ἀεδέγχαπεε. Δηᾶ Εἶθ ἰα ἴδ Ῥτο- 
οὐαί οΣ ΤΟΣ ΟἿΣ αἱ18.--- αὶ 18 ΒΟΥ {86 δ᾽ πηρ}9 
οορωΐα, ἩΒΙΟΝ δἀὰβ α ασί πος μῬαγίΐσθ]δν, απὰ, 
(ποτγϑέοσο, πο ποτ ξεσμία ( 8 [δρ0146), πογξξεναβι 
(Βοζα). Τὰῖβ ραγιίίσυϊδν τ ϊδίθβ ἰο (6 Ῥοτβοῦ οἵ 
186 ΤπίργοἝβθοῦ (πα αὑτος--:οί ἵρδο, τὰ ἢ δὰ ἐδ 
οὗ ροσροίι δὶ υδὶ γ δηα οροσγδίϊοι (ἐστὶ), 11κ9 
δηἃ ῬΑΓΔ}]6] ἰο (ῃ6 ρῥγϑοθάϊΐπρ ἔχομεν π᾿ : 
Τηὸ ποτὰ ἱλασμὸς ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ογὸ δηὰ ἴῃ οἷ. ἱγ. 
10, δηὰ {β6γὸ 4180 οοππθοίϑῃ 1 ἢ περὶ ἁμαρτιῶν 
ἡμῶν. Τὸ γνοῦὺ ἱλάσκεσθαι 15 8180 ᾿ἰουπὰ ἱπ 8 
ῬΡαδδίοε βοῦβο, ΨΚ χυἱἱἱ. 18: ἐλάσϑητί μοι τῷ 
ἁμαρτωλῷ,  ΘΓΘ 86 χοδοχῖνο Β6η86 δ ποί τὴβο ἔγ 
αᾳυϊοδοθῦ; 0 (Ὀθοοθ 808} σρθτοὶ}}} ἀδ- 
ῬοΒΘά, 88 {δ γβοῖῦ ἰο θ6 πηγαὶ Ὧ}}} απ ἱὲ 
18 ΘΟΏΒΘαΙΘΏ(Υ ἵλεων γενέσθαι, ρὑτορίωτε πεγὶ. ΟΥ 
τὶτἢ 1110 ΟὈἸ ἰοταιί οι οὔ (πΠ6 Γοβοχῖνα ΌΣΟΟ ῬοΟυ ΣΕΥ 
ἰὸ ἰδ ΜίΙάά]6, ἐξ 88 δὴ Ἂ“δίέυα Β6Ώ86, 6. σ., Ηοῦ. 
ἰϊ. 17: ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ, ἴο δίοῃο, 
οχρίδίθ [ὉΣ (868 δὶπδ οὗἨ [86 Ῥ6ΟρΪο, ἐχρίατε. ἴα 
ο1885164] ἀσθοκ ἱλάσκεσθαι ἀδπῃοῖθδ ΟὨῪ »γορίεπι 
ὕάεενε αἴίφμεηι, ἰπ αἸ οαϊϊηρ, (89 αἰϊοτηρὶ οὗ 186 Ρα- 
δι βδου ἤοοβ ἰ0 Το! οἾ]0 Θοά. [π ΗοΪγ ϑοσὶρ- 
ἴπγο, 8ηἃ οΒρϑοί Αγ πὰ ἰδ Νὸν Τοβιδιοϑηὶ, Θοὰ 
ἐδ ποῦ γϑσοηοὶϊοα ὈΥ 8, Ὀαὶ γεσοποιίΐεδ, ΔΒ γγὸ ᾿ΘΔΥὄ 
ἤτομι {86 ἱπδοί γι συνο ράδϑδαρο, 2 Οοσ. Υ. 18, 18, οἵ 
σοὶ. ἱ. 20; ΕΡΆ. {ϊ.ὄ 16. Μϑὰ ἴἰβ καταλλαγείς, αοὰ 
ΟὨΪΥ καταλλάξας, ἀποκαταλλάξας ἑαυτῷ, εἰς αὐτόν. 
Ιη ΟἸἹεηιοπὶ ἤοπι. νὰ Βηα ΔἸτοδαν ἐξιλάσκεσθαι τὸν 
ϑεόν, Ὀυΐ 1ἐ ἀο65 ποὶ ΟΟΘΌΣ πῃ ἃ σδ ΠΟ 06} τετῖἶ . 
Τιιο Βοοϊηἶ85 ἤδγο οί ογουϊοοϊςοα (88. δ Πἰοδὲ 
ἴῃ δᾶγ8: “ΝΌΠ ἐδί ἐγροὸ ΟἿ σμίρίαπε 42 ὧφε 



σΒΑΡ. 
Ων οαὐπεωπεσκααισυπεστι τἰρσει μας ται πιαεένεξα κενπαμ 

»ἱαοαπάϊ υοοε οοποίιαὶ, ἄεμπι α Οἠγίδίο ποδὶδ ῥμί886 
ἐνὶ (5686 εἸζϑοι, Νοίο οα ΗθὉ., Ρ. 97). 
[0 82126 Υἱοῦ 18 ὙΘΣΥῪ ἀἰβι ΠΟΥ σοπίδϊηθα ἴῃ 

ουν Ῥδγδ}16] ρϑβϑβασχζϑ, οἷν. ἦν. 10: αὐτὸς ἡγάπησεν 
ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱόν αὑτοῦ ἱλασμὸν περὶ 
ὁμαρτιῶν ἡμῶν, ἀοἀ (π6 ΒΔΙΒΟΥ Π88 οσοηδβιϊἰοά {πὸ 
ρῥτορἐδίϊοα ὈΥ͂ βοηάίϊῃς ἰμοτοῖου Ηἰ8 ὅοη. ᾿ἴε 
ἩΪμΒοὶΓ ἰα Γ86 ὑσορίτἰαῖίο, νυ ἰο ΘΟ ρΡτἶΒ68 
ἰδς ΗἰἸχΒ-ρτίοδὲ πὰ 106 βδογί θε. ΕῸΓ δοοοσγάϊηρς 
ἰο Κιἰλπον 1, ᾧ. 878, Ρ. 418, ἱλασμὸς ἀδηοῖο5 “16 
ἰαϊγδηϑι ιν τοϊδιϊοι οὗ ἐμ βίθπι υοῦῦ.᾽ [Ιἱ ἴδ, 
ἐιοτοῖοσο, ποῖ μοχ- -ἰλαστήρ (ατοίλιβ, 41.}, ἴον ἢ 9 
ἷδ 8130 (86 Ῥτορὶ ἰΔΙΟΥΥ 58 1ῦοο, πογ-σίλαστήριον 
Βοηροῖ, ύλοϊκο, ἀ6 Ῥεοἰΐο 4].}, σίΐονυ Ηθ ͵ἴβ8. {89 
ἸΝΣ δοοοι ἰδΐπς ὑπὸ Ῥτοριαἰΐοη (οΓ οχρὶδ- 
ι10ὴ),͵ Α4Α5 ἢο ὦ ἰδὲ [ἀῤηῦ οὗἩ ἐμ6 πον], 189 
Ττοϊι, (Π6 1[ἱἴο, 86 ΔΥ ἰῃ Ηἰπιβοὶ, δπὰ ποὶ 
ΟἾΪΥ ᾿88, ΒΏΟΤΒ ΟΥ ὈΓΪΉΡΒ ἰΐ, 80 Ηο 8 ΗἰΪπιϑο)Γ 
ἰ9 Ρτορί(ἰαἰϊοπ; ἰὺ 18 “ΤΟΔῚ οχ  βίϊης ἱπ ΗΙ5 
Ῥεγβοπ᾽" (Ὀυβιοτα θο); Ηθ 158 ““ποί {μ6 Ἀδοοα- 
οἷον ον Ῥτοριἰδίοῦ ἐπ γοῦ ἢ Βοιμο ἈΠ  ΟΧΙΘΓΏΔΙ 
ἰο Ηΐπι, Ὀαὺ (του ΗΠ 86} ἢ {{6κΚο). Τδ8 
Ηρ ἰ5 οδ)] θὰ οἷν ἁγιασμός, 1 Οον. ἱ. 80; οὗ, 23 ον. 
Υ. 21.-ΝῸΥ 18 Ηο ἱλασμὸς Θεοῦ, Ὀυὺ περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν. ἼΤΠΘ β'ῃ}8 δ΄ ἰμ6 ροϊηίβ τὰ 
ππὶο ἢ (86 Ρῥτορ ἐἰδίλου 18 σοποοσποά, ἰὸ τ μὶοἢ ἱΐ 
888 γοίθγθησθ (περί); ποθ δβυδβιϊυιΐοα ἰ8 
τδοηϊϊ πο ΒΟΡΘ, ΠΟΥ (86 ΤΏΔΏΠΟΥ δ Τη0ΔῺΒ ὨΟῪ 
ι(ηἷ5 ῥτγορ δύο 18 δοδορ) δηθὰ δὰ Ὀγουρὰὶ 
δῦουϊ. Φο;π οὐ άθηίγ ἀοδίρηδὶθβ μα γοἢ - ἢ θηι- 
Ὀογβ ὉΥ ἡμῶν (βαείπωπ, 88 Βεηροὶ ΟΧΡΙδπ5 ἐἰ16 
πογά); ἢς ἩΓΐϊ68 ἰο ΟἸ ΓΒ ιΐδηβ, ποὺ 0 “6078. 
Τι6 βοαιϑὶ 8180 Β᾽ ΠΠΡῚῪ σοηίΓαβίβ Οἢ γἰβίϊδπϑ δηὰ 
ποη-ΟἸτἰδίϊαηθ. ΒΘΒ οὶ 050} ΟΌΒοσνοα τΪ ἢ τ6- 
ἴεγομοα ἰο οἷ. Υ. 19: ““φυάαπι ἰαίε ραίεὶ ρμεσοαίμηι, 
ίαπε ἰαίε ρῥτορι(ἑαίϊο.᾽" Οἱ ὑμδὶ δοοουπέ [86 δροϑέϊθ 
δἰά6: 
Ὑοῖ ποῖ Χ0Σ ΟὟΤΘ ΟὨΪΥ, Ὀσθπὲὶ 6180 ἴοσ 86 

φῇ οΐϊο ὑτου]Ἱᾶ.---στγο 8. ΒΙ ΠΠΡῚῪ ογαίϊο υατίαία. 
Ηθ πιϊκιιὶ Βανὸ δαὶ ἃ : ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ὅλου τοῦ 
κόσμου, Ἰοϊὶπρ δὶ ργοσθάθβ σπῖτι ἁμαρτιῶν, οτ 
οοδποοϊξης ὑοίοτο τϊΐ ἱλασμός, οὗ περὶ ἡμῶν δὲ 
μόνον, σ᾿ ἰσὶι του] δῆβνοῦ 0 ὑπὸ ΘΟΠΟ᾽ 5100 88 
ἰξ εἰδπὰβ. 866 Ἤϊπον ῥ. 6599; [4180 ἄρρδυ. Οὐἱΐ!. 
γ. 2, “π Α εαἱαιῖϊαν υδείαι ο 8 ἰουπὰ 
Ηεῦ. ἰχ. 7. Τὸ ροϊεί ἰδ, ἰμβογοίοσθ, ποὶ Ὀγϑυ ]ο- 
4δοδοα (ΕὈταγά), ποὺ ἐδ6 βυρρὶ γίῃρ οὗ τῶν (ατο- 
ιἰα8, ἀθ είι6, Ὀ πίονι ἰθ0}). ΝῸΡ τα ἰΐ Ὁθ- 
οδυδ0 οὗ {86 οΥἿ] ἱπουΐηρς ἴῃ ὑμ κόσμος, Βῖποο ἰΐ 
8. ΘαΌΔΙΪΥ ΔΡΡῚ 64 Ὁ1]6 ἰο ΟἸγβι 188 (ΘΟΠΙΥΔΥΥ ἰο 
Ἠαιϊμοῦ). Το ΑῬοβί θ᾽ 8 ἀθδί κι 88 πιδη  Γ 50} 
ἰ0 δον (86 ὈΠΙΥΟΣΒΔΙΙΥ οὗὨἨ πὸ ῥγορὶεἰδιΐοῃ, ἴῃ 
180 πιοϑὶ διῃρμδίϊο ἸΠΔΏΠΟΥ, δηὰ τἱϊμβουΐ ΔῺΥ 
ὀχοορίίΐοα. Τὰ ΐβ ΤΟ ΘΥΒ ΔΕΥ͂ 8πα ΟΥΘΡῪ ᾿ἰπϊα- 
οΒ ἰαδάἀηϊ αὶ Ὁ]Ϊθ.Ύ ο πιυδὶ ποί οχοορὶ νἱτἢ 
Οαϊνίη ἰδ γεργοδοβ, Ὀθοϑυδο οἵ ρῥγοαοειπαίΐοη : 
ει ἷθ γταῖίμονς ἰδ ἀουδὶΘ αἀδογείμνε αδεοίμίιπι 
ὙΒίοΝ 15 βοτο οχοϊυ θα. ΝΙ ΘΙ ΠΟΥ 18. 1ὑ δάπΐβδὶ- 
Ὀἱθ ἴο ἰαἴκθ κόσμος 85 δοοίοοία οἰεοίοτωπι Ρὲν ἰοίωπι 
πράμης ἀδρεέτδα (85 Βοὰθ 4068), ΠΟΡ ἰο οχρί δίῃ 
ἰς οὔ 16 δΒοδίμβθῃ ΟὨῪΥ (Οοουμπιοπίαδβ, Ογγι]]υ, 
Ἠοτπεαα, Βοϊον, Εἰ κ]}). Ι᾿ ΚΘ ΠΙΔΏΠΘΥ Ὑ6 
Ἰϑαϑὶ οὶ ἐπῖηκς ΟἿΪΥ οὗ ἰμ0 Δροβί]θ᾽ Β δρο, Ὀαὶ 
Ῥαῖμοῦ οἵ {0 ἐοίΔ}} οὗἨὨ υπροϊϊονίηρσ τηδηκίηὰ ἴῃ 
οηοραὶ (βροηον, ΡῬδυϊυβ, ἀο οί!ξο, υυἱδοῖτο, ὅΔῃ- 
ἄεν, Νοδηάοσς, Ὀυβιογαάϊοοὶς, Πα 867). ΑΔ ἴῃ οἷ. 
ἱ, 7, 16 ποτὶς οὔἨ Ομγίβὶ οχίϑῃὰβ ἰο αἰ ἐλ 8ὶπὲ 
οἵ Ηἰδ ρεορὶς, βο ἱξ οχίθπαβ ἤθγὸ ἰο {80 88 οὔ (890 
τλοΐίς ωονϊὰ, πιιουϊ αἰδιηκυϊδ πα Ὀοίπθϑη 
ϑοδἰθιρογδῆθοιδ δηὰ δβιισοοδδῖγο Κοθ γί 018 

Ι1. 1-2. 4δ 

ΒΡ ΘΕΡΓ ΒΟ ΥΩΒΙ ΔΕ), ΟΥΓ Βηάϊηρ ΒόΤΘ ΔΩΥ͂ γ6- 
ἜΥΘΏ66 ἴο (6 αἰογοοο Ὀοὶ 66 δυβείεπίϊα δᾶ 

ἐἴδεαοία. ΤῊ ἷδ ΓΟ 6ΓΒ ἱ{ 8180 μουθου  οἷθᾶν (μδὲ 
8110 Ομ τῖϑυ ἰβ ἰῃ9 Ῥαγδοϊοίθ οὗ οϊϊουὶης ῥϑηΐ- 
ἰοηὺ ΟΠ γἰβίϊ 8 ΟὨΪΥ, ΗΪ5 ργορ ἰδίου 88 τοβρϑοὶ 
ἰο, 8ηα 18 Βυδοίοηί [Ὁ 81} θη ἴῃ σΌΠΟΓΔ]. Ἐδο 
Ϊάφ8. οὗ παράκλητος ἰδ, ἱπογοΐογοα, ποὶ ψὶᾶάον ἐδ 
δηὰ ἱποϊιιϊπς ἱλασμὸς, ἃ8 ΒΘἀ6 ΒΌΡΡΟΒ68 [“΄σάοο- 
εαίππι λαδέπιι αρμά ραίγετη φι ἱπίεγρείίαί »γο ποδὶδ 
εἰ »τορίίζμπι ἐπὶ ας »ίαξαίιπι ρερσαίἰ8 ποδίτὶδ τεῦ- 
ἀϊ." --Μ.}1} οΥ, υἱοέ σετδα, ἱλασμὸς ἰἴΒ ποί [89 
ΜΟΥ 1468 ἱποϊυάϊπρ παράκλητος (ἀς Ἦ οἰΐο, Εἰοκ- 
Ιΐ, Βτουμπιθηῃ) ; {86 ἔνγο ἰᾶθ88 ΓΘ Υϑί με. οὐοτάϊ- 
πδίθ, γεί 8ὸ ἐμαὶ παράκλητος ῬγΘ- ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἱλασμὸς; 
ΘΟ το μ88 τηδάθ ἃ ῥγορίτἱδϊίοη δι δ οἰοηὶ ἴῸΣ 4}} 
ἴθ. Ηο ὦ Ηπι86]} ἰῃ6 ῥτορὶτἰδίΐου, δα σουϊὰ 
ἔδϊῃ ΔΡΡΘδὺ Ὀθίοτθ (86 ΕΔΙΠΘΡ 88 186 Ῥδζβϑοϊοῖθ οἴ 
Δ} πιοῃ. Τθοσς τὸ πὸ αἰ ἴθγθην ραγίβ οὗ (89 
ΒοἀδοιμογΒ ὙΟΥΚ, οδοῖ μβανίηρ ᾿(Β στο] τποάθ οἴ 
δαοίίοη δῃὰ οἴἶοοιί, θα οὗὨ σΘουγδα ἰῃ δὴ οἰ ἢ ΐ68)] 1176- 
ΒΡ ΘΣΘ. ᾿ 

- ὨΟΟΤΕΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Τλε γροπίΐεγϑ οΥΓἹ Ολτιαπὲϊν. 
βγβίθπιβ Ὑδίοι, 19 ῬοΙδα  δηἶβηι, ἀο ποί Βοος 

Ἰοᾶχο ἐπὸ παοεδεὶίγ (ἐάν τις ἁμάρτῃ οὐ |ἴκο Μαπὶ- 
ομαοίβιαῃ τὴ 118 πα δηιοπίαὶ ἀυδ]ΐϑιη, ἀθὴν {89 
»οεδιδιϊιίψ (ἵνα μὴ ἁμάρτητε) ο τεαεπιρίίον, ᾿ (Ἀ6 
αιοδίϊοι ὈΘΆΓΒ ὁ 86 ΟὈ]θοῖ5 οὗ γοἀοιηρίζον, δια 
Βγβίθιῃιϑ ὙΔΊοΝ, κὸ ΕΒ Ιοπΐδπι, ἀδὴν ἰμδ6 Φέυϊπεν 
(δίκαιον), οΥ ἴῃὰ (89 ορροβίϊθ 6886, πὸ Θοοοίΐδπι, 
πς λωπιαηδέψ (Ἰησοῦν) οὗ ἰδ0 Βοάθοπιογ, ἱζ (9 
αὐυοδίϊοη ὈΘΟΥΒ ΟἹ ἰδ δωῤ,εοί οὗὐἠἨ γοάἀθιωηρίϊοι ; 
ΒΆΘΟΣ Βδυβίθιῃβ δγΘ ὙΠ0]}Υ ἔοτοῖχῃ ἰο ΟὨ τ βιἰδηὶγ. 

2. ΟΥΓ ΟἈτώί. 
α. ϑὲπίδεεηοες δυιὰ ΠΟΙ 685 18 ὑἰμ6 διηἀδιηλθηίδ) 

ἰγαὶϊί οὔ Ηιβ Βοίῃρ. Ηδ σϑαυΐγϑβ ποῖ Π 0 Ὑ 8} 6Χ- 
Ῥἰδιΐοῃ πὸρ (δ ἰοὶρ οὗ δὴ δαἀνοσαίο, Ὀὰυὶ Ηθ 
ΤΏ8 08 ἰῃ9 0π6 Δηὰ δΔοσογάϑ (Π6 ΟἸΠΘΥ. 

ὁ. Ηΐδ τοογτὰ οἡ δατίλ ἰδ ἱπάϊοαιοα Ὦγ ΗΪ8 Ὀοΐηκ 
ἱλασμὸς περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν----καὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 
Τολῖ8 ἐπ 1168, 

ὦ. ΑΒ ἢο ἰδ δίκαιος, ἀηἃ Φοοοταϊηρ ἰο 1 ΟὐοΣ. ἱ. 
80: σοφία----Θδικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρω- 
σις, 80 Ηοα 5 Ηἰμπιδο), 5ὸ ἔδβδσο ἰ8 οσχ βίης ἴῃ 
Ηΐπι, δ|8οὸ ἱλασμός; ἀπὰ Ὀοπῖάθ Ηΐπι δὰ πὶϊμβουὶ 
Ηἰπι ἔθ οΓο 18 πὸ ργορ (ἰδίου ΤῸΣ ΟἿΓ 5:8. 

β. ΑΒ δ ΟὨΪΥ ἰδ δίκαιος, δῃὰ 4}} πιϑὰ ἄδικοι, 
80 ἰξ 'ἰΒ Ηὁ ΟΪΥ νῆο 85 πηδθ δῃηᾶ ἀοθδ πιο ἃ 
ΡῬγορ ἐἰδιΐοη ἔοτ 8}} τηϑη ; 18 δ ΓΒ 86 ἈΠΙΥΘΣ- 
88} οὗἩ ἰδ 9 ΟὨ]Ὺ ἱλασμὸς. 

γ. Τὴὸ δἰοποιπθηΐ θοχίδηΐ σοϊαΐθϑ ἰο ὑπ6 ΒΒ 
ὙΠΊΘΝ υἱοϊαίθ ὑπ86 τηδ᾽θθί οὗὁἨ Ὗαοά, ἀϊδίυγ (86 
Βοϊΐῃοββ οὐὗὁἨ ἐμ οτὰονρ οὗ Ηἰβ Κίηράοιι, δηὰ ἃγὸ 
ι..6 ὑγοδυοὶϑ οὗ 8 ΘὨΩΥ ἰο κ..ὸ αἸογίουϑ ΟΠΘ, 80 
παὺ (Π6Υ. δγόυβο ὑπ0 σϑδοίζοη οὗ ἰΐ6 ὀργὴ; διὰ 
ἱμογοΐοτο, 86 ἀἰβίηρσιυϊδιοα ἤτοι καταλλαγῇ, το- 
σομοἰ ἰδιΐοι το ἢ ὈΘΔΓΒ ΟΣ. ΒΙΠΠΟΓΒ 8πα ογοδίοβ ἃ 
αϊδροεὶι οι, γεοοποήιαίίο, ἱλασμὸς ἰΒ ἴο Ὀ6 ἰακοῃ 
ἴῃ ἴ(Π9 86η86 οὗ δἰοῃθπιοηΐ, χορ (ἰδίΐοη [οΥΓ ΟΧΡ΄δ- 
(108 ὀαρίαίϊο, δια 85 τορχυϊαιίηῃς 8 αἰδίαγ θεὰ το8- 
υἱοϑδίρΡ. Ζχρίαζίοη γοηάθγα αὐϊοβοθηῦ {πὸ ὀργὴ 
τοὺ ϑεοῦ, ὙΒΟΤΘΔΒ ΓΘΟΟΠΟΙ  ᾿ δἰ 0 811] γ8 [8.6 ΘΠ Υ͂ 
οὗ πιῇ ἴῃ 18 ἁμαρτία, οἷ. ΝιιΣϑοῖι, ϑινδίεπι ᾧ 18ὅ. 

ὅ. Τπὸ εδοοί οὗἨ {μθ ἱλασμὸς 8 ἐμαί 6, οΒ6 
5:5 8.6 ΟΧρίδιθα, 6688608 ἰ0 ὈΘΙοΩρ ἰο (}9 κόσμος, 
θα: ποὶ ἱγγοδίϑυι ΟΪΥ, ΔῸΣ ὈΥ͂ ἃ Ρἢ γδῖσδὶ ὈΓΟΟΘΒ8, 
Ὀὰλ ΟἿΪΥ 88 8 χϑδὶ Ὀοχί πὶ δηα δβδιιρρογίιίης 
Τουπάαιίοπ, ου Ἡδὶσ τὸ ταῦϑὲ 8.6 ον βίδηᾶ, δηὰ 
Ῥτοόρτοβδ, ἴῃ οσάοσ ἐμαὶ ἰμ6 καταλλαγῇ ΙΔΔΥῪ Ομ 806, 
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δηὰ ἰπαΐ γ͵[ρ ἸΏΔΥῪ ὈΘΟΟΙῺΘ Ῥδγίβίκουβ ἱμοσοοῦ; ἴῃ 
ΟἿΓ εἰλίοαὶ ἀοΙΆΘΔΠΟΥ ΜῸ πιιϑὲ ἀο οὖν ραγί ὙΒ6ῃ- 
ΟΥ̓́ΟΡ ΟΟΟΆ510ὴ 8δπηἀὰ αἱ τὸ δοσάἀϑα 8, οὐδοῦ 1860 
6 51}8]}} 1086 {ἰἸ0 σγοιιπὰ οὗ Βα] γδίίου, {π6 Ὀορίη- 
Ὠΐης οὗ Ὀ]ΒΒΘ η 688, ἀπά 86 τοσορ ϊν ν ον [86 
Βδᾶπιθ. Βιυΐ ΟΣ Ῥαβϑῶρθ 8 δι] ϑηὲ 88 ἰοὸ {Π6 τηδῆ- 
ΠΟΥ ΒΟῪ 1ὑ 18 ἄοπο; δὐθπ {μ6 αἷμα (οἷ. ἱ. 7) 18 
Δ  ΠῪ Ῥγθ- Βα ρροβοά. ΝΙῸΣ ΙΔΑΥ̓ δὴ ᾿ἱπέουθῃσο γ6- 
Βροοίλ διδαί(μίίοπ Ὀ6 ἀγανγη ἸΤοτὶ (818 Ράββδρο, 
88. ΝΙ 280} (δ νδίεπι, Ὁ. 281) ᾿νὰ8 ἀοη6. 

η. Οσ δῦ 18 δη σοὶ ηΒ (116 ἱλασμός---- οὐ ἴῸΓ 
αἷί βἷτιδ δηῃὰ {116 δ ῃ8 οὗἉ αἰδ, ἀπά ζὉΣ 4]}} αζοβ δηὰ 
ἐοῃογαιίοηβ; ΗΐΒ αἰοποπιθηὺ 18 Ῥοσιωδηθῃΐ ἱπ 118 
ΟΡογαιΐθη688. Νοὶ ΟἿΪΥ 1ἢ 8 6 ΏΘΓΑΙ ΔΥ, Ὀὰύὶ {16 
᾿πάἰνι 8], ΘΥΟΤΥ ἱπαϊ νι 8], ἰ8 (6 οὈ͵οοὶ οὗ οχ- 
Ῥἱαἰΐοη 8π4 γοσυποϊ!ϊατοη, 1118 Ραββα ὑδδοὶιο8 
1π6 Ῥτοαοβιϊπαίϊοη οὗὨ ἰδῸ 8] γαίἱοὴ οὗ 6]} σβθῃ. 

ο. Ἠΐδ τοοτὰ ἐπ ἀδαυοη 18. ἰμαϊςσαιοα ὈΥ παράκλη- 
τος πρὸς τὸν πατέρα; ὙἘϊΘὮ ἱπιροτχίδ, 

α. Τμαῖ ᾿ὑ ΘΟΏΘΟΓΏΒ 8 ἸνΟΥΪς ΔΙΟΥ ΠΠ18 ΘΠΊΣΒΏΟΘ 
ἱπίο ΗΒ οὐ ζί 8] φΊΟΣΥ, σΟμΒΘΑ ΘΠ {ὑπαὶ ἰὴ 
16 ρ]ογὶ δεὰ Ηράδοιηθῦ ἀ068 ΤῸΓ 8 ἰπ Ὠρανοη; ΗΘ 
ἶβ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ ἀϊδίογιίσαί ῬΘΥΒΟΝ δηὰ ῬΟΥΤΟΣ, ὙΒΟ86 
ἑηδασδηοδα 18 7610 ΓῸΓ σα πίιγ165, κὸ ΤΠ δη ἃ 18 
τοϊοσηχαίίοπ, δηα ἴμὸ Οὐ ο 8 τι ἐπ οἷν οἰν ζ- 
(ἴοπ, Ὀυὶ Ηδ ἰβ5. 8} οὐ. {ἰυΐησ Ῥέγδοὴ ΔΌΟΥΘ, δ δἱ 
186 δδπὶθ ἰἴτὴ6 ἴῃ (ἢ. 6 ̓νοΣ] 8 Βἰβίουυ. 

β. Φε8ὺ5, 86 ΟὨ τ ϑι, 18. σοηΒοα  ΘΏΓΠΥ ἐμ6. ΡαΤα- 
οἰοίθ, ποὺ ΟἿΪΥῪ 85 ἰο ΗΠ19 ὨΙΎ 6, ΟΥ 88 (0 Ηἰ5 δυ- 
τηϑη πδίισο, Ὀυ  ἰῃ Ηἰβ Ὠἱνὶμ6-  πιδὴ ῬΡΟΓΒΟῚ ἴῃ 
ἐϊ8 ἸΟΥΤΥ τυ (9 ΕΔΙΊΠΟΥ. 

γ. ΤῊΙΒ ΟΥ̓Κ ΘΟΠΘΟΓῺΒ ΟΌΓ 664 οὗ ΒΕ6ΙΡ Σοιηδίη- 
ἱπῷ δ΄ΌΟΣ οὐγ οχρίδίίοη δηὰ γοοηοϊ]ϊαϊϊοη οθοοιοα 
ὈΥγ Ηἱΐπὶ οἱ οατί, 8] ἢ ποοᾶ οὗ ΒΟ6ῚΡ δοηδβίβίβθ ἴῃ 
οὐγ τοροδίρα βἰπηΐηρ πον, δηὰ {}16 δοῃβοαυθδὶ 
ῬΘΓΙΪ ὑμγθδίοηΐηρ ΔΏΘΥΝ ΟἿΣ 8114] σο]αίίοη ἰο αοὰ 
(886 ΕΔΙΠΟΥ οἰθοίοα Ὀγ Εἰπι; Η6 ἀ6βῖγο8 ““ἰο 68ῃ- 
οοἷ ἀρδίηῃ ἰδ οδοσὶβ οὗ Οὔσ δβίηβ οἡ οὔῦν τοίου 
ἰο ὅοἀ,᾽ (Ηοΐπιδηπ, ϑελγῥ δειοεῖδ 11,1, ». 6456), οῃ 
180 ΟὈ͵οοί οΥ̓͂ (λ18 ΟΣ, ἀγὸ ““ 6] ΘΥΟΥΒ δὲ}}} δἰ ἢ- 
πἰηρ ἴῃ ὑμποῖν γδ}κ ἴπ {86 Ἰχαι" (Ηα.Π6γ), δαὰ 
(δὲ τι ῖϊπουΐ ΔῺΥ ὀχοθρίίΐοῃ. 

ὃ. ΤἈ15 ψοσῖς οὗἨὨ ἰὴ οχαϊ θὰ Βϑάθοιημοσ 18 δὴ 
ἐπιεγοσδείοπ ἴον ΟὨγ  ϑιΐδπ5 Ὀοϊοησίης ἰο Ηΐπὶ ἴῃ 
ἔαϊτι; 1 5 8. 64] ΟΥ̓Κ οὔ ἰμ6 Ποτὰ, δἰποο Ηδ ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ 5:10 Π 0} τυδῖίδ ἴον (π6 οδδοίβ οὔ Ηἰΐδβ τϑοοποὶ- 
Ἰἰδίϊοη, Ὀυΐ 15 δοιγοῖν οπραροά ἰῃ ργοβϑίηρ Ηἰβ 
του τι πὸ ΕΔ ΒΟΥ, δὰ (δαὶ, 88. ἃ υοοσαζί οἰ 
ογαϊὲδ ἱπίεγοεδδῖο. ΟὟἿΥ Ῥάββαᾶχθο ὀχοϊυᾶθβ 4}} {89 
ἱπέθτοθδδι δ οὗ Βοιηδηΐδη, ἰμο8ο οὗ ἰμ0 Μ᾽ ταὶ 
ΜΑΓΥ, δηὰ οὗ 4}} ἰδ0 Ββαϊηΐβ, νῆο, 88 ΜὙΘ]] 88 
δι. Ζ20η, βἰδηὰ ἱπ ποοὰ οὗὨ ἰηἰθχγοοδβίοῃ. 5.66 
Οοηῇ. Αὐσ. ΧΧΙ͂,, 4»οἱ. ΧΧΙ. 10, Βαᾳ. ΕῸΣ ἐδ6 
δαὶ ΔΥῸ ποὶ ἀεργεοαίοτεξ, 811}} 1688 τορι ἰαίοτοξ, 
μέ ογεπί, πο ἰαπιέη ἱπυοσαπαϊΐ. Τὶ α'80 αἰδηλΐδϑοθα 
{π0 ““Π͵ἸΟΒΒΙΥ Βοηβιιουβ υἱονγ " οομπιραίοα ὈΥῪ Οδ]- 
Υἱπ ὙΠΘὴ 6 ΒΑΥΒ: ““πέπιδ ΟΥαδ46 ἜΥΤαΤΘ 608, φυὶ 
»αίτὶε σεπίδιις Οἠτίδίυπι αὐυνοίνωπί, υὐ »γο ποδία ογοί;"" 
{16 ἐπίεγοοδείο ἷΒ ποὺ λωπιέδ, Βαϊ ἰΐ ἰθ θαυ }}} 
ἔλ18586 ἴο τοχασὰ ἐξ δ8. ΟἿΪΥ βυτθο] 168], 85 πόα ἐῃ- 
ἐεγργοίίοα (»}6Γ οδίεηδα πιεγί(α), 88 Βεᾶδ ἄοθϑ, ὁτ 
ΟἿΪΥ 88 80 σοῃεϊπυΐϊης οθοί οὗὨἩ (ἢ πΟΥΪΚ οἴ Σο- 
ἀοιηρέϊον σδοπδυμητηαι θα ὉΥ ΟὈγίδὲ ἰη Ηΐβ ἀοαὶ 
(Βδυπι χασίθη- Οσταδαθ), Ὀηίϊουπάοα ἰβ ἐμ υἱϑὺ 
οὗ Κὐδβι]η (ελτδερστβ, ὉῬΡ. 81, 192), νῆο υπᾶθν- 
δίδιιὰβ παράκλητος ἰο ἀθῃοῖθ (μ6 οἰθτηδὶ Ηϊρὶι- 
Ῥυϊοδί, γῆ ἀο068 ποῖ ῥταυ, Ὀπί, 85 ὑπ6 ΕΔΙΒΟΥ ΓῸΓ 
ἪΠἸ8Β βδῖκ ἰοῦθβ 4180 {080 Ὑμὸ Βο]ίοτο ἴῃ Ηΐτα, 
ἀΙΓΘΟΙ͂Υ οχοϊπθ8 ἱπίογοθδδίο, Ὀθοδυδο ὅηο. χνυὶΐ. 
20 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀεοργοοδίοβ ἐρωτᾷν πρὸς τὸν πατέρα 

περὶ ὑμῶν. Τὴο ἱπίογοθδβδίοι οὔὐἁὨἨ ἐμ Ῥαδγδοϊοίο, 
ὙΒίοΩ οοπίθιιρ᾽αίθβ {86 ρογίθοιοα οὐ ὈδΙΙοτοΥν 
δὰ (μοῖν ρυθβοσυδίϊοῃ ἴῃ ἐδ 9 ΘΟΙΏΒΕΪΡ, πυδὶ ὃ 
Ὑ6]1 αἰδιϊη συ δα ἔσγοτα ἐμ6 δϑϊκϊ ρ ἐπίογοθδδίοα 
οὗ {ῃ6 Ηἰς]-ῥσὶϑβί, τ σὰ σομ οι ]δίδβ ἰδ 86- 
οορίδῃοο οὗ (86 ϑβοῃβπὶρ, οἷ., ζϑηκο ὁπ Φ08ὴ χυὶ, 
26, ͵ο]. 4, Ρ. 848, η. 16. [ἀθτγιηδα οαϊίου, ΜΊ, 

8. ΟΥ̓ Ολνιδιϊαηα. ᾿ 
α. δηλ] 985 σοπίϊμ1 68 ΘΥΘῚ ἴῃ (80 πιοδὲ 8(- 

τυδησοα ΟἸιτ βίῃ, δηὰ τηδηΐϊ βία ἰἰ86 17 ἰὼ (ἢ9 
οομϑβίδπῦ ΓΘΟΌΓΓΘΠΟΘΘ Οὗ ΡΔΓ(ΙΟΌΔΙ δ ἢ 8. 

ὃ. 7Ζλε τσαηΐατε ἀσαΐπδί εἴπ, ΒΟ ΘΥΘΥ, 8 ΘΆΤΠ ΘΒ 
ἰηβιϑίοἃ ὑροῦβ. Φοδλη ἀοοθβ ποὶ Β8Ὺ ἩΒΟΙΒοΥ ἰΐ ἰδ 
ῬΟΒΒ1Ό]6 (0 ἃ ὈΘΙΐοΥΟΣ ποί ἰ0 8ῖῃ ; ΠΟΡ ἀ068 δ ΒΥ 
{δὲ ΒΘ πιωδί δ'η ((αἰνίπ: ““παᾶπι ἤεγὶ ποὴ, ροίεεϊ, 
φμὶπ ρεξοοπιι8᾽)), θὰ ἀοιημδηὰβ ἐμδὲὶ ΟἸχ δι ϊδῃ8 
801 δἰγίνθ ποῖ ἰο δοπῃΐϊΐ βὶπ. Τὴ ΑΡοβί]θ᾽ 8 
ἴονο οὗὁἨ [86 Ομυτοὶι {τεκνέα μου) οοῃβίγδίῃβ μἷπὶ ἰο 
σατο ὑπο ποῖ ἰ0 δι, Ὀθσαυδα {πο890 Ἢ βίῃ ποῖ, 
6 ὑπ ΘΙΆΒΟ] γ68, (τηρεῖ ἑαυτὸν, οἰ. δ, 18) ῬΓΟΒΟΥΥΘ 
(οἷν Βοηβὶρ ἱία ἀοα δηὰ ἐδιεῖὶγν σοχοηογαίϊοι 
(οἈ. ἐϊ1, θ6. 9). Ηδ νυἱϑῖνβ βίῃ 88 τωδῃ᾽ Β συΐῃ δηὰ 
ὉΠ Δ] Π 688. 

ς. ἴδ ΟἸγ βι8η Τοαυΐτοβ 0 ΟΥΔΟΣ λιμπση [η6- 
αἰδίοσ, οσ ῥσὶθδί ; 8 [88 Ὀδοοῖῶθ βρίτιζιδὶ Ηἰπι- 
8617, δῃὰ πο ἸΟΏΖΟΓΙ ΒΘΟΌΪΑΓ, ΒἰΤΏΒ6ΙΓ 8 ῥχγὶοβὶ διὰ 
ποί 8 Ἰαγῃδηῆ. Τῃ:686 δη 1 {Π6868 γδηΐδὰ (0 (Π 086 
Ο ᾿ἶνγο ἴῃ ἔδιὶ ἴῃ ΟἸσίδὲ ἰμ6 Ἐθάδοπιοσ, ἀὸ 
ΘΥΟΓΥ͂ (μπΐπρς ἰβτουσὶ Ηΐπὶ δπὰ ἴον ΗΪ8 βδῖκο, δδὰ 
ΤΘΙ͂ΟΣ ΘΥΘΣῪ ἰδίῃ (0 Ηλμ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

δίῃ βῃουϊὰ ποῖ Ὀο ἀοηῃϊοά, Ὀιυὶ ζουμὶ δαὰ οου- 
αυογοὰ, ὅ6οὶς τ} Φ68ὺ08 (Π0 3]]6088 ΟἿΘ [ὉΓ 
ἔσυρ υτη ξὺν ἴῃ ἴ86 Κπον]θάζα ΟΥ̓ (ΠΥ βἷῃ, διὰ 
(βου νι} ὅπαὰ νὰ Ηΐπὰ ὑπὸ σίσῃν οουγδζο ἰο 
ΟΥ̓́ΘΓΘΟΙΩΘ ἰδῪ δἷῃ. ΑΒ ἰδγ μογοθρίΐοῃ οἵ δίῃ 
ἔτονγβ ΤῸ Κθ6ῃ, {δ γ ΒΘΏΒ᾽ Ὀ1Π1ΓῪ ουθὰ οὗὨ {δ πιοϑὲ 
βοογοί δῃὰ τηοϑὲ ὑσὶ δίηρ δὶ ἸΏΟΤΟ δουΐὶθ δηὰ ἀεἰϊ- 
οδίθ, ὑλ} ΒΟΓΓΟῪ [ὉΓ δ'ῃ:. ΙΟΓΘ Ὀχοίουμπά, (ἢ 
ΤΉΚΕΙ τ 10 τΊΟΓῸ ἀοδροσδίαθ, 80 (δ γ μογοδρίϊοῃ 
οὗ ἰδο βαυϊουσβ ᾿ἰἴο δηὰ τοσὶς ὙΝ1}1 δἷβο 51Ὸ}Ὲ 
ΙΏΟΤΟ Κοθα, ἱπγ πους οὗ οὐ Β 8ι}}}] βτ.4]} τοίοθ 
ΙΔΟΣΘ δοῦίθ, {μ γ ΟΥ ΟΥ̓́Θ ὑμ6 Οἰοδη δίῃ κα ΡΟΣ οἱ 
Ηἰβ ποσὰ διὰ νοῦὶς ᾿οσο ῥγχοίουπά, ἰδ6 Γοργὰ 8 
ΥὙἹΟΙΟΣΥ ΟΥ̓́Ρ ἴπΠ600 δηὰ ἐδγ ἰσϊαρ τἱϊ Ηΐπὶ 
Ἰ00ΓῸ οοΥίδῖθ. ΑἸΙδουρῆ δ πδὴ βδπο οὶ γ εἰ πιβο]ΐ, 
δο 8ι1}} αἷπβ. 10 ἰδ 7168ὺὰ8 Ογὶβί, ὑμὸ ΒἸχδίθου, 
ἷπ Ηἰΐδβ ΖΊΟΣΥ, το ῬΓΔΥΒ ΟΣ {86 7Δ]16ῃ., ἴῸΣ δὴ πῷ-. 
τἰχμίθουβ πουϊὰ, ὑμαὺ οδηποὶ ἔοσχὶγο δηὰ ἰοσξεὶ 
ΔῺΥ ἰδίηρ ἰμδὲ Ἰυᾶρεβ δπὰ δομπάθιωμβ. 7} 
ἀεηιαπα ποῖ ἰο δὶπ 18 ποὲ ἀσγνοϊὰ οὗἨἁ οοπεοίαίίον, ἰΐ 
ἯὙ90 ἀο δἷπι ; Ὀαὶ Βα ΟὨΪΥ ἐμαὶ δἰσγίνοδ ἰ0 βδιϑίυ (89 
ἀδιηδηὰ ν}} Ὀ6 δαϊϊδᾶθαὰ πὶ 6 οοπβοϊδίίοῃ. 
Νότος ἔογχοὶ (μδὺ Οσίδὶ 888 οχρὶδίοα κἰπ, δοὰ 
μαὺ 16 δὰ ἰο οχρίοίο 1ΐ, ἀπὰ ἐμοῦ τὴ]ν (ΔΚ ἃ δὲ" 
τίου Υἱονν οἵ δίῃ. 

Ασὐαυδῆλινβ:--- 721 λαδεε αἀὐνοοαΐω, ποὶὲ ἰὔπεγε, 
πὸ ρεγάαι οαὐϑαηι οοηεεδίοπϊδ ίμω. δὲ οπῖπ αἱ 
φιαπάο ἐπ λαὸ υἱία οοπυπί ἐξ δὲ λοιπὸ ἀϊετία ἰπυπ 
ἐὲ ποη »εγίξ, σοπιηι δ 6 υεγδο εἰ ρεγίίωγιιε ε 3" 
ΚΌΤΕΚΕ:-Ἶ 6 σἰρἰθοῦβηοβα οὗ 96δὺ8 Ομ τσὶ 

δ Οοῃ ΟἿΣ ἰάο; 70 ἐδ9 στἱσιίθουδιηϑαβ οἵ Θοὰ ἰδ 
ΟΌΓΒ ἴῃ 9766 ΟὨσἑδὶ.---ἰὶ 8. ἃ οογίδίη ζδοί, (δὲ 
ἰοῦ δυί 8 ραστί οὔ ἐμ που]Ἱὰ : 1θϑὲ ρόγοθδδοο (ΒΥ 
μοοτὶ ταΐρηῦ ἀοοοῖγο ὑἰμ60 διὰ βαγ: “Ἴμο "Κοτὰ 
ἀϊοά ἴον δείεν διιὰ Ῥαιΐ---οί 0 »η6᾽ . 

ΒΤΑΒΚΕ:---ΤόδοΒοτ. δθου]ὰ ἀρθ6] σὶϊὰ ἰδὲ 
ΒΦΆΣΟΙΒ 88 8 ἔδίθμοσ ἀθα]δ τι εἷδ οἰἑ]άγοι; ὑαὶ 
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{θη {πὸ ΠΕΔΓΟΤΒ βῃουϊὰ 580 ἀθπηθδῃ {ΠιθΙηΒ0 }| γ 98 
{πὶ 8161} ἃ ΘΟΊΓΒ6 18 ΡΟΒΒ10]9.---Ἰ ΠΟΒΟ ΒΟΥΥΘΒ [86 
Ομυγοὶ οὗὨἨ ΟΒγίδι τυῖ ἢ [8 τυϊιίηρβ, διουϊὰ οχὰ- 
ταΐηθ ἢἰπ156]7 ἃ8 ἰο (Π8 πιοίῖγο νν ἢ Ρῥτοταρίβ εἶτα; 
6 4068 υπϊΐο Ἡἱ1 (16 τηοὐνο οὐὗὁὨ δι} ἰ το ΟΥ 

δογοίουβΏ 688, 1 8 δὶ ἰο δἷτα δι ΕΥ̓ ἢΪ8 ταοίΐγο 
8 ΓΟΔΪῪ δηα ἰγυ]γ 86 “ἴΟΥΥ οὗ αοά, δπὰ μο ἀο- 
δἶγϑϑ 0 τλδῖκο μἷ8 αἰ τι υϑοίι] ἰο τηθῃ, ἱΐ 18. νγορ]]- 
Ρἰοδβίηρ ἰο Θοά.---Β) οϑβϑὰ οοηβοϊαϊϊοπ ἢ ΟἸγὶϑί 18 
ουῦ δαγοσαίο δπα βροϊκοϑιηδῃ, 0 ἢ 85 (Δ Ί.6 ἢ ΟΌΡ 
οὔυ80 ἴῃ δπὰ ; Ἐα)]οΐοθ, γ0 ἐοτηρίοα οὨδ68! {δ 6 Γ0 
δ ΒΟ ἀΔηρῸΥ. ΟἿΓ αν] ΟἿΣ ο᾽δῖ 5 ΗΪβ σἱ ζὶ.--- 
ἨΣΟΒΧΕΒ:--Τ 6 ΟΠ γί ϑιδη Ῥγουχίδο8 οὗ ζ:γΓδ00 

δ ΒΟΥ δηὰ ποί ἀοδίκηοα ἰο δροί ἱα] θη 688: ὑπ 0 Ὺ 
81Ὸ ποῖ ρίγθῃ ἰ0 σᾶΓ 685 δΔηι μαγάθηθα ΒΙΠΏΘΥΒ, 
Ὀαϊ ἰο ϑογγον-δισίσίκζοα, σοπίγὶϊο δηὰ ροιϊοης 
ΒΏΠΟΓΒ. --Ή ΓῸ 15 ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ἰδυχαι ΟΕ τ ἶδι᾽ 8 ̓πΐθυ- 
οὐϑϑίου ἴον Ηἰβ ροορῖὶθ. [ὑ 18 οὗὨ ἰηβηΐΐο σάϊὰθ 
Ὀοΐογο αοα, Ὀοσαυδο ἰὺ 18 ἰὸ ἱπξοτορβϑίοη οὗ {ῃ6 
Βἰχιίθου, οὗὁἨ 180 ροτγίϑοι Υ Ηοὶγ Οηθ, Ὑᾷο πιϑῪ 
ἄδγο 0 ἰαϊογοθάθ πὶ ἀοά. 
[Ὑβάνμεμ, 4.8ΒΡ.:--ο ΟἸ τἰβὶ γ858 βαοὶ δὴ ΗΒ 

Βίβδδορ, ἰδαὺ Η 6, ὁμοθ οἴἶδετίης Ηἰπι86]7, νγὰ8 δ7- 
βοϊθηὶ ὈΥ οη6 οἴιπίου οὔ Ηἰβ Ὀ]οοά ἰο Δ 0118} βίῃ 
αηίο ἴῃ 9 γον] 5 οηἃ. Ητ νγἃ8 80 ρογίϑοι ἃ Ῥυϊϑϑί, 
{μ8ὲ ὈΥ ο.68 οδ]αἰίου δ ρυγρχοὰ δὴ ἰηδηΐίο Π6ΔΡ οὗ 
8118, ἰδ υἱ ρ᾽ 8 ΘΑΒΥ δη τοδαγ ΤΟΙ ΘΑΥ ἴοΓ α]] βίη- 
Ὧ6Γ5, (Παὶ ΗἸ58 ΟἹ βδοσίδοο βίιουϊὰ βυ!οο υπϊο δὶ] 
τλθὴ ἰδαί που]α ποὺ 80" {6 π|801γ068 ΘΠ ΟΣὮΥ, 
δη Ηο ἰοοῖ υπῖο Ηἰπι56}7 ποὺ ΟὨἿΪΥ ὑπ οῖγ δ η8, ἐμαί 
ἸΏΔΗΥ͂ ΥγΟΔΥ5 ὈοΌτΘ γοτγὸ ἀοδἀ δπὰ ρυΐ ἰμοὶν ἰγαβὶ 
ἴη Ηΐπι, Ὀὰαΐ αἷδοὸ ὑπὸ βἰῃβ οὔ ὑμοϑο, ἰδαὺ απ] ΗῚ8 
οοπϊης δραΐπ, 8μου ὰ ὑγογ Ὀοιὶονθ ΗΪ8 5056). 
80 ἰδὲ ΠΟῪ γ7χὸ ΠΙΔῪ ἰοΟΙΚ [707 Ποπο Οἶμον Ῥυγίοδβί 
ΟΥ̓ δδουίθοο ἰο ἰδῖκθ ΔΎΔΥ οὐν δίῃβ, Ὀὰκΐ ΟὨΪΥ Ἠΐηὶ 
δηὲ Ηἰβ βαογίδοθιυ Απὰ 88 Ηθ ἀγίηῃρ ομθθ γγὙὲΔ8 
οἴἶογρά ἴογ 411, 80, 88 πιιοὶι ἃ8 ρογίδὶ ποὰ ἰο Ηϊμ, 
Ηο ἰοοῖκς 411 πη} Β βἰπβ υπίο Ηἰπλ561{."--Μ.]. 
[Ὀπὐποη ΗΟΜΙ11ΕΒ :---"4}} πο ἅτὸ α06᾽Β οΥολ- 

ἴοι δηὰ παρα, δπὰ δρὸ τεάθοιηοα ὈΥ Ομ ἰβι." -- Μ.] 
[ΒΕΤΕΒΙΡΟΕ :---τ ΕΓ ΔΏΥ Τ᾿ Β 5|π8 Ὁ6 ποῦ ΡΔΓ- 

ἀοηοά---ἰξ 15 ποῖ 70 νηὶ οὗ Βυ ΠἸ ΟἴΘΠΟΥ ἰπ ΟἸ ΓΙδὶ Β 
δυοτίη χα, Ὀὰὺ ὈΥ τ άβϑοτι οὗἉ ἷ8 ΟΥΤ ΟὈΒΕΪΠΔΟΥ͂ ΟΥ̓ 
ποξίίχοπσο ἱπ ποὶ ρΡογίογπιίπς (ἰϊ0 σομαϊιϊο 8 ΓΘ- 
υϊγοά ἴον Δρρ᾽ γίηρς [9 βυδονγί 8 οὗἨ ἰ.)6 Ὠιιθηδῃ 
πδίασο ἴῃ ΟἸγὶδέ ἀπίο 18 οὐ ρδυουἶαν ΡΟΓΒΟΏ. 
Ἐὸν βοοΐϊης ἰμαΐ ἐμαὶ ἀθαι, νυ 1 ἢ τγ88 ἐμτοδίοηθα 
(0 811 τιδηΚίὶ πὰ ἱπ ἰμ6 ὅτϑι Αἄδηι, νγχ8ἃ8 ὑπ θυοηθ 
Ὀγίῃο γ8ο]9 πδίαγο οὗ τπδὴ ἰπ (μ6 Βοσοπὰ ; ἤΘμ6Θ 
811 ρασίἰουϊδὺ ῬογΒΟῚ.8 ΘΟ ΡΥ Θμἀθα ΠΟΥ ἰΠδὶ 
ΕδΏΘΓΑΙ πδίυγο, 8.Θ ΘΔΡΘΌ]6 οἵ τοσοϊνὶπρ ἐἰ6 Ὀ0- 
ἀοδϊ οΥ (089 ϑβυδογίηρθ, ἰζ ΒΟΥ Μ1}} θυ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴδοῖι τί ἢ 1} ἰο {Βοτλβοὶνοϑ."---Μ.]. 
[ΒΑΒΒΟΥ:---. Τ΄ε τολοὶς ιτοοτία ἷβ ᾿ΘΥΘ τηθῃ- 

οποὰ ἴῃ οοπίσδαά δι ϊποιΐοη ἔσομαι 8411 ΟὨν ϑι δὴ 8 ἰοὸ 
πίοι 51. Φο δροδικοία ἰπ (818 ὈΪ]δοθ: ὑμδὶ ἐλδ 
τυλοῖς ιοοτὶα οὗ ΠΟ 6 Βαγ8 Ὀοϊοτ, ὑπαὶ 1ὑ “Ἰἰοι ἢ 
ἰη νἱοκοάποβα.᾽ 6. δ, 190. [ἢ {μ18 δηὰ ἴῃ υδγὶ- 

οὐ ΟἾΒ6Ρ ὈΪδ668, γγΠ|6ΓὙ0 7688 18 04110ἃ {6 ΒΑΥΪΟΌΣ 
οὗ μ6 νον], (μΒδὺ (16 ποχ]ά, δοοοχαϊηρς ἰο 1.8. ΟΥ- 
Αἀἰπαρνυ δοσορίδιϊοη, δῃἃ 88 ΘΥ̓ΘΥΎ τ8ὴ ψου]Ἱὰ ἐδ]ὶκο 
ἰϊ δὶ ἄγϑί βοασίῃρ, ἀοι] δ᾽ ζηὶγ [λ9 ψγ 016 σοϊμτηυ- 
ὨΪΓῪ οὗ πιϑη κί πη, σοι ΓΘ πα ἰ πᾷς ΤΘῈ οὗ 41} δον 
διὰ αὐλ] 1168, χοοὰ δηἃ ὈδΔά, Ὀο᾽ονοΣ8 πὰ ἱπῆ- 
ἄἀθ]8; ποῖ, ἴῃ ἃ ΠΟῪ ὑπυδ0.8] Β86180, ΒΗΥ͂ 806018)] 
τοϑίσαϊποα που]ὰ οὗ βοπηα ῬΟΥΒΟΏΒ, ΡΟΣ ΟΌΪΑΥΪΥ 
τορασγάοα οὗ ᾳυδ)ᾷοα, νν}}}, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, 68 51}}7 8Ρ- 
ῬΘΆΓ ἴο ἶτα, 0 Β..81}, πιϊμβουῦ φσουάϊσο οΥ 
ΡανιἰαἸιίγ, διίθημα ἰο 116 σδοπηηιοῃ 186 ἱμογθοῦ ἱπ 
ϑοτὶρίαγο, ΘΒρΘΟΙ ἢν ἴῃ δι. Φομ πη, πὸ τοδὶ ἔσο- 
ἀΌΘΏΛΥ ΔΡΡΙ Θὰ 1 88 ἰ0 {ι18, δὸ 0 οΟἶΒοῦ 68808 ΟΣ 
τηϑίο18.᾽"--Μ.]. 

ΝΕΑΝΡΕΒ:---  Βαὺ ΠΟῪ 168 ἐμ6 Ῥγδοίϊο8] βἷς- 
ΪἤσθΠΟΘ οὗ (8 ἐτγαΐ, (μ8ὲ ΟὨγνἰδβὲ, (89 ΗοΙγ, 18 
ΟἿΥ οὐ - δ ἀΐης Αἀγοοδίο σῖὰ {πο ΕΔ μου ἢ Τὸ 
(18 ΡῬογροίαδὶ πιραϊδιΐοη ἱμγοῦσῃ ἐμὸ ᾿ἰνίης 
Ομείδι, ἰο Ηἰβ δυο -δυϊ ἀΐηρ ρυἱοϑι οοά ἔον ἰἰοθ9 
Μ0 ΔΓ6 Τοοοηο θα ἰο αοἀ ἱπτουρῃ Ηΐμπι, ΘΟΥΧΟο8- 
Ροπὰβ ὑπ6 οὐ σ- σοιιδι εἰ ρ ποϑὰ οὗ πιοάϊδίϊοη ἴῃ 
ὈΘΊ ονΟΥΒ, ὑμαῖν σοπϑίϑηῦ ἀοροπᾶάθμοθ ὍΡΟῚ ἐδ6 
Ῥυϊοϑίμβοοά οὗ ΟἸσὶθί, ἰπ απῖοι τα βοτὰ ΠΟΥ 
ΔΘ 8 βοπογϑίϊου οοπδβοογαίοθα ἰο αἀοά, ὕπαογ 
ΘΥ̓ΟΣΥ͂ οοϊίης οὗ δ8'η δῃηὰ Αγ Υ, πῃ 811 ὑπο οὶν 
ἰοαρίαἰΐοη8 δπὰ οοπβίοίθ, (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ δοουγοὶ}ν ἰσαδὶ 
ἴῃ ὑπο ὶν 1πα188010 Ὁ}]8 πίοι τ {ἢ 8 Ὠἱνῖηο δυ- 
8 ῬΦυβόπδρο, ὙὙἢὸ Ηἰπι80 7 88 76]1 4}} ἐμοῦ 
ὨΘΟΘΒΒ (168, δὰ 18 πρᾶν ἰο ἰἄθτα ἐπ ἐδ ἐπίλπηαὶθ 
Βυϊηραί ἢ οὗ Ρογίοοι ’Ιοσθ. Μογθϑουοσ, ἐμοῖσ τγ80]9 
ἰπτνατὰ δπὰ ουὐναγὰ Ομ τ ϑιϊδη 11, δοτίης 88 ἰὐ 
ἃἄοα8 ἔτγοπι [18 86η86 οὗ Θοπίζηυ δ) Ὡθθἃ οὗ τοάθιρ- 
ἰἶοπ, Ὑ}1}} ἰδ κ6 1.8 ομαγδοῖον ἔγοπι ἐμὶβ ουϑυ-Ο0}- 
υἱπυΐπα τλραϊαίϊοι οὗἨ ΟἾγτϑὶ, πὰ (μον οὐ ὁ0}- 
βοΐουβ σοπῃθοίζου ἐμβογο!.᾽᾽--Μ.]. 

[Υ8ξ. 1. Βυνυαν, ΨΦ0ΗηΝ: Τ8ο σόσκ οὗ οϑὺδ 
Ομτίδὶ δα δὴ ἀανοσαδίθ, οἰθδυὶγ οὀχρ]αἰποὰ δὰ 
ἰδυχοὶν ἱηρτουθᾶ, [ὋΣ 186 Ὀοποδί οὗ 811 θ᾽ ΘΟ ΎΟΣΘ. 
ΜδηΥ οαϊοπβ. 

ΟΗΛΕΆΝΟΟΚ, ΞΗΤΎΚΡΗΕΝ: 
Ομ γῖθί, ὙσΚΒ, 8, Ρ. 1. 

Ευχνξπ, Α.: ΟὨν διδεῖ (πο Απιϊάοὶθ ἰο Ῥγχο- 
ΒυτΑΡ οἢ δη ἀοδραὶρ. βοσιηουβ, 826. 

Ηοοε, . Ε.: 4688 Ομ σῖδὶ 16 Βἰχίθουϑ. 86 :- 
ΤΟ Ώ8, 807. 

νυν. 1. 2. ΟΒι:8"», Τ.: ϑβϑσμιοηβ, 2, ΡΡ. 261--386. 
Βονοϊδίϊοη οὗ ζτδοθ 0 ϑῃσουγαροιαθηῦ 0 δὶῃ. 
Το ζαϊ 8] Εσίοπά δἱ {86 ΔΓ οὗ πβίϊσὁ. 
ΟἿ γἾ8ι᾽ 5 δ νοσδύθϑ!ρ ἴῸΣ 81} ὑμο οἰἱοοί. 
Ομ θυ 8 αἰ θουΒη 088 ΟἿΪΥ αἰδομαγζοίμβ (86 

ΒΙΏΠΘΤ. 
186 δοί οὗἩ Ὀο]ονυίης 15 ποὺ ΟἿΌΣ σἰ σι θοῦ Βη 688. 
Ἑαὶ ἐμο ἔγαϊ! οὗ υπίοη. 
Ομ σῖβὲ δοπθ οὖσ Μογογ-ϑοδὲ. 
ΒΕΡΕΆΙΡΟΒ, ΒΡ.: Τ6 Ββαιϊϑδοί,οη οὗἨ ΟἸ τὶδὲ 

οΧχρίαἰμθά. ἤοσκα, 4. 162. 
᾿ ΓΈΡΡΌΕΤΙ ΒρΡ.: Τὴ δἰομθηιοηί οὗ Ομ τἶϑὲ. Ὁ 180. 

Τὸ [Ιηέογχοοβδίοι οἵ 

ρυππασαδ ιν σ΄ ςῷςᾺς ς΄ “ς΄ πο 

δ. Δίαγχ ο7 ἐλ6 ταἱὰ ἐπ ἰλε ἰσλέ. Οδεάϊδηοο ὁ ἐλ6 οοπιπιαηάπιοπίε 9. Οοα, δεροοϊα!ν δτγοίλογῖψ ἴοϑε. 

ΟΠΒΑΡΎΒᾺ ἴΠ. 8---11. 

3 

23 

Απᾶὰ ΒΟΙΘΌΥ τοὶ ἀὧο ΚΗΟῪ ὑδμαὺ τὸ ΚηοΝ Πἰπι, 1 τὸ Κοϑορ᾽ Βὶβ ΘοΙῃτηδη θη ΐ8. 
4 ΒΗ ἐδιδὲ βδῖιδ,4 1 Κπονό αἷπι, δηὰ Κοορϑίδι ποῦ 18 ΘΟΙΩΠΠΔΠἀϊηθη δ, 15 8 1ἴδν, δηὰ (δ 9 



ι-: ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΡ" 5ΟΗΝ. 

“2 ὺ Οἱ 

{τΌΓ 'βΒ πού ἱπ πω. Βαϊ σθο8ὸ Κοορϑίβ μΪ8 τογὰ, ἴῃ ᾿ΐπὶ γ Υ ΠΥ 15 [86 Ἰογα οὐ Θοὰ 
Ῥοτίοοίοαδ: ΠΒΟΓΘΡΥ ΚΗΟῪ ΜΝ ὑμαῦ το ατθ ἴῃ Βῖπ. Ηδ ὑμαὺ βαίἢ Β6 δϑίἀϑίῃ ἰμ ἢΐπι 
οπρὺ ΒΙΠηΒ6]  α͵80 80 ὑ0 ταὶς, θυθὴ 88 ἢ6 ψαϊκοά. Βυοίγοι," 1 Ὑγὶῦθ ὯῸ ὯΘΤ οοτ- 
τηδηὐτηθηῦ ππίο γοι, Ὀαὐ 8ῃ ο]4 δοτιμπιαπἀπηθηὺ πμΐοἢ γ6 δὰ ἔγοτα (86 Ὀορίπηίησ 
ΤᾺΟ οἷά οομημδπατηθηῦ 18 (16 πογὰ ψ πο γ6 μάνα δοαγὰ ἔγοιῃ (86 δδριπηίηρ" 
Αρδίη, ἃ ὨΘῊ ΘΟΙΙΙΠΔΠἀτηθηῦ 1 Ὑγὶΐθ ἀπίο γοῦ, τ ἈΙΘΙ ἐπϊηρ 18 ἔχὰθ ἴῃ Ἀΐπὶ δαὰ ἴῃ 8 

9. γου;"» Ὀϑοδῦβο {86 ἀδΥῖκ 688 18 ραβί,1" δη ἃ ἐμι6 ἔγὰθ ᾿ἰραῦ πον Βμϊποίῃ. Ηδ ἐδδὲ βδιὰ 
Ὁ Β6 ἴδ ἴῃ {86 Ἰρμύ, δῃηὰ μαίθιἢῃβ. 8 Ὀγοίμου, ἰ8 1012 ἀατίςηθβα ονθα ἀπὸ] ἡ. Ηθ (δδί 

Ἰονϑῦμβ ἰ8 Ὀσούμοὺ δϑὶ ἀθίῃ ἴῃ {86 Ἰιρῦ, δηὰ (μ6γρ 18. ποπθ οοοδβίοῃ οἱ βίη ϊηρ ἰὰ 
, Βπι.} Βαΐ Βα ἐπαὺ μαίϑι ἢ Ἀἷ8 Ὀγοῦμαγ ἰ8 ἴῃ ἀδγκηθββ, απ πὶ Κίς ἴῃ ἀδγίκπθββ, δὰ 

Κκδονοῦδ ποὺ τ ΙΓΠΘΓ Β6 ροΘῦμ, Ὀοοδῦβθ {Π|80}5 ἀλη 688 μα Ὀ] υἀοὰ ΗΒ 6γ68. 
γα 8. ἢ Θογῶκη: “Αῃά ΒΟΓΘΌΥ γγὸ ΚΠΟΥ ;᾽ (86 θιπρμδις ἀο κπον ἐπ Κ᾿ Υ. δυσροδίβ δῷ ἰάθα ἰσσοί χη ἄοτα ἐδο ἰαχί. 

[8 ἀογσηδῃ : ἴῃ! τὸ λαῦθ Κπόνσῃ Ὠΐπι.᾽ 11}: “ Ηατνο δια θὰ ἕο ἐμ18 πον)οὰρο." ὙΠ το Κπον ϑάρο α 
ΒΡΟΚ6Ω οἵ πεεγεῖν 88 Ῥγοδϑῃΐ, γν ὦ σκ ὦ. ὦΥ οἷ ὃ α [Β προ, ποῖ ἔγνωκα. 860 Φο8η’  ορίδίϊοα ραεείει.-- ΕΥ̓͂. 
ΥΥ. 18.146: οἱ. Πἰ. δ; ἱν. 16: 2 Φοδῃ ἱ., δηὰ ὮΘΓΒΠΥ οἰϑον)οτ."---Μ.]. 

8 (οὐ. Βίη. ΒαΘ φνλάξωμεν ἰοτ τηρῶμεν; ἩΔΐΟΙ ἰν, πόψογοτυ, εἰνθῃ δ νγ611. Ὑ8ὸ ζαΐαγο ὌΥ ὺ ΤΏ68:9 δυ{1 
1Ππ8 Αροβὶ]ο᾽ » ἰβουκδῖ. 

ὕοχδο 4. 4 Α. Β. Οοά. δι". Δ]. ἰηδοσῖ ὅτι Ὀαΐογο ἔγνωκα. 
ἰδ γγυ. 6.0: οἢ. ἱ. 6, ΟΓΥ ἘἘΡ᾿ ἈΝ. νι ὅτε, δα ἰπ οὮ. ἱ. 
ἴῺ οὔθ ΟἿΠΟΡ ὑ]δοο, οὗ. ἰν. 
ἔροια ἴμοτο. 
Ργοσδοῃίθά.-- 

Ζοδῃ ἈΦΆΒΗΙΥ ΘΙΡ]ΟΥ͂Θ {ἢ ογαΐξέο ἐπα ἐγοοία τὐἰτ [ἢ ἰπῖπ. 8 
,. 10, Το ογαξώ αγεοία νεῖ ἢ ὅτι οσσυγο ΟὨΪΥ͂ 

{|6 αἰ Πἔ σα] ἴο ἀπάοταίδηὰ γὴν ὅτι δῃου]ὰ μδνὸ Ὀδϑη ἐπιγοάπσοά ἢθτθ 
Κδίδοῦ : ὅτι 88 ΡΟΒΒΙΌΪΥ οπι ἐδ ὉΥ Ιαἴος ἐγβηδοσγί οἷα » Ὁ. δοοουπὶ οἵὨ {80 ἀἰ δῆσαι ἐγ ἐϊ 

Θοτίηδη: “1 λαῦὲ Κπονσῃ Ἦἰπι,᾽" ἔγν ὦ κα 800 ΔΌΟΥΟ ΟἹ Υ΄ 8, ποῖΘ 2-Μ.}. 
γάαστο ὅ. [6 ἀοτιηδη : ΚΤ δθςῃ δ ὁΠ6 ἴδ Ιοτϑ οὗ Θοὰ ἰ8 ἐγῸ]Υ ροσίοοϊϑά," 1116: “ὙΤΆΌΪΥ ἰὰ 1818 πρδὴ 861} [86 ἴοτο οἱ 

Ὅοθῃ ρΡογίοοϊοά.".---Μ. Θοὰ 
γε 6. 7 Ο. σοά. δίπ. ἰπδογὲ οὕτως ὑυϑΐοτο περιπατεῖν. ἸὭΟΥΘΊ 5 Το Τοδδο ὙὮΥ [ἐξ βῃοι]ᾶ δ ἐπβογίϑα, δἱΐ 

1 πῆς μὲ μδνὸ βοοιηθὰ διρογῆποῦδ [0 δοηθ. [1ἰ ἰθ πιδοϊτίης ἴῃ Α. Β. γυἷς.---Μ.} ΙΕ ταπάογε [9 ἐδουξὰὶ 
ΥΟΥΥ ΘΠ ΡΒ δες 

1809 οογγδεῖ γοδάϊης 
ασοο Ἰ. [8 Θοττθδα : “ Βεϊονεα" τ ἀδελφοί, Οεουπι, ΜΗ}, Ὑ εἰσι οἴη, ἰθ πο ϑαρροτέοᾶ; ἀ γα πη τοί ἰδ τοδηι οὶ! 

Α. Β. Ο. Οοά. ϑίη. ϑγγ, σα]ς. ΟτίοβΌ. ΒΘΠρο], 4]. ϑυδίδίη ἰξ.--- Μ.. 
[9 ἀογτιδη οὐδ 1ῃ9 ποσδ “ ἴσοῖὰ ἴδ9 Ὀσρίππίης,᾽ δὲ ὑπο εἰοβο οἵ ἔμ τοῖβδο. ΤῈὸ σογσοδροηάϊηρ ἀ π᾿ ἀρχῇ, 

, Ὁπλοα ὉΥ Α. Β. Ο. δ΄. 4]., αγὸ σβῃσθὶ]ϑὰ Ὀ᾽ 1δοῆπι., ΤΙβομβοπὰ., Βαΐίηι., Τμ616.---Μ.1. 
Ῥοώκεο δ. ἰοὺ μὲν, Β. 6. Οσά. δίη., αἰ μου ρ ἴη6 πιογὸ ΠΟ} γοδάϊης, ἰδ ὈοτοΣ δα μοπεςαῖθὰ ἐπ δῇ ἡ μῖν (λ.) 

σκιά ἰμδίοδά οἵ σκοτία ἷδὸ {86 πε μΐ οἵ δΔυϊμοῦν, δηὰ ἰδ οἶθαῦ δα ἰο [19 ἰΘἄΘ ΠΟΥ ΟΥ οτί σία ἴτοσι ἴδ9 
σορῖγδδί Ὀοΐνγθοῃ ἢ 6 ΘΟΟΠΟΙΙΥ͂ οὗ ἴδ ΟἹ δηὰ ΝοῪ Τεοιαηποηία. 

[ἀοσλδη : “' Ῥαβδϑίἢ δΔιΎΔΥ," π τ ἄγεται. Τμο Ρτγοθομὶ δῃου]ὰ ὈΥ δἰ] ταϑϑῶθ ὉΘ τοϊδίηοά. Ασγαδ : διγοδάγ, 
ἤδη, Ὀοίίον ἤδη ποιῦ.--- 

Ὕοτοο 9. ΠΣ Θοσίηδῃ : “ ΤῊςε ἀδσκηθθα," ἡ σκοτία, ὈοϊῺ ΒοΓΘ δπὰ δοῖον ίῃ γ. 11. ὙΠ οταϊδαίοη οὗ ἔδιο Ασέοϊο ἰὰ Ε Υ͂. 
οὐὔὐθοῦγοα (ἢ 66η860.--Μ,7. 

ὕόοτοο 10. ϑύιθβῃ : "Αἢ ΟἿἾΘΠΟ6 ᾽ ΟΓ “δία ὈΠΠ5-Ὀ]οοῖκ ἰς ποὲὶ πῃ Ὠἰτη."--Μ.1. 
ογθ9 11. [6 Θόγτηδη : " ἘΠ9 ἀρ ΚΉ 686 3)" “ Ὀροδῦνϑο ἐμοὶ ἀδυίκη δ" (ΒΕ. Υ.) 5 ῬΟΓΡΊΟΧΙΩΝ Θδηἃ διρ ίχιουθ, Ὀοέζοῦ τοδὶ 

δεν ΠΟΥ ΌΟΕΕΡΟΙ ΓΟ οΓζ, " ὈθΟΘΌδο δα ἀφείη θ88, ὅτι ἡ σκοτία. 

ἙἘἙΧΕΟΞΤΙΟΔΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

7λὲ Οοπηοείίοη. ΤῺΘ 0811] ἰο {μ6 οοπίοθβέ ὙΠῸ 
δίῃ οὐ {86 χτουῃάᾷ οὗ {δ ϑανίοιιγ᾽ 8 δηϊοοράφθηὶ 
Ῥτορ ἰαϊΐοι δηὰ ᾿Ἰδαϑίΐηρ ἱπίθσοθββίοη 'β σοπποϑοίοα 
τ {818 δοοίΐοπ οὗ 186 τᾶ Ρὶς οὗ (δ6 ἔσο ἱκηον- 
Ἰεάκοα οὗ δπὰ ἔθ] ονϑΐ νὶ ἢ αοά, 88 ἱπαὶ οὗ νἱΐα] 
ΕΣ ΒΟ ΔΉ: 800 ἩΒΟΙΝΟΡ ἰδοὺ ΓΣΘΟΔΙῚῪ αὶ (μ9 
ΟὈ͵θοὺ οὗ {86 ᾿Ὠ ΘΟ ΘΟΒΒΊοὴ. οὗἩὨ {Π6 Κ᾽ η16858 Οη9 τὶϊα 
Ηΐπὰ τδο 8 Τὐσῦ Το πιαΐα δεσωτίίαα ἀπὰ (ἢ 6 
ἰἰὰα (ποῦ του 86 ΑΡοβί]ο ἰοὸ βοΐ (μΐ8 βϑοίϊοῃῃ 
τ {86 κίνγθη ΤΔΡ 8 οὗἨ ἃ ἰσὰρ Ομνἰβιΐδη ἰπίο 
610690 οοπηθοίζοη ἩΪΓῈ ἐδ ἱπητη θα αίοὶν ργθοθάϊης 
δοοίΐοι οὗ {ἰμ6 δίοῃποιηθηΐ ἴῸΣ {86 58 οὗἉ ἐδμὸ τσλοίδ 
ΠΟΥ], δηὰ ὩΔΙΔΟΙΥ, 88 8 Πἰπῖς ἱπ (ἢ ομδΐῃ οὗ 
ἐβουχμίβ ἀοροπάϊηρ οἱ γ. ὅ.: ““Ἴδὲ αοἀ ἰβ 1ῖρμὶ.᾽» 
Ηἱβ οὈ͵εοοὺ 18 0 ὁχοὶἑθ ἃ βδ] αὐδυυ, ἸΏΟΣΔ] Βοσὶοιδ- 
688 Οὗ ΡΌΤΡΟΒΟ ἰπ ἷθΒ τοδάοσβ; ὑποῖν οὈραΐοθοο 
ἕο 89 δοτησηδητηοηί οὗ αοα, Δηὰ Θβρϑοΐδιὶν ὑπ οἷν 
Ρτδοίίοϑ οὗ ὈτγούΒΟΣῚΥ ἴον αγὸ σίνοη ἰο ἐμοῦ 88 
(ΟἸζοπ8 ὉΥ ὙΠΟ ἱπον ΙΏΔΥῪ ἀοἰθυτηΐηθ ἩΒΟΙΠΘΥ 
(Π6Υ ΔΓΘ ΓΘΑ]ΪΥῪ ἱπ αοὐ᾽ 5 Κίηράοπι οὗ σγϑοθῚ. Ηδθ 
ἜΔΓΏΒ, ὑπο γ ΌΓΟ, ὁ“ δῴ(δίηδί ἢ 6 [8186 ΒΘΟΌΤΙΓΥ οὗ ἃ 
Βῃον- ΟΕ Υἰβυδ γ,᾽ δηθὰ χυδγὰβ᾽ ἷὶδ ΟΠ ΤΟ 68 
“βρεαϊηδὺ ἴ4]80 σομβδάθῃσο δηἃ ΘΑΓΏΔ] Βοουτὶ γ᾿" 
(Νοδμάθυ); αἰποῦ]δὺ δρὸ 86 υἱοῦγβ οὗ 88 ρσγοδίοσ 
Βα ΌΟΣ οὗ οοτϊῃτηθηίδίοτβ, ἔσοιῃη ἘΡρ βοορὶυδ δπὰ 
Οδ]ον ἀοτη ἰο Ὀζεἰοταλροϊς, 0, ΠΟΎΘΥΘΙ, 60Π}- 
ἤπο5 Εἰπιβο17 ἐο ροϊηςϊπρ οαὐ ἐμ ἀδροηάθποο οὗἁ 
Δα βοοίλομ 8180 οὔ ἐδ9 Ἰρλάτος δουρὶ ἴῃ 6... ἱ. 
δ, θ, ΒΔ {119 ΤΌΣΊΔΟΣ ἰδ ῖκο ἰ00 ὨΔΥΣΟῪ Υἱοῦ οὗ 

ς “' γΏΟΓΘ δ ρΌοιἢ ἰ0." 

ὑπὸ οοπποοίοι πῖϊῃ 6Β.. ἰϊ. 1, 2. ὙΠῸ οορυ}8 καὶ 
ἀοποίθδ {86 610860 Θοπποοίζου δῃὰ ἀρρυσίθηδῃοῦ οἵ 
μ8ὸ βραυδὶ ἰο 80 ρῥγοοϑάϊῃρ βοοίζοῃ. Προ τὶ 
18 ποὺ οοττϑοί 0 8 Κ Βοῦθ {160 ὈΘρΙπηὶδε οἵ 8 
ὩΟῊ δοοίίομ, (ϑϑηᾶος: “Ηανίηρ ἰδ 8 ἔδν βροῖζοβ 
ΟΥ̓ (9 Ῥγοοίβ οὗ βδϊγαϊξου, 9 ΠΟῪ Ῥτοοϑθβ (0 
Θχδογὶ .ἷ8 Τοδάθγβ ἰο 1.8 Ῥγοβογυδεῖοι"), Οὗ (0 
οοπποοῦ 1} 6ἢ. ἱ. ὅ, 6 (Βυ ον). 

Οδεάϊοησε ἰο ἐδ οοπιπαπαπιεπίδ 9, Οοά ἡ (δὲ 
φεηεγαῖ ολατγαεοίογίδίϊο ΟΥ γι Ο τι διλαπέΐν. (τιν. 8-). 

γεβ. 8. Διηᾶἃ ΠΟΙΘΌΥ γτὁ ἱσπ ον.---ὐ08ὴ 
1.608 ἐν τούτῳ ἴῃ ΟΥΘΓΡ ἰο ΣΟΙῸΣ (0 {Π60 δθαμοὶ, 88 
Βοσθ, δἂ. ἐϊϊ. 16,19, 24: ἰν. 9, 10, 18, 17; τ. 2, οἵ 
ἰο 86 Ργοσοάϊπς, 88 ἰὴ υ. ὅ : 111, 10; (86 τοίθσθηδθ 
8 ΞΘΠΘΓΔΙΪΥ Ρἱδίη ἤσομι ἰπ οορίοχί. [ἢ (}0 [οΓ- 
ΤΆΣ 6886 ἐπα ΑΡροδί]ο ἰ8 πτομί ἰο ἐπα ϊσαίθ {86 πιδτκ 
ιοσλεγεῦν πὸ Κπονν, ὉΥ ἰδ οὐ ϊίϊοι οὗὨ (ῃ6 ὈτΕΡΟ8- 
(ἴοι ἐκ (ἦν. 18}, ον ὉΥ ὅτε (68. 11]. 16,19; ἰν. 9,10), 
οΥ ἵνα (ο}. ἶν. 17), οΥ ἐὰν (γν..δ, δ), οΥ ὅταν (οἷ. Υ. 
2), Δοοροσάϊπ 88 [6 Ἡγβηΐβ [0 ΒΌΡΡΙΥ οἱΐδεσ “8 
ΤΘΔΙῚῪ οχ βέϊπ, ΕΙΒΙΟΥ ΘΔΙΥ χίγοη δὰ οὔ] οοὔγΕΙΥ 
Βιτο ἰοἶκοπ᾽ (Ὀυβιονα θ0}.), οὁα. ὁπ.6 ΟὨ]Υ ἰάοαὶὶν 
οσ βέϊπς δὰ ἀθβουϊ υθὰ 88 Ῥοββί Ὁ16 οὐ οομάϊἰοηδὶ. 
ΤΟ Αροβί]8, γιὸ ΔΥ8 ἃ βίο β᾽ ΘΠῚΡ 8518 08 ἔδοιν- 
ἐπ, ἀπά ον βίδπβ (0 ΟΧΡΓΘΒ8 'π υχὶιΐης (80 ἀΠΠογοηί 
Βη 8685 οὗ ἱμβουχαὺ τις ἐπι Βδῖλθ πίσοίυ διὰ 00Γ- 
γοοίμοθβ, [{“908π 868 [86 ὕοσιπ]δ ἐν τούτῳ 
γινώσκομεν ἢγδὶ 88 τοίοστίηςς (86 ἀοπιομδί ΓΑ ΠΥὉ 
Ῥτγοποῦῃ Ὀδοὶς ἰο τμαὺ 85 σ00ὴ6 ὈΘΙΌΓΟ, 88 4. 9. 
ἴῃ οὖσ γ. δ, ἀπὰ ἴῃ οἷ. ἐϊϊ. 10. Τὴ, Βούγοτογ, (89 
ἀοιποπδίχαινο ρσόπουσ ἴῃ ἐπῖβ οσ 6 {1|π δοτταυΐδ, 
Ἰοοῖκϑ οα ψασά, δῃὰ ἰδ ἰοκοα ἰίθ0}, τ {80 017. 
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οαμμδίδησδο οὗ ὙΒΙΟΘῺ 1ἰ 18 ἃ ἰοΐκοη, 0] Οὐγ8, ἢ6 6ὁΧ- 
ῬΓΘδΘ68 ἐμὶ8 ἰοἰζθῃ ταυϊουβὶν δηὰ δἰ ρη ΒοδΉ Υ, 
δοοογάϊηρ ἰο {89 γα υϊοῦβ βδαοθ8 ΟΥ̓́Τ πίη ἴο ὉΘ 
οουγογθὰ. ϑοιποίπιοβ ὑπο ἰοῖζοη ἱπιρ] θὰ ἴῃ ἰδ 0 
ἀεαιοπδίταιΐνο, ΤΟΊ] ΟὟ5 ἱπ 8 βορασζαΐθ βϑηΐθῃσθ, 88 
ἐπ᾿ οἷν. ἦγ. 2; βοπμδίΐ 68 ἰ6 Θοπδί γα σ 0 18 8] ρΒ Εν 
οἰδηρϑά, δὰ ἐδθ δοπίθῃοο Ὀεσὰ ψἱ ἐν τούτῳ 15 
ποὲ ΤΟΧΌΪΔΥΪΥ Ὁτουρμὺ ἴο 8 οἷοβθ, Ὀυὺ οοηίϊηποα 
ἱπ' ἃ ΠΟΙ͂ δδΒα οοΥγοϊδιΐϊγ ΤΌΣΗ; 6. Φ. οἷ. 1ἰϊ. 22, 
ΜΔΟΓΟ ἐν τούτῳ γενώσκομεν 18 ἰδ ,Κο ὉΡ ὉΥ ἐκ τοῦ 
πν. Απὰ 18 ὙΔΥ οΥ̓͂ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΣ ἰδ ΟἸΟΒΟΙΥ ρα Γδὶ- 
οἱ ἰο ἐπδὺ ψθθτο ὅτε δοτρ]οίθβ [86 δομβίσγαοίοη 
Ὀεχαα πίιἢ ἐν τούτῳ. Ά8|ο οἷ. ἰϊ. 16, 19; ἵν. 9, 
10,18. [πα ὑμο8θ 688605 ὑπο {11 οὈ͵θοιῖνθ γα} ν 
Οὔ 6 ἰοΐκοη, 88 ἃ ἔδοὶ, 5 βοὶ ἔοτί!. [ὑ 15. δὴ υ- 
ἀουδίοα ἔλοί ἐμαὶ δ μδ8 χίνϑῃ ιτ.8 οὗ Η]58 ϑρί τι, 
ἰΒεὺ Ηδ μδ8 βεηΐ Ηΐ8 ϑοη: διὰ ἔγομι ὑμο89 ἔδοίβ 
οὺν ἰμίοσθησο 8 βΒεοιγο ἰο ἐδ8 ΟΥΒΟΡ ἴδοίβ ἰῃ 
ᾳυθείϊοη, ἐπὶ Ηθ δοίάθιβ ἰῃ υὕ8, οἰοΘ. Βυΐ ἴῃ 
Οἰδον Ῥδδϑδδρθβ γὙ6Ο0 πὰ ᾿ἐπείοδά οὗ (8 ὅτε δὴ ἵνα, 
οἷν, ἱγ. 17, οὐ δὴ ἐὰν, 88 δτο, Φομπ χὶϊ!. 86, ΟΥ 
ὅταν, οἷ. γν. 2. Τΐδ ἐὰν, ὅταν, τματῖὶς (86 ἰο] 6 ἢ 
ἱπρ] ]οἀ ἱπ ἐν τούτῳ 88. ὁπη0 ηοὶ δοίυ }} Ὁ οχἰὶ β θηί, 
δὲ ἰδίοτῖο81 οὐ οὐ͵θοί γον σοτίαΐϊη ἴδοι; αὶ 85 
8 ῬοΒδ᾽ Ὁ]6 ΘΟ εὐ ΠΩΘΩΟΥ͂, δοιλοίἰπς ΒΥροι μοί 64}}Ὁ 
δὰ οοπαἑἰ ΟΠΒΙΪΥ δϑϑιιπιθὰ: ἰῃ ΟΒΘΡ τΟΓΒ 88 
ἰά64]. δειοναϊοοϊς, ΡὈ. 172, 84.---Μ.]. Ηϑ 18 
οοησογηθὰ ψῖϊ ἰμὸ ἕδοί, . 
Τῆαὶ τὸ δανθ Ἰκηοννῃ ἘΠῚ1π|.---ΤῊο οοηἰοχὶ 

τηυβὶ ἀοίογτιΐηθ τὸ 18 πιοδπὶ Ὁ αὑτὸν, αοα {Π9 
Βαιπον οὐ Οδνὶδί; 116 σϑδϑοι τηυϑὺ Ὀ6 βουρεῦ ἴῃ 
(86 δοοίιΐου ἰἰ80] 7, ψοτο ἰῃ τυ. 8-6 γὸ πᾶγὸ βγβί 
()0 τορϑδαϊθὰ ζοστωδ αὑτοῦ, αὑτῷ δπὰ αὐτὸν δηὰ 
0Π66 ἐκεῖνος, Υ. θΘ. ΑΒ ἐδ Ἰαἰίονς οὐ  ἀθηι]Υ ἀθηοίθβ 
ΘΟ γῖϑὲ, 50 ἐμ} 9 ΓΟΥΤΩΘΡ ΔΡΡἢ168 τὶ θα 0.8] οσθτίαϊ ηἰγ 
ἰο θοὰ ἐο Δίου. Ηδθμσο ἰΐ 88 ποὶ {86 ἐτηπλθ- 
ἀΐδιον ργοσοάϊηρ βοτβοὸ πὰ ἩὙπῖθὰ ΟΕ τ ϑὲ ἰβ ΒΡΟΚθα 
οὗ, πο ἱπάποοσα ἰμ6 ΑΡοβὶ]θ ἰο .)806 αὐτὸν δηὰ 
ἱο υπἀοτγείαπα ἈΠ ΘΡΘΌΥ ἰδ 6 Εδίμ ον, Ὀὰΐ δῖ ῸΣ (89 
8}}-οοπίτο πρς ὑβουφσαὶ, “ αοἀ ἰδ Πίραι,᾽" οἱ. ἱ. δ. 
--80 Βοάο, Οοαυπιμοπίυθ, Εγϑδίυθ, [ἰϊοῖκα, Φ.6ἢ- 
Ἰλῆ, Βουμιρετίοη- Οτυδίυθ, ἀ9 Ἡοἰίο, Βνοκηοσ, 
Ῥδοιοτάϊοοϊ, Ηυΐμπον, Εὐταγά. [10 18 τούοστϑα ἰὸ 
ΟἸτἶδὲ Ὁγ Δυχαπίἑπο, ΕΡρ᾿βοορίυ5, αἀγοϊΐα8, Μαΐ ποτ, 
δῖον,  οΙ, Τδηχο, βδηάον, Νϑδηάθῦ. βοοίῃυδ 
δυά Οαδϊνίη τὸ υπἀοοϊἀρά. 1110 πογὰ γινώσκειν, 
οϑουττίπρ ὑνγίοο ἰπ ῥαχιοροβι(ϊοη, ὈΘΩΤΒ 080} {Ἰτη0 
δα δία  8}}γ ὑπ6 8δϑῖῃθ πιϑαπΐηρ: (0 ἄπο. Βαὶ 
ἰο Κῆον ἀοὰ ἰδ ποὶ ἃ πιδίίον οὗ ἴδ υπάογβίδηαϊηρ 
θ]γ, 8 Κποπ]θᾶζο, ἃ Καοινίηρ, Ὀυΐ τηδέϊον οὗ (89 
Ὑδοἷθ ηδη; ἰξ 8 δὴ ἰη παρὰ [ἰ{6, Ὀοΐα ταδίον οὗ 
86 νὶ}} διὰ οὗὕἩ ἱμ6 τοὶπὰ;: δὴ οῃίουίης ἰηἰο, 8 
Ῥοτοοϊτνίης ἰπ οτὰον ἰο θὰ ροποίσγαιθα ὑμονοῦν, ἰπ 
ογὰον (0 τοϑοῖγο ἰδ ἴῃ σοοορίϊυϊίγ. 86 ΟὈ θοῦ οὗ 
(818 Κπονίηρ Ὀϑοοῦλθβ (ἢ 6 δα ρβίδποο οὗἁ ἰχϊπὶ ὑπαὲ 
Κρονδ: [86 πϑίῃτο οΥ̓͂ (80 οὈ͵οοὶ οὗ οὐῦ Κπονίηρς 
ἀοιονττηΐποα Ηἰΐ5 σουΐπ ὨΘΔΓ υ8 δῃα οηἰογίπα ἰηΐο 
τοϊδιϊοπδΐρΡ τἱἰϊὰ υ56. Θοὰ ὁδηποὶ 6 Κηοντῃ 
πιϊβουΐ ΗἰτδοΙῦ; ἰὑ ἰβ. ΟὨἹΥῪ ὈΥ ΘΟΏΥΘΓΒΘ ὙΠῸ 
Ηΐτ ἰπδὶ Ηθ δίϊοννβ Ηἰ τ βοὶ  ἰο Ὀ6 ἰγηονσι (Οοουπιθ- 
εἶπ: αὑτῷ, ΟἸατία 5. “' δοοίεέαίεπι λαδο- 
πρῖ οὑπὶ 60.᾽}} [180 Κηονϊοάρο οὗ αοὰ ρῥγοϑυρ- 
ἰωρας δϑὰ φγοπιοίϑθα ᾿ἰἴ6- 6] Ονδαὶρ τὶ Ηΐπι. 

ἷδ ἰδϑί βασι σαν ἰβ δἷβὸ ἰηἰπιαίθα ὈΥ {86 Ρ6Γ- 
ἴοοι : ἴ8ο τοδὶ ἔδοὶ οὗ δαυΐϊηρ ΠΟΤ ἢ 
Ηΐπι ἱβ ἀφβογιθοὰ δα δηΐβιιοά, αἰϊθηάοα ὈΥ 8Δη 
δἴλον- οὐἷδοὶ δηὰ πὲ] Γὰγίπ ον ἀϑυθιορηιοπὶ ἷπ 60Ὲ- 
εἰδυϑὰ διὰ ὀὁνοσ-ζτονίηρ Κπον]οᾶρθ; ἰὺ 15 Ρ6Σ 8110] 
ἰο κοινωνίαν ἔχειν μετ’ αὐτοῦ, οἷν. ἱ. 6. Οο]. 8. ““1η- 
ΝαΣὰ οὔλοΐ!γ οἵ "170, τοδὶ δρρυγίθηθῃοο ἰ9 (9 υπ- 

ΘΟΒα  (10η8] Ῥτο-Βυρροϑί(ί οα. οί οὗἩ Κπονίηρς δηὰ 
Ἰονίηρ; ἴὉΥ ΟἸΪΥ (Πμο86 ἱπ ΔΙ τυ ΘΘ ἢ ΟἿΟΣ 
πον δηὰ Ἰονθ Θδ ἢ οἰμον᾽ (Ὀ ἀβίοταϊοοκ). Ἐ͵ώ, 
ὑπὸ ΟὨΥἰϑι 188, γομοσοα πὶ ΟὨγὶϑί, ουθαίιθα ἴἰο Ηϊα 
ἰδ θ, 8.6 080 ἯἫΒΟ ΚΏΟΝ. Ηδθησο ἰὐ ᾿5 ἴ6150 ἰ0 

ἰδ γινώσκειν Ἰῖϊκο τ΄9 ΗθΌτοΝ 1) Ἵ! ἷπ (19 Β0289 ᾿ 

οὗἩ ἰο ἔουα (ΟἌτρσου, 8. α. 1δῃρθ), ΟΥ ΟἹ]Υ 88 8 
ἐμϑουθῖ 981 ππἀογβίδηαϊηα οὗὨ Ὀἱνίπθ σα (ϑοοὶ- 
Πυ5, ΕΡΊΒοΟΡ 8); ΠΟΥ ΠΙΔῪ Ὑ6 Ἰηἰοτταὶρ]ο πον - 
ἰοάρο δηὰ Ἰούϑ, δηὰ σερδγὰ {86 ἰδίου 85 ϑβδβϑῃ δὶ 
ἰο (Ἀ0 ἴογιμοῦ (Βθάθ, Οδθουποηΐαβ, [[10|κ0)}, 4]- 
ἱπουρὰ Καονϊοᾶρο 18 οοπαϊϊοηθὰ ὉΥ Ἰουθ (ἀ9 
Ἢ οἱ(6).---ΓΠὺ 18. ποῦ τπϑ τὸ ἰΒοογοίΐοαὶ Κπον θα ο, 
Ὀαὺ γἱῖδὶ, ὀχ ρου πηθηΐαὶ Κηαονίθάρο βονίηρ ἔγουι 
αοά, Ὀοίης τοσοϊγοὰ ἰηΐο {89 μοαγί, διὰ Ηΐβ ἴη- 
Βυσποΐηρ οὖν ὑμουρμίβ, ΟἿ Ὑ1}1 δῃμὰ οὐγ δοιΐοηβ. 

1{ τἘτ1Θ ἴσϑϑρ ἘΠῚ5 σου δη ἄτη Θ18.---Τ 89 
γοτ τηρεῖν, ῬΓΟΌΔΌΪΥ οοπποοίοα τ 1 τέρας, [πο γ9 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὙΠῸ τήρος, ἃ δίοῃ, Μ., ἃ βίχζη, ἀο- 
ποΐθ65 ΡῬΓΟΡΘΟΥΕΙΥ ἴο ΡΥ αἰϊοηίίοη, ἰο ΟΌΒΘΣΥΟ, ἄνεμον 
ἐρρϑι χὶ. 4), τὴν φυλακὴν (Αοἰβ χὶϊ. 6), ἐλο θεϊογοᾶ 
βοΐ ρ]98 (πο. χυϊ!. 119 854ᾳᾳ.}), τὴν ἑνότητα τοῦ 

πνεύματος (ΕρΒ. ἵν. 8), ἑαυτόν (1 Φηο. γν. 18). 
Ἠφποο ἰὸ Ῥγθβοσυθ [ΚΘ0Ρ ἷπ βδοι Υγ] (οὐδεγυαγε, 
δεγυατο) ἴτοτη 1088, ἀδη 6 7, ἰἾΌΓΥ. ἘδδΥ, 56188}}- 
ὯΘΒ5, Βαίτοα ΟΥ̓ ἸΟΥ͂Θ ΤΠΔΥ Ὀ6 [88 Τηο(ΐγ68 οὗ δυ σὴ 
ῬΓΟΒΟΣΥΪηκ ; ὑπὸ οΟὈ͵θοί οὗ τηρεὶν ΘΔ Ὸ]6Β 8 ἰο 
ἰαῖον 86 τλοϊϊνο. 1718 δοια τ ϑηαἀτηθη.8-:- ἢ 6 Θοτ- 
τδη ἀϊηθηΐβ οὗἨ αοὐ ἰδὲ  αίλεν; [70 ἱλ6 ΓοίογΘ 69 
ἴο Ομ γῖϑὺ ἤογὸ ἰ8 γα] ὰ ποὶ πὸ τηυοῖ Ὀθοαῦβο Ηθ 
ξϑΎο σοϊατηδηπιοηΐβ ἃ8 Ὀθόδι86 Ηο Κορί ἱδοπὶ 
(οὗ. ν. 6). 70 ἔεερ (λ6 Ἄδοπιπιαπάπιεηίδ 18 πιοὶ ἐμ9 
ΒΔΙῺῚΘ 88 ἐν φωτὶ περιπατεῖν (6Ἀ. 1. 7), θὰὺ δὰ ᾿πά|5- 
ῬΘΏΒΔΌ]6 ρατί οὗἉὨ ἱΐ, δὰ ΤΠΊΟΓΘΟΥ͂ΟΣ ἃ ἀἱδβιϊποὶ, οος- 
Ὠἶ284 816 ρΡατὶ οὗ ἰδ9 σγοδίοσ, νἱὰθ δηὰ ῥγοΐϊουπὰ 
Ὑ11016, δῃὰ 88 ἃ Βίρῃ ΟΥ ἰοἰκοῃ ρου ΑΥΪῪ διϊοα ἰο 
ΤΩ ΥΪς ἃ οοηοϊιιϑῖοη. ΤΠ16 σοιηδπιδηθτηθηίβ οὗἩ αἀοα 
ΔΙῸ ΟΣ, βἰ010, τγ9}}]-ἀοὔποα; (8Π6 οχρτοβαίοι οὗ 
ΗἰΪδ8 ψ|}}, σίνθῃ ὧδ τηυοῖ ἔον ΗΪ5 ΟἸΟΥΥ͂ Δ8 ΖὉΓ Οὔ 
βαϊ γδίΐοη, ουϊἀθηοο8β οὗ Ηἰδ ΠΟΥ Ἰονο, οὗ Ηἰδ βδῃο- 
υὐὐγίης οοτμραβϑίοῃ, δπὰ οὗ Ηΐβ βδ᾽ υἱδυν τὶ ριΐ- 
ΘΟΊΒΗΘΒΒ; {ΠΟΥ ΒΏΒΟΡ ἰ0 Ηἰδ Βοίΐηρ, δηὰ ἱπ ᾿ἰϊκθ 
ΤΒΠΏΘΡ ἴο (89 πδίυτο οὗ Ηΐβ ἴᾶνν, δηὰ ραᾶσίΐοι- 
ἰδτὶγ ἴο {86 πδίῃγο οὗἩ ΗΒ ογθδίυσοθ. [{ {Π 60 οΥἷ- 
εἰπδὶθ ἰῃ {μὸ Ἰονο οὗὨ ἀοά, {π9 πιοίγο οὗ οὐθάϊθῃ 99 
(ο ἐμοῦ ταιιϑὲ 4180 6 (π9 Ἰογὸ οὗ αο, νῖο ζᾶγθ 
ἴμότα, δηὰ (μ0 ἴοτο οὗ ὑβοιηβοῖνοβ ἃ5 {80 κἰΓ(8 οὗὮ 
Ηΐδ5 ἴοσγθ Βαυὶ (80 γογὰβ ὑμοιηβοῖνοθ ἀ0 ποΐ ὙΒ8Υ- 
τϑηΐ {πο ορίπίοη οὗ Αὐχυδϑίηθ δηὰ Βθάο, μα “088 
1ηδ᾽βίβ 6.9 ὉΡΟΩ οσθ. Ηδ ΟἹΪΥ ἀθιηδηὰθ (δ τ- 
οσχσορίΐϊοηδὶ Κοορίης οὗὁἩ {16 οοιησηδηάτηθηίδ οΥ̓͂ 
(αοά, δηὰ Ὀγ (86 υδ8ὸ οὕ (π6 Ατίΐοϊο δῃὰ ὑπ ΡΊ γα] 
(τὰς ἐντολὰς), ὁχοϊιἀθ5 ΔΗΥ͂ Δηὰ ΘΥΘΕΡῪ ΔΓΟΙΓΓΑΥ͂ 
δοϊοοίΐΊοη. Ηδθ Ἰδγβ ἀοτγῃ ἃ βῦγθ 8πὰ ἰπΈ8}}}]9 
ἰοκοπ; δηῃά (δ ΘΥγο θοῦ Υἱ  Ὺ 7υδὺ δἰδιθα ῬΤΟΥ͂ΘΘ 
ἰι ἰο ὃ ϑυσῆ. Βυὶ 0 ἀ068 ποὺ ᾿ΔΥῪ ἀοπῃ {ὲ8 
Ἰεθορίῃς 88 ἃ ἴδοί ὉΥ {πὸ υ86 οἵ ὅτι, Ὀυΐ 88 ἃ δυ}- 
Ῥοϑί(ίου ὉΥ ἐὰν; τ {818 ἈρΤΘΟΒ 8]80 {80 οἰοἶ69 
ΟΥ̓͂ ἰὴο ψοτὰ τηρεῖν ἰηδίοδά οὗἨἁ ὠποιεῖν (τοι 18 
ἸΠκονσίδο οοπα ἰἰοηοα γ 116 γογὰβ οὗ ΟΣ [ογὰ ἴῃ 
Μαίίδ, χχυϊὶ. 20: τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
ὑμῖν). 9 οδποοῦ ἀο, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ἄδερ ἴ8}6 οοπιπιδηὰ- 
τηθηΐβ οὗ αἀοά. Απὰ ουϑὰ (δ ῖ8 15 ΥΟΥῪ ᾿ἰπϊϊοα, 
απ δα ϑίβοίογυ, 116 Ὁ]6 (0 ἤγοασθηΐ δηὰ τρδηϊοϊὰ 
ἐπιογγυριϊομβ. [,648ὲ οΥ̓ 8}} οδῃ ἰὺ 0 Φοη᾽ 8 
ΤΩ Πρ (Δοοογάΐης ἰοὸ 6... ;. 8-10) ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 
ΟἸΥ βυδὴ8 σα Ρ8]9 οἵ Γ]ΥῪ Κοορίης δπὰ Ῥσγβϑο- 
δῖπς (86 Θοτητηδηἀπηθῃί8 οὗ αοά, δαι ποίπί" 



ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΡ 590ΗΝ. 

ὄ 
6 
γι 

ὑγυτ 1β πού 'π μὰ. Βαῦ ποβο Κϑοροίμ δἷ8 ποτὰ, 'π Ηἷπὶ γοσῖν 18 ἐμ ἴον οἵ Θοὰ 
Ροσγίϑουθαδ: ΒΘΓΘΟΥ͂ ΚΠΟῊ πὸ (πὶ ἨΘ ἃτθ ἴῃ πηι. Ηο ἐμαὶ βαὶ 
οὐυρῦ Εἰπιβο } ἢ 4180 βοῖ ὑο ψγαὶκ, ουθὴ 88 Β6 αὶ κοά. Βυοίβσθη, 1 ψγὶῦθ ὯῸ ὨΘῊ Θ0π)- 

ἢ δΔρ᾽ἀ οἰ ἢ 18 ᾿ϊπὶ 

Ἰηδηἀτηθηύ ὑπΐο γοι, θα δ οἷά οοπιπιαπάπηθοῦ πϊοῖ γα μδὰ ἔγοτι {86 Ῥοριπηίηρ 
ΤΘ οἷά δοτωμηιδηἀπιθηῦ 18 6 ποτὰ πιο γα Βαγθ βοασγά ἤτοι ὑπ Ῥορὶπαίηρ᾽ 

Φ ὦ οὐ 

Αρξδϑῖα, 8 ΠΘΥ͂Γ ΘΟΙΠΣΔΑπἀτηθηῦ  πΥΪ6 ἀηΐο γοῦ, Μαϊοἢ (πίηρ 18 ὑσὰθ ἴῃ Ηΐτα δηὰ ἴῃ 
γοὺ »»9 Ὀοσϑῦθο ὑΠι6 ἀδγκ ἢ 688 18 ραβί,1}} δηα {Π6 γα ᾿ἰρ ῦ πον Βαϊ ποίμ. Ἠμδ ἐμαὶ βδίιἢ 
ἢ6 18 'π (86 Ἰρμῦ, δῃα μαύθοβ ΗΪβ Ὀγούμου, ἰ8 1η12 ἀδτίςηθϑβ δυθη ἀπ0}} ον. Ηδ (δαὶ 
Ἰονϑῦι μἷ8 Ὀγούμβον δι ἀθέἢῃβ!: ἴῃ {π6 ᾿ὲρμί, 

, Βίμι Βαὺ Β6 ὑμαὺ μαύϑίῃ νἷ8 Ὀγούῃ δ 18 ἴῃ ἀδυζηθθβ, δὰ πα] κί ἴῃ ἀατγίκηθββ, δηὰ 
δηὰ ὑΠ6γ 18 ΠΟΏΘ Οὐοδδίοη οὗ βίπη ] ἢρ ἴῃ 

Κποσϑί ποὺ τ ἘΣ ΠΟΥ Β6 ροΘίΒ, Ῥϑοδῦβθ ὑΠ80}5 ἀατίζ 688 δίῃ Ὀ]Ϊυ ἀοα ἢ ΐ5 6γ68. 
χοῦ 8. [ἢ ἡ δδωχτι: “Αῃὰ ΒΟΓΘΌΥ γὸόι ΚΠΟῪ :᾽ (89 δια ρΒδς ἀο Κπον ἐπ Κ᾿ Υ͂. θα κεοδίο δ ἰάοα ζογοίκ δῸσι ἔδο ἰαχί. 

[8 Οογιαδη : Ἴμῖ ννὸ λᾶδὲ Κπονγῃ ἘΠπι. 1.116: “ Πανὸ διϊδιηοὰ ἰο ἰΒΐα ἱκηονϊοας Φ.᾽" 
ΒΡΟΪΚΘἢ οἵ πεεγεῖν δ ργιδοηί, γνώ σκ ὦ. ΟΥΓ οἷ δα [ὁ προ, ποῖ ἔγνωκα. 3269 0 

Ὕοσο Ἐπον]οζο ἰο 
δ ορέδι]66 »αεείπι.--ΕΘΥ͂. 

ΥΥ. 18,14: ὁ. Π|. δ; 1τ. 16; 2 Φοδη ᾿., δῇ}! ΖΘΏΘΓΑΙΥ οἰϑον στο." --Μ. 
8 (οἀ. Βίη. ο φυλάξωμεν ἰογ τηρῶμεν; ἩΔρΙ ἰο, ΒΟΎΘΥΟΓ, κίνθῃ 86 ἮῸ]]. ΤΊο ἕαΐογφ ὈΥ͂ 0 Ἐ2608Π9 δ {{8 

πὸ Αροδὶ]θ» ἐπουρδί. 
ὕατθο 4. 4 Α. Β. Οοά. δίῃ. Δ]. ἰθβεγῖ ὅτε Ὀαΐογο ἔγνωκα. ΦΌΒΏ πδΌΔΙΪΥ ΘΙ ρΊοΥ8 {86 ογαξίο ἐπα γοοία πὶ! ἢ ὑπο ἐπῆπ., 0 

ἴῃ υν. 6, 9; ςἢ. ἱ. ὃ, ΟΓ ππριΑπ, ΜΔ ὅτε, Δ8 ἴῃ οὔ. ἱ. 8,10. Τὴο ογαξέο αἰνεσία τὶ ἢ ὅτι ὁσσΌΓα ΟἹ] 
ἴῃ ὁη6 ΟΠΘΡ ρῥ͵αςο, οὮ. ἰν. 
ἕγοῦλ ἱΠόΓο. 
Ῥτγοδοηϊοά.--Μ.]. 

ὶ 116 ἀϊδῆοα ἴο πηδοτείδηὰ Ὑὸλν ὅτι Βῃουϊὰ ἰἰαᾶτὸ ὕδοη ἱπιτοάυοοά Ποτὸ 
Ἐδίβοῦ: ὅτε 8 ῬΟβϑί ὈΪῪ οτα (θὰ Ὁ. Ἰαΐοῦ ἐγαμβογ θθξβ, ου δοοουδῖϊ οἵ ἴδο ἀϊδίσα!γ [ὲ 

: “Ἴ λατε Κηονῃ Πίπι,᾽" ἔγν ὦ κα 806 δῦονο οἱ Υ. 8, ποῖθ 2--ΜῚ. 
αι ὅ. [5 ἀογτηδη : “ ἸῺ συ ἢ Δῃ 0Π6 16 ἴονϑ οἵ ἀοὰ ἰδ ἐγ} ρογίοοϊϑα," 1.4}}16: “ὙΤῸΪΥ ἰὼ 816 πρδὴ δὴ (δὸ ἴοτο οἵ 

αοἂ ὕθοῃ νογίδοιοἱ.".-- Μ 
γάατοο 6. ἴΟ. (οὐ. Βίπ, ἱπδοῦῖ οὕτως ὑυοΐοτο περιπατεῖν. ἸΤΏοΓΟ [5 γὸ τϑάϑοὴ ὙἘΥ ἰξ δῃου]ὰ ὃὍδ ἐπδογιδά, δἱΐ 

1 πιΐς μὲ μανὸ δοεπιθὰ δυρογῆαουν ἴ0 δοῖη6. [1ἰ 6 παμέηρ ἰπ Α. Β. Υυὶᾳ.--Μ.} 11 ταμάογε [9 ι 
ΥΟΣΥ ΘΠ ΡΗΔ.] 

όοσο . [Ὁ ΘΡΕΠΝΩ Πς 
Όι 

Βεϊονεὰ" Μ.) ἀδελφοί, Οοςτπι, ΜΉ), ὙΓ εἰσιοίη, [8 τ ΘΑ ΚΙ͂Υ δαρροτγίοᾶ; ἁ Ἰ τοί ἰδ τοδιξίβει 
6 οοζτοοὶ γοδάΐης [Α. Β, 6. Οοἀ. δ8ιη. βγν. νῈ]ᾳ. Ογίεθῦ. Βοηκοὶ, ἃ]. δυδέδίη 11.--- 

[Ὁ σογιδη οὐ [89 με “τροῖι ἴπ6 Ὀσρίπηϊης,᾽)) δὲ [πη εἰοδο οἵ [6 υϑσϑϑ. ΤΏ Οῦτϑδ πάξηκ ἀ π᾿ ἀρχῆς, 
Ὁπιἰοα ὉΥ Α. Β. Ο. 81[η. Δ]., Δγὸ σβπὺοθὶ θὲ ὃν [δοΐηϊ., ΤΊ βοποηὰ., Βυεῖσα., ἘΠ ο 16.--- .]. 

ωσοο 8. ἰὸ ὑμῖν, Β. 6. Θά. δί;., δἰ ἰποῦ ρα [Π6 ποτ αἰ σα! τοαάϊης, ἰδ ὈοτῖοΓ δυϊμοπεοαϊοὰ (μδῷ ἡμῖν (Α.) 
Δ σκιά ἰηοίοδὰ οἵ σκοτέα ἶδο 

[Θοτδη: 
ἤδη, ὈοτίοΡ ἴδῃ ποιυ.---Μ.]. 

ὝοΣδο 9. ΓΠ3 Οογπιδῃ: “ ΤῊ δ 
Οὔδουχοα {πο 66η66.---Μ.]. 

οτο9 10. 
Ψοσοο 11. [4 Θοόγιδη : “ΓΠῸ ἀμρυ χη οδη .:᾽ “ ὈΘΟΔΌΒδΟ ἴδ8 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

7λε Οὐπηδοίίον. ΤἸΈθ 6411] ἰο ἐμθ οορίοβὶ τὶῖϊὰ 
ἰὴ οα {ἰπ6 ατουπᾶ οὗ ἰδὸ βανίουτ᾽ Β δηϊοοοάθηϊ 
Ῥτορίἰαἰΐοι δηὰ Ἰαδίΐης ἰπἰδγοθδβδίοι '8 δοηποοίοα 
ὙΠῸ (πἰ8 βοοίῖοπ οὗ {86 τπιδιῖὶς οὗ (δ γιὸ Ἰζηον- 
Ἰοάρο οὗ διηά [6] Ομ ῖρ τὶ αοα, δ5 ἐμαὺ οὗὨ υἱίδὶ 
ΟΕ ΔΏΪΥ: 800 ἩΒΘΙΒΟΡ ἰμοὺυ Χ68]}}γ γί ἰΠ9 
ΟὈ͵7θοῖ οἴ (λ9 ἰπίοτοοβδίου οὗ (89 3: π]688 Οη9 ψὶὶἢ 
Ηΐμὰ νι 8ὸ ἴα ὥρη} Το πιαΐω δεουγίίαδ δὰ ἰΠ 6 
αἰ ἰὕπον τάουὸ 80 ΑΡροδί]ο ἰο βεὶ (ἢ 18 βοοϊΐοῃ 
ὙΠι} 86 ΚἸΎΘΏ ΙΠΔΥΪΚ6 οὗ δ ἔσο Ομ γἰβιΐδη ἰῃὶο 
Οἶὁ86 δοπηθσίΐοι ΣῈ {6 ᾿τητη ἀϊδίου ρχοοοάϊηρ 
δοοσίΐοι οὗ (80 αἰοπθιλθηΐ ἴον (1190 51}8 οὗἉ (210 τολοίς 
ποῖα, δηὰ ΔΊΟΥ, 88 ἃ Ἰἰηὶς ἱπ ἰμ οδαΐη οὗ 
ἐπουρὶβ ἀδροηάϊηρ οπΥ. ὅ.: “ἼΒαι αοἄ ἰ8 1 ἐκ δ ι.᾽ 
ΗἱΪδ οθ᾽οοὶ 18 ὑο οὁχοὶΐβ ἃ βδ] υὐἱδυυ, ἸΏΟΓᾺ] βουὶουβ- 
685 ΟὗἨ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰῃ δ᾽8 σοδάουβ: ἰμοὶν ονοάϊοησο 
ἐο (89 δΘοτηπιδηἀιτηθηίβ οὗ α04, πὰ δβροϑοὶα}}Υ ἐμ οἷν 
Ῥτϑοίΐσο οὗἨ ὈΓΟΥΠΟΥΙΥ ἸΟΥ͂Θ ἃγο σίνϑη ἰο ἰμθπι 88 
(οἶκομ8 ΟΥ̓ ὙΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ ἀοιθγτηΐμθ ἩΒΘΙΠΟΥ 
{ΠΟΥ ΔΙῸ ΤΘΔΙΪΥ ἴῃ αοἀ᾽ 5 ἰἰηχάοϊα οὗἩἨἉ ρτδοθὺ. Ηθ 
ΚΆΓΩΒ, ἰμογ ΙΌΓο, “δρδὶπδὲ [8 6 ἔδ᾽80 Βοου τὶν οὗ ἃ 
Βον-ΟὨ τ διἐδηϊγ," δὰ συδγάδβ᾽ ἷβ ΘΒ ΓΟ 68 
“ᾳρκοϊηδὶ ἴδ]56 οομηδάθηοο δηὰ στ] βϑουσὶ γ᾽" 
(Νοδμάογ); δἰπαῖδὺ δ .Ὸ ἰμὸ νἱοῦγβ οὗ 80 σγϑδϑίοσ 
ὩΌΠΙΌΟΣ οὗ σοτητηθηίδίοσβ, ἔγΟτα ΤΡΙΟΘΡΙΟΕ δά 
Οδ]ονυ ἀοπτῃ ἰο Ὀδίογαάϊθοϊς, νο, ὨΟΎΘΥΘΙ, 60Ὼ- 
δηο8 Β᾽ πιο] ἢ ἰο Ροϊπίϊηρ ουῦ {6 ἀδροπάθῃσθ οὗ 
τ ἰδ δοοίζοι, δ'δὸ ου (μ6 Ἰοδαϊηρ ὑμβουριΐ ἰη 6}... ἱ. 
ὅδ, Θ, Μλ1Ὶ9 (δὴ6 ΖΌΣΙΔΟΣ ἰΔῖκο ὕ00 ΠΔΙΓΟῪ Υἱθῖνϑ οὗ 

1π0 νρεἰρδὲ οὐ δυϊμοσίἴυ, δηὰ ἰδ εἰϑαγ δδίο 118 ἰδ: ἀθΏΟΥ οἵ οσί βίη ἄοαι ἐδ9 
σοπίταδ᾽ οί θη (ἢ 8 ΘΟΟΠΟΙΥ οὗ ἴδο Ο]ά διὰ Νὸτπ οοἰδπιθηίδ. 

: “ὁ Ῥαβδοίῃ ΔΉΔΥ," παράγεται. Τθιο Ργοδειὲ δου] ὉΚ 81} σωοδὴφ ὃὉθ τοϊδίποὰ. (ϑεσαδα : δ γοϑάγ, 

Κηθδα," ἢ σκοτία, Ὀο(Ὼ δογο δηὰ Ὀοῖον ἰῃ νυ. 11. ἘΠῸ οὔιῥεδίοι οὗ ἔδο Αστίο]ο ἴα ΕΒ. Υ͂. 

αοετηδῃ : “Αἢ Οἴθποθ᾽ ΟΣ “δία ὉΠ] Ὡα-Ὀϊοοῖ ἰς ποξ [ἢ Βίη).".-Μ. 
᾿ ἀαγίκηοοῦν" (ΒΕ. Υ. [8 Ῥογρίοχ!η 

δαὶ εὐὸ οογῖϑοῖ σοπάθσίην, " Ὀδοδῖδο ἐδά ἀατ 
δη ἃ δι χιοτι, Ὀδεΐον τοῖδίΒ 
ΓΙΏΔΩ : “' ΉΘΓΘ ἢ9 βοοίὶ ἰο." 

(86 δοππροΐΐοι ψῖ οἷ. ἰϊ. 1, 2. ΤῈ οορυὶε κεὶ 
ἀοποίθϑ {86 οἷοβα δοῃπθοίΐοι πα ΔρΡραγίθπβηοθ οἵ 
(80 βοαμοὶ ἰο ἰὴ Ῥγοοϑάϊΐηρς δοοίΐοῃ. Ἠδῃρο 1ἰ 
8 ποὺ οογχϑοὶ ἰ0 τηδίκο Β6Χ9 ἐδ Ὀορὶπηΐδε οἵ 8 
ἩΟΥ͂ Βοοίΐοῃ, (ϑαπᾶον: “δνυΐηρ ἰδ ΤᾺΣ ΒροκοΒ 
οὗ ἰῃ9 Ῥγοοίβ οὗ δβαϊνδίζοιι, Β6 ΠΟῪ Ῥγοοοθὰβ (0 
ὀχμονί 15 χοδάθυβ ἰὸ 118 Ῥχοδογυϑδίίου ᾽᾿᾽), Οὗ" ἰὸ 
οοπηθοῦ τὶ οἰ. ἱ. δ, 6 (ΗΠ 65}. 

Οδεάϊεηποε ἰο ἰλε οοτηπιαπάπιαπίδ 9. αοἀ ὰ (δὲ 
φεπεταῖ οδαταείεγ εἰς ο7 ἐγωε Ολγἰαπέψ. (ν.Υ. 8-6). 

γεβ. 8. Αῃὰ ΒΘΙΘΌΥ "τὸ ἱσῃον.--ὐοδὴ 
0.868 ἐν τούτῳ ἴῃ ΟΥΘΥ ἰο ΓΟΙῸΣ ἰο {86 δΒοᾳαβεὶ, 88 
᾿θγο, οἈ. 111. 16,19, 24; ἰν. 9, 10,18, 17; τ. 2, οὗ 
ἰο ἐπ ργδοθάϊηρ, 88 ἴῃ Υ. ὅ: 11. 10; 180 Γοίδγεροθ 
18 ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ Ρἱδὶῃ ἤγοτι ἰμ9 οοπίθχὶ, [ἢ (89 ἴοΓ- 
ΤΟΥ 6880 (Π9 Αροδίϊο 18 σοηΐ ἰο ἱπαϊσαὶθ {86 πιατκ 
ωλεγεῦν τὸ ΚΠΟΥ, ὈΥ (πὸ δἀα!τΐοι οὗ 186 ῬΤΟΡΟΒΙ- 
του ἐκ (ἀν. 18), οΣ ὉΥ ὅτι (0Ἀ. ἐἰϊ. 16,19; ἐν. 9,10} 
οΥ ἶνα (οι. ἐν. 17), οὐ ἐὰν (γν.-8, δ), οτ ὅταν (οἷ. Υ. 
2), δοσρογάϊηρς 88 Β9 Μαηΐδ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ εἰμεν “8 
ΤΘΩΙΥ οχί βιΐηρ, ἰδίου δ! κίνθῃ διὰ δ) γε ῦ 
ΒΌτο (0 Κο π᾿" (Ὀυδίοτά 601), ὁυ. ο͵9 ΟΠἹΪΥ͂ ΔΘΑ} 
οχἱβιΐης δηὰ ἀϑβοσὶ θὰ 85 ροβαὶ δἷθ οὐ' οοδαϊομβὶ. 
ΤῸ ΑΡοβί]θ, γγβο 1408 8 Βίσοῃρ' ΘΙ ρμ᾿δὶβ ὁπ ἐπον- 
ἑπσ, απάἀογβίϑπβ (0 ΟΧΡΥΘΔΒ ἰῃ υὶιηρ (Π9 ἀἰδογεπὶ 
βιδὰοδ8 οὔ ἰβουρδὶ πὶϊ [9 δϑπιθ πἱσοῖν δηὰ οΟΓ- 
τοοίηοθβδβ. [μη ἀ868 ἴδπ6 ἤοσιπαϊδ ἐν τοίτῳ 
γινώσκομεν δτϑὶ 88 τοΐοττίης, [9 ἀδαιοῃδίγβιγὁ 
Ῥγοποῦῃ Ὀδοὶς ἰο ψιδὲ δ88 ζοη6 ὈοίοΓα, 88 ἐ. {' 
ἱπ οὔυν γ. δ, δὰ ἴῃ οἷ. 1. 10. 17Ὁἰ Βοπονον, (89 
ἀοιποπβέγδιΐνο ργοόπουῃ ἰπ ἐδ ΐ8 ΟΣ 8 Ηἶκ6 ἠοσταῦ]β, 
Ἰοοῖζα οὐ γδγὰ, διὰ ἰδὸ ἐοίκοῃ ἐϊδοὶζ, τῖδ εἰ10 ΟΣ. 

ἰκηο8ι," ὅτι ἡ σκοτία. 
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συιηβίαηθο οὗ ὙΔΙΟΣ ἰὲ ἰδ ἃ ἰοἴκθη, ζ0 1] 5, ἢ6 6Χ- 
ῬΓο8808 {18 (ΟἸκθπ ὙΔΥΪΟΟΒΙΥ δηὰ βρη βοδηίν, 
Δοοουἱπρ (ὁ 186 τα σίοιβ Β 8668 οὗἉ τηϑδηΐϊης ἰο ὉΘ 
οομυνογθά, ϑοπιοίἑ 98 (89 οἶκοι ἱπρ] θα ἴῃ (89 
ἀειποηδίχαιΐτο, ΤΟ 1] ΟὟ 8 ἴῃ ἃ Βοραγαΐθ βθῃΐθῃοθ, 88 
ἐπ᾿ οἷν. ἵν. 2; βοιαθὶϊηθ8 0 σοῃδιγισίϊοι 15 Β᾽ 1 ἈΠΟῪ 
οἰδηρθά, δῃὰ (16 δοπίθποο θοζαῦ ψἱ{8 ἐν τούτῳ 18 
Βοὲ ΤΟΧΌΪΑΕΙΥ Ὀτουρηὺ (0 8 οἷοβθ, Ὀυὺ σοί παρὰ 
ἷπ' 8 ΠΟῪ δι᾿οὰ οοσσοϊδίλνυο ἵΌση; 6. σ. οἷ. 111. 24, 
ΜΠ6ΓῸ ἐν τούτῳ γενώσκομεν 8 ἰΔ΄κο ὋΡ ὉΥ ἐκ τοῦ 
πν. Απὰ (δῖ8 ἸΓΔΥ͂ ΟΥ̓͂ ΟΧΡΤΟΒΒΙΟ. ἰδ ΟἸ050 1. ῬΆΓΑ]- 
161 ἰο ἐπδί σῆθτγο ὅτε σοι ]θίο 5 (δ 6 σοηῃδίαοίΐοη 
Ὀοσυη πὶῖδ ἐν τούτῳ 840 οἷ. 1, 160, 19; ἱν. 9, 
10,18. Ιῃ ἰδ680 δᾶ865 {0 10}} ΟὈ͵ οίγο τοδὶ  ν 
οὗ ἐδ ἰοἴκθῃ, ἃ5 δ ἔδοί, 18 βοὺ ἕογσίῃ. [ὃ 18. δὴ υὴ- 
ἀουνίοα ἴκοί ὑμδὲὶ Ηο 88 σίου υ8 οὗ ΗΐΒ ϑρίτιι, 
ἰδδὶ Ηθ 88 βοηί Η 8 βοῃ : δηὰ ἔγοπι ἰμι089 ἴδοίβ 
ΟὟΓ ἰῃίρροηυσο 18 Βεσιγο ἰὸ ἐδ 6 ΟἾΒΕΣ ζϑοὶβ ἴῃ 
ααθαὶΐοη, ἐμαὶ Ηθ αν᾽άοὶ ἷπ 58, οἰο. Βυΐ ἴῃ 
ΟἶΒοΡ Ῥᾶββδροβ ἯΘ Βπὰ ᾿πϑίοδα οὗἉ {815 ὅτε δὴ ἶνα, 
οἷ, ἱγ. 17, ΟΥ 8 ἐὰν, 88 θτο, Φοδη χὶϊ!. 8δ, ΟΥ 
ὅταν, οἷ. γν. 2. Τμΐθ ἐὰν, ὅταν, τιΥῖὶς ἰῃ.6 ἰοἸκθ ἢ 
πηρ θὰ ἱπ ἐν τούτῳ 88 ομϑ ποὶ δοίι}}Ὺ οχἰ δίθηί, 
8ὰ ἰδίοτ! 681] οὐ οὐὐθοι γον οοτίαΐη ἔδοὶ; Ὀυΐ 88 
8 ῬΟΒΒΙ Ὁ]0 Θοπ εὐ ὨΘΏΟΥ͂, βουχοίἰηρ ΒΥρο ΒΒ 68}}Ὁ 
δηἀ οοῃάϊ ΟΠ} δαοϑυπιϑὰ: ἴῃ ΟΙΒΘΡ ὙΟΓΒ 88 
ἰά64]. Ὀ δίογάϊοθοϊ, ΡΡ. 172, 84ᾳ.---Μ.]. Ηο ἰδ 
οὐποογηθὰ τὶ {πο ἕδοϊ, . 
Ῥμαὶ τὸ ανθ ἰεσῆονν ἘξῚ1.---Τ)ὸ οοοίοχὶ 

πιαϑὲ ἀοιογιαΐπο ὙΠῸ ἰΒ Ἰηϑϑηὺ ὈΥ αὐτὸν, αοὰ ἐδμο 
διὸ οὐ Ομσίδι; 116 σϑάβοι τηυϑὺ Ὀ6 Βουχμὶ ἰπ 
(6 βοσίϊου ᾿ἰΒο] ἴ, τογο ἴῃ τυ. 8-6 Ὑὸ ᾶνο ἔγβί 
ἰδὸ σοροδῖθα ζόστῃβ αὐτοῦ, αὑτῷ δπὰ αὐτὸν δηὰ 
0866 ἐκεῖνος, Υ. 6. ΑΒ ἐμ Ἰαϊίον οὐ θην ἀδηοίθ8 
ΘΟ σὶϑὶ, 5ὸ {π 9 ΖΌΤΙΩΘΡ ΒΡ 1108 τί ἢ Θα 8] οοΥα αἰ 
ἰο θΘοὰ ὑπὸ Εδίβουῦ. Ηδϑμοο ἰξ τγαβ ποὺ ἐμ ἱπηπηθ- 
ἀϊδίοὶγ ργθοραϊηρ ᾷβογϑο ἴπ τ ἈΪΘᾺ Ογἰβὺ 18 ΒρΌκ 
οὗ, πεῖς ἰηἀυσοαὰ (86 ΑΡοΒί}]6 ἰο .)89 αὑτὸν δηά 
ἰο υπάογβίδπα ὑβογ ΌΥ ὑπ 6 ΕΔίμοΣ, Ὀὰὺ Τα μο {π 6 
8}1}-οοπί το] ρς ὑἐδουφσαί, “ αοἀ 18 ρει, οἷ. ἱ, δ. 
--80 Βοάο, Οοαυταοηΐυθ, Ετδδιλβ, [ὕοϊκο, 766}}- 
τδη, Βαυτσατίοη- Ογαβίιθ, ἀ9 Ἡοιίο, Βνοκποτν, 
Ὀδιονάϊοοϊς, Ηυΐπον, Εὐτατὰ. 1 ἰ8 γοΐοστοὰ (0 
Ομτίδε Ὁγ Δυριπίϊπο, ΕΡβοορίυ5, ατοίιβ, μα ἢ οτ, 
Οδῖον, οΙ, Τϑηρο, ϑαηάον, Νοαπᾶον. ϑβδοσίηυ8 
δὰ Οαϊνὶπ δγὸ υπἀοοϊὰο. 6 πογὰ γινώσκειν, 
οϑοαγτίης ὑνγῖθο ἴῃ ᾿αχίοροβὶ ΐοπ, ὈΘΩΣΒ ὁ80}1 (ἴπ|0 
Βα οί Εἰ 8}}}7 {Π6 δϑῖλθ τπϑϑῃΐηρ: ἰο ἄπο. ἘΒαυΐ 
ἰο πον αοἂ ἐδ ποΐ ἃ πιδίίον οὗ (6 υπάἀογβίδηάϊηρ 
ΟὨἶγ, ἃ Κπον]θᾶρο, ἃ πουίηρ, αὶ ταδέϊον οὗ (89 
8019 δ; ἴδ ἴ8 δὴ ἱπταραὰ ἰἰ{6, ὈΟΐῺ ταϑίίοῦ οὗἁ 
(89 τὴὶ!] διὰ οὔ 9 τηϊπὰ; δὴ ϑῃίογίηρ ἰπίο, 8 
Ῥογοαοϊγέηρ ἴῃ ογάον ἰὸ θὰ ρΡοπαοιγαιθα ὑμοΥΘΌΥ, ἰπ 
ογὰοσ ἰο γοδοῖγο ἰΐ ἰπ χοοορύλν ἐγ. Ὁ οὈ͵θοὺ οὗἁ 
(86 Κπουὶπς Ὀοοοιλο8 ἰπ 0 δυ Ὀϑΐδποθ οὗ μἷπὶ (δ αὺ 
Κβονβ: ἐπ πδίυτο οὗ {πο οὐ͵θαὶ οὗ ον Καοτϊῃρ 
ἀοιοτταῖποβ Ηΐδ8 Θομΐπρ ΠΘΔΡ 0.8 δα οηἰοχίηρ ἰηίο 
τοϊδιοπδηΐρ τὶν υ8. Θοὰ οδημοὶ Ὅθ ΚΏΟΥπ 
πίϊοαὶ Ηἰταδοῖῖ; ἰξ ἰθ8. ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ΘΟΗΥ͂ΘΣΒ6 ΜΓ} 
Ηΐπι ἐμαὶ Ηὁ 811ὁγ8 Ηἰπλβοἱ το Ὀ6 Κηόονσῃ (Οοουπι6- 
εἶπα; συνεκράθημεν αὐτῷ, ΟἸατὶι5. “' δοοίδέαίεπι λαδε- 
πῶ οὑπὶ 60.) : δ Κπον]οάρο οὗ αοὰἂ ῥτοδαρ- 
Ῥοδοῦ δηὰ φχοιηοίθα 116-06} βαρ τὶ Ηπι. 
Τηΐ9 Ἰδδὲ Ῥασγυϊουαν 15. 8130 ἱπιϊτιοίθα ὈΥ (0 Ρ6Ὺ- 
ἴοοι ἐγνώκαμεν; [8 Τ6 8] ἴδοί οἵ Βανὶπρ ΚΠΟΥΤΏ 
Ηΐὰ ἰ5Β ἀοδβογίῃοά δ διηϊδβῃϑα, αἰϊοηάθὰ Ὁγ δὴ 
δίϊοτ- οδοοὶ απά βι1}} Γὰσί πον ἀνθ ορηιθῃὶ ἰῃ ὁ0η- 
ἰἰδυϑὰ διὰ ογον-στονίηρ Κπονίοᾶρθ; 1 18 Ρ6γ 819] 
ἰο κοινωνίαν ἔχειν μετ᾽ αὐτοῦ, οἷν. ἱ. 6. 60]. 8. ““1η- 
νατὰ οδλοΐ!γ οἵ Ἰἰ6, τοδὶ δρρυγίθῃδῃοθ ἰ9 (89 ὈΠ- 

ΘΟ! αἰ ομ81] ῬΡα- δι ρροϑί (ἴοι ὈΟΐᾺ οὗ Καοτίηρς δπὰ 
Ἰον]ηρ; ἔὉΥ ΟὨΪΥ (Π0890 ἴῃ ΔἸ ΠἾΥ τ ΘΔ ἢ ΟἾ ΒΟΥ 
πον δηα Ἰονο δαϑὰ οἶμον" (Ὀδιθτά 66). Ἡζ«, 
ἐπὸ ΟΠ δι δη5, γοπμονοα ἰηὰ ΘΟ νἰϑί, ογοαϊοα ἰο Ηϊΐα 
ἰπλαζθ, 8.6 ὑοϑο Ὑῥκὺ Κη. Ηδησο ἐύ 18 ἔ,186 ἰ0 

ἴαΚο γινώσκειν 1116 188 ἩΘΌγοΥ 1) Ἴ ἴῃ (80 Β0289 ᾿ 

οὗἩ ἰο ἴουε (ΟἌτρζου, 8. α. ᾿δηρ6), ΟΣ ΟΠ]Υ 88 8 
{μπϑογοιϊοϑὶ υὑπάουβίϑπαίηρ οὗὨ Ὀἱνίπο σαὶ (8οοὶ- 
ΒΒ, ΕἸ ΡΙΒΟΟΡ 8); ΠΟΥ ΙΠΔΥ̓́ γ6 ἰηὐοτταὶρ]ο Καον- 
Ἰοάρχο δῃὰ Ἰουθ, διὰ γοραγὰ (86 Ἰδίῦον 85 6Θϑβοῃ 8] 
ἰο {89 ἕογιον (Βεοάο, Οδσαπιοηίυϑ, [{1616}, 8]- 
ἱπουρὰ Κπον]θαρθ 18 σοηαϊιϊοπθὰ ὉΥ Ἰονθ (ἀθ 
Ἢ οἰ(6).---ΓΠ 158. ποῖ τλοτο (Βοοσοίίσαὶ Κποσίοᾶζο, 
αν νἱνδ)], οχροτ τηθηῖ4] Κηοπν]οάρο βονίηρς ὕσγουι 
αοά, Ὀοΐηρ τοσοϊνοα ᾿πίο (ἢ 9 Βοαγί, δπὰ Ηΐβ ἱπ- 
βυοποίηρ ουν ὑπουριίθ, ΟΣ Ὑ0}}} διὰ οὺγ δοίϊοηβ. 

1 Ὃτ1τ ΙξΘῸ Ὁ ἘΠῚ5 οι ἅτ ΘῺ 18.---Τ 9 
γορ τηρεῖν, ῬΓΟΡΔΌΪΥ οοπηθοίοα τ] τέρας, [ΠλῸΓ0 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἢ τήρος, ἃ ψαίοῖ, Μ.7, ἃ βίζῃ, ἀο- 
ποῖθ8 ῬΡΟΡΟΥΪΥ ἴο0 ΡΔΥ αἰϊοηίίοη, ἰο ΟΌβοσυο, ἄνεμον 
ὑεῖ χὶ. 4), τὴν φυλακὴν (Αοἰδ χὶϊ. 6), ὑπ Ὀο]ονοὰ 
801 }198 (ὅπο. συ. 119 5αᾳ.}, τὴν α τοῦ 

πνεύματος (ΕρἈ. ἵν. 8), ἑαυτόν (1 35ο. ν. 18). 
Ηθπσο ἰὸ ῬγΘΒΌσΥθ [ΚΘῸΡ ἱπ βαΐοί Υ] (οδεγυατο, 
δόγυαγ 6) ἵγοτα 1058, ἀδη ΚΟΥ, ΕἾ ΌΣΤΥ. Ἐθδυ, 56188}- 
ΠΟΒ8, δἰγοα ΟΥ̓ ἸΟΥ6 ΤηΔῪ 6 ἴ86 τηοἰτγα8 οὗ δ ἢ 
ΡῬγοβουυίηρ ; {86 οὈ͵οοὺ οὗ τηρεῖν ΘΩΔΌΪΟΒ ὰ8 ἰ0 
ἰαῖον ὑμ86 πιοίλνθ. 7715 δοταϊηδηιηθη β-- -ἰ 6 δοτὰ- 
ΤΑ ἀηθηΐ δ οὗἨ Οἷα {δε αίλογ; ἴον ἰδ Υοΐδγθῃ 69 
ἰο Ομ νὶβί ἤθτὸ ἰ8 γα] ϊὰ οὶ πὸ τοῖς Ὀδοδυ8ο ΗΘ 
ἔδῦο οοιομιδηστηθηΐβ 88 Ὀθσδι86 Ηρ Κορὶ ὑμ6πὶ 
(οἴ. ν. 6). 70 ζεερ ἰλε οοπιπιαπάπισεπί8 18. ποῖ {89 
Β816 88 ἐν φωτὶ περιπατεῖν (6Ἀ. ἱ. 7), Ὀυὺ δὰ ἐπα }5- 
ῬΘΏΒ40]9 ραστί οὗἉὨ ἰΐ, αῃμ!ἃὰ ἸΠΟΥΘΟΥΟΣ ἃ ἀϊδιϊποῖ, οορ- 
πἶ28Ὁ]0 γνᾶτί οὗ ὑπὸ χγοδίον, τὶ ὰθ δὰ Ῥχγοζουπὰ 
Ἡοἷθ, δημα 88 ἃ β' ζῇ ΟΥ ἰοΐκο Ῥϑου ΑΥ διιοα ἰο 
ΤΔΥΪ ἃ οοποϊ υϑΐοη. ΤῈ οοπιπηδηπιοοὶβ οὗ αοα 
ΔΥῸ ΟἾΘΟΥ, Βὲ τ Ρ]6, γγ6}}-ἀοῆποά; {80 ἜΘχρυϑβδίου οὗ 
Ηἱ8 ψ|}}, ασἴνθη 88 16} ἤοτ ΗΪ8 ΟΊΟΥΥ 88 Ζ0Γ ΟΌΓ 
Βαϊ ναίΐου, ουἱάθηοοβ οὗ Ηΐβ Βοῖγ ἰογνο, οὗ Ηΐ8 5β8ῃ6- 
εἰὐγίης οομμραβϑίοῃ, δπὰ οὗ Ηΐβ βδ᾽ υἱδνν τἰρεὺ- 
ΘΟΌΒΠΘΒΒ; ὑΠ6Υ ΔΏΒΨΟΣΙ ἰ0 Ηἶδ8 Βοΐηνς, δηὰ ἴῃ ᾿ἰΚο 
ΤΒΠΠΘΥ ἰ0 {π6 πϑίιγο οὗἩἨ Ηΐβ ἴἅψν, δῃὰ ρμαγίϊσα- 
Ιατῖγ ἴο (89 πδίῃγο οὗ Ηἰβ οσοδίυσοθ. [08 60Ὁ7 ΟΥἹ]- 
εἰπδὶθ ἰπ ἐμ Ἰονϑ οὗἉ αοά, {λ0 τλοιΐγο οὗ ονοαΐθησο 
ἰο ἔμθπι ταυϑὲ 8180 Ὀ6 6 Ἰοτο οὗ αοα, γιὸ ζᾳγῦο 
ἵμοηι, δηὰ {16 Ἰοῦθ οὗ ὑμουλβοῖΎο5 85 {πὸ οἰ 8 οὗ 
Ηΐδ Ιογθὺ. Βαὶί ἰμὸ ποχὰδβ {ποτα β γ8 ἀο ποὺ Ὑ78Ὑ- 
τϑῦΐ (π ορίπλου οὗ Αὐσυδίϊπο δα Βοάο, ἐμοὶ 0 8ἢ 
᾿πϑὶδί8 9.9 ὍΡοη Ιου. Ηθ ΟὨΪΥ ἀοταδηὰβ μ6 ἈΠ- 
ὀχσορίϊομδὶ ᾿οορίπρ οὐ 86 Θοιητηδηθπτηθηίβ οἴ 
αοά, διὰ ὃν (πὸ υ6 οὗ 89 Αγίΐοϊο δῃὰ {ἰδ ΡΊ] υγὰ] 
(τὰς ἐντολὰς), ὁχοϊυι 98 ΔΏΥ δηἃ ΘΥΘΥῪ ΔΥΡΙ ΤΕΥ 
Βοϊθοϊΐοη. Ηδθ ᾿ΔΥ8 ἄονῃ ἃ ϑῦγο δηὰ ἰηΥ8}}} 010 
ἰοκοη; δηὰ (π 9 Θυγομθουβ Υἱ 6 Ὺ }υδὺ αἰδίοα Ῥγονοθ 
0 ἰο Ὀ6 βΒυσ!. Βυΐ Ὧθ ἀο68 πού ᾿ΔΥ͂ ἀΟἾΩ {18 
Ἰεϑορίηρ ἃ8 ἃ ἔδοί ὈΥ ἰδ ι.86 οὗἉ ὅτι, Ὀαὶ 868 ἃ Β0- 
Ῥοπικίοη ΌΥ ἐὰν; τὶν 0λ}8 ἀρτϑοβ δ'δὸ ὑ80 οδοΐοθ 
οὐ (μ0 πογὰ τηρεῖν Ἰπδιθδα οὗ ποιεῖν (ὙΒΙΘΒ ἱκ 
Ἰκουσῖβο δομαϊἰομοϑα Ὀγ [6 τογὰβ οὗἉὨ ΟἿ ᾿ογὰ ἱπ 
Μδίί. χχυῖἱ, 20: τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην 
ὑμὶν). τ οδηηοί ἀο, Ὀαὺ ΟὨΪΥ ἀδαρ (86 δοτητηδηά- 
θη οὗ αοὰ. Απᾶ ουϑη ὑπ ὶ8 18 Ὑ ΥῪ ἰἰτηϊϊοα, 
υαὐδαι δέδοίοῦυ, 114 0160 ἴο Τγοασθηῦ δηὰ τπιδηϊ[ο]ὰ 
ἱπίογγυρίζουϑ. [,ϑαϑὲ οὗ 4}} οσδὰ ὁ 60 ΦΟΒ ἢ 5 
τηθϑηΐη (Δσοογάϊΐης [0 οι. ἱ. 8-10) ἰο δΒΌΡΡΟΒΘ 
ΟἸΥ Ἰ βδυϊδηδ σα ΡΔΌΪΟ οΥ̓ 01} ἱκοορίῃηρς δηὰ ρῥγϑο- 
εἰδίπας (86 σοπιηθηἀηηοηίβ οὗ ἀοὰ. Βαὲΐ πον" 



δ0 

διδη ἀὴρ 411 ἐλ 6 Βογίσοταϊ 8 οὗ οδϑάϊΐθῃσο ἰο [89 
σοι δη ἀπλοη(8 οὗ αοἀ, δηὰ ἀοδρὶίο 41} (Π18 ᾿πλρογ- 
ζροιΐοη5 δηὰ 5'η5 οὗὐἠ ΟἿ βιϊδηβ δα ἱποὶν ᾿1ἴδ, 
{Π6Γ6 511}} τουλδί 8 8 ΒΔ γρ σοπίγαϑὺ θοίγθοη ἐμι056 
0 ΓΟΙΔΘΙΌΟΥ {Π6 σου] Ππαἀτηθηΐβ οὗἁἩ αοἀ ἴἰο ἀ0 
(ποτὶ (5. οἱἱδ, 18), δῃὰ ἰἢοβϑα Ὑπὸ ἄἀο ποί τοϊπὰ 
{δόῖὰ αὐ 811}, ΟΥ ΟὨΪῪ ΠΟῪ μοι. ΗΟΤΘΥΟΥ ρσγοαὶ 
ΤΩΔΥ 6 ἴΠ6 αἰόγοποο οὗἩὨ θο᾽ΟΥ̓ΟΥΒ δλοηρ ἢ θτη- 
Βοῖνοβ, ἰπμοὶν Κπονοᾶσχο οὗ αἀοἀ δηά ἱποὶν οὐοα!ϊ- 
6506 ἰο {86 σοπμηηδηἀπιοηίβ οὗἩ αοα ν1}} Ὀ6 τοϑοὶ- 
ῬΤΟΟΔΙΪΥγ σοϊαίθα, δηὰ (86 Ἰαιον νν 1 }} ΔΊ ννΔΥ 8 Γοτμδὶ ἢ 
ἃ δυΓ9 ἰοἶζοὴ οὗ ἐδ ἴοτιον, το οδπηοῦ ὉΘ 8 
ἕδοὺ ἴῃ ἐπ6 ᾿ἰἴο οὗ ΘΟ σϊϑι δὴ 8 πὶ ϊποαΐ (6 Ἰαι6ν. 
Οα ἰμδὲ δοοουῃὺ 86 Αροϑί]θ, 85 18 πἷβ ψοῃὶ, (88 
ἴῃ οἷ. ἱ. 8, 9), σῖίνοϑ Ῥσοιηϊηθησα ἰοὸ (06 Ορροϑιίθ 
τ ἃ Ρτγοργοββίοι ἴῃ (86 ᾿Ἀπουρἢὶ δηᾶ ὈΥ̓ ΔΥ οὗ 
οχρί δηδιίου. [Ησυίμον ἐἈΙΏΚΒ ἐν ποΐθ- ον. ὑμδὶ 
ΦοΟΒἢ ΠΟΥ͂ΘΡ ἀοδίρηδίοθ {Π6 ΟἸ τἶβϑι 18 οοπιπιδηά- 
τηθηΐβ ΟὟ ὙΡμε 8 ἰστχ υδοὰ ὈΥ͂ πἷπι οπὶν τὶν Γ6- 
ἔδθγθῃσθ ἴ0 ἐπ Μοβαδῖο δοὰς οὗ ἰατνβ, Ὀπὶ το ϑι]Υ ὉΥ͂ 
ἐντολαί (ΟὨΪΥ οσοϑϑ᾽ 0η8}}γ λόγος ϑεοῦ, οΥ χριστοῦ); 
ὯΟΡ ὈΥ 86 νοῦ ποιεῖν (ὁχοορὶ ἰῃ ΒοΥ. χχίϊ. Ἣν 
δυὶ τηρεῖν, Ῥδυ] 865 {6 ἰόΣ τηρεῖν ἐντολήν ΟὨΪΥ͂ 
δὶ 1 Τίηι. νἱ. 11; δ οσσυμφ Ὀ651165 πὰ (86 Ν. Τ'. δὲ 
Μαΐιδ. χῖχ, 17 (οὖ. οι. χχυἝ!. 20). Μ.]. 

γεμβ. 4. Εθ μδῖ δαῖτ Ζ Βανθ ΠΟΤΕ 
ἘΓΐωλ, απἃ σϑθϑροῖῃ ποῖ ἘΠῚ5 οοτϊῃτδῃᾶ- 
ὩΛΘΏΪΒ, ἰδ ἃ 118 7.---ΤῊο Ῥγοργοββίου πη {116 ἀθγο- 
Ἰοριηθηΐ δηὰ υαὐζΐοϊάϊηρ οὗἨ ἰμ6 (πουρπί 1168 ἴῃ (6 
Ββ'ηρυαν, πὶ βοΐ 10 ΤΟσι} ποὶ 88 ἱπά δ αἰ 6} Υ 
ἄθηογαὶ, Ὀυΐ 88 ροΠΟΓΑΙ δὰ συ ἴῃ 18 ΔρΡΡΙΪοδ- 
(ἴοι ἴο Θδο ἢ ἱμαϊνίάιιαϊ, [ἰ 1169 ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΟΣ ἴῃ ἰμ6 
πορσδίϊνο (ΌΤΙ, 80 ὑπαὶ νγ9 ΠΠΔΥ δῃηὰ πιυδί ποὺ ΟὨΪΥ 
ἱηΐον 80 Κπαον]οάρο οὗἩ αοἄ ἔγοιῃ ἴμ6 Κοορίηῃρ οὗ 
αοὐ᾽Β σομμτηδηαπιθηΐδ, δηὰ ἔγοπὶ οἴμποῦ ἴδοίβ 88 
Ὑ6]1, θὰΣ (πδὺ (6 Καορρίηρς οὗἩ 89 Ὀϊνίηθ οδοπι- 
τοϑηἀπιοηίβ, οὐοάΐοθῃοθ, σαπηοὶ δηὰ τηυδὺὶ ἢοΐ ὈΘ 
ΔΗ ΩΡ ὙΒΟΙΟ ἰποτθ ἰδ 4 Κπονίοάρο οὗ αοά, 
νι. 0}. εππαθὸι ἐμδὺ βδῆθ. Τὸ ποτὰβ “"λὲ ὦ α 
ἔΐαγ,," ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ΔΓΘ ἰηἰοῃϑῖγο δηα ΒίΓΟΏΡΟΣ ἰμ8ῃ 
“48 1108 (σἂ. 1. 6), ΟΥ “10ὸ ἀροοίνοα ἰτηβο} Γ᾽ 
(68. ;. 8). Νοὶ ἃ βίῃρ)ο δοί, Ὀυὶ ΒΪ8 γ 8016 δίῃ γθ 
δὰ δοίης, 18 ἰδ υ8 ἀοδὶ χηαίοα; {πὸ {6 γοϊρῃβ ἴῃ 
πἷπι. ΤΟΣΥΘ Δ γϑί οὗ 4}} Ὀ6 τυνδηιίηρ 86]{-ΟΧϑ- 
τηϊηδίϊοη ἰπ (86 Ἰἰρμὶ οὗὨ ἀϊνίηθ ἰγυ }}, ΟΥ̓ 1 ΤΏΔΥ ὈΘ 
801{-δοορίοῃ δα υποοηϑοίοιϑ ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ, Ὀυΐ (86 
οοπδβοΐουβ 1190 νν}]} ΖΌ]]ον ; ομ6 αἰοδίγοδ ἴὸ ΔΡΡΘΟΣ 
ΤΩΟΓΘ ἰη8Ππ ὁπ618δ. Τ86 ΖΌΣΙΒΟΓ ραγιϊουϊδυ, 
Απᾶ τ[86 Ἰχυ ἐδ ποῖ ἰπ Εἶπα, σὶνο5 ΘΙ ΡΒ8- 

[ἴσ ῬΙΟΙΐποποΘ ἰ0 {80 δἰδίιι8, (86 Θιρύΐηθ85 οὗ 
ΒΌΟΝ 8 Ῥόσβοη, οὗ. δά. οἈ. ἱ. 8, ἰπ ᾿ἰχεσείϊοαὶ απᾶ 
Οτίοαϊ. 

γκε. ὅ, δἰ ταν ἰο οἷ. ἱ, 8---10, ἴῃ δα ἢ 6818 
Ὑἰῖὰ ν. 4, τοίου Ὁ8ὸκ ἰο Υ, 8, ὮΥ δὲ, Ὀὰΐ ῬτΟζτΘΒ8- 
ἴπς Ὀοΐὰ ἰπ ἰλ9 δβιιθ]οὶ-οἶδυδο διὰ ἴπ ἰδ ῥτϑαϊΐ- 
οδι0-6186 1.88. 

Βαϊ ΒΟδΟ ἰσϑοροϑῖ ἘΠῚ5 υνοστᾶ; 1104}: 
“ἐδ τολοδ0 ζεορείλ 977 Ηπίπι ἰλε ὡοτά.᾽" ----τηρῇ, Καορ- 
οι, βίϑῃη 48 οιπρ μι 8}}γ ἢγαὶ, 8ὸ αὑτοῦ Ῥτθοθάθϑ 
τὸν λόγον, διὰ λόγον Ἰπδίοδα οὗ (86 πηδηϊοϊά 
ἐντολαί, ἰῃ οτος ἰὸ τπηϑτὶς (86 πηϊγ. ““Ῥγορρία 
ᾶ4πμἷα, υὐγδωπιὶ ὠπιηι,"" οΌβογνοδ Βοηροὶ, δῃά 8, 1,8- 
Ῥίἀο ΘοΟΥΓΘΟΥΥ 5885: “2 ἐοἱέ υεγδιιπι 478 ἵπ εἰπσω- 
ἰαγὶ, φιία »γωοίρυιδ γεερίοἱἐ ἰόσεπι σατια(ἐ : ἐπῆπι 
οοίεγαδ οπιπδ ἴπ 86 οοπιρτελοηα .᾽" Ἡρθηοο ὁ λόγος 
ἷβ πού ἐμ βΥποῦγιμ οὗ αἱ ἐντολαί (Η αἱ 67), ΠΟΥ 
(86 σουιοτίϊηρ τηοδβαρθ οὗ (86 σοΟΒΡΘΙ, ΠΟΥ ἰδ Γ0- 
αυϊτοτηθηὶ οὗ αὶ ἢ, αὶ ἱπ 0 τονοϊδ οι οὗ ἰῃ6 ν}}}} 
οὗ αοὰ 88 ἃ υπὶὲ, οὐ ἐμ τογοϊαϊΐοῃ οὗ Ηΐδ8 δοιὰ- 
ΤΠ ἀὐπηοη δ ἰπ ὑπ οἷν γ᾽ αἰΐοη 88 8 απὶΐ ἰ0 ΗΪ8 ρυγ- 

ΤῊΒΕ ΕἸΒΒῚΤ ἘΡΙΠΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ “ΟΗΝ. 

ῬΟΒΘ οὗ στδοὺ (Εσδρα). Α8 {18 βθ;ΐθηοο ΘΟΣΓΕδ- 
ῬΡοπᾶβ ψἱΐ 41 τὸ Κθορ Ηἰΐδ8 σοτηηδηθπιθηίδ᾽ 
(ν. 8), δῃὰ ᾿8 τἸίοσο ἀοβδηΐ ὈΥ {μῸ »γοῆ. γεὶ. 888 
ἷθΒ ἱλ9 Ο ΒΟΥ βθηΐίθῃοθ ὈΥ ἐὰν, 80 [8.6 ἐγνώκαμεν αὖ- 
τὸν ἴδ ὈΔΓΔ}16 1] τι ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ 
τετελείωται. [ὶ τααῖίογβ οὶ ΠΟΥ τοἷ πη τὰ αἰ δίῃ. 
αυΐδ ἀποιοίϊεασε δπὰ ἰουε, ἀῃἃὰ τη διρδὶ πὶ ἐδποὶν 
Ὀοΐηρς δοηζουπαθά, ἱπΟΥ Δ Γ6 που υί 6688 ᾿Π ΥἸπδὶ- 
68}1γΥ οοῃπροίοα δηὰ σογσοϊδίνοβ : “ΑΠ10Γ ρταευβ- 
»οπῖί σοσπιίοπδηι᾽"" [88 γΥ8 ατοίϊα8, τ οι. ΗυΐμῸΡ 
δάτηϊί8, δηὰ δἀἀβ Μ.]: ““Οογηϊο ργεευρροπῖ 
απιοτεπι.᾽" ΒΟ τὸ ἴγσυθ. Εσοπι (8 10 15 ουὐἹάδης 
Ὀοΐδ ἐμαὶ γγὸ πιιιδὲ ΔΡΡΙΥ αὐτὸν, ν. 8, ἰο Θοἀ ἰδὸ 
Εαῖλοῦ, δὰ (μοὶ ἡ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ τπυυδὺ ἀθῃοίθ ΟΝ 
ἰουε οὗ Οοα (88 οἈ. 1ὶ. 16; 111. 17; ἰν. 12: γ. 8.) 
7λὲε κποιοϊεάσε οΥΓ αοα διὰ (λὲ ἰουε ίο αἀοἄ υϑὶ 
σΟΥΤΟΒρομα Ἡ 10} οϑοῖ οἶμον. Τ}ν18 ἰβ (86 ΥἹΘΟῊ οἵ 
{86 στρ) οσ ἰγ οὗἨ δοπιλπηθῃίαίογϑ, τυἱζ.: Βοάο, Οεου- 
τηρηΐυβ, ΠΣ, Β6Ζα, [ογίηυβ, βοσΐπυϑ, ατοίνιδ, 
5. α. Ιδηρο, [ἱοΚο, Φδοδβιδηη, Βδυτχηφαγίεη- 
Ογυδίαβ, ἀο ἤδοίιο, Βτύοκπον, Νοδπάον, Ἠυΐδος, 
Ὀιυδβίιογαάϊοοκ, δὰ οἰμογβ. Οἰδοτα (ΕἸδοὶυβ, Ά. 
ΒοΒηιϊά, Οαϊον, 7. δῆ ρο, Βοηχοὶ, 885 61), υπάογ. 
βίδῃα ἐπ ἔουεο 7 ασοὐ ἰου8 (88 ἴῃ 6Ἀ. ἷν, 9,10), ἄγοι ἰὰ 
ορροβί (ἴοι ἴἰο (16 Βομηΐβῃ οχροδίϊζλου οὗἁ ἰδ9 126 1]- 
ἰοτίοθυβ φεγζεοίίο οαγί αἰ 8 ποδίτεξ αὡμξ ορεγὰπι ποι 
ἰτογῶπι, δι ἃ ΒοσοΪΥ οἡ βοσουπὶ ΟΥ̓ τετελείωται, 
σι, ΠΟΥ ΒΥ, σδηποὺ 0 φγροαϊοδίοά οὗ οὔγ 
Ἰονσθο. Βυὺ ποῖῦμον 15 1ὲ "6 Ἰονο σοπιπιδη δά 7 
αοά᾽ (Ερίβοορὴν8) πη ΒΟ ἢ 6 μα 6 (0 Θχογεΐδο 
ΟΤΒΘΙΥΘΒ, ΠΟΥ (110 γοϊαίΐοι οὗ γϑοῖρσοσδὶ ἸΟΥ̓Θ ὃε- 
ἔνϑθῃ αοἂ δηὰ τηδῃ, (6 οοπιριπίο, 8δοοϊείαι δυὰ 
σοηγωποίίο, πιμέμα αποϊἰα εἰ σοη)ωποίίο (Ἑδτατὰ 
Το] ον ΒΟΥΘΓΑΪ σοπιπιοηίδίογα, σαὶ ον [Ὁ εΣ- 
Ἰη8}} ΒΟΙΌΓΣΠΙΘα), ΠῸΡ ““ἐλάίουε ὁ αΟοα ἐπ τῶ, οοτ- 
ΡΥϊβίης Ὀοιὰ Οσα᾽ ἰουε ἰο ὧς, ἰλγουσὰ τ ΐοῖι, δηὰ 
ΟἿ Ἰογα ἰο Θοά, ἱπ ΜΘ τγοϑ]ῖτο.᾽" (Β65861.) 
ΤῊ ὀχρ]δπαίΐοη οἵ τετελείωται, ἐδ ρετῇ »εηβεῖ, 
8 ἀπο, 0 ᾶγϑ πὸ σἱ αὶ ἰο ἀἰ]αὶθ ἰδ ποτὰ 
νι εΖα, 88 17 ΦοΒπ "γοΓῸ Βροδκίηρ ποί οἵ 8. }ὲ7- 
εοία οατίίαε, Ὀαὶ οὗ ἂη ααὐηηρὶεία οατίίας, πἰςμουί 4} 
ΒΙΟῪ δηὰ ΠΥΡΟΟΥΙΒΥ͂, 80 ἐμὲ {Π6 Γοίδσεῃ 0 Ὑ67Θ 
οὨἷΪγ ἰο δίποεγε ἸΟΥ0 δηὰ τελειοῦν ΤΟ ΟἿΪΥ πιοίίγε σι 
ἐχόσμίϊοπ [0 ναὶ ἰπὶο ὀχοουίίοη.--- 1.1. Νοτ οδα ἷὶ 
6 χἱριι ἰο Βοϊά τι δοοὶπὺδ δηἃ ἢ}5 βυϑοθδβοῦδ, 
(86 τδιϊοῃ δ] βίθ, (μαὐ (86 ΣΟΙ͂ΌΓΘΙΟΘ ἰΒ ἰ0 8 τοδί ΐγθ 
Ῥογίθοιίοη δάδρίθα ἐο ({} ῬΟΥΤΘΓΒ οὗἉὨ τιδῃ, Ὀδοδι89 
ἀληθῶς Ῥτοβί ὶϊα Βα ο δὰ ἰηϊογρχοίδίίοα. [ἱ βὶζ- 
Αἶβο8, 88 ἱη οἷι. ἵν, 12, 17, 18, ρεγγεειοά, αι δὲ- 
ἑοπη Ῥεγίεοί. ““ΦοΒ ΒΌΡΡΟΒ68 (Π6 ο889 ἰμι8. Β0116- 
Ῥοαγ ΓΟΔ]]Υ ΚΘΟρΒ 89 νοχὰ οὗ αοα, διὰ ἔγοιι (μὲ8 
ἰά661 βἰδπά-Ροΐηὶ βϑαγ8 ψὶϊὰ ἐμλ6 Ζ0}1168ι τρί ἐμδὶ 
ϑ ἢ ἃ οορίηρ οὗἩ (9 Ὀὶνὶπο οοματαδηαπιθῃ (δ ΟΥΪ- 
ἄθησοβ 8 ρογίθειϑὰ ἴον ἰο αοὰ ἴῃ φῥγδοίίοθ (οἵ. 
ταβώον Ἀ6 τοῦθ (μ6 1468) Ἰκοορίηρ οὗ [86 888- 
ἰθῆσο ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΔρΡραγρηὺ (0 8, 80 ΣηΌ 6 (ἢ. ΠΙΟΤῸ 
ἀο τ Ρογοϑῖνθ ἰῃ ἰΐ ἃ ραγαοϊϑίΐοδὶ βοόῖοσ, δῃ ἰῃ- 
οομϊΐγο ἰο 186 τοα]σαιΐου οὗὩ ὑπαὶ 1468], ἃ Βοϊἀϊπς 
Ρ οὗ ΘΟ ιγιβϑιϊδη ἀαίγ, ὀφείλει, ν. 6." (Βὕδίοτ- 
ἀϊθ6}.). Οαδϊνίῃ βογϑ: “δὲ φωΐφ οδγίοιαί, πεπήπει 
ὑπαυαπὶ ζιΐδδε τερεγίωπι, συ ἀδπὶ ἑία ρμεγξεείε αἰ 
φέτεί, τεεροπάεο, διι)έοετε, πιοᾶο χιΐδχωμξς »γὸ φταίεβ 
δἰδὶ ἀαίδ πιέπδυγα αὐ λαης »εγγείϊοπειι αὐἀερίτεί. 
7ηἰεγῖπι οοπδίαί ἀεβηϊο, φωοὰ ρΡεγγεοίει ἀδὶ ἀπ Γ δι 
ἰεσεεπια δογηιοπὶδ ο)68 οὐδεγυαίζο. 7. ἐα 08 »ΓῸ- 
φτεαϊ δἰσωξ ἐπ ποίίδἑα Ῥγοΐοετα ἀδοοί." Βαΐ Ηαίϊδοῦ 
ἰθ Ῥογίδοιγ σαὶ ἴπ 18 δἰσγιοίισοβ οἵ δι νίμ 8 
γίον ὙΒΙΟΝ ΔΡΡΓΟΔΟΙ 68 ἐμὲ οὐὗἨὨἁ ϑοοίπυδ, ΝὮῸ 
885: ““Ἐεί αμίοπι ρετζεοίίο ἱεία οαγι αίἐε ἐπ 1 έμπε εἴ 
οδεάίοπέία μτιϑοερίοτωπι φυς ἑία ἐπιοϊέφεκάα, οἱ ΝΟΒ 
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οπεπίπο τεσ ταί, πα εἰ γιρδοσμαπι ὅ668686 ροϑεῖϊ, δε 
ἑαπίωπι μὐ εὐωμδηιοαϊ δὲέ, φια 7)εμ8 »γὸο δια ἱπσοπίξ 
ἐγσα πος δοπῖίαία οοπίδηἐι8 6886 υοἰι.᾽" ---λ.]. 
ΠΟΓΟ ἰμ9 ποτὰ οὗ ἀοὰ ἰ8 ρογίθοι]ν 1] 8]1]6α, 
ἐδοτο 186 ἴον ἰο αοἂ ἰβ ρεγίροϊ; ρογίδθοί Ἰόύῦθ 
ΒΠΟῪΒ (8617 ἰπ Ῥογίοοί ουϑάϊΐϊθμοο. [ἐ ἰβ σϑυίδ  ὩἸῪ 
ἔσυο μαὺ ἰμὸ ΟἸ τ βϑίΐϊδῃ δ 0 τηοτηοῃίΐ οὗ [.18 Ἰἰ 
..:848 τοϑομβοὰ (8 ρογίθοι οι, Ὀπὺὶ 18 δ΄ 5. ΟὨΪΥ͂ 
τοπίηρ ἴῃ ἐμαὺ ἀἰγοοίϊοα. Φοπ, δονγουθν, ἀ065 
ποὶ ΓΣοΐοσ ἰ0 {πα Πογο.᾽ ΤῊ 6 ΑΡΟΒί]6 ΠΟῪ αὐ ΚΙ 
δι )οῖῃ8 {πὸ σοποϊαάϊπρ ἱβουρδῦ: ἘΓΘΥΘΌΥ (ποῖ 
“«Ὀγ {πὸ ρΡογίθοίίου οὗἩ Ἰἰονθ᾽᾽ (ϑοοίη8), θὰ} ““ὉΥ 
οδοάΐξομσο ἰο {ἰμ9 δοτηπιδηἀτηθηίβ οὐ α6οα,᾽ Ηαΐδοῦ, 
Ἐρτατσγα : 70. (κῖ8 ἐπβουμχδὶ οΘοποθτηΐηρ οὈθαΐθη66 ἃ8 
π6 ἐοϊκοι οὗ 6 Κηοπίοαρε οΥ̓͂ ἀοα πὰ οὗὨ ἰ|ἰ{6- 
ζ6]]οὐυβΐρ τὶῖ Ηἰπι ρόνόγηβ {818 γ80}]6 βου ρδι- 
ΘΟ ΡΪοΧ) Ὅ70 ΣΟῪ ἴδμαὶ νγϑ 81:6 ἰῃῃ Ἐξίπι. 
Ἕν αὑτῷ ἐσμέν ἰΒ (πὸ Βη8] δη ἃ δβυιπιτλδτΎ ΘΧΡΥΘΒ510Π 
οὗ ἐγνώκαμεν αὑτόν, ν. 8, μὰ οὗἁ κοινωνίαν ἔχομεν 
μετ᾽ αὑτοῦ, 6Ἀ. ἱ. 6, οὔ [86 ἴῃ νατᾷ 11{6- 6] ον 88} οὗ 
Ολτγὲειέαπς πὶ αοἀ. [1 ἰδ τἸλοτὸ ἰμδῃ πιαπ᾿ ἀ9- 
Ῥοπᾶθῃσϑ οἱ αοά ἴῃ νἱγίαθ οὗ δὶβ ἱπτνναγὰ σϑἸϑί οι 
ἴο Ηἰΐπι (868 ἴῃ Ασίϑ χυὶἹ. 28). Α5 μβανυΐῃρ Κυόονῃ 
Ηἰΐδι ἰβ8 ποὶ σίιδουὶ δείησ ἐπ Ἡδη, οὐδαΐοποθ οἵ 

Ηΐβ σοτοϊαδηδιηθηΐβ τηυδὺ βίδηα 85 {86 τηδτὶς οὗ 
86 πονίοαξο οὗ οἱ, παϊϊο {πὸ Ἰονο οὗ αοὰ []. 

6.,) οἂγ Ἰονδ ἰο θοὰ, Μ.] πιιδὲ βυροσυθηθ. ὙΥμδί 
ἠ Ββδϊἃ Βοσγὸ διιοιηίβ ὑἐμογϑοσο ἰ0 ΠοΓ6 ἔπ δὴ (6 
οχρίδηδίζου κίνθῃ ὉΥ αγοίϊβ: “Οἠγίδίλξ ἱπσεπὶΐ 
ἀϊεεὶρεϊέ φωπιδ.᾽" ᾿ 

Ψψεπ. 6 ἰδ ἰμο ὅπ] δπὰ ζ1]} οοποϊυδίου οὗὨ ἐδμ18 
βοοίΐοῃ. 

ἙΙεο τδαὶ δαϊῖὶῃ ΒΘ εοἰάοιδ ἰῃ Ἐξίπα, οὐκμῖ 

Ηὐτ 5017 α16ο 60 ἴο ννα]1ε-.---Εἶτδι: ϑγποηνπια, 

εμπει σταάαίίοπε: Ἰλ1ῸΜ ΝΟΒΒΕ, 1Ν [10 5Β8ΒΕ1Ν ΣΜῸ 

ΜΑΧΈΒΕ, οοσηπί(ἴο, σοτηπιμπῖο, οοπαίαπεΐα,᾽" (ΒΟΘΠρΟ]); 

μοι ἐντολὰς τηρεῖν, τὸν λόγον, περιπατεῖν καὶ 

ἐκεῖνος. Ἔν αὑτῷ, ραγϊου]ΑΥ]Υ Ὁ. (8 49 οἵ ἐκεῖνος 

765..5), διὰ ἀἰδγθηὶ ἔγοιῃ ἰί, ουὐἹ θη ἀοποίοδ 

ΤΡ {8ὸ Εδίδον, δπὰ ποὺ σιν ἰβὶ, 88 ταδὶ ἰδ θὰ ὮῪ 

Αυσυϑιίΐηο, Το], Νοδπάον, 4]... δἰ βου ρῃ 186 τοοο]- 

Ἰοοϊΐοι οἵ μένειν, (86 ζανουτῖίο χρυ ϑδδίου οἵ 9888, 

ψὨῖοὮ ΟΟσΌΓΒ ἴδῃ ἰἐπι98 ἰῃ Φο. ἢ χΧΥ. 4-11, ΤΑΔΥ͂ ΒΔΥΘ 

ἰπϑδαοσποοῖ (μ6 ἰδυριακο οὔτ μ6 Αροβι16 ἴπ [818 Ρ885- 
δᾶκο; 8: 8]} ουθηίβ, ὑλλὸ αδίώίησ Βροῖζοῃ οἵὗὨ ἱπ ὑμῈ 

(οδροεῖ ᾽8 δ'8δο οοῃηδοίθα ψῖῦ ἃ γοίθγθησο ἰο ἐμ 
οοταταβηιμοηΐθ. “Βεὶπσ δηὰ αδιαϊπσ ἴῃ αοἀ ἀθ- 
ποῖοϑ οπ9 δηἀ {86 βδτὴ9 [6] οἷ ΣῈ αοά. ΤῈΘ 

Ἰδαίου ἴϑυτι ἸΔΟΣΘΙΥ͂ Βυροτϑ 5 ἐμ ἀοβογίρίλοι οὗἉ 
118 »Ῥεγπιαπεησε διὰ οοπίπμαποε, τ ἈΪΘΆ 18. ποὺ ὁοη- 
ἐδ πιο ἴῃ ἐμ ὕοστηον.᾽᾽ (ΕΤΟΙΒΠΙΔΏΠ.) 
Ουκὶ (ὀφείλει) 4065 ποὺ ἀοείᾳηδίθ ἃ ΔΚ ΟΣ 

εἶστι, Ὀαὲὶ ΟὨ]Υ (89 οδὲϊσαξίοπ. 
Ἔδο ἴο ὑγαῖκ ϑνϑῶ 88 ἘΠΓΘ νυγα]!εϑᾶ. ---Ἕ(ἐ. ἐ. 

ΟὨσίδι). Ταῖθ παϊκίπρα ἰδ ποὺ 8. ΠΙΔΓΚ ΟΥ βίρῃη, 
ψΒΙΟΘὮ οχὶδίβ οὐ ταϊρηὺ οχὶβί, ΟΥ χίνθη 88 δ ἰοῦ - 

βἴοῃορ ἰο ἀοίοσταῖϊμο ἰδλ0 ΟἸ τ δ ἰδηΐ οὗὨ ἱπαϊν! ἀπ16]18, 

Ὀσϊὲ δἰταΡῚ ἀθείρηδίθβ ὑμὸ ἀυΥ δπὰ ΟὈ]  ραίϊοπ οὗ 
ΟὨ εἰ δἰΐδηβ, δ8 ἰλ6 ἀἰϑοῖρ 168 οὗἨ ΟἈγβί. ΝοΥ ἰδ ἷι 

ΘΟΒΒΘΑΌΘΒΏΙΙΥ 8 τοοπιθηΐ οὗ αδϊταϊπσ οὐ δεῖπσ ἴῃ αοά, 

8 Ῥαζὶ ἰμογθοῦ, Βαὺ 8 604] ἰο ὍΘ τοϑοιθά, δῃὰ ἃ 

ῬτΟΌΪΘμι ἴο Ὀ6 δοϊνϑὰ ΟΥ̓ ΘΥΟΤΥ ΟἸ τ δια, τ ῖὰ 

86 οὐ σαϊΐοη οὗ τὶ ἢ ΠΟῊΘ ΤΗΔΥῪ ἀἴϑρθηβθ. 80 

(οὕτως) ἴο γγαῖκ 85. ΘΟ τῖδὺ πα] κοα---ἰἶθ 8 τοαυΐτο- 

ταθπὲ, σοι ρ πο Ὑγῖ ἢ ἶσα ἰμνοῖνοθ σοπδβίδηϊ 
Ἰοδσηΐηςξ δὰ οθδϑ61658 Ἰαῦουγ. Τα γθέογθηοο ἰο 

ΟἸτίβε ὉΥ καϑὼς ἐκεῖνος ΘΟΟΌΓΒ ΒΟΥΘΓΑΙ {ἰπι08 ἴπ 

ιἷ5 ΕΡίδ8ι16, οἷν. 111. 8, 7; ἷγ. 11. 

Α52 Ἐϊο νυα] θᾶ γοϊηΐβ πεϊϊμαν ἰο ραγίϊοαϊαῦ 

ἐγαϊϊβ ἰὰ ἰδο 116 οὗἨ Ο γί, 6. 5. ῬΤΑΥ͂ΟΥ ἴον ΗΪ8 

Θηθηἶ65 (Αὐρυδί 6), δοαἰοπρί οὗἩ 0 του]ὰ δυά 
116 ΡΙΘαβυγοβ, δ ραἰΐομοθ ἴῃ βυ δ σὶρ (Β6ἀ6), 
ΠΟΥ͂, 88 ἴῃ 1 Ῥοὶ, ἰϊ. 21, 5Βᾳᾳ., ἰο ΗΪἶ8. 8601-  }}}18- 
ἰἴοη δηὰ βυβονγϊηρ, ΠΟΥ ΟὨΪΥ ἰο Η͵8 ρογίοοι οὐθ- 
ἀΐδποο οὗ ἰλθ δοιαπιδηἀπιοηίβ οὗ αοά, ΠΟΥ ἰο Ηΐ8 
ἀοΐης οὨΪΥ; Ἀαὰΐ ἰὑ ἰβ 1Ἀλ6ὸ σοπογοῖθ σοργοβθῃ δίΐοη 
οὗ ψαϊκίηρς ἴα [9 ζἰραὶ (οἈ. 1. 7), οὗ (πὸ Ὀἱνίηθ 
ἢ 8 ἐπ ΟἸγῖβί, τυ βοδο οϑβθῆσο δπα ἰκογηοὶ ἰ8 Ἰουο. 
50 ἐμαὶ Ῥϑὰ] τηδύ ουϑῃ δχδοτί 8 (0 ἑμπέζαίς, σορῷ, 
7οίίοιν ασοά (ἘΡΆἈ. ν. 1,) ἀπά ἐο τοαϊᾷ ἐπ ἰουε (ν. 2). 
Βαυὺ 18 πχυϑὺ ηοΐ 6 σοπῆποά ἰο δο ἰατγαΣὰ ἀΪ5- 
Ροϑβἱ (οι, Ὀαὺ πηυδβὺ ἢδνο δ δἀδαυδὶθ χα ρτθββίοη ἴῃ 
81} ΟὟΓ ἀοΐῃ δ, ἰπ ΟὟ 016 οομ ἀποὺ, αὐ ΘΥΟΣΥ͂ Βίο Ὁ 
οὗ οὺν 116; θη096 περιπατεῖν. Φοἢῃ δηὰ δἷβ τηγϑϊ- 
οἶβηλ δΔγ9 σαγίδ  ]Υ ποῦ δ οἰοὰ νεῖ ῃ βοη ἰτϑπίδ]- 
ἴδτηα. ΤῊ) ΘΙμΡΒδίῖο οὕτως σΔῈ ΒΑΡῪ 6 ἀἰθροηβοά 
αὶ ἢ Βότο [860 Αρρϑγ. Οὐἱϊ. νυ. 6, ποίο 7.---Μ.]. 

Βτοιίλετὶψ ἰους ἐπι ρατγίϊσμΐαγ ἴΒ ἈΟῪ βροοϊδοὰ 88 
8. τΔΥΚ οὗ ἰγὰθ ΟἸσ βιϊδ αὶ γ (τν. 7--11). 
γε. 7. Βοϊονϑᾶ, 5Βο ἰη ο}.. Σἰϊ. 2, 21 : ἱν. 1, 7, 

11; ἴῃ (}9 Ἰαϑύ το Ῥαββδροβ' ἰ 18 ραυ οι] ΡΥ 60Ὲ- 
προοίοα πὶϊμ {μ6 σοπιτηδητηθαΐ οὗ ὈτοΙ ΠΟ ΥΥ ἸΟΥΘ. 
Βεϊουεά οὗ αοἂ ἐμὸ Εδίμον ἴῃ ΟἸιγῖϑί, τυ ποτα {8977 
οὐχδῦ ἰο ζΌ]]οῦν ἴῃ ὑμαὺ ΠΟΥ τα }}ς ἴῃ Ἰονο ἰο (δ9 
ὈΓοίγθΏ, 88 Ηο ἀἱϊὰ. [Ππυϊμὸῦ: “8008 δὴ δᾶ- 
ἄγεβϑ ἀοθβ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΔΡΙΪ ἱπαϊσαίθ 8 πον ρᾶτδ- 
ταρῆ, Ὀαΐ ἰὰ Ὀυγβίθ ἔοσὶ ἢ α͵8ο0 ἴῃ 68.808 θη (80 
τηδίϊον ἰπ αυοδίϊοη ἰ8 ἰο Ὀ6 Ὀτουραν μοτὴθ ἔο ἐδ6 
ἈΘΑΡΙΒ οὗ γοδίάουβ ΟΥ ὨΘΔΥΟΥΒ: ἩΔΙΘΩ 8 (0 6889 
Βοτο."-.ΗΜ.]. 

Ι υυτὶϊθ ποῖ ἃ πϑῦ οομτηδηδιηθηῖϊ το 
γου.--ΤῊὁ9 8016 οοηῃίοχί, θοὶἢ γι δὺ ἱπηπηοά αἰ ο } 
Ῥγθοθὰθ8 δηὰ τῇϑμδὶ 70] ονγ78, γϑασῖτοβ ἃ5 0 γομαγὰ 
{π8 ἐντολῇ 88 ἃ σοπιπιαπαπιοπί, ΘΥΘῚ 8.8 ἰδ 6 6οΙλ- 
τηδηἀπηοηὺ οὗἩὨ δγοίλετῖίψ ἰουσ. ΤἸΤμο σοηδί ογαίοα 
οὗ ν. θ ἐθδοδοβ γί ἐμαὶ ὀφείλει Θοηδέγαὶ 8 ὰ5 ἴο 

ὡς [ ο]ά ζαϑι ἴο ἐπ ταϑδηϊηρ οὗἩ ἐντολή, σοπιπιαπαπιδηΐ, 
διηα ΒΟΟΟΠΑΪΥ ὀχμοτίβ ἃ8 0 ναὶ] κίηρς αὔξοσ ΟἸγίβί; 
ΨΓΠ119 τ. 9 ἰγοδίβϑ οὗ Ἰουϑ ἰοὸ {89 Ὀσοίβγοη. ΤῈΘ 
Ἰδοῦ ἰβ ἐ!6 ἀοβηϊθ διῃὰ οχρὶἰοῖὶ ἀθοϊαγαίίου οὗ 
νι Ὠδὺ 8 ἱπι Ρ1 16 ἴῃ [μ9 ΖΌΤΙΩΟΓ. [1ὲ ἰδ ΠἸΡΓΟΡΘΓΡ ἰ0 
ΒΑΥ͂ ἰπαὶ (6 τοζογθησο ἤθσο ἰβ ἕο ἐμ ἀἰδογοιὶ 
δουληδηἀπιθη 8; {λ 6 σοϊμτηδηἀπιοηΐ, ἰο Μ81Κ δ.ἶῸΣ 
Οσῖϑί, δ ὑπ δοιατμδηἀτηρηΐ, ἰο Ἰοτα (Δ 6 Ὀτοὶἢ- 
Τοη; {δ9 ἔνγο ΘΟ Δ ἀμ ηΐ8 8.0 πο αἱοησδίαα 
ΟὯ6 δηοίον, Ὀυὶ ἑπδίἀδ ο6 δηοίογ, δὰ δὸ ἐπὶ 
{86 Ἰαϊίον ἰδ ἱποϊυἀοά ἴῃ {86 ΤΌΓΙΔΟΙ, ἢοΐ υἱοέ ὑόγεα, 
ὑπαὲ ΘΟ ΒΘαΤΘΏΙΥ (δ ΤΌΓΙΩΘΥ 18 ΟΣ βΘΠ6Γ8] δηὰ 
1088 ἀοδηϊίθ μὴ ἐπ Ἰαϊίου, ΒΟΥ 6885 {δ 6 Ἰαϊίον ἰδ 
ῬαγίοαΓ δηὰ οἰθαυν ἀοδηρά [ἱ. 6. ΔΙ Κίηρ αΥΟΡ 
Ομ νὶδὲ 8 {6 φσοπογαΐὶ, Ἰονίπα ὑμὸ Ὀτοίμσθη ἐδθ 
Ῥαγιϊσυϊδσ.-- -Μ.]. Α βορδγδιίοῃ 158. ἱτωροβϑὶ ὉΪθ 
ὮΟΤΟ; ΠΟΙ Ιηυδὺὶ τγ. 7--11 6 ϑυθαϊνίἀοα 58 ἰῇ 
γυ. 7, 8 ἰτϑαϊϑα οἵ βδοιιοί εἴης αἰδογοηὶ ἥτοιι νυν. 
9-11. Τϑδαὶ νοὶ 18 βδἰδιοα ἴῃ δυοὰ οχρ]ϊοὶὶ δπᾶ 
ἀοδηϊίο ὑθγῦβ πη {πὸ βοοοῃιὰ Πα]ῇ, τὶ Σοίογθηῃσθ 
ἴο {πὸ ὅγϑι μια] οὗ (86 8019 βϑοίΐοῃ, τηυδὲ ὉΘ 
ΔΙΆΟΔαγ οοπίαἰμοα δηὰ ἱπιϊτηαίοα ἰῃ ὑπ 6 ἅγβε μα]. 
Ἴδο δυχυποηῦ ργοσθϑὰβ ἴσου ἐδ 6 “ογπιαΐ, 88 σίνϑῃ 
ἵπ ἰὴ γγ8]}ς οὗἨἁ Ομγὶβέ, ἰο (86 πιαίεγίαί ΜὩϊοὮ 18 
οοπἰδἰηθα ἱμογοΐη. Τ7}10 δοπῃθοίζοη 8 βυρρογίοα 
Ὀγ (86 ΑΡροβι16᾽8 πιοὰθ οὗὨ ἱγοαίπαθηΐ, ΕὟΌΣ ἰπ 6Ἀ. 
11}. 11, 28; ἵν, 7, 21, ἢθ ὉΠΙΓΟΣΤΩΪΥ Ρᾶ8808 ἴγοπι 
ΖΘΏΘΓΑΙ ῥγοοορίβ ἰοὸ {86 οομιδηἀιηθηΐ οὗἉ ΙΟΥ9. 
Ψη0. χν. 18, 17, διὰ Ῥατ ὶ σΌ]ΑΥΙΥ οἷν. χΪ!, 84, ὑτο- 
Βοηῦ 8 ΔΗΔΙΟΩΥ, ἃπὰ ΒΌΡΡΙΥ {116 Ὀδ45158 ἴον {δ ὲ8 
Ῥασγὺ οὗ {1:9 ἘΡ᾿8.186. 2 πο. 4-8 5 ἰδο ροτγζοοὶ 
ΡΒ ΓΆ]16] ραβϑβαχο Ὑῖσ ἢ ΘρΘο 68 νγχαϊ Κίηρ ἴῃ ἐγα (ἢ, 
νγἸ ἰπρ δέϊον Ηΐ8 οοτητηαπἀπηιοηίϑ, νγαὶ Κίης ἴῃ (μ 9 
ὩΘῚ σοχμηδηάἀιτηθηΐβ, Ἡ 16} τγὸ δὰ ἔξοχα [6 Ὀθ- 
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εἰπηΐης, πὰ πολ {μον μβαὰ ποαγά. Τὰ6 δοῦ- 
Ῥοϑροπαϊηρ Ῥοΐηῖ8 ΘΓ ἃγ0 δ κιηρ ἱπ ὑμ9 Ἰἰ καὶ, 
Ὑ δ κιπκ 88 ἢο νη] κΚοα, δὔλου {6 σοτημιδηπιθηΐδ 
οἵ αοά, ἰπ Ἰονο οὗ [6 Ὀσοί σοι. Βαύ 0.19 ΓοίογΘ 66 
οδηποὶ ὉΥ ΔΩΥ͂ 68 Ὦθ ἴο αἰ Κίης δἷϊνον Ομτῖβὶ 
ῬΈΓ 86 ἷπ γ. ὁ, Ὀθοδιι80 υδὶ ἰθογο (Π|6 ἐντολὴ 18 
ἀοδονί δοὰ 88 ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε. ΤἈο οοππηδηά- 
τηθηὶ ρσίνθῃ 18 (Βαγοίοσθ, μοὶ Οδγδί᾽ 8 τοαὐὰ τ ΒΘ Ὰ 
ἷθ δέεη, θυ Ηἰ8 Ἡρογά,  Ὀλοῖ ἰπ ἀεαγά; 6 σοιῃ- 
τἸηϑηδιηοπίὶ ψγ͵88 ποῦ ΟἿἹΥῪ ρίνϑῃ ἴῃ δοίβ, δυὶ ἐροζεπ 
ἴῃ ἰδ σορὰ. Οἴδουσβο 6 τησϑὶ ποὶ υπαἀογϑίδηα 
ὁ λόγος ὃἃΒ ἀοδὶρηδίίηρ, ἰΠ0 αοδροὶ τοὶ 18 
Ργθαοιϑα, δῃηὰ τδκο ἰὰὲ {89 ἐντολή. 1μΔϑι1γ, [86 
ἄθῃογαὶ ψτϑιηδίϊοα] ὑϑδρο [ΓΟΎΓΟ08. ᾧἃ8 (0 ἰῶξκθ 
ἐντολῇ [ἴῃ 1ϊ5 υϑι δὶ 66η80---Μ.} 49 οονεπραηἀπρηὶ, 
διὰ ποὺ ἰῃ 89 δοῆδο οὗ ἀοοσίγίηθ οΥ ἐγ, 8ἃ8 
ΕἸαοἾα5, σαΐον, ὅ. Κβδηῆρο, ΒΊΟΙΙ, ΕὈτασα ὑπᾶθγ- 
δίδπὰ ἴ0. 9 οὐ ἰμογοίοσθ ἴὸ αρστοοὸ ἢ} Αὐ- 
Κυϑιῖπο, Βοάδ, Οοσυμηοηΐυβ, ΤβΘοΟρΡ γ]δοί, Γαϊδ ον, 
Οαϊνίη, Βαυπιραγρίθη-Ογυβίυβ, ἀ6 ἡ οἰίο, ΝΟΔΏ οΥ, 
Βδηάον, ΗυίμοΣ δηὰ Ὀὑδϑιονάϊθοϊς, τὸ υπαογδίιδηά 
{π6 Θομηιδηατηθῃϊ οὗ ΣΟΙ ΒΘΥΪΥ ᾿ονὸ, δὰ ἠοὶ ν] ἢ 
Θχροϑίίογβ ἰκὸ Βοσα, βοοίηυθ, Ερ᾿βοορίυ5, ΐδοκο, 
Ετοταταδπὴ δηὰ οἰβογα, γ8ο Πο]ὰ ἐμὲ ὑδμα σοϊὰ- 
τοδηἀπηιθηΐ ΔΡΡΙΐΪ68Β ΟὨΪΥ ἰο δὶ κίηρ δέος ΟἸγίϑί. 
[6 ἀουδι 7} ὙΒοίδ ον Βσδυηθ᾽ 8 ΥἱθῸ οὗ [89 γτΘ- 
(ἴοι Ὀοίνγοθη τοαὐζέησ αὐίεν Ολγίδί διὰ ἰουὶησ (λε 

ὁιοίότεπ ἰ8 οοτγοοί, “1ἰ δι γἰ 68 τὴθ ὑμδὶ ἰμ) 0886 18 
δβιαιϊοὰ σῖλ αγϑδαίον Ἰυο ἀἰγ δπα σογγθοίῃθδϑ ὮΥ 
Ἡυίμονῦ, ὙΠῸ 548 ἩΠῤῚ τοΐογθησο ἰο ἐδ6 ὑτο γἱ ον 8 
οἴ 116 ϑομλπιθηϊδίογα: “786080 ὑπ ΥἱΘΟΤΒ βϑόῖὰ [0 
Ὅθ ορροβοὰ ἰο ϑδοὶβ: οἶμοῦ, Ὀὺὶ [ΠΟΥ ἀγὸ Ορροβοὰ 
ΟὨΪγ θη ἰΐ ἰβ δϑϑυπιϑὰ ἰμδὺ Φο π 5 ἀοδίση Ὑ88 
ἴο ΒΡΘΟΙΙ͂Υ ἃ Ραγίϊουϊδν σουμηδπηάπηθηὐ ἱπ σοηίΓ8- 
ἀἰδιϊποίϊοι ἔγοπι Οἵ ΠΟΥ δοΙητηδηἀιηδηίΒ. Βιυϊΐ ὑπαὶ 
ΔΒΒΟΙΡ(ΪΟΩ 6. ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ; (ἢ 9 σοτηπιδηθἀτηθηὶ ἰο 
Κϑορ ὑμ9 σοι δ πιϑηΐβ (οΥ ἴδ 6 ποτὰ) οὗ Θοάἀ 
αἴϊον 9 μαδίθγὰ οὗ Ομτὶδὶ, οὐ 0 ψαὶκ ἐπ (9 
1λκι, ἰδ ποθ οΟἴἶον ἐμπαῃ {αὶ οὗ Ἰουνϊης ΟὨ6᾽8 
σοῖο. Βσοπι ΟἿ, ἱ. ὅ, οηανατὰβ Φοδῃ ἀο68 ποΐ 
τοῖον ἰο ἀϊδογοαί δοιμπιδηἀτηθηίβ, Ὀὺΐ (0 ἃ βοῦθγδὶ 
οομδηἀπηοπὶ οὗ ἰμ6 ΟΠ τ βιίδο |ἰἴο, το ον 
ἕγοτωῃ ἰμ6 ὑγυ ῃ ὑπαὶ οὐ ἰδ 1ίχιί. Ὑ6 ΓΘίδγθποθ 
ᾳ ἰο ἐδ8 σΘοπειδηἀπηθηΐ ἢ θη ΦΌΒ, ἱὰ ΟΥΘΡ ἰο 
Ὁτγίηξ 1.6 πηδίίοῦ τρις ΒΟΙΩΘ ἰο (86 Βοδρί5 οὗ δἷς5 
Ῥοδάοσα, 8808: οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, 80 
ἐπὶ ἐντολή ἀοοθ8 ποὶ τοΐϑυ ἰ0 ἃ οΘουπδπάπηδηΐ ἢ 
δ δϑουὶΐ ἰο Βρθοϊίγ, Ὀθπὲ ἰο ἐδ οοιηπιαπά πη ΐ δ 6 
μδα ΑἸγοδαν βϑροοϊῆθα Ὀθίογο (πον νοῦ, ηοί ἴῃ νυ. 
6 οπῖψ), δῃὰ νΐοι ὸ 18 δθουΐ ἰο ἀφῆπθ τρΟΓΘ 
ΟἸΘΑΣΪΥ ἴῃ (Π6 864110] 88 ἐΐβ σοπογείς ϑυθδίδηοθ.᾽" 
Τοΐδ υἱὸν ΗυΐοΣ Ῥγοπουπ6ὁ98 ἴῃ ἀργθοτηθηΐ πὶ} 
ὑλαί οὗ Ὀ ἐδίοχαάϊθοϊς : “ΤῈ βοϊυϊίοη οἵ (86 νἀ ἀϊθ6 
δ. .«.... ἴδπδι {86 ΒΟΙΥ δσοτηδηἀπηθηὶ 0 4] 88 
ΟὨ τὶ δὶ ἀἰὰ τδῖκ, ἰ5 ἔᾺ}}γ δα δββϑηι}}γ δοπίδί πὰ 
ἴῃ (88 οοπιπιδηἀπιθηΐ οὗἨ ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ 1ονθ.᾽ “ἯΘ 
ΘῃοΟ 6 ΒΟΥ 89 Υἱοῦ ἰπαὺ 845 ἰῃ6 υγῇο19 ΘΟΧΘΠι- 
Ῥίδγυ ἰΐοὸ οὐ Ομ σὶβί 18 δοπιαὶηϑὰ ἰη Ηἰβ Ἰογο οὗὅὨ 
1.8, 80 ΟἿΣ Ὑ80]6 Ὑγ4}}ς ἴῃ (9 Πίρχμί ἰθ δυυδίδη- 
ἐ18}}γ ποίη 6180 ὑῆδη (0]] οσίης αὐὔνοσ ΟἸσὶϑί ἴῃ 
(μ18 1}1 Ὀτούβουν ἰονο."---Μ.]. 

Τ|0 ΟΡ 8 “πο α πεῖο σοπιπιαπάπιεπ ̓)᾽ ἃτὸ οΧ- 
Ῥ᾽αἰϊποὰ Ὁ’ Ὑδμδὺ {0]]Ογ78: 

Βυῖ δ οἱᾶ οοτηδηδιηθηῖ, ΤὨΐοΟΣ γ9 
μδἃ ἔσοτῃῃ ᾿86 Ὀθαίμηΐηρ; ἰπἰ6 οἹᾶ οοὔλ- 
δ ἅτ 15 [86 ννυοτὰ νυ ίο γ9 μϑαϑτσᾶ .--- 
ΤῊὴ6 σοπιπιδηἀιηρηί, ἰποΓΘΌΓΘ, 5 μοί πέσ, Ὀυΐ οἱά, 
Ὀθσϑυϑο η6 τοδάοσβ ἀο ποὶ ΟὨΪΥ ποῦν ἸθδΓη ἴο 
Καον ἰῦ ὉΥ δἷδ πυὶ τη, (γράφω), Ὀιὲ Ὀδοαιβο {ΠῸΥ 
ΠᾶΥθ ἰΐ δ᾽ γοδάγυ, δπὰ μδὲ ἴὶ ἥγοπι λ6 δεσίππίησ. [ἱ 

ἷβ δ'δὸ βδαϊὰ δον ὑπο αἰἱὰ τοοοῖνο ἴἰ; {δ ο6γ ̓ μμὰὲ 
λεαγα ἁι, ιδὶ 18, 1Ἢ Δα Ὀθοη βεηπουπορα [0 ἴῃ οω. 
Τμὶ8 υϑηάογῷ ἰ ὨΘΟΘΒΒΟΤΥ (0 χοῖοσς ἀπ’ ἀρχῆς Ὁ 
186 θοχίποίΐηρ οὗ Οεἰδιδ γ, διὰ ὑλὸ Ομ τισιιδη 
βίαπαϊηρ οὗ [6 ΤΟΘΟΘΓΒ; [ὉΓ 86 Ὀορίπμἰσ, δὲ 
ἴα ἰτ ΘΟΠΟΟΤΏΒ ὑδλ61ν 6, σδπποὶ 6 δηίδγὶοῦ ἰὸ 
1(ποῖν τἴπλχ6, Ὀθ  ταυδὲ οοἰποϊάοα τι ὑμποὶν 16 δοὲ 
186 ἰἰπὸ 65 τ γ88 δῃπουπορὰ ἰὸ ἰμο, 8,0, 
Αἶδο, γυ. 24: οἷ, ἰϊ. 11; 2 75ο. δ, 6. ζΧε 6δὺ 
ὭΘΥΟΣ τηθ88 τιῳήογος υεείγὶ (τοι 8), θαὶ ἀθεὶμ: 
παίο5 (Π0 Σοδάοτβ ἰποίλθοϊνοθ, ἐμ ΟἸυγοὶι, [0 
ψ θοτα 116 ΕΡίβι]6 ἱβ διἀγθβϑοα. ΝΟΣ 18 {2 670 
ΤΌΟΙΑ ΤῸΥ ἃ αἰδϑιϊηοἰΐοη Ὀοίνγοοπ ΖΘ ν8 ΟἾ στ δὶ ἴ888 
ψ0 μδὰ ἰἰ αἰγοδὰν ἰογιμθνὶγ, δ ἃ θη] ΟὨτία- 
ιἶδη8 ψῦο μααὰ ΟὨ]Υ οδσὰ ἰὰὲ ὈΥ {Π6 Ῥγοδολὶηρ οἱ 
116 αοβροὶ, 88 Ἦ οἰΥ ἄγαν ἰζ, δ! 701 δαγίῃρ (δαὶ 
180 εχ ππίης ἴῃ (δ0 6886 οὗ {Ππ|0 ΌΣΤΩΘΙ ἀδηοίοθ 
Ὑμδί ἰ8 ΣΙ 65 ἰπ ἴἢ6 ΟἹαὰ Ἰοδίδιηθεϊ ΒΥ Μοθθ8 
(ΕἸΔδοῖαα, ΟἸδγὶα8), διὰ ἐπδΐ ἴθ {μὸ 68δ6 οἵ (δ 
ἰδίίον ἰῃ0 Ὀοραίπηϊηρς ἀδίθα οὐδ ἔγοτη {6 οτοδ- 
ιἴοη, γι θη θὰ {πο ὶΡ ποαᾶτὶ δηὰ δοπϑοΐθῃοο (86 
αγϑθῖβ, Ζ0}}γ δουσγοβροηα πη ὙΠῚ|} τ δὲ [μυἱδιδτάϊ, 
οἢ ὕρθδ-ιοιἑ, ν. 12, βα., 22, ΟΌΒΘΟΥΥΘΒ 88 8 ΟἰδΥδ0- 
ἰοτγϊ βίο οὔ 1Ὁ16 ασϑοῖς Ομ υγοῖ τ οὶ 18 ἑοπὰ οἵ ο08- 
δοίης ΟἸνΙ δι δε τὶ} 186 δροτο οὗἨὨ ἰδο υῃ]- 
ΥΟΥΒΔΪΥ ἀωπιαν 8δ8 οοπίγδαϊϑίξη συϊΐδ δα ἔγοαι (89 
[αῖῖπ Ομ αγτοῖ, το ῬΥΘΙΟΓΒ ἰὸ σίνο βγοχη! 609 
ἴο (89 Βρϑοϊῆδ πομ688 οὗ ἴ80 Οὐλγέρση, Βδϑυπ- 
Κατιϑη-Οτυϑίυβ, Οτθάμοῦ). Βωΐ ν1ὸ πηῦδὶ ποὶ 
ΔΔΥ ἰδδὶ ἀπ’ ἀρχῆς ὈΘΑΥΒ ῬτοΟΙϑ Υ ἔδθ δδθ 
ιϑϑηΐηρ 88 ἰπ οἷ. ἱ. 1; 11, 18, 14; 11]. 8, 8'π06 
{86 τηϑϑηΐηρ ἰ8 ἀοιοτταϊμοα ὈΥ 186 οοπίοχί, Ἡδίοὰ 
Ῥοϊηίϑ όσὸ ἰο 6 Ὀορίππίηρ οὗὨ ἐδ Οδνίβεδα 
16. Τιΐδβ 1ἴ8 (μ6 τψίονν οὗ πιοδὲ ὀοσπιθῃίδίουβ, 
Υἱζ. : (δι νη, Βθζα, ϑοοίπυδ, ΕΡΙ βοορίηδ, [μδηᾷο, 
ΒΙΟΚΊΙ, ζάσοκο, ἀο οι, δαπάον, Νοδδάοσ, Βο8- 
βου, Ὀυβιογάϊοοικ, Πυθα ν δηὰ Α].-- - ὸ Αγιοὶο [8 
9 δαάϊίῖοι (ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά) τλλὴῖκ8 0000 ΠΙΟΓΘ 
(89 8ζ9 οΥ̓͂ (6 δΘοτηχηδηάπποῃὲ ἡγ10 ἢ) ἰιδὰ δἰ δα 
Ὀθθ ἱπαϊσαιοα Ὀγ (Π9 δι οϑὶ5 (οὐκ-καιψὴν, ἀλλὰ 
παλαιάν). 1ὰὺ ἰδ οΔ|]94 Βίγαὶ κυ ΤΟΥ ἢ ὁ λόγος, ὃν 
ἠκουσάτε, ὈδοΘΌδ6, 88 4}}] ἐντολαὶ τυὰ ἰοροίμοῦ ἰὩ 
{86 ὁ0ῃ9 ἐντολὴ, 85 (πἰδ ὁπ6 ἐντολὴ ΓΌΠ5 ἰδτουρὰ 
διὰ 8115 16 ψὙΠ0]9 λόγος, (δ:0 ογδηρδὶῖοδὶ ἀγγελία: 
“79 ΒΒουϊὰ Ἰογϑ ὁ56 δηοίοσ 88 Ομ τὶ .88 Ἰοτοὰ 
15: πδογοίοσο ὁ λόγος ἰΒ Ὡοΐ (86 οἰιϊαῖ δυδίδη 09 
οὔ ἰμὸ πογὰ, Ὀυὶ πὸ νογὰ ἰἰδ01. ΑΒ εἴχετε πιοδϊ 
ἰμδὲ ἴδ γ δὰ, Κποῦν δηὰ υϑοὰ {})0 Θοπιπιαπάπηθῃί, 
80 ἠκούσατε κὰδ ΒΟῪ ἐπ 6 Υ σδῖιθ (0 Ῥοδδθβθ ἰ( : Ὁ 
89 Ῥγοδομίης οὗ 89 Αροβίϊθβ. Το δἀάϊιίοι 8, 
(μογοίοσο, οὶ ἃ δοσγϑοίίοῃ οὐ γράφω, 88 ἰζ 4088 
Ἡϑηϊθα ἴ0 ΒΔΥ: ὁ 18 ποὺ 1 ἰἐπδὶ αἶνο ἱΐ ἰοὸ γοῦ 
ὩΟῪ ΨΨΕ116 1 δὴ τυ σ, Ὀὰϊ γοὺ ἢδγτο Βοδτὰ ἰ! 
Ιοπᾷ δῷᾷοὸ οὗ Ομγὶϑδὲ (Βδυσηρεγίϑη- Ὑτυδὶι8), [(ὉΣ 
ἠκουσάτε ὮδὰΒ ΠΟ ἱπηπηθαϊδίο Σοϊδίΐοη (ἰο γ 
Ὀαυΐ ἰο εἰ χετέ.----Μ.]. 
ΕΒ. 8. Αβαίῃ Σὲ τυτὶῖϊθ ὑπο γου.--Πόλιν 

ἰπάϊσαίθϑ 8 ο]089 οοπηθοίζοι ψ1{8 ἐμθ Ῥγϑοϑ πς 
γογϑο, Σοπάογοα Ὀπχηϊδία κδῦϊο ΌΥ͂ {86 τοροί 08 
ΟΥ̓́1δ6 βᾶπιθ ᾿σογὰ ἴῃ {116 88Δ1η6 ΤΌΤΤΩ : γράφω, Υ. ἴ, 
- πάλιν Ὀο]οηρθ ἰο ἴμ6 γοσῦ (υὕοϊο, ἀο Ἦεῖδε), 
δου ἐντολὴν καινὴν βίαι ὈοΙΌΓΟ γράφω, δοῦ 
βἰζηΐβοβ αφαΐπ, ΟΠ086 ΙΏΟΓ6, 8 δΒοοομα ἰἶπιθ, 
Ετδβιηβ, νυ τ οτὰ τηοβὲ σοτϊατοηίδίοῦβ δέίεθ 
Ἀ6 ΓΘ, ἰ8 οὶ ἩΓΣΟΩ ἴθ βαυΐπρ (δ φαϊηβὲ Βυϊμοῖ): 

“οἰ οσοπίγαγιείαίετι ἀεδοίαταί οἱ ἐεγαίζίοπεηι,," ὈθοϑΌ69 
πάλιν ἰ8 αϑοὰ Ὁγ Ηοῃμοῦ δῃὰ Ηοβιοὰ 1π {86 5688 
οὗ δαεῖ, δαοζκισατά, διιὰ ἀαφαΐπεί, πάλιν ἐρεῖν ὑ0 9618. 
δαἢ} [. 6.,) ΒΥ αφαϊπεί---Μ.}, αὶ ἴῃ Ηογοάοίυϑ 85 
Αἰεἶδ, δηᾷ Ἰδίοσ ὙΣῚΓΘΣΒ ΖΘΏΘΥΔΙΙΥ, 1ὲ ὈΘΩΓΘ Δἰπποδὲ 
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(6 οχοϊυβῖνο δἰ χηϊδοαιίοη οὗἨὨ αγαΐπ, οποθ ἨΊΟΥΘ, 
απεῖσ; Ὀαὶ Εγαβιηι18 ΟΥΤΒ τ 6 δα 8δἀα5 : “ἀΐο ποπ 
γερείἰοηΐθ 464] οοπίγατιίεἰαἰΐδ δε, ἀεοίαταίϊο ;᾽ ἰὶ ἷ8 
Βογο οογγοοίϊνο δηὰ ϑραπογίμοιδο (Βοζα, Εἰρ᾽βοο- 
Ρίυβ, Οαϊον, Υ σι, 1, οἶα, 4].).---τ ράφω, ὈοΐῺ θτΘ 
δηα ἴῃ νυ. 7, ἀοποὶθβ ὑπὸ ργοϑθηὶ δοὶ οὔ [19 Αροϑ- 
116, αηὰ Μα5 18 ΟΥΓΑΪΏΔΓΥ, [10 Γ8] 86η86, πούξεί 
»τεβοτὶθο (Βαδυπιραγίθη- ΟΥ 815), ΠΟΥ ἀοθ8 {89 
᾿Ασουδβαίϊνο ΓΟ] ον ς γράφω δά πιϊῦ ὑχ6 οΘοπϑίσαοίΐοι 
Ξοιῖ τυτίῖϊο οὐ, σοποογπίπο ᾽86 δοΙμπιδηἀπιοῃί. 

45] 8 Ὡϑῦν οουετδη ἅϑηῦ, νυ ΒΟ Ὁ 81:6 
κ ἔχτιθ ἰῃ ΕΠ δ ἃ ἴῃ γου.---ἰ ΚΌΎΔΡΡ᾽ Β ραγδ- 
ῬὮγΑ50 πάλιν (ὡς) ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν (τοῦτο) 
ὃ ἐστιν ἀληθὲς ἰ6 ἴἰᾷ 0 ὈΔ5185 ΟΥ̓ α«ϑ ὈτΔοϊτοίθα 1ῃ ἰῃ9 
ἰοχί. ---.].- 818 18. 6 ἔασίποῦ ῥγοοῦ οὗὨ {1186 ο]086 
σοπηθροίΐοη οὗὨ (Ἐ}8 γΤοσϑο ψὶὶῇ νυν. 7: Φοδη δ 0 88 
ἴο δαὶ μα μ8ὰ π8ὺ 5βα1ἃ, ψυῖθ8 8.1}} ὁπ {8:6 88 Πλ8 
Ῥοΐπι, δηὰ ἰΐ 18, ὑπουθίογθ, ΒΡ ἱπιροββ1 Ὁ]6 ἴὸ 
Τηϑο νυ. 8 Ὀορχίὶπ ἃ πεὶσ ῬΔΥΒΡΥΔΡΉ, 88 4065 ΕὉ- 
χατὰ. Το οαἰαιθο ὃ ἐστιν ἀληϑὲς ταοϊδίθβ ἴἰο (86 
᾿Ῥτοοοάϊης πιαίῖον, 88 ἰ8 οὐ ἀθηὺ ἔγοτα {π8 γϑ]δίἶνο 
Ῥγοποῦῃ, δπὰ σδηποῦ Ὀ6 οοπηῃθοϊοα ἢ 86 70]- 
Ἰονσίηρ οἴδυβο ἱἰηἰϊγοἀάιοσοα ΟΥ̓ ὅτι, ἃ8 ΒΌγασα 
ἐπ ηκ9. ΤῊ Νουΐον ζοΥ ὈΪ45 οὐγ σορατγάϊηρ ἰΐ ἃ8Β 
ἃ τοϊαἰϊνο οἴδυδβο ὈδΙοπρσίηρς ἴἰο καινὴ ἐντολὴ, 88 
τηλί πἰαϊποα Ὁγ Ὠδίογαϊθοκ, τὴῸ 888 πη 68 ἃ 00Π- 
“ἰγμοδο αὐ δέηξιπι, δ Βλγ8 δαί “(86 Τγ68] βιιὺ- 
δέβποθ οὗ ἐντολὴ 15 ἀοοϊατοα ἰο ὈῸ ἔτιιο, Ὀοΐὰ ἴῃ 
ΟἈγῖβϑιὶ δηὰ ἴῃ 6 τοδάοσβ,᾽" Ὀὰϊ (ἷ8 που]ὰ το- 
4αΐγο ἡ--ἀληϑής (ἸΛ16 6), ἀπ “Ἴλ6 ἰκίηρς τοὸ- 
υϊτοα ὃγ ἐντολὴ 18 ποι ιΐηρ δ᾽86 αὶ {π0 ἐντολὴ 
1891 (ἔυτατά). Ἧο τηυδὶ ἴαϊκο 1 ΤΑΙΒΘΡ 88 60- 
δταὶϊπαιθα τὶν ἐντολὴν καινὴν, διὰ σοπδίγαο ἰὑ 16 
ἐντολὴν καινὴν, 85 ἰδ ΟὈ͵οοΐ οὗ γράφω. Τ86 δθογο- 
ταϑη(ἰοη θα ΡΑΡΔΡ γα 86 οὗ ΚῊΔΡΡ ἰβ8 {86 τηοϑί 511:)- 
ΡΪ6 οοπβίγαοίίοι, δἰ μοι ρὴ γθ πλυβὲ ποὺ δἰίϑοὶ (0 
[80 ᾿πδονιοα ὡς {86 τηϑϑῃὶηρ οὗ ““ἐσηχμαπι δὲ πουα 
ἐδεεῖ,᾽" 48 ΚῊΔΡΡ ἀο68, ζ0τ΄ ἰπθῃ ἰΐ σουὰ ποὶ Ὀθ 

οΔ]]ο ἃ 8. π6 Ὁ δοτηπηδηἀπιθηὶ; γοὺ Ὀο( [86 ΑΡοΒ- 
116 δηὰἃ οιιν Τορὰ Ηἰπ56] 7 ἀοβουῦῖθο ὁ ὉΥ {δ6 6ρὶ- 
ἐμοὶ πεὶσ (ὕπο. χὶϊ!. 84); ὡς, ΤΊΟΤΘΟΥΘΥ, ἀδηοῦθϑ 
ἐπ το χβνι χνυ. 1δ, δηὰ οἰβογ 676), δπὰ 18 

γ91} βαδρίϑα ἰὸ Ὀοΐης ΒΡ] θὰ, ἰῃ ογάϑν ἰοὸ ροὶπὶ 
οὔ ἐμ τἰχαὺ Ἔχρ δηδίϊοῃ.---Βὰὶ γὸ ἤδγθ ἴο ὈΘρὶα 
σὶ ἢ (86 ὀχρ]δηδίίοπ οὗ ὃ ἐστιν, ν ἰοὺ βίδα 6π- 
ῬὨΔΕΙΘΑΙΠΥ ἄγ; {86 ΤΘΘΤΘΠ66 'β ΘΟΠΒΘαΙΘΏΙΓΥ͂ ἰὸ 
ἐδαῖ, τολίολ ἐδ--τίρ Πίπι απὰ ἐπ γοῦ. Αὐὑτός ὉΥ͂ 
{86 δἷᾶο οὗἉ ὑμῖν ἀδηοίοϑ ἃ Ῥ6υϑο, 80 ἰμαΐί ἐν αὐτῷ 
5 ποῖ Ξεβρὲγ 86 ας δἰπιρίἰεἰίεν (ϑοοὶ 8), δηα {89 
οσοπΐϊοχίὶ Σοαυΐτοθ ἰἰ8Β Ὀοΐηρς ὀχρ]αἱηοα οὗἨ ΟΠ γίδβί 
διά ποὶ οὗ αοἀ (9}Δομπιδηη, ὙΠῸ 18 {ἢ 6 η οοτα- 
ρο]]οὰ ἰο υπὰογβίδπ ἀληϑὲς 'ἰπ οσοπποοίΐοη Ὑἱϊ 
ἐν αὐτῷ, ἷπ ἃ ἀἰδεγοιΐ 860.86 ἤγοτῃη {86 Βδῖηθ τνογχὰ 
ἴῃ οοπηθαίΐοη τα ἐν ὑωῖν ; ἐπ Οαοα ἰὶ ἢὰ5 115 Τοὰ- 
808, ἐπ ψοὺρ ὰ ᾽848 5 οὐἱάθποθ). Τθτο 8. πὸ 
γϑϑ8οη ὙἘΥ (Π 9 Ῥγοροϑίϊΐοη Βῃουϊᾶ 6 τοηδοτθὰ 
γεβρεοίω, ἷπ τοβρϑοὺὶ οὗ, οὐ ὃν (τῇ ϊο}λ βοπιοι ἰηρ 
ΙΏΔΥ Ὧο Κποῦσι, ἰἀοαιφὰ 88 ἰγσαθ, 40 οίί6); 1 
ΒΙΤΑΡῚΥ ΤΠΘΔῺΒ: ἐπ ΟΥἩ τοί ΟἾτίϑὲ δηὰ γχοὺὰ. Αἱ 
{πὸ βδὴλδ ἰἴπιθ ἀληθὲς ὈΘΑΥΒ οὗὁὨ σοῦχϑο [Π6 Β6η86 οὗὨ 
γεαϊ, 88 ἴῃ Αοἰϑ χὶϊ. 9 [{. 6., ἢ ἀθποίθϑ αοἰμαΐ τ6- 
αἰέν (ΗΒ οΥ, Μογοῦ ΤΕ. ΤῊ βοῃΐθῃοο, 
ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, τηδὺ ποὺ Ὀ6 ἰοΟΥ ἰο Ρΐθ6605 ΒΙΌΟΥ (ἢ 6 
Ἰϑηηοῦ οὗ Εγαβημβ, Εὐρ βοορίυβ δὰ τοί: 
“« φμοαῖ Ὀεγιπι 65 ἴηι ἐἶο, τὰ οἰἶαπι ἴ υοδῖς ὑδριιπι 68, 
6446 ἀεδεί."" αὶ ὈτοΟΙΒΟΥΪΥ Ἰονο οὐ ησοά ἴῃ ἐδθ 
ψ 8} 15 ἔσὰθ ἴῃ ΟΕ Υὶδὶ (86 Ηολὰ δηὰ ἴῃ (6 γοδᾶ- 
6Υ5 οὐ ἰ8ὸ Ἐρἰβέ1]6, 88 8:9 πιο 0 ΓΒ οὗ Ηΐ5 Βοάγ. 
Νο τρϑιΐοῦ δον ρτοδλὺ ὑμ6 αἰ βόγοποο οὗὨ ἐπα Γ08]- 
ἐγ τον ὉΘ, ἰζ 18. 811}} {π6γὸ [18 δου, ΓΘ }}Ὺ 

οχίδηὶ.---Μ.1. ΤῊ}}8 βίδη 8 88 ἃ πειὸ δοτηπιδη- 
τηθηΐ, δηά, ἱπογοΐογο, Φο ἢ Ὑτῖΐοβ ἰὰ ἐμυ8. Ηδθ 
ΘΟ, ΒΙἀ6Υ5Β {μ6 ἐντολὴ 88 ὑ6 τηδῖπ ροϊηΐ, ρἴδοθβ ἱξ 
ἄτϑί, δῃὰ τὸ ργϑαϊοαίθβ οὗἁ 1ἰὺ τὺ ἰὺ 8 πε, 
ΔΙΌΟΥ Βανϊηρ ῬΓΘΟΥΙΟΌΒΙΥ ο6Δ]]6ἃ ἰὺ οἱά.---- δ ο4]16ἃ 
ἰϊ οἱά ἔγοτῃ [6 βἰδηα-ροϊπὺ οὗ (86 ργθβϑηὺ ψἱ ἢ Γθ- 
βατὰ ἰοὸ [89 ἤουταοῦ ϑηΐσαμοο ἱπίο ΟἸ γἰϑ δ ἑν, 
Ὑ]Θ ἢ (001. ΡΪδ66 Ἰοὴς ἃρο; Ἀ6 ἀδβοσῖ 68 ἃ8 ΠΟΥ 
ιπδὺ ψ πῖο 18 ἰσαο ἰὰ ΟὨ ἰδὲ δηά Ηἰ8 ρθορ]ϑ, δῃἀ 
8068 γί ἰπ Ηΐτὰ τρδί ἰ8 ΠΟῪ α͵80 ἰπ ΗΒ ρ60}]6, 
ναὶ Ομ τὶβὲ σοαυϊτοᾶ οὐὗἨ Ηἰἴδβ 70] ΟἾΤΘΥΒ 88 ἃ 6 
δοιατηδηἀτηθηΐ (πο. χὶϊὶ. 84), δηᾶ ἔγομι ἐ}18 
βίδπά-ροϊηί, ἔγοπι {ποῖ} ΘΓ 806 πο ΟΕ Υἰβι δεν 
δα ἰῃοῖν [6] 88} τὶϊὰ ΟὨγὶβὶ, 6, κὸ (9 
μογὰ ΗΣπιβο]ῦ, 68}18. ὑμ818 6 δοτοϊηδηἀπιθηὶ τ ΘᾺ 
ἷθΒ πε. πὸ ΑΡροβίϊθ δοῃβθα ΠΥ ἀοοΒ ποΐ ΓοοΓ 
Βογο ἰο ἐμ6 ροσιῃδηθηὺ ἀπτγαιοη οὗ {86 Θσοτητηδηᾶ- 
τηθηΐ οὗ ὈΓΟΙΒΟΙΪΥ ἴονο, ἡ ἢ σϑαυΐ 08 ἰ0 Ὀ6 60π- 
Βίδη ΠΥ ἱπουϊοαίθα δον (Οαϊνίη: "ς ογρείμο υἱ- 
2εγε,᾽" ϑοοίηυϑ, ΚΠΆΡΡ, 8].}, ΠΟΥ ἰο τη8η᾽8 ΠΘῪ 
δῖγ (Αὐρξυδίίπο, Βθάο, 4].). Ιὑ ἰδ ΠΟῪ ὉΥ ἰδ9 
ΥΘΥῪ νογάϑ δα ἀθὰ ὈΥ ΟΒσχίβί ΗΣταΒ6]Γ ἴῃ 9πο. χὶϊ!. 
84: “καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς,᾽᾽ 88 Ἠο )88 ῥγογροὰ ἱξ 
ἴῃ ἔλοϊ, αηὰ 88 ὁ ἀοθβ οὔοοὶ δηὰ ορογδίθ ἰΐ ἴῃ 
Ηΐβ ρθορῖίθ. [ἢπυιμοῦ: “ἼἸᾺΘ Βοῆβο 18: δαὶ 
ΜΈΪΟΩ 18. ΔΙΓΟΘαΥ ἰσυθ, ἑ. 8., 8 τοϑ]γ, ἴθ ΟἸὨ τ δὶ 
δηα ἰη γουῦ, ἰο νὶῖ: (ὴ6 τηρεῖν τὰς ἐντολὰς τοῦ 
ϑεοῦ (οὗ. πο. χν. 10, ψθτο Ομ γῖδί ϑὰγβ οὔ ΗΒ τω- 
860]: ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρησα,, Ι 
τγὶΐο ἰο γοῦ 85 8 ΠΟῪ ΘΟΙΩΙ 8 ἀτηθηϊ,᾽ διὰ ἐπ ὴ 
δὸ δ ὰβ ἴῃ 8 ἰοοὐ-ποίο, “1 18 τηϑδῃ δὶ] Υ ποί 
ΤΔΟΓΘ ΒΌΓΡΥϑίηρ ὑμαὺ ΦΟΒῺ 8οἰ8 ὉΡ Ὀοίογο ἷ5 
ΤΟΔΟΘΥΒ ἈΠΟῪ ἃ8 8. σου δηιτηθηΐ δαὶ ἩΒΙΟἢ Βὰ5 
ΔΙγοδαν Ὀθοοῖηθ ἃ ΓΘ ἴῃ μοι, (π8 ἐμ δὲ ἈΘ 
ΔΏΒΟΙΏΘΟΒ ἴο ὑπο ἐσα 5, οὗ τυ πὶσὰ 6 Βα γΒ Ηἱπ- 
561} (μδῦ {ΠῸ0 0} Κπον [Βθιη δ] γοδαυ."---Μ.]. 
Βθοδῦδθ ἴδ9 ἄδεϊςη 958 ρβιπδοῖδ αὐσᾶν ἐπα 

[89 ἴσχιϑ ᾿ἰσδὶ ΒΒ 6.1} δἰ σθαϑᾶν .---}}8 86}- 
ἴθησθ ΒΏΒΜΘΙΒ ἰΠ6 αποβίϊοη : ΤΥ ἀο068 ἰδ Αρο5- 
{16 υῖῖθ 88 ἃ οομιιηδηιηθηΐ ἩὨϊσῖ 18 πον ἐμαὶ 
ὙγΒΊΘᾺ 8 ἔσθ 1 Ηΐπιὶ δηὰ ἰδ τϑδάϑυβ οὗ ὑπὸ ΕΡρίβ- 
{16 Ηδησ6θ6 ὅτι .18 ΒΙΠΙΡΙΥ οδ0.88), δεοαιδε; δὰ 
{818 0190 δοῃΐθησθ ΘΟΡΓΘΒΡΟΠΒ ΟΧΘΟΙΥ τ ἢ {89 
Ῥτθοοᾶϊηρς (Ὀ ἰδίογάΐοοκ, Ἠυΐμ6γ). Ὄτι, σοι δο- 
αυσηίγ, 18 ποὺ τ ΓΟ ἀοροηάθης ὁ ἀληϑές Οὗ 
ἐντολή (ϑοοίπυθ, Βοηροῖ, ΕΌγασα), 8ὸ ἐμαὶ [ὲ 
[88 ἀοοϊαγαίἑνο ἠογοοξεξίδαξ; (86 ροϊΐηϊ 18 ποὺ ἰο 
Ῥγοόῦθ ἰμδὺ {πὸ Ἰίρδ βῃϊποιἢ δὰ ἐμαὶ (πὸ ἀδνῖ- 
688 ὈΑΒΒΘΙΒ ΔΥΘΥ͂, ΠΟΥ 6ου]ὰ ἰμδὺ Ὀ6 ἴδ6 ΒυὉ- 
Βίδ06 ΟὗἨ ἃ Θοππδηἀιηθηί. ΝῸΓΡ οδὴ τὸ αἰνίαθ 
(τι 1 ὕοἶκο δὰ Βυιιοκη ον) ἐμ 6 βοπίθησο {μὲ ἐμ 9 
οομητηδηἀτηρηὺ οὗὨ νγαϊκίπρ ἴῃ {86 Ἰἰχὰὺ τἸηδηλοβία 
0861} 88 ποῖ ἴῃ Ομ γῖϑὺ (1ἴπὰ σοι ὑπὸ ἔσο Ἰἰκμὶ 
.,85 ΔΡΘΑΤΘα), ἀπά ἴῃ {88 γτϑδάϑσβ (1ἰπ σοτῃ (κα 
Ἰχδὶ αἰ δ.565 1861} δηὰ Βῃ 168 ΔΙΤοδαν, βοδιίθυϊηβ 
{86 ἀδυκη 988), δηὰ τοῖον (80 ἤΌΣΙοΣ (0 ἐν αὐτῷ, 
ΠΟ 18 ΠΟΥ Βαϊ δὖ 81}, οσ ἰο τὸ φῶς φαίνει, δά: 
ὑμ6 Ἰαϊίον ἰο ἐν ἡμῖν ΟΥ ἡ σκοτία παράγεται. ὙΘ. 
Βαύθ Π0 Οσοδ βίο ΟΥ̓ ΤΑ Τϑαΐ [ῸΣ ἀοΐηρς 80θ. Τδο. 
ΔὨ 16505 ἡ σκοτία ἀπὰ τὸ φῶς ἀληθινόν ταδὶ ὍΘ. 
Ἰβκϑη ἱῃ 8ὴ οἰ ἶσδὶ 8δθη890, δηὰ ἀοηῃοίο ἐπ 5} 7} 
δηα {Π6 ΠΟΙΥ, 88 (89 ο᾽οπχθαβ ἔπι τ ἰσἢ ΟἿ 6 ̓Ἶγ68. 
δηὰ ψα]Κ8, δηᾶ (ῃΐϊ8 σοῃβίγυοίΐοη 18 γοηδογοᾶ π6- 
ΘΟΒΒΑΥΥ ὉΥ [ἢ8 Βυθβοαυθηΐ ΥΟΥΒ08 8η4 {86 Ὑ}10]6. 
σοπίοχί. Βοίῃμῃ ἃ.Ὸ Ορροβϑά (ο ϑδοὴ οἶμον, αὶ 
80. οχὶβϑὺ αἱουρβίὰθ ϑδοἢ} οὐμοσ, ἱπόυθδβίης ΟΥ- 
ἀθογθαβίπρ (παράγεται---ἤδη φαίνει). ἸΤᾺΘ ἔΌΤΤΔΟΣ 
σΟηΒοη ΘΠ ἀοο5 ποῖ ἀθποίθ {8.8 ΘΟΟΠΟΠΥ οὗἉ 86. 
ΟἹὰ ἸΤοδβίδιηοηϊ ΟΥ̓ ραχδπίβη, ψ  ΐσ ἰηἀοοαὰ τγΟ ΓΘ. 
ΠΘΥ͂ΟΡ τιϊπουΐ Ἰρῦ, ΔῸΣ ἰδ 6 Ἰδίΐον ΟὨΪῪ (ἢ ὑθῃ- 



δέ ΤῊΒ ΕἸΒΒΗ͂Τ ἘΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ ΦΟΗΝ. . 

80Ὲ οὗ Ομ γὶδί, δα ἴῃ 92 698η ἱ. 9 (Οϑουμοηΐαβ, Βοη- 
461), πον ““Ολγίσίμα ἐπα σὐπιὶ ἀοοίτίπα 475 εἰ εἤεοίωξ 
Μά6 εἰ εατίίαίε᾽" (1 8ῃᾳ6}; ΤῸ [86 Ἔχρτοβδίοῃ 88 
8 τον τοϑοῖ. Τὸ σκοτία ἀσποίοβ ἐΐθ Ὑ80]6 
ῬΟΥΤΟΣ διὰ βδρῃοσζα οἵ {86 οἰδμιίοδὶ ᾿ἰΐο, βοραγαίθ 
ἔγνοια οοπιπιαπίοπ τὶ αοα (86 δι ἴῃ ΤΠ Βοπι 
ὑπθγ0 18 Ὡ0 ἀδΥΪϊκ 688), 8.}}} ρθίϊηρ, δραΐῖπϑί [ἢ 
[ἀκλὶ, Ὀαὺ ὀγουϊλοσο οοπαοπποα ({πη0. 11]. 19), 
σοηδίδηι γΥ ουοσοο!θ δηὰ οδοπβυιμηΐπα ἰἰβ6}; Ὀυὶ 
ἐμὸ [ἰχεῖ, πιο ἰδ αοἀ (οἷ. ἱ. δ), ΘΙΒΌΓΔΟΘΒ 
ἩὙΒδίουοσ ὈοϊοημΒ ἰο Ηἶθ Κίηχάοπι, δη4 6008 Ὁο- 
Ἔἴονοσα ἴῃ σοπιμλ οι 0} ΗἸπι86}Γ (Ὠ βίοσα  6ο]κ). 
Το Γἰχῆῦ ἰ6 οΔ)]οἀ τὸ ἀληθινόν, Μ Ἀ1ΟῈ 18 ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
Τ6 8] (ἀληθὲς), Ὀαὶ ὑπο ἔτγυο Ἰριέ δηδνογὶπσ (0 [Π 9 
τοδὶ ὑγαΐ, οα δγϑοὶηρ δηὰ οθοιίίηρ {Π}8 Γ68] ὑγα τ. 
([014Δ.)ὺ [Εἴονῦηδὶ, οββϑηίδὶ Γἰρμί, οὗὁ πιΐσὰ 
Θδείμν ᾿ἰρκιιὶ ἰβ ΟὨἸΥ͂ ἃ ὑγδηβι [ΟΥΥ ἰτηδ99.---Ηαὰ- 
18ον, Νοδηάοσ.--- Μ.. 80 10Κ6 χυΐϊ. 11; ΤΉΘΒΕ. 
ΐ, 9. [εἰ )7υϑὲ (μο ᾿1ἴ6 οὗ (0 [μογὰ, νβθγοὶῃ ἐς 
ἐμδὶ ἰοῦ βμΐποθ, θυγϑία δηὰ βΐηθθ ον τ] ἢ 
ΘΥ͂ΟΡ ἱπογϑδϑίπρ βίγοηρίῃ ; (818 Γ08] Βοίπρ 58. {6 
Γἰκιῦ, ὑπὸ ἴσα ᾿ίραῦ (ὅοΒὴ ἱ. 4η. ἴῃ παράγεται 
γὸ το ἄγει οἵ 4}} ἰὸ ργοδοῦνο (6 Ῥχγοβϑῃηΐ ΖΌΣΤΩ. 
Τὸ γαυϊμχαίο τοηάοσβ {856 }]ν “ἐεποῦγε ἰταηδίο- 
συπί;) 8βὸ ἀο [κυ πο Γ, “18 Ῥδβί,᾽᾽ Οδ νη [δηὰ Εἰ. 
“ἶἷᾳ ρμεδὶ" -Μ.]. [αὶ ἴδ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΡΥ (0 ΘΟὨΒΟΡΕΘ 
ἦι ραβδί γοῖν τὶ ΒΘδΒοσ, ϑδπάου, Βοηροὶ, (ἐγαάι- 
οἴΐων, οοπιπιίαίων, ((α μὲ ἰαπάεπι αὐδοτ δαί); ἰὶ ἰδ 
Μιιαάϊο, ᾿ἰχο παράγει, 1 ον. νἱί. 81 (8ο Οθοαπιο- 
πἶυ5, οἸὗ, υΐοκο, ἀο οίνο, Ὀδίοτάϊοῖς, Ηυ- 
ὑμ6τ)ὴ: 1ὺ 18. Ῥδββίηρ δΎΘΥ, Ὑδηϊβΐηρ, ἀἰβαρροδτ- 
ἱηρ. Ὑ10 [δ 18 σΟΥΣοΒροπ 8 ἤδη φαίνει, βαϊὰ οὗ [89 
Τὐρσι, ᾿ν Βαϊ ποίῃ, δλέποίλ αἰτεαάν, ποῖ ποῖ ([α- 
ἐμόν, ΒΕ. Υ.); 0 ἀδικηθδβ τ κοΒ σοοῦὰ [Ὁ {16 
Ἰἰϊχκμέ, (89 Ἰχδὶ Ὀοχίηβ δ γοδαν ἰο Ὀγϑαὶς ἱμγουρῆ. 
[ αἱμον, το δ 8, “80 ὑπαὶ ποῖ} 6 Ὁ [86 ἀδΥΊΚΤ. 688 
8 ΟηἰίΓΟΙΥ ῥδδί, ΠΟΡ {πὸ ᾿ἰριί θα ΠΟΥ ΘϑίδὉ- 
᾿56ὰ."--Μ.]1. Ὑἅδο ἰὑγδηβιιΐοῃ ὕγοτῃ 86 σϑῖζῃ 
οὗ ἀδυίκῃϑδβ (0 ὑἐμπδὶ οὔ μὸ ἰμχιὶ 6 (Π8 ἱπάϊοαίοα 
διὰ γοΐοσγο ἰο (86 Ταϊογχο, πὰ θη (π6 σοηδίοί (08 
Ὀοχυπ νἢ}} οαὰ ἱπ (89 ζ0]} γἱοίοῦνυ οὗἩ ὑπὸ Τρ. 
Ἡδρηοθ ἴῃ [89 τότ ὃ ἐστιν ἐν ὑμῖν ΦΟἢπ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β 
πο 80 ΘΟ ἢ. δΔῺ ΘὨσΟΙ ΠῚ ΟἹ 15 Οδυτοῖ, 88 8 
ἀοοϊαγαϊίοι οὗ ἷ8 ἴον ἰπ {πὸ σοηἰϊπασθὰ νγογϊκίηρ 
δηὰ (6 σοτητηθηοίηρ δηἃ Ῥτορτοδϑίηρ Υἱοίοῦυ οὗ 
ἴδο Ποτὰ δηὰ Ηἰκ Κἰπράοτῃ. Ετοπι (δ ΐ8 ροϊπί οὗ 
νίον ὑμ9 γοϑδάϊηρ ὑμῖν ΟὨΪΥ οδη ὉὈθ τοοοὶγϑα 88 δ- 
ἐμομίϊο, 88 Ὀτἱησίηρ οὐὐ ΛἈ}9 ἰΣὰ0 Β6η86 οὗὨ {1160 Ρ88- 
Β826 ἰῃ 8ὴ υπαϊϊυϊοά ἔογτα, νυ ἱ οἢ που] σογϑί Ὺ 
Ὅ9 δ'νακοηθὰ ὉΥ ἰδὸ τοδάϊης ἡμῖν, ἀπὰ 6886} (ἢ 9 
ΑΡροβέϊθ᾿ Β Ῥᾷγο ταὐοϊοίηρ οὐδϑρ [18 σμυγοΙ, 88. ἰῃ9 
νγοσὶς οὗ 6808 ΟἸ τ ἰδί. 
ἴῃ τοϊδίϊΐοι ἰο ἰμ9 ἐΐγιδ 1π νβὶο {800 ἴἴγ6, δηὰ 
ἀυγίπρ τ οι ὑμ9 στοαὶ πγοσὶς οὐ (89 Τογὰ ἰοῸΚ ἃ 
ἩΟΠαἀγουδὶν σαρὶ ἃ σοῦγδο οὗ ἀογνοϊοριηθηὶ. ΤῈ0 
σὰ Πἰχδὺ, ἐμ6 οτὰ ἰῃ Ηἰΐδ ρονγίοοὶ σου δἰϊοη οὗ 
Ὀϊνίηο γαίῃ, σλίπες αἰγεαάν ;--- ΙΓ ὑμ0 στοαὶ 
Ἰογηΐηρ ἀΔΎΠΒ [ογ τηϑηκὶπᾶ. ΒΘΩ (80 [οτὰ 
Τοϊ ΓΒ, ἰμ 600 Ὑ}1 Ὅ6. ἴδο [0}} ἀδΔγ οὗ αοὰ. 718 
Τογοϊδίΐοη.. .. ὈΘΙΊΘΎΘΥΒ κῸ [0 τηθοί.---}ῖ.1. 
γε. 9. Εΐθ τ88᾽ Βα" ΒΘ ἰδ τ86 Ἰίρδῖ 

δηᾶ δεῖϑι ἰδ Ὀτοῦδθε. 
ἘῸΣ (6 όσα οἷ, τ. 4, ἔοτ {16 ᾿Ἰπουρῶὶ 866 οἢ. ἱ. 

8, 7. Φῶς Βογο ἀοποίθβ πϑὶίμον Ομ γὶβϑί (βϑρθπου), 
ὯΟΡ ἰ86 Οδυτοῖ (ΕὈταγὰ: “116 Ομ υτοῦ οὗὨ (086 
ἴῃ σθοῖι ἴλὸ ζλοΐ ὅτε τὸ ὀῶς ἡδη Φαίνει ἢ88 ὈΘΟΟΠῚΘ 
8 ἀληθές ᾽,)}} ΤῸ Βίηῃσθ τὸ φῶς, Υ. ὅ, ἀθηοίθ8 ἴπθ 
ΒΟΙΥ, (89 ϑρβιοσο οὗ ὑμ9 Ὀϊνίηθ 176, Π0 ΟΝΘΥ 5680 
88 δ βἀιυϊἰοἃ ἤ6Υ6. 

ἘΣ ΟΙΚΙΣ : “6 ΦοΒΏ ΒΑΥΒ.(Ὠἷ8). .. 

γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ (οὮ. γ. 1); ἐμ ἴονο οἵ (16 
ὈΓΘΙΒΓΘΏ, 85 {π6 ΘΠ] το οὗἉ ἃ Ἰονθὰ ΒδίμοΓ, χοδὶδ 
ο5 ἰῃθ Ιἰοτὸ οὗ αοἀ, πθο ἢμ8 τοροπογαιοα ἐπ θὴὶ 
(ὁ. νι 1; 111..10.). ΤΚονῖδθο ἴπ (Μ Θοβροεῖ (7:0. 
11. 16 ; χν. 12, 8ᾳ.; χὶἱἹ. 84; χχ, 17; χχὶ. 18); 
δι. Ῥοίον δ]80 χίνοβ φιλαδελφία ἴῃ ἰδ8 ΒΔπι6 5688 
[ Ῥοί. ἱ. 22, 584ᾳ.}, δῃὰ δοίυβ᾽γ ἀϊδιϊησυΐϊδηοα ἰὲ 
ΤΟΙ ἀγαπὴ ὙΒιοδ 6 ἔδκοθ ἴῃ {μ6 δθῆβα οἵ 
φιλανθρωπιά (2 Ῥοῖ. 1. 7), (Μάϊον, δοπηπιοι ἸοΥο). 
“7086 ἀρρεοϊαιίίο απιοτῖς σαιδαπι οοπίϊπεί (Βουρεὶ). 
ΒΟΥ ἀδελφὸς ἀοποίοβ θ᾽ ϑϑυγῃοῦο δὴ δοίαδὶ 
ὈτΟΙΒΘΥ ΟΥ̓ 8 σουβῖη, ὅπηο. Υἱΐ. 8, δ [8686 ΤΑΥ͂ Δτίϊοὶθ 
““Ατε ὕάαπιεδ (δε δοπ οὗ Αἰἱρῆξεωε απ υαπιδε τἀ ὅτο- 
λὲν ο (λὲ Τοτὰ ἰἀεηίἐραὶ," ἴπ Ῥυϊησοίοῃ Βοτνίοτ, 
Φαπυδτυ, 1860---Μ.7, ΟΥ̓ ΤΠΘΙΌΘΥΒ οὗἩἨ (86 Β61η6 
παιϊοπα)ίν, Αοἱβ χχιϊ!. 1, οτἵ--ὸ πλησίον, ὁ ἕτερος, 
πο τ ΧΥΪΙ. 8δ. Υυἱῖ. 8; [ΚῸ6 νἱ. 41; 148. ἱγ. 
1), 186 οοπίοχὲ τηδὺ ΔΙτγαγβ ἀθίθυτηῖπα {8 6 ΒΘΏΒ6, 

δηἀ (Π9 οοπίοχί μότο τοΐοσβ ἀθοϊ δαϊγ ἰο ΟὨ τι βἐΐδη 
[61] οβῖρ. Ηρησο ατοίϊαβ 8 Ὑχοηρ : ““φἴρε ὧἷμ- 
ἄξιπι, δἷυς αἰϊεπίσεπαπι; 7,αΐτεε οπιποδ ἢ Αἄαπιο 
διπιιδ᾽᾽᾽), 85 Ὑ6]1] 88 Οδῇου δῃὰ ἴδηρο [πΏ|0 ρῖνο 
8 Β[Π}}}8} Θχροβίίϊοη.---Μ.. 10 186 ἱπιρσοροῦ ἰο 
ἰδ Κο μισεῖν 88 ““»οδὲ λαδετγε, πῆπιδ ἀἠίσετο, ποη οο- 
ἔεγ᾽᾽" (Βνοιδοῃποί δῦ); ἰδ τηθϑῃβ ἰο λαίΐε; Ὀαὶ ἰΐ 
8 ποὺ βροοϊδοα Βοτο ἰὸ ποι ἀσρτθο οὗ Βδίγϑὰ ᾿6 
845 δοῖῆθ ἰὁ0 ὙΒΟΙλ ΤΟΘΓΘΠΟΘ 8 Ιη866 : ἰξ ἰδΊοΝ 
υπαἀοοϊἀοὰ πδοίμοῦ ἷβΒ ιδίγοα 6 κοτιρϊπδιίης 
δηὰ ἰηἰιϊαϊ, ΟΥ τηδίγο δηὰ {}} Υ ἀονοϊοροὰ. Νοῖ 
ουθ {86 αὶ εἰ οϑύ ἄοργοα ΟΥ σο]ουτίης ΟΡ δι σοὰ οδὰ 
Ὅ6 σομρδίϊ Ὁ1]0 τῖξὰ (8 ἐν τῷ φωτὶ εἶναι. Ὑμδὶ 
βαγίηρ δηὰ (Πΐ8 αἰ ἰὴ τὸ 80 11{{16 ἴῃ δρτϑοπιοδί, 
δηὰ (818 δαί ἱτηρογὶβ 80 το ἢ το γὰ ἰμδὺ (μδὲ 
βδυίηρ, ἰδ Φο᾽π σοπίϊηυθ8, Βαγίης, 

15 πῃ 106 ἀδιυῖζη988 υπτὶ] ἢ ον .--ἰὰ αἰ, ἱπ 
ὑπ δίιηοβρθοσο οὗὨ 6 βἰπίυϊ, πε ποιν, ψεὶ, δἱ 
ἰδ18 βοὰν, {μὶ8 Ὑ ΡΥ τλοπηοπί. Βαΐί οἹοηρς πί δ]} 
{818 βου δηα ῥτοΐουμα θδγιιθϑίῃ 88 Δ οὶ ἴυ- 
βἰβίβ ὌΡΟῚ 056 ἰδίῃ ΟΥ (86 ΟἶΒΟΡ, γΌΠΒ ἰδ6 ἰπςἰ- 
τηδίϊοι οὗ ἃ Βορβ οὗ γοίυση. [Ἡσυίδοῦ: Κ[{Κθ 
φῶς δηὰ σκοτία, μισεῖν τὸν ἀδελφόν αῃιμὰ ἀγαπᾶν τὸν 
ἀδελφόν ταυϊα8}}ν ὁχοϊιὰθ ϑδοὰ οἰμου. ΤΉΘΥ 8.0 
ἔνο ἀἰδηηοί γ σ4}}Υ ορροποὰ Ὀἷ85568 οὗἉ 1176; 8 πιΔ} 8 
ἀοΐχιρ5 Ὀδ]οηρ εἰίλεν ἰο (ἢ 9 ὁπ6 οὐ ἴο {86 οἰβοτ; 
(δαὶ ψμῖο ἀοοβ ποὺ θδϊοηρ ἐὸ ἐ βρθοσα οἵἉ (}6 
009, ρογίαϊ ηΒ ἴο ἐμδὶ οὗἩ ὑπ6 οὐβοσ. Ἐδοὰ ἀδπίδὶ 
οὗ Ἰοῦθ 8 μαίγϑᾶ, ϑδοῖ; σοπαυοϑὶ οὐ δμαίγεὰ ἷβ 
Ἰονθ.᾽ Ὁ οιοτγάϊοοϊς :--οὐς ΝοΙἰης σης ΌΘ ΠΟΓΘ 
ΒΔΙΙΟΝ δη ψΟΔΚ δὲ σοιρασγοὰ σῖῖῃ {8 6. 8108 
οὗ ἰδᾷο ψ80]6 ϑδογϊρίαγθ. ΑἹ] (ῃς ἐσγαί, ἀορίὰ, 
ἃπᾶ ροῦν οὐὕὁἩ ΟἸγιβιϊδη οὐ ῖο8 χοϑὲ οα ἐδμὸ “σνέ 

αμί,᾽ 80 αἰδβέϊ μι εν 1πϑἰβίθα οα γ δι. Φ08η. 
Οα ἰῃ6 οῃ6 βἰδο 5 αοἂ, Ὁὰ (μ6 οὐδὸν (6 ποΙϊά: 
ΠΘΓΡΟ ἷ8 1186, ἐμ σὸ 5 ἀδδίῃ : Βοτο Ἰόυο, ἐμ ογο δίθ, 
ἑἐ. 6. τουγτάον; ἴΠ 676 18 Ὧ0 τηοᾶϊατθ. ἴπῃ (6 δρ80θ 
Ὀοΐτϑοῃ, ἰβ δοϊίης. [1,118 την 88 γοῖ Ὧ6 πιοτο]ῦ 
Θ᾽ ΘΠ ΘΗ ΔΙῪ δηὰ ΥΥΑρΡΠπιΘη ΑΚ. ΠΩΟΥ͂Θ ΤΩΔΥ͂ 88 γοὶ 
8 τγοδὶς δηὰ ροοῦ, Ὀὰὶ 8ι1]1, 116 'π αοα δπὰ ἰἰ8 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἀσϑιῃοηδιγαίίοῃ ἴῃ ἸΟΥΘ, 8 ργβϑηὶ σοῦ 
διά ἰγγ, δηὰ 6 ποτὰ οὗἩ οὖὺῦ ογὰ 18 ἐσῦε: 
“Ηρ δδὲ 15 ποῖ δρζδί δι τὴ 18 τὶ τ τὰ ο.,᾽ 161 ἰχ. 
δ0; δηὰ ου ἰδ οἶμον βἰάθ, ἰδ 110 βοοογάϊῃς ἰ0 
(89 βαβῆ, (6 δἰἰδοβιηθηΐ ἴἰο ἐδ ποσὰ, δηὰ (18 
ὨΘΟΘΕΗΒΑΤΥ δοίΐοη οὗἉὨ ἐδπ18 5801 5} 688 ΟΥ̓ τη6888 οἵ 
Ια Γοᾶ, ΤΩΔΥ 6 τηυοἢ δἰ άθῃ, Ἰηϑὺ Ὧδ ΟΥΑΙ 
οογοχοᾶ, δά πῖῖ βρϊοπάϊὰ οαΐον βυγίδος; δαὶ ἴῃ 
(86 βοογοῖ αϑρίῃ οὗ ἴπο τη}, ἔθ τα ΏΘΙΘ ΚΡΣΙΠΕ 
(86 τ68] ουπίδί 8 οὐ Ηἷβ Ἰποσαὶ ἴα, 18. ποὶ 6οά 

ΤῊ Αροβί]θ σοῴαγὰβ δ᾽] Ὀπὲ ἐμ πον]ὰ ; {89 τῆδῃ ἰ8 γαῖ ἴῃ ἀδδίμ, δηᾷ σδὰ 
.ῖ8 ὁγοίλεν Ῥδυιϊου ]Υγ {86 Ὀο᾽ῖονον ἰπ ΟὨγὶϑί, 85 ᾿ σομΒοα  ΘΒΓΥ Ἰονθ ποι ῖηρ Ὀαϊ Ηἰπι56} 7, δπὰ τουδὶ 
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᾿ιδίθ ἷ8 Ὀτοίδον, δηὰ ὑδθη 6 οἶμον νοζὰ οὗ ἱῃ6 
1ογὰ ἰ8 ἔσο, “Ηο {παδὶ 8 ποῖ [ὉΓ [16 18 ἀραὶ δὶ τὴθ,᾿" 
Ικοΐὶσ. 28. ΕῸΓΣ 8 τη δῇ ΟὨΪΥ 86 ΘΙΓΠΟΥ [ὉΥ ΟΥ 
δροϊηϑί ΟἸγὶϑί, δη ἃ ΘΟ ΒΘα.ΘΏΪΥ οΔἢ ΟἿΪΥ ΒαΥ͂Θ 
οἶμον Ἰοτθ οὐ δίθ ἰοψαγαὰβ ιἷ8 Ὀγοί 6 Υ."---Μ.]. 

γεμ. 10. Ἐΐο τδδαῖ Ἰονϑῖβ πἰα ὉτοΟΙὮΘΥ, 
᾿δοϊάθ 1 ἐπ ἴδ ᾿ἰρδῖ, αμἃ ἃ δίιυπιὈ]ϊ πΕ- 
ὉϊΪοοΙς 15 ποῖ ἐμ αἰ Π.---Νοῦ ΟΥ̓ δὴ δηι 6518 
ἰο τ. 9, Ὀυὺ 4180 ἃ Ῥγοργεββίοῃ ἰὴ [10 δυρυμθηῖ: 
μένει, ἴοτ᾽ ΘΥΟΣΥ ὑδπίηρ ἀθρθηΐὶθ οὐ (6 αδέάδισ 
ψιϊοῖ τηυδβὺ 6 (μ6 τοϑυ]ῖ οὗ δεὶπ οὖ. ν. 6. ΤῈ 
δβοηϊϊπαθηῦ ἰΒ ργορδγοα ἴῃ ἕως ἄρτι Υ. 9 ὉΥ ὑῃ9 ἥπθ 
Δ]υβίοπ ἰμαὺ Ὠαιγοά οὗἩ {16 τοῦθ δηῃὰ Ὀθίης ἴῃ 
ἀπο ἀδυίζηθ885, πιαϑί 6 Οὐϑγσοῖηο, δηὰ δαὶ Ὀοΐης 
πα (89 Ἰχιὶ δηὰ ἴῃ Ἰοῦθ πιυϑὶ ὈῸ τηδἰηἰδίηοα. 
φποο τὸ σδπποί ΒΔ. Ὑἱ 1} ΕὈταγα : “70 ὀχογοίβο 
οἵὗὁἩ Ὀτοι ΒΟΥ ἰουο ἰδ οὗ ἰἰ86] 7 8 πηθϑῃβ οἵ βιγϑηρί- 
δοίης δπὰ οσουδτγιηϊης (ἢ πον ᾿ἰ6; ἤγοτι ὈΓΟΙΒΟΣΙΥ 
6] ΒΒ1Ρ ὑπ γῸ ον ἴῸΓ 86 ΘΟ πιδη το ϑῃΐηρ 
διὰ αὐἱοϊςκοηΐηρ βίσοϑιῃϑ οὗ ἷβ δὶ τ. Βυΐ (Β6 
Ἰοῦο οὗὍἨ ἰμ6 Ὀτοίμον δοίβ δῃᾷ ποθ νι μΐπ (δ 
Βρῆοσο οἵ ἰ᾿ἰριΐ, ποὺ πιποαΐ σγονίι ὙΐοΣ 
ΒΊΓΟΙΡΊΉΘΠἢΒ ἰἰ861 ὑπο γο; ἰῃ6 ᾿πιρ 6] ῬΟΥΤΟΥ ἰδ 
ἐμαὶ ψ Β 1 ουΐῃσοδ 1.561 ἐπ ὈΓΟΓΒΟΡΙΥ ἴονο, ἔα ἰιἢ 
ἰη ἐπ ΕΔ οΣ, δι} ἴῃ 16 ΟἾΪῪ Βοροίέθηῃ οὗ ἰδ9 
ῬΔΙΒΟΥ, τὸ αἶνοθ ὺ8 (069 ῬΟΟΥ ἰ0ὸ Ὀοοοιηθ ἰδ 6 
οἰ] άνο οὗ αἀοά, Ηο ἐμαὶ ἸοΥϑδ 18 Ὀγοί ΒΡ ΟΥΘΡ 

ΔΑ ΤΩΟΙΘ ἩΓΙΔΪ τοοϊθα ἴῃ ΛΟ] 1Π 658, 186 Κίηρ- 
οἵα οὗ ᾿ἰσῃῖ; στοτίῃ ἰδ κοβ ρἷδοο ἐπ ὈΣΟΙΒΟΣΊΥ 

Ἰοτα, Ὀπὶ ὈτούΒΟΥΥ ἰονο ἀοθ8 ποί ῥγοάυοο ἰδ; Ηθ 
ΟΕΪΥ Ῥτοάυσοβ ἰὺ τὸ Ῥγοάυοοθ 6] δΐρ τ ὶνὰ 
Ηϊαι56 17 ἀπ {116 ἰογθ οὗἉ 116 Ὀγοίμβου. Φοδῃ Κηονγδ 
οἷν αεέ---αἰμξ, Ἀδιΐϊης ΟΥ ἰονΐπρ: ““υδὲ ΠΟ αΠΙΟΤ 
661, οὐΐμηι ὁδί, ΟΥ̓ ΠΟΉ, ἐεἰ υασμυηι᾽" (Βοη,6}). ΤἘ86 
δθῃίθῃσο, σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν ἔαὶ]γ ΘοτΓ68- 
Ῥοῃάβ ψἱτὰ γ. 4; ἐν τούτῳ ἢ ἀλήθεια οὐκ ἐστιν. Ἐπ 
δορδείβου οὗ ἰμθ8ὸ ὑνὸ Ὑγ808 ἰδοὶ  ἰαΐθ8 (89 
υηὰοτδιαπαΐϊης οὗἩὨ ΟΣ Ῥαδϑαρα. τὸ σκάνδαλον, ΟΥ̓ ὁ 
σκάνδαλος (Ἠ Θδ6ΥΟἾ 8) 8 [186 τοπάοτίηρ οὗὨ (89 

ΧΧ, Μ|] ἴοσς ΣΡ ΟΣ ΘΠ ῬΤΟΡΟΥΪΥ 

ἐμπόδισμος, σκανδάληθϑρον (τὸ ἐν ταὶς μυάγραι(), προσ- 
κόμμα; Ἀθη06 βάλλειν, τιϑέναε σκάνδαλον. 8.0 
λίϑον προσκόμματος, πέτρα σκανδάλου Βοτῃ. ἰχ. 88: 
1 Ῥοί. 1. 7; οἶ, [5. Υἱἕῖ!. 14, χχυϑ!. 16; Βοιι. χὶν. 
18. [ει 18 αἴτγαῦβ ἃ βία ὉΠ ρ ἀραὶ πϑί, δὴ οἴθη66 
εἴντοα, Ὀυὺ 1 16 19. υπαοῆηοα ὙΒοίθοΣ ἰΐ 18 σῖγ θη 
τι οὐ Ἡϊίδουΐ κα]. ΟὨμνὶδὶ ΗΪπιβοϊΐ, (86 ὕτυ- 
αἰδβοά Οπθ, 5 1 ον. ἱ. 28: Ἰουδαίοις σκάνδαλον. 
ΤῊο χαϊὶ οὗὨἨ ἰμ8 σκάνδαλον ΤΑΥ͂ τοδὶὰθ ἰῃ ἶπι ἴ0 
ὍΏΟΙΑ ἰΐ 5 χἰνοη, ὙδῸ ἰδ 68 ἰΐ, σγιοὸ ἴα οὔδηἀοα 
δὶ ἰἰ δηὰ ἴ4115β. Ηδρτσγο ἴὰ ἰβ βαϊά : ἐν αὑτῷ οὐκ ἔστιν. 
ΤΙ Εἶτ, γὙὰο ἰονοβ 8. ὈὉτοίμποῦ δηα δοϊάοβ ἴῃ ἰδ 9 
Τλρδὶ, ἴὰ ὑμὸ ΠΟΪΥ, 18 ποὶ σκάνδαλον, ἰ5 ποῖ ἐδδὶ 
ὙΠΟ οἴοηάδ, χίνοβ οἴἴθησθ, οαιθο5. ΕἰμηΒοΙ ἢ ΟΣ 
ΟἰΟτΒ ἰο δίυμ 9 δηὰ ζ7}1, ΒΌΟΒ 88 ΘΏΥΥ, 8ι1.8- 
Ῥἱοΐου, πδῃΐ οὗἨ ΒΥ ΡΥ, ὨΔΥΒΏΠΟ88Β οὗ λυ ἀστηθηί, 
Ῥυϊάο---Δ}} σκάνδαλα ἰο ἰπι56} δηἀ 4150 ἰο ΟἰΠΘΥΒ. 
“Ομ 7γαίτεπι οὐἰΐ, ἱρεε δἱδὶ οὔεπαϊουΐωπι εδί εἰ ὧι- 
συγτὶ ἴπ 26 ἔρευπι εἰ ἐπ οπιπῖα ἱπίωμ8 εἰ 7ογίδ; γιιὶ 
απιαΐ ἐχρεάϊίωυπι ἐϊεν ἢαδεί. Βομροὶ. ΤῊΪ8 βθοῖηβ 
8150 ἰο Ὅο (10 οχροπίζϊοπ οὗἩ υπιογάϊοοϊς, τ 80 
8Δ 75: ““Οοοδδίοη οὗ δβιυπ] ηρ δηα ζ]} 1, (16 
Ἰπβὶ οὗἩὨ πὸ οΒῈ 186 5ἰ}}} οχίδηιϊ ἰῃ Ὀο]ΐίονογ, Ὀυὶ 
(ΦΥ͂ ΔΓ6 ΑἸ ΎΔΥΒ ΒΌΓΟ οὗὨ ὑΠ6 Υἱγίιϑ οὗ 86 Ὀ]οοά οἵ 
ΘΒ τῖδὶ τ Βο ἢ ΒΔ]]Ο 85 δηἃ ἱπογθδβὶ ΣῚΥ ΓΟΙΊΟΥΘΒ 
ΘΥΟΥΎ σκάνδαλον (οἈ. ἱ. 7, βΒα4ᾳ.). Ιὺ ἴβΒ. ᾿Ἰπδαπ)18- 
δἰ ὉΪ6 ἰο οχρὶδἷη ἐν αὑτῷῴτεαύτῳ, 88 ατγοί τι (ἰ068 
(ἐεέ πιείοηψηα εἰ ἐν αδωυπαάαί; τεηδιδ: {16 ποπ ἵπι- 

»ιπρί(, ῬΒ. οχὶχ. 160), οὐ ἀθ οί (εσἱέλ λὲπιὶ [Ὁ 
᾽ἴπι} ἰμόῦθ 18 Ὡ0 οἴξθῃ06), ΟΥ ΝΟΒΠΘ ({Π676 18 
Ὧ0 οἵἴἶοποο Υἱ0ἢ ἷπι, 6 Εἰ πι8601 4068 ποὺ 8.100 ]6) 
ΟΥ ἴο οχρὶ δίῃ αὐτῷ νι 1ἤλοῖκθ δὰ βδηάον οὗ (δ9 
ΟΧΙΘΓΏΔΙ ΒΡθΘΓα οὗἉ 1116, Ὀδοδιιδοὸ ἴῃ (80 6486 οἔ 
Ομνιβιϊδηϑ σκάνδαλα Ἰὶρ ἴῃ 89 νον], οὶ ἴῃ ἷτπι- 
βΒοῖῦ. ὙὙρὼὰδαῖ ΨαίδΌϊυ8 ΘΔΥΒ 18 ΟὨΪΥ δα]ἦ γι; 
πεημπὶ οεπαάϊοιεο ἐδί ; ἰ. 8 Βατη) 8 ΔΡΡΙΪ68 ἐο Φοῦδηπ- 
80η: “6 ρσίγοβ Ὡ0 οβοηοο; ΕὈγασα: “ὝΒ6ΥΘ 8 
ποίμίηρ ἴῃ 6 πὶ ὙΥΒΠΟΣΘΌΥ {ΠΥ ρὶνο οὔθησθ ἰο (ἢ 9 
Ὀτγϑί στο; ὅπ Ηαυΐμον, ἔπ 6 γ 18 ποίηρ ἰπ ὖτὰ 
γ ΙΘΩ ὈΘΟΟΙΏΘ5 Δ ΟΥ̓ΘΠΟΘ ἴο αἰ πηΒ6 17: (8.0 ΓοΐδΓ- 
ΘΏ66 0 ΟΥΒΟΙΒ Π88 4190 Ὀ66η σίνϑῃ ὈΥ Οδίου, 580}- 
8 ηῃ, ἰμαὺ ἰο εἰ 5017 ὉΥ Βεά6, αὐ οΓ δηὰ ΟΔΙνίῃ. 
γε. 11 οοποϊυάθα ἰμῖ5 βοοίΐοῃ 1ῃ δηζ 6818. ἰῸ 

νυ. 10, ἱακίης ἔγοια ἐμαὶ δα  πο8ὶ8 ἐμαὶ πὶ ἢ 
μοῖρβ ἰδ δυγίμον ἀσνοϊορηηθηὶ οὗ {86 ὑπουρῃὶ. 

Βαϊ δ ἴδεαὶ Βαῖθϑιτμ ἰδ Ὀσοῖμοσ 15 ἐπ [89 
ἅδις 985 8 ἃ γα] ΚΟ} ἰὰ [9 ἄδι]ς 984 .--- 
Βογο ψὸ δηά περιπατεῖν ἐν τὴ σκοτίᾳ, βαρογαδά ρα 
ἰο εἶναι ἐν τῇ σκοτίᾳ ν. 10. Ὑδο ἸαίίοΓ ἀϑηοίθβ (89 
δίαίωδ ΟΥ̓ λαδίίιι6 (ϑΔηα 6), οὐ αβεείως (ατοίλ8) 
μ6 αἀϊδβροβίίλοη, δβίϑίθ, 19 ΤΌΣΟΥ (110 ἀσοίμδ, ΟΡ6- 
ταιϊΐοη ; 80 818ὸ ἀο  οἰΐο δῃηὰ οὐβοσε. “ἍΒοίἢ (δ9 
Ὀοΐηρ; ((λῈ6 ἀϑβυτηρίΐοη) δηὰ ὑμ0 ἀοΐηρ ({π6 σομδο- 
40.0}66) οΥ̓͂ (λ6 υπ]ονΐηρ θΘΙοῺς ἰο {86 ἀΔΥΚΏ 688; 
οἵ. 64]. ν. 28 (ΗΕ 86γ)]. “4ΗΕ{ ὑμαὶ μαἰοϑὶδι μῖ8 
Ὀτοίδογ, Ὀοί 88 ἴο ἷβ ,Έ7γ80η δῃὰ 85 ἰο ἢ15 τοαΐξ, 
Ὀοϊοαμδ ἰοὸ ὑπὸ ἀδυΐκηθδβ, [80 ΒρθοΓο οὗ {Π6 βἰἢ- 
[1 (ΕὈτασὰ). ΟἸοβϑὶγ δοπηθοιθα τὶν ἐμπὶ8 18: 

ΔΑπᾶ 86 ἰεσῃοννοῖδ οὶ ὙἘΕΘῚΘ ἮΘ κοοῖὰ 
[ο---2δὀἨρρδιγοτίηρ ἰὁ ἴ.6 σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν, 
γ. 10. Τμ6 ρϑγίΐοϊο ποῦ, τολέγο, ποῖ ιολίίλεν, ἀ9- 
ποίο8 χοδὲὶ; ὑπάγειν ΒΟΊΎΟΥΟΥ 18 οὶ ἐο σο, Ὀαὶ ἰο 
90 αἰοαν ἴο, ἰο φο ἰο; ἰΔ0 πογὰ ἀθβοσῖ 68 8. δδ]τη 
γα Κίηρ, ποὺ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΤΛΟΥΪη ΚΣ ἰ0 δηὰ ἔγο, Ὀυὶ ἃ 
Ῥγοξγοββῖνο τηουΐϊης ἰοτγαγὰβ Δ ἐπα ΟΥ ζοϑὶ. ἢ 
ὅπο. 111. 8: νἱϊ!. 14. χὶὶ. 85: 4150 7:ο. νἱΐ. 8: 
ποῦ--- πορεύεσθαι; οἷ. χχ. 2, 18; ποῦ ἔθηκαν. 186 
πΏΪοΥΪπς ΙΔ 8668 δΔηἀ ΚΠΟΥΒ οὶ ψΠΒ1Οἢ ἩΔῪ Β6 
8 φοΐης ; ἢ Ὑγα1Κ5 τ} ἀδυϊκοθη θα ΘΥ65 οἢ 8 ἀδεεῖς 
Μ8Υ. [αΐμον (“ἼΠΟῪ ΓΆΠΟΥ ὑπδὺ (Δ 6. ΔΥ6 κοΐης 
ἰο τοϑί διὰ ρίοσυ, δπὰ γοί ζὸ ἰο μ6}}᾽)}}; διὰ Ογ- 
ῬΥΐδῃ (“ ἐὲ πεβοῖμα ἐπ σελεηπαπι, ἰσπαγιδ οὐ οδθσμ 
»γϑοϊριὶαίωγ ἐπ Ῥωπαπι᾽") Ἰοοκ αὐ πΠ6 Θχίγϑπιθ ρ08], 
δυὺ τὸ δουϊαὰ πού ἴοβϑ εἰχζῃΐ οὗἩ (6 ἱπιπηιϑαΐαὺθ 
ΘΟὨΒΘαΊΘΠΟΘΒ οὗ 8 Β0188}} δῃὰ υπϊονίηρς Ὀοΐηρς δηὰ 
δ Κίηρ. Το τηδίύοῦ ἰβ 80 ΥΘΥΥ ἱπηρογίδηϊ, (μδὲ 
(86 ΑΡοβέϊο βυιδίδηι δίθβ ᾿ἷ8β βίδίϑιηθηΐ, βαυίῃρ: 
Ἐϑοδῦδθ ἴ86 ἄκσῖση 9885 μαῖἢ Ὀ]η ἅθἃ ἰδ 

60υ9.---Τυφλοῦν, ἴο Ὀ]ΠΪπὰ, (0 πιδῖκο ὈΪ πὰ τηυβὲ ποί 
Όθ οδδηρεοά ἰηἰο ““Βυττουπαϊηρ 1} ἀδΥν 688, 
οΥ ἀϊαϊοά ὉΥ 8 ἑαηφυιαπι (1ἰλοῖκο ἀπὰ οἰογβ). ΤῸΘ 
ὉΒ]ουΐης πλ8η Ὠἰπιβο] 18 ἀδυκ, δηὰ {πὸ ἀδυκ 688 
ἷα ἴῃ Εἷπι, ἱπ ἷβ ΘΥγ68, ποΐ ΟὨΪΥ τουπᾶ δου Εἶπ. 
710. χἰὶϊ. 40; οὗ. [9. νἱ. 9, δᾳ.; Μαί(. χὶϊ!. 14, 8α.; 
δηά Ν. Ρῃ. Αοἰδ χχυΐἹ. 26, 8ᾳ.; 8160 2 Οὐονσ. ἦν. 4. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Ησγο γγὸ 860 αυἷ}06 Ρ]Δίη}]Υ πο ἀϊ οτοηί β' 498 
οὔ [86 Οινἰβιίδη 1176; γιγνώσκειν ϑεόν, τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τηρεῖν, τὸν λόγον αὑτοῦ τηρεῖν, ἀλήθεια, ἀγάπη 
τοῦ ϑεοῦ, ἐν αὑτῷ εἶναι, μένειν, ΔΡΘΑΓΡ ἃ8 οοττείαίδε. 
Τὴο ἀοσπιαίίσαὶ τὐὰ ἴῃ εἰλίσαὶ τὰ 'ἴῃ ΟὯὴ6 8ῃ0- 
{πΠ600. Τὸ οἰμοβ ᾽ἰ8 σοηἰαϊποὰ ἱπ {πὸ ἀορπια, 
ναι ηρς ἰο Ὀ6 ἀοϊϊνογοὰ ἴῃ {μ6 116; 189 οἰ09 
τοϑίβ οὐ {πὸ ἀο 8ἃΒ Οὐ 8 ΤοοΟΐ ; Ὀοΐὰ 8ἃ΄ῖο ἰῃ- 
Τα Ϊγ γοϊαϊοα ο ϑαοὶ ΟΥ̓ ΠΟΥ, τοῖον 0 θα σἢ Οἱ ΒΟΥ, 
Ὀοϊοης ἰοοί μον, Δ Ὺ Ὀ0 ἀἰδιϊπρα διιθα, Ὀὰὺ ποὶ 



660 ΤΗῊΕ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ 90ΗΝ. 

ϑορασγαίθα ; {ῃ9 οὔθ ὙΠΟ (9 ΟΥΒΟΡ [418 ἴο ! 
ΤΌΪ ΟΥ̓ ΤὰὺηΒ ἰ0ὼ Ψψαϑίθ. Οδνίβιΐδῃ κηον]θαζο 
Ἰοβθ8 Θχρϑυίθῃσο, ΟἸΘΔΡΏΘΘΘ, ΒΕΔΥΡΕΘΆΒ οὗ οὐ[11π6, 
ΘΕΑΒΌΓΘΏΟΘΘ, δὰ Ὀγοδάί, νἱτδοῦΐ ἃ 116 οὗἩ ΟἸ γὶδ- 
(8 τηοΓγαϊϊγ; ΟἸ τ βία ΤΔΟΤΔΙΠΥ͂ [0805 ὉΏΪ, 
ἀορίμ, ὀμάυγδηοο, ᾿ΟΥμ ] Πο88, στδοθ δὰ δοδυΐγ, 
1 ποῖ ουηάθα ου ΟἸ τ διίϊαη πον]οάρο. [Ὁ ἰἰ ἰ8 
δίδτιηθα οομοογπίης Ὠἷπη το, 8116 αἰδοῦθογίπρ 
{πὸ σοι δηἀπιοηῖδ οὐὁἁ ἋΟοὐ, 8ι}}} τρακοα ἢἷ5 Ὀοδϑί 
οὔ {μ6 Κποπ)θαρο οὗ αοά, ἐμαὶ {πο ἐγωίλ 15 ποί ἴῃ 
Βἴηι, δηὰ σοπσογηΐης ἷπὶ ψι0 ἸοΥΐπρ Ἀ͵5 ὈΤΟΙὮΘΡ, 
δΔυϊά65 ἴῃ ἴμθ Ἰ᾿ίσρῃῖ ὑπαὶ οδόποθ 8 ποὺ ἴῃ ἶπῃ 
(τυ. ἵν. 10), ἰὺ 18 ουἱάθηὶ ἱμδὶ ἐπμ6 ἀλήθεια ἀπὰ 
{πὸ σκάνδαλον οαῃποὺ ὈΘ τπηδᾶο 0 δΖτθ0, δηὰ (δΠεὶ 
186 ΤΌΥΠΙΘΡ 18 8180 Δ ἱπητη ΧΆ] (ΒἸηρ. 

2. ϑ΄'ποθ 908 Π|ΔΚΟ08 τὰς ἐντολὰς δπὰ τὸν λόγον 
τηρεῖν ῬΟΥΊΘΟΙΥ ῬΔΓΔ}1]6], πὰ τορᾶγὰβ πὸ [84.057 
ὙΠῸ 105 Αγ συ Δ Ὶ ΘΟ δηαϊηθηίβ, δηὰ {πΠ6 τονυο- 
Ἰαϊίου οὗ Οοἀἂ ἰῃ Ηΐβ νογὰ 88 ἃ υοϊὶ, δηὰ οοηΐϑῃ- 
Ῥὶαίοα μὸ ον οὗ αοἀ 88 στονίπο δηὰ τιδιυνίηρ 
ἐοναγὰ ρογίθοϊίοη ὈΥ̓͂ (πὸ οὐδάϊοθῃὶ ΟΌΒΟΓΥδΠΟΘ οὗἁ 
{μι9 βαπιο, ὑἐΐ6 Ῥγθϑιιπιρίϊοη 8 ὑπαὶ ἐλδ δαηι ἰουΐπ 
ἩΓΩΪ 9, Θοα ἈδΔΒ τονυθα]ϊοα 1ἰβο] ἢ οί ἰὴ ἐλ Ζναῖ 
δΔηα ἐπ ἐλε α΄ οϑρεῖ, ἀπὰ [Παὺ γ᾽ 5 ἸοΥο οὗὨἩἨ αοὐ Ἰ᾿ἷνοβ 
ὁ, οὐγχῃϊ ἀπ 88 ἰο ᾿ἶντο οὐ {86 τυὐβλοϊ δβοταθ ἵοοὰ 
οὗ ὈοίΒ. Βαυΐί (ιμἷς ἀθοϊάοα]ν ὁχοϊα 98 δΔὴῪ δηὰ 
ΘΥ̓́ΟΣΥ πιργίοτίοιαπεας οΓ οδοάϊεποο ἂπὰ οὗ μοοὰ 
ὝΟΥΝΒ; υ8ὲ 88 ἴῃ 80 608ρ6] ἔδί( ἰπ (ἢ Ἰογο οὗ 
(ἀσὰ ἀοθ5 ποὶ οοπδίϊίυϊθ 8, τηογὶΐ, 80 ἴῃ ἰμ9 18. 
οὈθάΐοηοο ἴο {9 Ἰονίῃρ ἯΠ11 οὐὗὁἨ ἀοὰ 18 ποΐ ἃ πι6- 
τὶς. ΟὈὐοαΐθῃσθ ἰδ Βἰ ΠΙΡῚΥ 8 βίη δηὰ τιδτὶς οὐ ἐμ 
Ομ νἰδιίδη ᾿ἐἴο θοζύυπ οἡ πὸ Τουπαίϊου δὰ ἴῃ (μ6 
ΟἿ ΟἸΘΠΟΥ͂ οὗ 09 γϑοοῃμο οὶ] δίΐ οι δοσουρ θη θὰ ὉΥ͂ 
ΟἸσὶδί. ΟὟΥ ΟἿ]Ὺ τρογὶϊ Ὀοΐογο αοὐ 16 ΟἸγδὶ, δοὰ 
Ὀθ81ἀ6 ΗἾπι πο δη ὁδῃ ἤδΥ ΔῺΥ πιοεὶΐ Ὀοΐοσο αοά. 

8. Φομμῃ ἄἀοθβ ποῖ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΤΑΥ͂ σου πίθηδηοο ἐμ 6 
ἀοοϊγίπο οὗ ἱπ9 Οουπο]] οὗ Ἰτοπὶ (8.688. ΥἹ., ομδρ. 
16) ἰδδὺ “(9 υδιϊβοα δῖο δϊο {ΠῚ᾿ Υ̓ᾶἐο βδιϊβέγ 
(ρίεπδ δαί αοεγε) (6 αἰγίηθ ἰδ ὈΥ͂ τηθδπδ οὗ 
ὝΓΟΥΚΕ ττουσον ἰη αοα᾽ [ΜΝέλὲδ ἐρεὼ ἡμειὑ βοαῖς 
αηιρέμε ἀδο646 ογοάοπάτπι ἐδί, σὰο ταῖπδ ρίοηθ ἐἰ τ 

ἰάοηι ορεγίδιυς σι ἴῃ 60 διπί [αεία, αἰοίπδε ἰοσὶ »ΥῸ 
τὼ υἱίδο δίαίω «αἰ δοῖδεέ.---Μ.}, Ὀοοδαπο ἢ6 ἀοθ8 

ποί βρϑδὶς οὔ ὑἐμαὺ γα ϊοἢ λας ἀπ ἀϊδίοτίοαϊ ἐχίφίεποο, 
Ὀυὺ οΥ̓́Ι δὶ πιὶσὶ ἐν ᾿0 δεσοπιε α γεαϊίίψ; ᾿θ χοΐθτΒ 
ποὺ ἰο σοίμαξ 60}, αὶ ἰο ἑδεαὶ γοαὶὶγ. Οἱ 
18 δοοουπὺ ἐπ ψογὰβ οὗἩ 9Ζοῃπ γδίμποσς βυδίϑὶ ἢ 
Τα πο ΒΒ Ρᾶσοχ : “16 Υἱρῃύθουβ δ ἢ8 πὶ ΟΥΘΥῪ 
βοοά νοῦὶς τπογίαϊέξεγ, δἱ Ἰοδδὺ υδηϊαϊίίεγ ᾿᾿-πτοῦ 
8 Β] ΘΙ ΟΡ ΔΟΒΘ Γ᾽ 8 ὑΓδη δ᾽ δίΐου οὐὗἉ ὁ: “θΎθῃ 'π ΟΣ 
ξοοὰ ψογκα ἰΠ 6 Γ0 8 βοιηϑι ΐηρ' ἱῃ ΘΟπΒοαῦθ 66 οὗ 
Ὑ ΔΘ. Μγ6 βίη ἴῃ ποοὰ οὗἉ ὕοτ ἼΎΘ μι 688 [ῸΓ {Πιοχη.᾽" 
ΤΕουρΑ [Βοιηδη} Οδ μο] οἴδτη ἀοῦαδο {π6 Πνῃν δπὰ 
Ὀϊυπὶ 1ἰ8 γϑαυ θη θηΐ8 ἱπ ΟΥον ἰο δχβϑὶὺ 8}, Ἢ 
8.6 Ὀουπᾶ ἰο Θοχαὶὺ ὑπὸ [18'ν, ἐμοῦ σὰ τοϑῃ Ὀ6 ἀο- 
Ῥδβοὰ δηὰ μυμι]6 4, δἷποθ 1.6 ὁ8896 88 ρυΐ ὈΥ Φο0Πη 
8 διὰ σοιιθὶηβ ΟὨΪῪ 1464] ἐσαι, ΟὨ ΥἾβὲ 8] 0π6 Ὀ6- 
ἵπρ (80 ὀχοορίΐομ, στ οπὶ δίοηθ 8}1 ἂτὸ Ὀουπά ἰο 
ζο]]ονν. 

4, Το ὑπὲΐν δηὰ ἀἐβέγεποε οὔ 9 Θσμαγδοίου βι168 
οὗ ἐδοὸ Οἱά δῃὰ λύειο 7εβδίαπιδηί δ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴῃ 0.6 
Ῥοΐηΐ, ὩϑιηοΥ, (86 σοτηϊηδηδπιοπὶ οὐ ὈγΟΙΒΟΥΥ 
ἴογθο. Τμΐα δοτημηδπατηθηΐλ 8 υδ]ὰ ἱπ Οἱ ΒΟΥ 
ΒΡΉΘΓΘ; ἰΐ ἀΟΡΙ͂ΥΘΒ 'ῃ ὈΟΓ᾿ ΒΡΏΘΤΘΒ ἰ(Β ΟΥἱχίη ἔγοτα 
Θοὰ; ἰὑ μ88 ἐπ: 6 Β8116 τηρδηΐϊηρ ἴῃ ὈΟΐΝ, δπα 18 Οη6 
ἴῃ οί, ἐπ οἱὰ ΟΠ ΤΊΒΠ ΒΙΣΔΕῚ ἩΙΟΝ ΤΟΙ ΔΪΠΒ. 
Βυὺ ἴη νἱτίαθ οὗ Ομ δι᾽ 8 ὁχατηρίο ἴῃ Ηἰδ Ἰοτο οὗ 
1Π0 ὈτοΙγ α, ἰΐ ἰβ πο ΓΘ Ἰυοὶὰ, αἰ γδοῖῖνο, ΡΟ Υ- 
ἴα], ΘΟ ΡΤ πδῖνθ δπὰ ρυγο ἴῃ π6 Νον ἴδῃ ἴῃ 
86 ΟΪά. [Ιἐ 18 ΠΟῪ ΟἿΪΥ ἱπ ὑπαὶ τψιὶοῖ (9 Ῥὸγ- 

Βοὸη οὗ ΟἸτἶδί μΒ85 δἀἀϑὰ ἐμποζοίο 1 ΗΠϊβ ρϑυγβοπαὶ 
ἴοῦθ; Ηδ ἐ8 {πΠ6 ποῦν, Μ ῖσἢ 88 ὈΘΘᾺ βηυροτδἠ οὶ 
ἴο ἢ οἷά δοπιηδηἀιηοηί, 

δ. πο Ῥογίεοϊ τετελείωται, Υ. δ, οΥ απ Ὶγ ἀθ. 
ποίο5 πὸ Ὠἰβίοσῦιοδὶ (σι, δῖποο (86 Ηἰπίοτ! 4) ἱπ 
του κοὰ ὈΥ ἡ σκοτία παράγεται, τὸ φῶς ἠδη 
φαίνει. Βαῤϊίδοδο ῬΓοβθαΐ ἱπαάϊοδίθ ἐμ 9 δϑσαγβηθο 
οὗ νἱοίοῦυ δηὰ {δ0 ογίι] 668 οΥ̓͂ Πορο υεῖἱἢ ποσὰ 
(δαὶ Ῥεγίοοὶ ἰβΒ δῃι οὶραθα. [Ιὑ εἰ μηηῖοδ: "ἰδο 
γΒΟ]Θ ΡΟΥΘΙ ΔΠά ΒΡΒ6ΓΘ οὔ ἐμ δὲ ὲσ8] 1178, Θαραγαίο 
ἴγομι οοτησπίοη ἩΪΓΠ Οοά, {πὸ [ρῦι ἰπ πρσπὶ 
{ποῦ 18 Ὧ0 ἀδΥΚΩΘ88), 81}}} Πρμ εἶπ ρ ἀραϊπεί (δ 
ἰκηῦ, θυ οὐθροσο οομάοιηπθα, δομδίδῃ 
ΟΥ̓ΘΡΘΟΙῺΘ δηὰ οοπδυτηίηρ ἰδεῖ Γ᾽ ( θπιογαϊεοϊ), 
Ὀοίδ ἐπ Γοβροοί οἵ {80 στοδὶ (οἰ δ ἐγ οἵ (89 πο 
διὰ ἰῃ τοδρεοί οὗἉ ἱπαϊν ἀπ 8] ΡΟ σβοηδ. 

6. ΤΟ ν ἴῃ ΟΥἹ] ἰο Ῥογαϊ(ίοι, δπὰ ἴα 
κοοὰ ἴο [Π60 εαἰναίΐοι οὐ οἰθσῃδὶ 18, ἰθ ἰῃ ππαγά. 
ΤῊ ἰάθη [19 οὗ ἐμο οἰ ]άτοι οὗἩἨ θοἀ [α5 ὕθθα 
ὀοτηθηοοα ὈΥ̓͂ (9 ἘΟΣΤΘΓΌΠΠΟΣ ; Ὑγδι κίας δος 
Ηΐαι, ἰὰ στοῦ ἰῃᾷ {μοπι, ἀδΙ ἱπογϑαδίηρ ἴῃ ο0π- 
ῬΙ ἔθ 688, δ0᾽ ἐπὶ Βδι υδίΐοη, Ῥυγβυδηΐ (0 ἀὐνῖδο 
δρΡοϊπίιποῃὶ, 16 {80 ΘΟΠΒΘαΌΘ6Π66 οὗ ἃ ΒΟΙΥ Ἰἰΐο σα 
οασίι. Βυὶΐ ἀϊδοροάΐθποο βπαὰ ὉΠΙΟν ΣΉ ρΊ 6868 οχοτὶ 
ἃ Υοδοίίΐοη ΟΒ {86 πη]ουίηρ, ἩΔῚΟἢ [ΟΤπι8 ἐξαιν 
1η Δ’ Ὀθίηρ δηὰ ορογαίθα ἐμεὶν ρογαϊεϊοι, τί, 
ἴῃ 1.8 ἰΣΏ, ἰΒ 8150 (δ 9 το]. οὗὅὨ ὑἱποὶν σοηάπσοί Ποῖ9 
ὁ ΘΔΡΙΒ. 

1. Α5 Ογῖβί 18 (89 ργὶποῖρὶϑ οὐ οἰδιῖοδὶ 11 (ν. 
6), δπὰ ἴοτϑ ὑμ6 Ῥυϊῃοῖρ]6 πῃ Ηΐπι, 56 1 {δ6 λόγος 
δηὰ {π6 ἴδνν,) 80 {πΠ6 Ἰογοὸ οὗ Ηΐαι, οὗ αοὰ ἀπὲ αἵ 
(86 Ὀγοίδτοι, τουδὶ Ὀ6 ἐπ6 ῥὑτίποῖρ]θ οὗἩ οὐοάϊθῃθὸ 
δηὰ οὗὨ οἰ ῖσ68] 106. Ὁ]Εχηδίοι Υ ΟΥΘΣΥ ἰδὶπρ ουἢ» 
ΘΌΓΣΒ ἴῃ ὈΤΟΙΒΟΣῚΥ Ἰονο, ἩΒΙΘᾺ 18 (86 τηδτκ, Ἡδ]1]9 
{89 Ἰογο οὗ αοάὐ ἰδ ἐμ6 ῥσὶῃοῖρ]ο, ἐμ ἴοτο οὗ 188 
Ἰονίηρς αοὰ μὸ ζουπίδὶῃ οὗ 8}} ἰπινασὰ, ΟΝγινέβα 
δη6 χΟΟΙΥ 1178. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΣ. 

Ἑχαπιΐη λυ δεῖ. 
1. Ἰγλαὶ 8 ἰο ὈῸ ἱηνοδιϊκαίο ἢ" ἩΒοΙΒοΣ γοῖ 

Κοον αοὐ ; διὰ {πὸ ἀποιοίευσε οὗ αοὰ 8 ποὶ πὶ!- 
ουὐ “εἰϊ]οισελρ πὶϊῃ αοά. Τὴ6 απροϑίϊοι 18. ποὶ 
Κηον)οὰκο ΘΟ οοΣοΐηρ δη4 δϑουϊ 6αοἀ, ποὶ αν ς 
μοατὰ βιῃηὰ Ἰοδγηθὰ οογίαϊῃ ὑχαίῃβ τοϊδίϊηρ ἰο 
Ηΐμ, θυ ἐμ 6 δεὶπσ δηὰ αδέάδισ ἐπ Πα (νυν. ὃ, ὅ, 
θ). Υου 8.9 ἰηἰϊπιδίθ ΟἿ τἶ ἢ (μό80 Ὀοίπνοθα 
ὙΠ οΙὰ δπα γουγβοὶ ὑπ 6 Γ0 18 ΒΘ Ὀϊΐ14] ᾿η ΘΥΟΟΌΓΒΘ. 
Οἰδοσνὶβο γοῦ μᾶνθ ΟὨΪΥ͂ ἃ ΙΩ0Χ9 ἀϊδίδηὶ δηὰ δὺ- 
ογβοῖὶδὶ δοαιοϊηΐβηοθ, Ὀυσὺΐ ΘΥΘΡ 8ῃ ἱπίϊπδὲθ 
πον]οᾶζο. 
2. Τὰν ὶ βου] 5 ἱηγεβ ραίοαῦ ὙΠ Ιοαὶ 

αοὰἂ γοῦ δγο ἐπ ἀδγη 688, νι ουὺ Πῆτῃ γοῦ ναὶκ 
ἴῃ ἀλη 658, γοὰ ὈΘΟΟΙΏΘ ΠΙΟΥΘ δηὰ τπογθ ἀδτὶ- 
688 γουγβο], γοῦ τὰῃ ἴἰο συΐῃ, δπα ροσὶδῃ δἱ ἰδϑὶ 
ἴῃ ἐμ ἀδνῖκ 688 ΟΥ̓ δΟπἀθιμηδίϊοι ; γοῦ τοϑοὶ [16 
Ῥοΐηῖ ἐμαΐ γοῦ μαΐθ, δπὰ διὸ μαίβα, ᾿ιδίθῦι! διὰ 
ΔὈοπιΐπδἷο (νυν. 9, 11). Βυὶ τί δηὰ ἴῃ σὰ 
γοῦ δ.ὸ ἷπ ἐμοὸ ᾿ἰχαΐ, γοὰ τ ὶκ ἴῃ ἰμ6 Ἰἰρμὶ, δυὰ 
Ἰχὶ δηὰ ἐσυΐῃ δηα ἸοΥὐθ Δ.Ὸ ἰῃ γου,, γοῦ ὈΘΟΟΠΙΘ 
ΤΏΟΓΘ δα τροχὸ Ἰἰχμί, ἸΙοτο ἰπ ἰσαϊῃ σ͵ΟΥΒ ΤΊΟΓΘ 
Ρογίϑοί, δηὰ δ]} οἴϑῃοϑθ Ὑ1]1 Ὀ6 ρυΐ ΔΌΓΔΥ ἴγοδι 
γου (γν. 4, ὅ, 11). 

8. Ποιο ἰὰ βου] Ὀ6 ἱπνοδιϊκαίοα ἢ ΤῸΝ δεν 
γοὺυγν οδεάίεποε ἰο [86 δοτηϊηδηἀπιοθηίβ οὗ σὰ (Υτ. 
8, 4), Τοῦ Ἔβρϑοΐδ]ν δέϊογ ὑπ οἱὰ δηὰ γοὶ πθ 
δοιηϑηἀτηθπὶ οὗἨ ἁἰδμ6 ἸοΥγ68 οὗ ἰδθ Ὀτοίδγοι {τ7. 
1-11), δὰ 866 τβοίμον γοὰ τοαὐξ αὔεν ἰὰλε 
7εδια (γ. 6). Ηο ὑπδὺ Καθρβ8 ὑδϊι6 σοχωσηδῃἀπιϑηίδ 
οὗ αοἂ ἱἰπ ἐδουρῖ, ἱπ ποσὰ δηὰ ἐπ ἀοοᾶὰ, ΚΘΟΡΘ 
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τ 96}}  δὸ ἐδδὲ οὔΒονυϑα {Π6 δοτητηδη θη β οὗ 
Θοά, ργόθοσυθβδ π᾽ταϑο]ζ. 
Αὐαυδτινε:---ΟἸσἰδὶ βαγβ Ὡοὶ, ἰοᾶσ οὗ π|θ ἴο 

στεδίο ἐμὸ που]ὰ, ἰο Ὑγοῦῖς ταΐγ80198, ἰο ταὶβο ἰἢ9 
᾿ ἀοδά, Ὀαὺ ἐμαὶ 1 8πὶ τηϑοὶς δὰ ἸΟῪ ἴῃ ποδσὺ. 

ἔῦτηξε :--  σοτοτηδηἀτηθῃϊ οὗὨ ἸΟΥ6 18 ἃ Βοχί 
οοδιπδηθτπηθηΐ δηὰ 8 Ἰοηρ ΘοΙρδη ἀπηθηῦ, 086 
οσϑπάτηθος δΔηα ΤΩΔΏΥ ΟΟΙτδηἀπλθηίβ, ἰὑ 18 ΠῸ 
οοττδηἀτηθεηΐ δ 8]] ἐπ 6 δοτατι δπάτηθηίβ. δ Βονί 
διὰ οὔθ 1{ ἰδ οἵ ἰέβοϊῖ, δῃηὰ βοοῦ τηϑδίθγοα δ8 ἰὸ 1(8 
τοοδηΐϊηρ; Ὀαυΐ ἸοῺς δπὰ τρδηϊοϊὰ ἱπ ροϊηὶ οὗ 
Ῥγϑδοϊΐοα, ἴοσ ἰὑ 18 (86 δὺυ:ι δηὰ ομ!αΥ οὗ 411 οοπι- 
τδπάτηοηίθ. Απὰ ἰὰὺ 18 ἢ0 σοϊητηδηθτηθμὶ δὶ 8]} ἴῃ 
τοδρεσὶ οὗἨὨ (6 ΜΟΥΚΒ, [ὉΣ ἰΐ 8 Ὡ0 Βρθσῖαὶ ποτκ 
οὗ 18 οα ΌΥ͂ πδῖιθ; Ὀὺΐ 1 18 41} ἐπ οοτιταδηᾶ- 
τηδηΐδ, Ὀδόδιιδοὸ [86 τΟΡΚ5 ΟΥ̓ 41}} 0 οοτημμδηά- 
τϑηΐβ ΔΙῸ διὰ βῃουἹὰ Ὀ6 18 νοσκθ. Τὼ 6οπ- 
τδηθπιοπὶ οἵ ἴονγο ἱμογοΐογο δυγοζαίθβ 8}1 {9 
οομμδηἀὐπιοηὶβ δὰ γοὺ οβίΔ Ὁ} 15}. 65 4}} ἔπ ΘΟ.- 
τοι ἀπο θ: δηὰ 8}} ἐπὶβ ἐπ σου ὑμδὺ Ὑ9 ΤΩΔΥ͂ 
ἸΠΙΟΙ͂Υ δῃηἀ ἸοδΥπ ἰμὺβ τ 0}}: πὸ οοπηπιαηαποπέ 
αν πὸ τσογῖ ἱε ἰο δε ξερέ απὰ δίπαϊπο, διέ ἐπ αε 76. 
ἄς { ἐν (λ6 ἀεπιαηα οΓ ἰουέ. 
ΒΡΕΝΕΕ :--- ΘΡΟ 8 ἃ γαδὶ αἰ ογθμοθ ὈθνγΘΘ 

᾿ινίης δπὰ ἀθδὰ ἱξπον)ϑᾶρο; τἴῃ9 οὴθ ἤονγϑ ὕγουι 
μο τουο]δίϊου οὔ οδὰ8 ΟἸ τὶ (ὅπο. χῖν. 21), ἴσο 
ἰ86 Ηοὶγ αἸιοδβί, δπὰ 18 ὑἐπογοίοσθ ὑμ9 οροζϑίϊοι οὗ 
αοἀ: ἐδ οἰμοῦ ον ὕΓΟΣΣ γθϑΒου, δη ἃ δομδίβὲβ 
πῃ 8} 8 ἰπιθρίηδίϊοι ; 86 Ἰδαίου ΚΩΟΥΘΒ ΟὨΪΥ 
ΜΠ δὲ Ῥ6ΟΡ1Θ δο ποῃΐ ἰ0 δδὺ οὗ ἀοά, [δ0 ΤΌΤΙΔΟΡ 
δεοουίλὶμδ ἐμ ταἰπα οὗἩ αοἂ ; (89 οὁη9 18 8 Κπον- 
Ἰοὰσα 1κο ἐπὶ νοι Γμδνο οὗἩὨ 8 τῆϑῃ, ΘΟΠΘΘΤΏ- 
ἱπρ πόση 1 αν πϑασὰ βοιποίΐηρ, (6 οἶμον Ε1ϊκ0 
ἰδοὶ οὗ ὁπὸ τϊὶὰ πο 1 δαγὸ δα ΘΟΏΥΘΓΡΕΘ: (Π6 
ΟΒΦ ἰδ 8 θθϊο Ἰἰχῃί, Ἰοἰλΐηρ ἱῃ ΟἿΪΥ ἃ Ὅθδι ἰπηίο 
189 ππἀ οτεϊδηΐπρ, (6 ΟΥΒΟΡ ἰ8 ἃ ΒΘδύθηΪΥ Ἰἰραὶ 
μὰ ΐοι 8118 δὰ ἰσγδάΐδίοθ (ἢ 6 τ Β οὶ δουϊ, δηὰ ἴῃ 
νὰ ἱοἢ ντο ΒΟ] ὙἩΓΑΙΣ. ---ἰὖ 15. ἃ στοαί σοῃδοϊδίΐοι 
ἰδλδὶ αοα σἶνοϑβ 18 8 δυγ δαί, ὙΔΘΓΘΌΥ ὙΥ6 ΤΔΥῪ Ὀ6 
δδοιγοὰ οὗ οὖσ ἔδὶί δηὰ ΘΟ ΒΟ ΘΗ(Υ οὗ ΟΡ Ρδγ- 
οϊρδίδοι ἱπ ἐδ τϑοοῃοϊ!ϊδιΐου οὗ ΟἸτὶδί, 8 ἰοϑὲ 
ἸΒΟΥΘΟΥΘΥ ὙΔ|Ϊδσ}} Ὁ ΤΩΔΥ͂ 1866 8150 ἰῃ 8 δβίδίθ οὗ 
ἰοπιρίδίἰΐου, τη {86 8056 οὗὨ ἔα. 15 δῆς β.-- 
ϑεγίης ὑπαὶ τὸ Κοον αοά, δπιουπίβ ἴ0 ποιπΐης. 
Βίωοι ἐδθ ΒΟΓΟΘΡΟΙ βΆΎγ0 ουἱὐϊ τ πδὲ τη 50} νγ88 
ΒοΘ ᾳτοαὺ ὁπο, Ὀπὶ ψὰ8 ποῖ (Λοίβ υἱῖ,. 9); 
ΒΟΙΒΘ ΒΆΥ ἐμαί ΠΟ6Υ ΤῸ 9608, Δηα ἀΓῸ ποὶ (ΒΥ. 
ἰᾷ. 9); θαϊ σοῃἴεβδίου ἀθιηδηδ ὅγϑὶ οὐ 8}} ἃ Ὁ6- 
Ἰἰενίης δοατί.-- -Ἴ 6 ἱπιϊαιίοη οὗὁἨὨ ἁ ΟὨνὶδὺ ἰδ ποὶ 
βοιρ οι δίηρς ὑμδί ἰβ ἰοἷὲ ἰο οὐγ ορίΐοῦ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ ἰῃ- 
δασιθοπὶ προ οοσίδῖη ῬθΟρὶΘ ἀδβίγουβ οὗ αἰίδίη- 
πηρ υπὶο ἃ ρϑου δὺ ροσίοοίίου, δαΐ 1ὺ ἰ5 (86 υπὶ- 
Υ̓ΟΡΒΔ] ΟὈἸραϊίοη οὗ 411 ἰῆοβθο γῆ. δζὸ ἱπ Οσἰδὲ 
δεδυδ, δὰ ἰβ ἐμογοίοσο Ὀἱπαϊπο ὁ {μ6 πἰρῃ 
δηὰ ου (16 ἴονν, οἢ ἐδ ΟἸΘΥΘῪ δῃὰ οἢ ἴδμο Ἰδἱἴγ, οἢ 
ἸΏ δηὰ ΟΙΏΘΠ, ἴῃ ΘΥ̓ΟΡΥ͂ ΤΌΠΟΥ δηὰ ν]ὶς οὗ 
1148.--- ὍΔΟΒοΥΒ Βιου]ὰ ἰχϑδῦ {6 1 ἈΘΒΓΘΓΒ 85 Ὀτοὶἢ- 
Τϑι, δηὰ ;80 09 Ὀδίθσηδὶ ΡΟ τη βιοὶ 
᾿ἐπευῖέβ, 88 πιοῦν (0 ζοτροὺ ἱποῖν ὈτοΙ ΒΟΣΙΥ Θα πὶ ὶν 
(ΡΆΙ τι. χ. 16). Νὸ δοπάϊιΐου οὗὨ 116 ρίνϑϑ ἴο 
ἴάδη (6 ἸΙδοΘτγ 0 μαίθ [εἷὶἰ8 ὈγΟΙΒΟΥ , Ὀαπΐ ἴῃ τδδι- 
ΒΟΟΥ͂ΟΥ ΘΟὨ αἰ ἰἰ Ο. ἃ ΙΒ} ΤΩΔῪ ὍΘ, 6 ἐβ ὮΘΥΟΣΡ δηά ἴῃ 
10 Μ786 ροστηϊ θὰ ἰο Βαίθ ἷβ ποϊρβῃθουῦ; δηὰ 
διδοῦσι δ μανθ ὁσδοββϑί ον ἰο Βυγί δΐπν, 85 
6. ., ἰὴθ ΔΌΪΠΟΥΙΥ οὗὨἨ ἰῃ9 ᾿Ἰδηὰ, σὴ Βα5 ἰοὸ 
Ραπία! [80 τυϊοῖκοά, γοὺ τιυδὲ δυο οοηάΐρτ ραῃ- 
ἰδιτηθηὶ ον ἴγοτα ἸΟΥο, 85 'ἴῃ (6 6486 οἵ ΟἾΘΥΒ 
80 ἴῃ Ηἷπ σδδ0, δηὰ Ὀθ δατιϊηϊδίογοα πὶ ἃ. σουι- 
Ῥδεδίοῃ ἰδὲ νγουϊά, ἰζ 10 γοτὸ δΌϊο, γαίμον πίτ- 

180 ΘΟΥΘΥΘ ΤΟΙ Θαγ, δ 88 ἃ Ρηῃγεϊοίδη, τηονοὰ 
Ὦγ Ἰοχο, γοί ὑῬϑοδυδο οὔ πσμοηὶ ποοοβαὶίγ, υὴ}} 

διηρυίδίο ἰῃο δι ΟΥ ἰοῷ οὗὨ δ ρμαί(ϊθηί.-- - 8079 
18. 0 ἰδοὶς οἵ οὔϑῃῃιοοβ πὶ ἐμ πουϊὰ ; 1ϑὺ ΘΥΘΡΥ Οη0 
ἰδ}κ9 οὔτ ποὶ ἰο σίγο οἴϑῃσθ, ΠῸ. οοπἀθπιῃ οἰ οΓδ, 
θαὺ ᾿υάμο ΘΥΘΡῪ ἱπίηρ ἰπ ἸΙοσθ. Ηο ἰδμδί δδίϑιἢ 
18 Ὀτοίπον Κπονδ ποῦ 89 ΔΊ ΌΓΣΥ μ6 8816 9 ρου 
Ἀπβοὶ, πὰ ἰωΐο δὶ ΤαΪΒΟΥΎῪ 86 Ῥγϑοὶριαίθϑ 
Ἀἰπβοὶ: ΤῸΥ ψ ΘΤΘΔΒ ἢ9 ἐπ Πκ8 {πὶ Ἀ9 ἸΟΥ68 μἴτ- 
80} δηὰ ἔον ἷ8 οὕσῇ ἱπίοσζοβί, ΒΟΠΟῺΡ ΟΥ̓ ὈΡΘΆ 806, 
δδίθβ μἷβ ποὶρῃθουν, οὐθ 85 80 βῆ 688 18 ἴἢ}9 
σϑυδο οὗἁ 81} μαίγοᾶ, 6 ἢδίοβ εἰ πλδ6} πχοδί οὗ 81], 
ὙΠ θη Ἀ6 ἔΆΠποῖ605 ἐμδὺ μο ἰ8 Ἰουίπρς ἰμλβοὶῦ (Το π 
Χ Ϊ). 9). 

ΠΑΝΟΒ:---Ἴ πὸ ἰγὰθ ΖΟ]Ἰοοσα οὗἠἨ Ομ γῖσὶ δυο ἡ 
ποὺ 8 ἰγδηβίθης ἔδιιμ, Ὀσὲ {π0Ὺ τὸ ἔσια δηὰ 
ϑἰοδα ἴαβί 1|κ6 ἃ Ὀτδποῖ ἴῃ {μι νἱηο, ἃ ὈουρσὮ ἴῃ 
ἐμ ἰσθ9, ἃ οῦδο οὔ 118 ουπάδίΐοη. Τδο ἀυΐὶο8 
Οὗ δοΠΗΠΟ ἰους ἰο αγὰβ εὐότῳ πιαθ ΓΘ 86: 
1. Τη θγοθββίου [ὉΣ ὑπ ῥγχουοίίοη οὗ 18 Θοῦγον- 
βίου ; 2. ἔτίθμαϊυ δαιηοηϊξίοη δηὰ σοσγϑοίΐοῃ δἱ 
σοηγθϑηΐϊθηὺ ΒΟΔΒΟΏΒ: 8. (86 οἀγοῦι] ἀνοϊάδποο οὗὨ 
ὙΒΑΙΘΥΘΙ ΤΩΔΥ αοίοσ πἶτῃ ΓΟ ἰδ6 Ῥγϑοίΐοο οὗ 
Κοοὰ; 4. ὑπὸ αἰ ροπὶ τσ ϊηρ-Ο οὗ 18. 1088 
ὉΠΔΟΡ 81} οἱγσαῃλδίδῃοοβ ; ὅ. Κι αΙΥ ἀομι ποὺ 1 
ΟΓΑΒ, ἸΏΒΏΠΟΡ δὰ ψοσκ8. ΤῈ} αἰ 168 οὗ ραγέ- 
οἶα ἰουό ἰοατὰβ δοίϊδυδγδ ΔΥῸ ῬΑΡΟΪΥ {110 5819, 
ῬΆΡΙΥ ἰποδὸ 10}. ΔΥῸ ὨΠΘΟΘΒΒΆΓΡΥ (0 [δ τηδὶηΐθ- 
Ὧ8Π06 οὗ ἰπἰἰπιδίθ ὈΓΟΙΒΟΙῚΥ ΘΟΩΥΘΥΒΘ δηα δρὶγὶ- 
ἰ..4] αἰδηϊνγ. 
ΒΤΑΒΚΕ:--Α Ροἷθ66 οὗ σοΐῃ δίδπὰβ {80 ἐσϑὶ ; 

Ιοδὰ ὈοίγαΥβ 1.859} (μδύ ἱξ 18 ποῖ Β: 1 γ Ὁ, δηὰ ὈΓΔ88. 
᾿μδὲ 1 ἐἰβ ποὶ χοϊά, ῬοΥθδΡρδ ὈΥ βδουπὰῦ Νο, ὈΥ̓ 
ὑὸ βίγοαϊς ; διὰ {18 ἰ8 ἐο Κϑορ (86 οοϊατηδπα- 
τηθηίδ οὗ Ομ χὶδὶ. Ηδγνο ἃ σδγΘ, Πιῦ 60]. ΤῈ 
1085 οὗἩ ἐμ9 ἔσαυὰ ἰδ (ἷπ6 οὐγἢ.-- -δ 1} πο οί ἢ 
Ὀγ Ἰονϑ (6.4). νυ. 6); πβογοΐζοτθ (80 ἔδιιῃ, θη 69 
ὯΟ μοοὰ ΟΥΓΚΘ ἀο Ῥγοσθθα, ἰβ ΟὨΪ ἀοδὰ ζδὶίς 
(345. 11. 17, 26).--τᾳὉἋἂἦἢΜι]0 γετίθοϊοι οὗἨ ὈΘ6]1ΟΥΘΙΒ᾽ 
Ἰογο οὗ αοἂ σδοῃπβἰδὲ8 ἐπ ἰδαὶ 1 18 Βοπϑδὲ, βίποοσο, 
Ῥυγο, υπαϊν θὰ, πργΐχιιι, αὶ 8} δπὰ τὶ - 
ουΐ ἈγΡΟΟΣΙδΥ, ᾿δοϊεῖηρ; πο ΟΣ ἃ ἐσυὶγ αἰνίῃο ἰπι- 
Ῥυ]86 ΠΟΙ ΠΟΙΥ͂ ΔΡᾺΟΌΣ, ποῖ 6 Ὁ ἰσθθ ΤΟΥ ΘΠσ0 οὗ 
αοα, ΠΟΡ αὐάδθηϊ :Σ08} [ὋΣ δηὰ ἰογαγὰβ ἀοὰ, 
διιμουρὶ 88 γοῖ ὉΠ6ΌΪ6 ἰο ἰΔ1κ6 διὰ ΒΑΙ]ΟΥ 8]} (ἢ 6 
πουρ δ οὗἩ ἰλ9 τυϊπά, ΟΥ ἐο Ῥτοδοπί 8]1 15 ῬΡΟΎΤΟΥΒ 
88 δ οΟἴοτίπρ οὗὨ Ἰογο ἰο Θοα.---Αϑ νγ Κηονν ἰῃδὶ 
8 ὈΣΘΏΟΘΝΒ ἩΒΊΟΝ ὈΘΔΥΒ σοοῦ ἔγυϊὶ 18 Σὰ} ἴῃ [86 
Υἱῆθ (ἴογῦ σοῦο ἰΐ οὐμου δ ποῦν σομ]ὰ ἰΐ ὉΘΑΡ 
γα! ἢ) 80 ἯὟὄΘ ΙΏΔΥ͂ ΒΌΓΤΟΙΥ ΒΑΥ͂ οὗ 8 τηδῃ ἰμδὺ 4098 
ΣΌΪῪ χοοά ψόοῦκβ, ἐμαὶ μ6 ἰβ ὑγῸ}Υ ῥ]δηϊθα ἱπ 
Ομ τίδί.----Οοπια ἈΣΓΠΘΥ, γὸ ἰμδΐ τοΐαδ8ο [0 ὈΘ]᾽ΘΥγ9 
ἐμαὺ 1ὺ 18. ὨΘΟΘΟΒΒΑΡῪ 0 ὉΘ Ρίουβ. ΟἸἈγὶδὶ 18 γι ῦ 
Ἐογουθηηοῦ ἢ Ὅο 828 Ηἢο αἷὰά ἴκοοὶς ὕροὰ Ηἱΐδ 
ΟΧΔΙΡΪθ. ΑΥ̓ΟΙΓΥΕΤΥ ομοΐοθ δηὰ ργοβυϊρίμοιβ 
οοποοὶΐ ρϑγύο (16 τοδὰ ἰο Ἀ69]].---Ἴ 18. ἃ στοαὶ σοτι- 
ἕοτι ἐμαΐ ουν ΟὨγ βίη ἀοοίγίμο 18 ΒΓῸ δπα οβίβ- 
18 9ἀ, ποὺ 1180]6 ἐο σῇδηρο δῃὰ ἐἰὸ Ὀ6 ργοβοηϊθα 
ΠΟῪ ἴῃ ΟὯ6 ὙΔΥ, ΠΟῪ ἱἰἱὰ δηοίμον, Ὀὰὺ ΤΟΙ ΔΙ ΠΒ 
Εἰαγα ὑῃ6 8810, ὈοοδΌδο αἀοα, γὙ80 88 ὙΠ ΒΔ ΟΙῚ 
δηὰ ἰγυίῃ, 18 18 Αὐἰδοῦ, δὰ ποϑαβ ποὲ δὶ δῃγΥ 
{π|6ὸ ἴο σδηρὸ ἐπδὺ τσ ῖσι Ηθ 88 κίνθῃ 18 ὁΠ60 
ἴῸΣ 841}. Εἰχϑπιῖμο ὑπ γ86}7, Ο τηδη! νῆο δτί βου ΐ 
Τὸ οἰ ϊὰ οὗὨἩ αοἀ, οΥ οὗ {86 ἀον!]ῦ ΟΟμβίοΣ 
ΟὨΪΥ ὙΒοῖΒοΡ ἐμοῦ Ἰογοϑὲ οὐὁἨ δαύθϑὺ ἰδ ν ποὶρμῃ- 
Ὀουντῖ [17 τποὰ Ἰονοβὲ Ηἶπι ἰὰ ἀροὰ δηὰ ἴῃ ἔργα ῃ, 
ἰδοῦ γί ἰπ (89 Ἰἰριὶ δηὰ ἴῃ αοά δ: θυὺ 1 δοιὰ 
μαίοϑι Ηἷπι δπὰ βιονοδθὶ ὑμῪ μαϊγϑὰ οἰϊμοῦ ουὐ- 
ὙΔΙΟΪΥ ἴῃ ποτ, ΟΥ σοποϑδ]οϑί ἱὑ ἱμιγΆΡα Ϊ ἱπ 
(Ἀγ Βοαγί, δπὰ σψἰι άγανοδὶ ὑπ γ86] ἔγοπι Ηΐτ, 
ἐμθι ἑμου Βαϑὲ ἃ αἱρῃ (δαὶ ποὺ αὐτὶ ἴῃ ἀδΥπθ88 
δηὰ {πὸ ἀοΥἱ 8. ΤΥ δ19 δὲ ὑπ υβοὶέ, δὰ δυλϑπὰ 
(8 πγδυγϑῖ 



δδ ΤΗΕ ΕἸΒΙΗΊΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ 570ΗΝ. 

ΗΕΟΒΝΕΒ :--- Τὸ ηονν ΟἸγὶδί 18 9 ποῦν, οχρο- 
τίοποο δηὰ ἀο] δὶ ἴῃ Ηΐπ 89 οὐν Ετθηα δηὰ ὅ8- 
γίουντ, δηὰ ἰο ΘΗ]ΟΥ͂ ΗἰβΒ ζγϑοθ δηὰ ζ6]] Ουϑΐρ. 
ΤῊΘ τδτκ οὗ ἰξ ἴ8 ἐμ Ἰζοορίης οὗ Ηἶβ δοπιπηιδπά- 
ταΘη (8, νἱ 8], δοίϊνο Ομ βυδηϊγ. ἬΥΚΒ γα ποί 
86 στουπὰ οὗὨ πδιϊδοδίίοη, Ὀυΐ 8 τηδὺῖὶκ (0 οὐὔγ- 
δοῖγϑδ, ὙΒΘΙΠΟΥ ἡυ δ λγίιης ἐδ ἢ 16 ἴῃ 8, αηὰ 
ΠΟΙῸΣ ὙΘ6 αγε ᾿υδβἰ1ῆοθα ; Ὀδοδυβο ΟΝ νθὶ ἤθη 
Ἠδ ρῖνοβ Ηΐπ15017 ἰο 0.8, ΠΟΥ͂ΟΡ κί γο5 Η Ἰπ|86]  μδ] ἢ 
θὰὺ θῃίτο; ἰο σιβοῖὰ ἢ Ὀδοοπη68 δ ϊβοαίίοι, ἰο 
{ποτὰ Ηθ αἷϑο Ὀθοοπιοβ βαποίϊοιαϊΐοη. 6 ΤΩΔΥῪ 
1 Ππογοίοσο οοῃοϊυάθ ὈδΔοκ γαγάδ, ἰο τοὶ Ηο δα8 
ποὺ γοί Ὀθοομθ βαποιϊβοδίΐοη, (0 [ποτὰ 8180 Η6 
88 μοὶ γοὶ ὈθοομΘ 801 δ, 0ἢ.--- 80 δβδϑογίϊοι 
οὗ }υδιι γίης δι δὰ πδηὶ οὗ μοϊϊποβα, δ 6} 1ἰγ 
δὰ οσομδβοϊοη οὐ Βη 685, Ομ δ 168 ἃ σοι ΓΔαϊ! οἰ οη 
Βηα ΤῊΔΪΚ68 89 δββογυίου ἃ ᾿181.-οἴὴ (086 Ὑγἢ0Ὸ 
Κορ {16 νογὰάβ οὗἨ Ομσβϑι, γγὸ ἸΩΔΥ͂ Ὀ] ΔΙ ΉΥ 8606 
ἐμαὶ {ΠΟῪ ΔΎ ΣΟΔΙΪΥ ἰδβιθα {Π0 ζοτχίνιης ἰονο οὗ 
Θοά, ἐμδὲ ἐξ 858 οαγγίθα σαρίϊνο πον Βϑαγίδ δηὰ 
ΔΙΙοὰ ὑθοὰ πὶ Ἰογο ἰο Οοά.---Ηδινοά, 5614 5}- 
ὨΘΘ5, 18. 8 Βίδίο οὗ ἀδυύκηθ88 Ὀθοδυ86 {86 1 Ὠ βοση 9 
Κηαον]εοάρο οἵ οὐ, οἵ ἰ8ο ἰονὸ οὗ ΟἸν δὲ 18 8(}}} 
ψδπίΐηρ, Ὀδοϑῦδβο ἰὑὺ 888 ποὶ γοὶ ροποίγαϊθα δηὰ 
᾿Ἰϊατπλϊαιοὰ (ἢ Βοατὶ, Ὀθοαυδο ἐποσοίογο (ἢ 6 Βομὶ 
Οἶδο 15 8.111} ἰὴ ἃ ἀδυῖς, τουὴΐ δβιδίϑ, αἱ ἀϊἰϑδοογὰ νυνὶ} 
ἐι86 1 7, νὶιπουΐ βοοίηρς (6 ρστδοίουβ σου πύθῃ Δ 06 
οὗ ἀοἂ ποῖ ΓΘΠΔΔΟΓΒ τ18 Ἰρεῦ, ἀηα, 88 ἰΐ ὝΟΙΘ, 
ΤοΟΒρΙ οπἀϑηΐϊ οὗ οουηϊθηδηο66.--- 6 Κατ ποὶ 1, 
ΠΟΥ͂ ἔδυ 0818 ΟΥ̓, ὉΠ͵ῚοΥὩ; Τα Πἃ ΙΩΔΥῪ ΟΔΥΓῪ Ὠΐμη, 
διὰ 2, νοΐ νὶ}} Ὀ6 ἷΒ οη, ψϑδὶ ἷδ γονγατὰ,--- 
θχοϊιιδίοη ἔσομαι {π0 κα ράοῃμι οὗἉ ᾿ἰρἢί. 

ΝΈΑΛΑΝΡΌΕΕΒ :---Βο)ονίηρ δεῖς 1 90. π᾿ Β 860186, 
ἐβ ἃ τηδίίον οὗἉ 11{9.---ΗΠ18 δομαιπδ ἀταθη 8 ΔΥΘ ΟὨΪΥ͂ 
δοραγδαίο ἰγαϊίβ ἴῃ τ μϊο ΗΠδ 1176-ζοττοΐὶηρ ψνογὰ 
ἄθνθὶορϑ ἰἰ861.-- 5 ρουσΐηο Ἰονὸ οδη ουϊάθῃοθ 
1801 ΟὨΪΥ ἰπ {μ6 οὈδογνϑηοο οὗ ΟὨγὶδι 8 τοσά, 80 
{λόγο δῖὸ αἰβογοηῦ ἀοργθοβ οὗ 80 ΙΤΏΔΠΏΘΣ ΠΟῪ 
ἐμι18 ἸΙοῦο 888 ΠΟΓΘ ΟΥ 1658 ἰηἰογροηοίγαθα ἐδῸ 
118 οὗἩ τηθῃ.---Ηο Ηΐπ561} 18 πη Ηἰδβ οοτππηδηά- 
τηθηΐδ, δὰ ὑμ 6 αἷβο δ΄ΓΘ ΟὮῪ δορδγαὶθ Ῥδιίβ οὗ 
Ηἱὶδβ 86}1-γογοϊαϊΐοῃ.-- -Τ 9 1116 ΟΥἨὨ ΘΥΟΤΥ͂ ὈΘΙΊΘΥΘΥ 
δου ἃ θ6 ΟἿΪΥ 8 ῬΘΟΌ] Δ} τοργοβοιίδίϊοη οὗ ἰδ9 
ἴταδρο οἵ ΘΟ τὶβὲὶ, (9 οὐ σὶπδὶ οὐ (6 ποὺ δῃὰ ρἱοτὶ- 
βοὰ δΒυϊηδηϊγ.--- ΕἸ ΓΘ. Ἰονθ ΟΥ δίσγοα οὗὨ (πὸ Ὀχο- 
ἐῦγοῃ; ἴοτθ ὙΒΐοι 18 ΤΟΘΑΥ [ὉΓ ΔΗΩΥ͂ ΒΟΥ θ06, ΟΥ 
861 4.8}: 088 ἐμ8ὺ ΠΙΔΥ͂ 8150 Ρ888 ἰπίο μαϊγϑα:; θυϑῇ 88 
ΟἈ τ δύ ἰη ἀϊσαύθβ ΟὨΪΥ (6 ὃνγο ἔπη ἀδτη θη 8) ὈΪ456868: 
(0 ΒοτΎο αοὰ οΥ ἐΐιθ γγου]ά. 

ΒΕΒΒΕΒ:--ἥουϊὰ 1 Κηο Ἡποίμον 1 Καον αοά, 
Ιτὰδὶ μοῦ Θχϑιλΐηθ Υ Κηονϊϑᾶρο Ὀυΐ τὰ μα] ; 
διὰ πουϊὰ 1 Κπον ποῖον ποι Κηονγγοδὲ Θοά, 
Ιἀο ποὶ δ8ὶς (μδὺὶ τ ῖὶσὰ (ΠΥ του ΤηΔῪ δᾶγο ἰο 
ΒΑΥ οὗ Ηΐπ, Ὀὰΐ ὑἐμπαὺ τ οὶ 1Ὦγ Ἰϊ 9 ἀοθ8 ἰθδιλῖν 
οὔ Ηϊμ).---7 δὶ ἱπ ἴΠ0 Βοηβθ οὗ 9.0Βὴ τὸ τοδὰ ἴῃ 
{πὸ Ερίβι16 ἰο θίοχπηθίυβ: ΤθΘΣΘ 18 ποὶΐμος 110 
πίϊμοῦΐ Κηον θᾶ ρο, ΠΟ στρα Ἰηον θᾶμο πίιβουΐ 
ἐπ τὰ 1179.---τλἠὶ 8 οσμβαχδοίογιβίίο οὗἩἨἁ Ἰἰονοὸ ἐμαί ἰΐ 
που] ἀο ποίμϊπρ ο στίονυνθ Ὀυὺ ΘΥΟΥΥ ἐπΐηρ ἰὸ 
Ῥίοδβο ἰμθ Βοϊογοᾶ, βυγγοηάουίης 8 Ὑ0}} δηὰ 
γγοδὶ, (5 ΒΟΠΟΙῚΓ δηὰ 11}9ἢ9 ἰο {η0 Βοϊονοὰ; Ηἰ8 
ῬΙοαΒΘΌ ΓΘ 8 (8 Ρ]οαθαγο; ψμδι ἀΐδρΊθαβοθ Ηΐπι, ἐὐ 
.ια.65.--Τὴο πιοίϊο οὗἩ Κι. Εσϑμποὶβ γγὰ8: ““Ταπίμπι 
φυΐσγιιδ δεῖ, σμαπίωπε ορεγαίων.""---Οατδοά Ὀὸ 4]] 
δοΐθησϑ ἐμαὶ οδῃποί βίϑηα ἰμ6 ἰοδβὲ οὐ ὑἢ9 δοτὰ- 
τη ἀτηθηΐβ οὗ 6805 Ομ γὶβὶ !----Τ 8 ἱπά δρυΐ Ὁ] 
ουσλὲ (υ. 6), ἰ8 δὐ {86 δδτλθ {ΐτιθ ἃ Ὀ]Θββοα παν ἴο 
ΦόΒὴ δηὰ ἰο 811] ψᾶο Βαῦο Φ0}1)π᾿8 ταϊπά [Τπδὺ ἱβ, 
πὸ ἀμίν ἰδ ἴο ἰθπι ἃ Ὀϊοδδθθαὰ μγίυΐέεσε, ὙΠΪΟᾺ 
ὑΠ6Υ τϑοοῖνθ 10} ρτϑίοζι! μοαγίβ.---]. 7.--Ὑ ποι 
ἐδ0 Ρδζβϑῃ8 Ἰοοκοὰ τᾷ διηδσοιηθηΐ ὁπ ἐδ6 Ἰονο 

οὗἩἨ 16 οαυὶν ΟἸ γἱβίϊδηβ, δῆ ἃ οχοϊδιίτηθὰ: “800 
μον 8686 ΟἸγ βιδη8 ἸοΥΘ ΟὯΘ δϑοίδ ον, δὰ ἃσὲ 
Τοϑαν ἰο αἀΐθ Ὁ} ΟοὯ6 δῃοίδον,'"- ὙΠ Θη (86 τοᾶτκ 
οὗ Ομ γι βιΐϑηθ νγ88 ἀθβουὶ δϑα ἴῃ {86 τγογὰβ: “ ΤΊΟΥ 
Ἰονο θδοῖι οὐ βὸῦ ουϑὴ Ὀοίοσο {ΠῸΥ ΚΠ ΟὟ 680} οἴδον," 
(θη {ποῦ ββοῦθ {μ0 γοβρ᾽ομάθπέ Ἰὲζιν Ὀδίοτθ 
ΜΠ Οἢ ἀΑΥ 688 τοοθᾶθθ. ἤουὰ δαὶ (ῖ6 ἀδγ, 
π θη 10 ΘΟΙΏΡΓΪ865 αἰγεαάν ἃ τπισοῖν ἸΟΏμ6Γ ρετὶοά 
οὗ Ἰίρῃ, ἰμογὸ δοιὰ Ὧθ ἑουπὰ πο ΟἸ γιδίϊδη 
Ομυγοῖ, ἢ ΠΟΒ6 ΠΟῪ ψ4]Κ ὑπαὶ 18 ποί συ δδὰ 
ΤΟΙ Υ τ ιοῦ δομη τσῖΐοβ ἰο {86 ΟἿ ΣΙΒΙ8Πη8 86 δὰ 
ο]ά δοιδηαἀπιοῃί. 
[ΒΒΟΚΕΒ :-- 1 το ἀεερ Ἡΐ εοπεπιαπαπιεηΐε, Υ. 8. 

Ἢ Βοβοθυοῦ ἀοί δο,ἐπουρ ἐπι ΡΟΥ͂ΘΟΙΪΥ, γοί αἰη- 
ΟΟΥΘΙΥ δηὰ ΒυΠΙΌΪΥ, Βα ποιδῖπρ ἴο ἴοδσ. ἯΒο- 
ΒΟΘΟΥ͂ΟΡ ἀοίὰ ποῖ, αὶ ποίπϊηρ (9 Βορ6. ϑιίγσεξ 
ἴοοϊ ηρΒ οὗἉὨ ογῖια! ΘβθΌΣΔ ΠΟΘ ΤΥ Ὧθ σίγδῃ ἰο ἰδ0 
Ῥίουδ ἔγοπι δῦουθ 88 ἃ Ῥτδϑοιὺ σχοναζά; δπὰ 
δίγοηρ [66] πη ρ8 οὗ ταΐῃ ῬυΘβυτορ 0 τηδῪ Ἰοδὰ οὐ 
(86 τνιοκοά, βοοῦγο δηὰ γι υπρδεί, ἐο ἐποὲν ὅπ) 
ἀοείσγυοσίίοη. ὙΟΥΥ ΣΘΒΒΟΒΒΌ]Θ ἱθσσογ Γγοῖα 60ῃ- 
δοϊουβΏ 688 οὗἁὨ ἐμοὶ συ δ, ΤΑΔΥῪ ἱοτταθπὶ (86 δοὰ 
Ὀοϊογοβαπὰ; δπα ὙΘΥΥ͂ ΠΒΓΘΘΒΟΏΘΌΪῈ ΟΠ68, ἴτοθι 
οοῃϑδβίϊιυὐλοῃ ΟΥ {86 Βυρι οβίϊοῃβ οὗ β'δίδῃ, ἸΔΥ͂ δ8- 
88} {πὸ σξοοά. ΤμοΣθίογο ἯΘ 816 ἴ0 )υάρο οἵ ΟἿ 
οοηαϊζίοι ὈΥ Ὡοηθ οὗ ἔδοδο ἐπίηρβ: δυὶ ὉΥ ἐδὸ 
ϑοτὶρίαγχο τυϊο, ζδιτῖν ἐπιενρεθιδῆς “1116 οἰ]- 
ἄνθη, Ἰδὲ 8Ὸ σηϑῃ ἀθσοῖνο γοῦ: δ6 ἰδδί ἀοοίὶ 
τὶ δουβηθδβ 18 σὶ χῃίθουβ; 86 {π8. σοι ἰδὲ 
δῖ 8 οὗ {86 ἀον11᾽ 1 πο. 111. 7, 8.---Μ.]. 

[ΒΑΒΒΟΥ͂ :---Ἕν. δ). 17 ἃ πιϑὴ Ῥου ΌΥΤΩ ΔὴΥ κοσὲ 
τοσὶς ποὺ ουὔΐ οὗ ἰο ἰἸογα ἰο οὐ, Ὀυὶ ὕζοια 857 
ΟἾΟΣ ῬΥποῖρ]θ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΒΟΣ ἀθαΐμη (ἰ0 Ρ]6888 
ΕἸΤΩΒΘ] ΟΓ οἴμοσγβ, ὁ χϑὶ ΒΟΩΟΌΣ ΟΣ ραὶῃ {δε σοῦ 
Βον οδῃ ἰΐ Ὀ0 δοοορίβ!ο ἰο αἀοάἄ, ἰο νυ δοὰ ἱ 
ποὺ ΔΩῺῪ ἀυθ τορδγὰ ἢ Απὰ τῶᾶδί δοίΐοη δε ἰἰ 
ἴο 1ἰ(8 ὑσὶ πο ]θ, οὐ 8 ἱῃρτοάϊθηΐ, ὈΘΘΟΙΙΘ68 85880- 
θεοὰ ἐμοῦ ΌΥ, ἰῃ στοδΐ ἸηΘΒΌΓΘ Ὀ᾽Θαϑίηρ δηὰ δὺ- 
σορίδοϊο ἰο αοὰ ; δυσὶ ἰβ {πὸ ὑοῦ δπὰ γυδίυθ 
(βοσοοῦ. [ὑ ἱβ 8150 (80 στοαί δϑοϊησδδπἀπηοηὶ ἴοῦ 
ΟἸἤΟΔΟΥ δρᾶ ἰηϑθυθηοο, Ὀοίηρ πδίυγα! Ῥγοάσο- 
ἐἶνο οὗ οὈοάϊΐθησο ἰὸ 811 οἶοσ δοιιπιδηαπιθῃίδ; 
οδρϑοΐδν οὗἨὨ ἰδπὸ τηοδὺ ροηυϊηο δαὰ βδίῃδοσο Οὐθ- 
ἀϊθποο; πὸ οἶμον Ῥυϊῃοΐρ]9 Ὀοίῃρ ἴῃ ἔοτοθ βοὰ 
δοιϊν!γ ΘΟΙΏΡΑΓΔΌΪΟ ὑμογοίο; ΓΘΑΤ ΤΟΔΥῪ τὶν ἰ0 ἃ 
ΘΟΙΏΡ Ϊ8Π66 ΓΗ βοόῖλθ, δη ἃ ΠΟΡΘ ΠΛΔῪ ἄγαν ἰ0 δὰ 
ΟΌΒΟΥΥΘΏΟΘ ΟΥ̓͂ ΟΙΒΟΓΒ: Ὀυὺ ἰΐ 8 ἴονο, ἐμὲ νἱϊ δ 
κὶπὰ οὗἩ ΥὙἱΠΠερ οοηδίγαϊηὶ δηὰ ΚιπαὶΥ τἱο εδοθ 
οδυτΐθδ ΟἹ ΘὨΘΟΣ ΝΥ, τἱχουουβ)ν δηὰ δ Δ], ἰο 
(86 ῬΟΓΪΌΣΙ8Π66 οὗ 8}1 (οὐ 5 Θοτατηδηἀτηθηίβ, 

(ν. 6): “1 αδίάδ ἐπ Οὐγίεί, ἰο δὲ ἕπ ΟἈτμ, ἰο 
»υὲ οὐ ΟἈγεὲ διὰ τϑοϊρσοοθν Ομ τὶ δι 5 ὁσπφ δι 
μ5, ἐϊοίπσ, ἀιοοιϊέησ, δοίπσ 7οτηιδά ἐπ με, δοὰ ἴδε ἴκθ 
ΘΧΡΥΓΘΒϑίοΏ8, οσσυγτίπρ 'ἰπ ΗΟΙΥ βατίρίγο, (0 ποὶ 
ἀδποὶθ ΒῈΥ͂ ῬΠΥΒἾ681) ἸΏΠΟΓΘΏΟΘ, ΟΣ 6βδϑῃς 4] ὁ08- 
ἡυαποίίοπ Ὀοίνγοθα ΟἸχίδὶ πὰ 8, δυσὶ 88 (8080 
ΜΠ0 δοοοϊ πίη θ}1} 0 10}9 ταγοίοσίοδ, σίδεν (δΔ8 
Ρ] δίῃ βθῃβθ, γου]Ἱὰ οοποοῖξ; Ὀαὶ οὩ}Υ ἰδιδί τησδιδὶ 
τοϊδίϊοῃ δοουυϊη ἔγοζῃ ΟἿΌΣ Ῥσοίοδδίου οἵ θεῖ8Ε 
Ομ γτίδι 8 αἰδοῖ ρ]θθ, οοσ Ὀοΐηρ ἰηϑογίοα ἱπίο Ηϊπ 
θοάγ, {μ6 ΟΒυτοῖ, Ὀοὶηρ πονοσιθὰ ὈΥ ΗΠ ἰοσε, 
Ῥαγίακίηρ οἵ Ηἰβ στδοϑ, ψ ὰ 41} ἐπ ρυίνλιορο οἵ 
(9 αοβροῖ, τοὶ γίῃρ ρου Ηἰβ ρῥγομπιῖβοδ, δα 
Βορίῃρ ἴοτ ϑύθγῃμδὶ βαϊγαίίου ἔγου Ηΐα. ΒΥ 
γἰγίαθ οὗ ποῖ νοϊδίϊλο [ὁ ΤΩΔΥ͂ Ὀ0 δαί, ἴῃ 8 
ταΥϑί1081] ΟΥ ποῦ] ΤΒΠΠΟΣ, (0 ὈθΘ πηἰἰοὰ ἰο Ηϊω, 
ἀοχίνίπρ δισσὰ δημὰ βυδίθηδβοο ἴγοπι Ηΐπι, 88 
{Ὧ9 ΤᾺ ΌΟΣΒ ἴσοια ἰδ Βοδά, {86 Ὀσγϑποὶνεδ ἴσοι 
ἐμ ἔγϑο, (89 οὐμβοσ ρασίβ οὗ (86 Ὀυϊάΐηρ ἔγοι ἰδ 
Τουπάδίΐοη, ὈΥ͂ ὙΓΒ1Θἢ δὲτ ἰαἀθ8 {18 πιγϑίο 1008 
Ὀΐοι 8 ὉΒΏΔΙΥ Οχργοβδοὰ ἰὴ ϑοχίρίσσχο; }8 
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εἴεοι, Ὀτοθγ, ἰο δὲ ἱπ αὐτί, οΥ ὁ αδίαε ἐπ Ολγίδί 
ἰρ] ο.ἢ} πὸ τοτο, Ὀὰΐ οὔὐξ Ὀεοΐηρ ΓΌΪΥ ἴῃ ἕδι ἢ 
δηὰ φγδοίΐ σα Οἢ τ βι Δ 8; 80 ἐμαὺ 016 ταρβηΐηρ οὗ 
8ι. 7085 τογὰβ βϑϑιηϑὶ ἢ Ὁ] δίῃ δῃμα βίων ἰο 
Ἀο {8ῖ8. 
(δὲ ἰβ, ἐο 6] ον (86 ἀοοιγὶπα ἂπὰ οἴ γδοο (ἢ 9 
ἀἰδο:}}1π6 οὗ Ομ χίδὶ, οὐσὴξ ἰο τοαῖζ, (μπαὺ ἷ8, 18 
οὐ; χοὰ ἰο ογάϑυ ἔθ στ ο]6 δουγϑ6 οὗὨ δῖ8β 118 πὰ 
δοίΐομϑ, α9 Οὐτίδί τοαϊκεα, {παῖ 8, 85 ΟΠ γϑὶ ἰνοα 
δηὰ σοπγογϑοα ἴῃ ἴθ που]ὰ: οὐ, Ὁ ἰΒ {896 ἀυΐγ 
οἴ ΘΥθυ 009 Ῥτοίοβϑιηρ ΟἸ ιν βι ἸΔ ὩΣ (0 ΘΟΠΟΤΤΩ 
Νΐ8 116 το ὑπὸ ραίζογρῃη οἵ Ομ τ βί 8 1176, ἴο ΤΟἸΪΟΝ 
ἢ18 ὀχδιρῖὶο, ἰο ᾿πϊἰδίθ Η15 ῬΓδΡ ϑο τ 
[Π0ΕΧ8:---ἰν. 6). ΝῸ 086 68} [81] ἴ0 888 {Πιδὲ [86 

119 οὗ Ογῖβὲ 'γὰϑ ἀδβι σηϑὰ ΔΒ ἃ ραϊζοσῃ ἴ0Γ Η 8 
(Οοννοσβ, πῆ σΘΟμΒ᾽ ἀογ8 πον δα ΓΔ ΌΪΥ ἰξ ἐδ 
οδ]ουϊδίοα ἔον ἱμπαὺ ρῬΡΌΤΡοΒθο. 76 τηϑδοὺ ποὶ Π6γθ 
πὶ Ἰοσοηάδγυ ἰ8168 ΟΥ̓ τοϊηδηίίο δυβίου 168, 66- 
δἰ8 5168 δῃ ἃ αὈδισγδοί 08, ἐθηἀΐηρ ΟὨΪΥ ἴο 8Π|826 
διμὶ δ! ὈΔΥΓ 58 (Π 6 ΘΟὨΒΟΐΘ 668 ΟΥἨὨ τη6ῃ Ὑγἱἢ ὑἢ- 
ῬτοΟΙιΔΌΪο ἀπὰ ὉΠΠΘΟΟΒΒΑΤΥ ΒΟΓΌΡΙ6Β, ὈπῚ νΉς Ὀθ6- 
Ἰιο]ὰ α 116, ψἱοὰ (που ΒΟΙΪΥ δηὰ νου βροῦ 
ΟΓ ὈΪοτ ἶ8}} ἔγοπι Ὀοσί ππΐης ἰο Θπ, νγ858 οοῃα ποίθα 
ΔΙ͂ΟΣ 116 ΤΏΒΏΠΟΡ οὗ ΙΏθῃ, δηα 80 ἃ8 (0 Ὀ6 ἱτῃ118- 
Ὁ]0 ὈγΥ ἰδοα; Ὀοὶῃρ ρμϑββοά ἱπίο {86 τηϊάβὺ οὗ 
οἶτὶ] βοοίοίγ, δῃὰ ἴἰὰ (8 οχθσοῖβο οὗὁὨ 8}} {ποβ9 
Ἰοτοὶν σύϑοοθ, ὈΥ τοι ἐμαῦὺ 18 Ῥγοϑοσυθαὰ δπὰ 
ἱωργουοά, βινοοϊίθηθὰ δηὰ βδμοιϊδοα. Απὰ νὸ 
δου πὰ 1 ἐμ6 Ὀ68ι οοτηροηάίαμι οὗἨ τἸρογα]} {γ,, 
(}9 τιοϑὲ ροσίοοϊ.: δηὰ ὑπουγίηρ Τὰ]6 ἩΒΟΙΘΌΥ (0 
ἀϊτοοὶ ουγϑοῖνοβ ἰπ 811] 68868, 17 τὴῊὸ ἡγοῦ] ΟὨΪΥ δ8]ς 
ΟἿΣ ΟὟ οδγίβ, ὈΘΙΌΓΘ 6 ΘὨΐΟΣ ΡΟῚ 8Π δοίζοῃ, 
μον 1.6 Ὀ]οδϑβοὰ Φοϑὺβ σου ὰ θοθανθ ἴῃ οὔὐτΐ οἷ γ- 
οαπιβίαποοθ. Α οοηδβοίΐοθηοο, θὰΐϊ τηοάογαίοὶν ἰῃ- 
ἰοχιαθὰ ἔσοτῃ (86 αοδροῖ, ου]ὰ βοϊάοτῃ Ῥ ΥΒ8Ρ8 
εἰτο αὶ στοῖς ἀοίοστοϊηαίίοη.--- Δ. 1. 

[Βυκκιττ:---(ν. 7). ΤῊ σοτητηδηἀπιοηί οὗ ἸΟΥ6 
ταἰχαί Ὀ6 6410 δὰ οἷα οοπιπιαπάπιδηΐ, ἃ8 Ὀοὶηρ 8 
ὉΣδθοὶ οὗ ὑπ ἸΔῈ οΥὗὨἨ παίιτο, δ ἃ Καονῃ ῬΓΘ- 
δορὶ οὗ [80 7 ον δα σοὶ κίοι: δου ἱπ Οὐ ΒΟῸΣ 
Ταϑροοίϑ ἰὑ τοῖρῦ 6 ο8]19ἃ ἃ πεῖσ σοτηπιαπαπιεηξ, 
δοοδίθθ ὑτχοὰ ἔΎΌΤ 8 ΠΘῪ τΟὐγ9, δα οηΐοτοθὰ 
ὉΥ͂ ἃ πον οχϑδιιρῖο.---Μ.]. 
ΠΡ ἈΕΕΕῚ ΤΠ οτο 8. 8 Βαγΐηρ ἰπῃ ϑγπορεί, 

, Ὁ. 94, π. δ], (δαῦ ΤιΔῪ οδϑὺ δβοπὶθ Ἰἰσηϊ οἡ 
ἰδῖ8 βδβδβαρο: ““Τμδῦ ὙΔῪ ἐπ σ ἰοῦ ἰδο }υδ8ὺ Πδγθ 
τοῦ, ΔΙ λοὰρ 10 Ὀθ οἱώ, γοῖ δ 0 8814 (0 ὈΘ 
πεῖο ἰῃ (110 Ιοτο οἴ ἰλο τἱρείθοιβ.᾽" 

(ν. 11). τότ Ῥγϑυθῃὶδ ἷπὶ ἔροση ΟἾΥ ΩΣ ΒΗ 
οὔδηοσο ἰο ἷ8 ποίχθουν, δπὰ ἴονο ρσϑυθηΐβ Ηἷπὶ 
ἴτοπι χϑοοϊνἱῃηρ ΔΏΥ ἔσο Ϊ8 Ὠοὶ κΟΓ, ὈΘΟΔΌΒΘ ἰΐ 
Ἰοδάβ πἴπι ἰο ραΐ {86 Ὀθϑ8ὲ οοπδίχιιοίζομ ὁπ. ΘΥΕΣΥ͂ 
[δΐησ. Βεβίἄθβ, δα 6 γα ῖκδ ἱπ {86 Ἰ᾿σηΐ, δ6 8668 
186 δίατ ὈΪ ἰη α- Ὀ]Οο Κα ἐμαὺ ἀσγὸ ἰπ 089 ΔΥ, δῃὰ 
ΔΎΟ δ ἰμότ ; ΘΥΘΙΎ ρατί οὗἨ εἷ8 ρδίμ Ὀοὶπρ 11]ὺ- 
τοϊηδίοὶ, ΜΘΠΥ 7411 ἱπίο βἷπ Ὀθοϑυδο (μ 60 ἀ0 
ρὲ 806 (89 διιδγο8 (Πα Βγ6 ἷπι ὑπο ῖν ἮΔΥ; δπα {Π0Ὁ0 
ἀρ ποί 806 (89 5.8.9 8 Ὀθοδαδ6 (ΒΘ Υ Οἰ ΒΟΥ ΠΔΥΘ 
οί τϑοοϊγοα, οχ ἀο ποὶ δίὰο ἰῃ ἐδ Πρ !.---Μ.]. 

Ῥυχμῃ :---ὙΒΟΓΡοΐοσθ ἰΐ 8 δὴ οὔοοί οὗἩ [μ6 τηοδί 
ἰοϊουδ ρτοὐυάϊοο διὰ δἰαυἱὰ ἱσηοτδηοο οὗ ρῥ]δὶη 

ὙΠΟΒΟΘΥ͂ΘΡ ῥγτοίθπάβ ἰ0 Ὀ6 8 ΟὨ τ ἰβίΐδῃ," 
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ὑγας, ΓῸΓ ΠΥ τηδῃ ἰο Ὀγοΐοθββ ἰπι8917 ἃ ἔσὰθ ἀΪ8- 
οἶρ]6 οὗ ΟἸυγῖϑί, νυ 8110 π6 ΒΑΡ ΟΌΣΒ γϑυθηροῖα 
ὑοῦ 8. δπὰ υπποϊιαῦὶ [8 Ὁ]6 ᾿σὶποὶρ]68 ἰοτγαγὰβ 
οἶμον θη. Οἡ {16 ΘΟΠΙΓΑΓΡΥ, 8 κἰηἃ ὈΘΒΔΥΪΟΌΡ 
δα ἱσπο Ὁ αἰβροβι ο ἰο ΔΓ 81} οὐν ὈγΘί γα 
8 006 οὗ {10 68 ἱπβίδῃποοβ οὗ Ομ γί βίϊϑη ρογῖοο- 
(ἰοῃ, δῃἃὰ βϑοιιγοθβ 18 ἔγοιλ 8}1 ἐπ6 βοαηάδὶ δπὰ 
ΤΑἰΒομίουοιβ οθοίβ οἵ 8 δοηϑουίουβ δηὰ ρουσβο- 
ουϊϊης ἐΟΡΡΕΣΙ ΞΜ τ]: 

[ΝΕΑΝΡΕΒ:-(ν. δ). ΤΆ υ5, ἴοο, Φοθπ οοηΐοι- 
Ῥ᾽αο5 ΟἸσὶθὺ 88 ΗΪπιβο] {89 ἰσὰθ Ἰρμέ, Βοϊάΐηρ 
1Π 9 βᾶγ86 σϑδίϊοη ἰοὸ {πὸ βρίτἰϊ8] 88 116 βυπ ἰὸ 
{πὸ παίαταὶ ᾿ς, Ἡαὺ ΒΘ ὮΘΤΘ 858 78 ἰμθὴ ἰ8 (μ 8: 
ἢ ὑμο586 110 ἤαΥΘ ῬΘΘῺ 80 Ἰοηρ αἰϊδομιοὰ ἰὸ 
Ομνἰβεϊα πὶ γ, (86 ἀλτκηθδ ρυοσθοαϊηρ ἕγοιαι ἐμ οὶσ 
ἴουττλοῦ ποαύμθηῃ βἰδίθ 18 Ῥαββίηρ δ'αυ, δὰ 186 
ἴγαθ ἰοῦ 18 ΠΟῪ ὈΤΘαΚΙηρσ, δοισ, ἢΘ Β8Υ8,--- 
τηθϑῃΐηρ {οἷ Ῥγθϑθηΐ ἴῃ σοηίγαβὶ τ} (μον 7ογ- 
ΤῊ Βίαίθ οὗ ποαι θη ἶβη), ΟΥ̓ ἩΠΪ16 511}} δοιὰ 
ὉΥ ἰΐ8 σοιιδίηΐηρς ἰηβοημοθ. Τὸ Ἰἰρὶ ἀοτνοὰ 
ἔγοση Ομ γῖβὲ, μ6 σὰ Τἰρμὶ, τγὰ8 δἰτοδαγ Ὀαμπῖβ- 
ἴῃς (86 ἴον  ἀδυκη 688---ἰ πον 6Γ6 ὈΘΟοΙηΐη 
ΘΟΠΒΙΔΗΥ ΠΟΥ 8η4 ΠΟΥ ΟΠ] σθηοα, 80 Ῥβυὶ 
ΒΆΥΒ ίο ΠὶβΒ χοδάθγβ, Βοιμ. χὶϊὶ. 11 8βᾳ4ᾳ., δαὶ πον 
{μοὶν βαϊνδίϊοη 18 ὩΘσΟΥ [Δ  ΒΘη {ἰἸ6Υ Ὀο]ονϑὰ, 
{Π8ΐ ὑπὸ οπὰ οὗ {μ6 πἰρθέ Ρργοόδομοβ, (Π9 ἀδΥ οὗ 
(89 ᾿ογτὰ ἀγανγβ ποᾶῦ. [«{ 8, ὑβογοῖοσο, ἐγωώδ, Ὀο᾿Ὦ 
ἢ σοίθγομοθ ἰὸ Ομ γῖδί, (816 ἴσὰαθ Τρθῦ Ἡ Βὶ ἃ 
[88 ἀδιτνηθα ρου ἰποὶν Βου]5, δηα τὰν ΓΟΙΈΓΘΠΟΘ 
ἰο 6 ΐουοσβ ΜγΠῸ δυο γοοθιγοα (μἷβ ρὲ δηὰ 
Ὀθ66ῃ ]υχϊαιθαὰ ἐμογοῦνΥ, (πὲ 018 Γι παδιηθπὶα) 
αν οὗ Ἐν ΒΕ ΔΕ ΤΥ πον γ γᾶ 118 ΘΠ ΔΥΔΟίΘΥ 88 
16 ΠΟ σοιηδη. Το ἋἼΠο80 γῆο ᾿ἶνο ἴὰ ἐμ9 
Ἰκμι οὗἨ ΟΠ Υἰβί, τὸ τὸ Ὀδοοῦμο δ Βοιὴθ ἰπ {89 
ΠΟῪ τοχ]ὰ οὗἉ ΟἸ ιν βυϊδηϊγ, (16 Ο]4 σοπιηδηἀπιχοπὶ 
ΠΟΥ͂, ἰπ σοπίγαβί τ ἰΠ6 ΤΌΤΤΔΟΣ ϑἰδίο οὗ ἀδγὶς- 
688, ὈΓΘΒΘαΐδ 190] ἴπ ὨΘῪ ΦΊΟΣΥ 88 {8.6 ΠΘῪ ΟΟΣὰ- 
Ἰηϑηά. [Ι͂ἢὰ ΠΟῪ ῬΟΥΤΘΡ τηϊδὺ Σὲ Ὧο ΤΟΥΘΔ]6α ἰο 
ἐμοὶ οαγίβ, ὑμδὺ ΒΒΟΤΗΞΕΙῪ ΤΟΥΒ Θοπβιξι ξοθ 
6 οββϑοῇοο οὗ (80 Ομ νἰβέϊδῃ 11ἴ6, 15 1 6 οϑϑϑῃίαϊ 
ΤΩΔΥ οὗ [6] ΟΡ 18 ὁ υξη πέρα 
[{ΟΒΡΒΎΟΕΤΗ :--- Ἰχ βίλαπ Ῥγαζῖδ 18 ἐμ ἐο8ἰ οἴ 

Ομ εἰ θίλθη Οαποείδ.----τὰθ ΟἸ τ βιδὴ58 ἃγὸ (09 ροπα- 
ἷηθ Οὐποϑίϊο8.---Τ 9 Οποδίλοβ ρχοίθη θὰ ἰὸ Βαγο 
ἐϊσλέ, ἴο Βανθ δβρϑοίδὶ ἐδωπιπαϊοη; Ὀυΐ ἐποὶν Ἰραὶ 
8 ἃ ἴ8150 Ἰρμὶ, ἰ 8 ὑπο ᾿ἰκύ οΥ σδμπάοσίηρ βίασβ, 
ἴο ὙΒοΙα 18 Γοθοσυϑα {89 Ὀ]ΔΟἾ Κη 688 οὗ ἀδυκ 688 
(9Ά ν. 8).---Μ.]. 

ϑεγηιοηδ: 
[ΡῈΒ. 4. ΒΜΑΙΒΙΡΟΕ, ΒΡ.: Ὀ᾿δουθάϊοτοσ ἐο (ἢ 9 

σομιϑηχηχοθηΐβ οὗἩ αἀοα, 8 τᾶῦὶς ΟὗἨὨ ὈΔΡ6]167. 
ΒΟΥΙΏΟΏΒ, 199. 
ΕΒ. ὅ. νίαν, Τ.: ΗΪ8 ὀχϑρ]θ. ΤΉ 60]ο- 

ΕΥ. 11. 869, 
γε. 6. ΕἼΑΥΕΙ, ΦΟΗΧ: [χηϊδίϊου οὗὁἨ ΟἈσδὶ ἴῃ 

Βοϊΐηοβθ. 23. δοσῶι. οΥΚΒ 11. 299. 
ΒΑΒΒΟΥ͂, [8.: ΑΔΙιάϊης ἰὼ Οἰγὶδὺ ἐο Ὀ6 ἀοιηοη- 

ΠΑΣΣΣ ΌΥ ψδ]κὶηρ ἰπ ΟἸχὶδί. βοσῃ. ἬοΥ ΚΘ 

γεπ. 8. Αὐροδυ, Η.: ΤῈο εβμἰηίης Ἰἰσδέ, Ηὰ]- 
808} υθοίιχο, 1842, 1.---Μ.]. 

6. Οοπεοϊαίοτν ταγηΐη αραΐπδὲ ἐλ6 ἴουα 9} ἐδ τοογϊά. 

ΟΠΑΡΊΤΕΒ 2, 12---17. 

12 1 υῖϊο 
18 

Ι πὐίο γου, 16 ΟὨΙ]άτθα, θθοδῦβθ γΟῸΓ Βί:Β δὶ ξογρίνϑῃ γοῦ ἴῸΣ Ἀ18 ΠΔ1η6᾽ 8 
ΒΆκο. [1 πτὶΐε πηίο γοῦ, ζαΐιοτβ, ὈΘοδΌβ9 γ0 μᾶγθ Κπονγῃ πὶ ἐλαΐ ἐ6 ἔτοπι ὑμο ὈορἸα- 



ΤῊΕ ΕΙΒΘΤ ΕΡΙΞΤΙΙΒ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΡ ΟΗ͂Ν. 

αἴης. [πὶ πηίο γοῦ, γουηρ τηθη, ὈΘΟΔΏ5Β6 γ6 ᾿δγθ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΙΘ ὑπο Ὑ]οϊκοὰ ὁη6. 1 
14 υυῖϊο᾽ απίο γοα, 11{{16 ΘΒ] άγθη, θθόαυβθ γὸ αν Κποση {π6 Εδέμογσ. [ΓΟ Βδγθ υτι θη 

πηίο γοαῦ, ἔδίμογβ, θθοᾶυβθ γ6 βάν ποίη πἰη ἐλαΐ ἐβ ἔτοτα {86 ὈΘρὶμπῖηρ. 1 μιᾶγο 
πτι δα ἀηΐο γοῦ, γουπρ τλθ, Ὀθοόδιιδθ γα ἀτθ βύγοῃς, δπὰ {86 ποτὰ οἵ (ἀοἀ δι ἀθἱ ἴῃ 

15 γου, δῃα γὺ ᾿δῦϑ οὐθγοοῖαθ ὑμθ ψιοκοὰ οηθ. ἴμονϑ ποὺ δι ψοσὶά, πϑιμον (16 (δὶ 
ἐλαΐ αγὰ ἴῃ [86 ποι]. [Ὁ Δὴγ τπδη Ἰονὸ {πὸ ποτ], {86 Ιονα οὗ {86 ΕδίμοΥδ 18. ηοὶ ἴῃ 

16 εἶπ, Ἐοτσῖ 411 (δὲ ἐς ἰὴ {86 ψοτὶά, {86 Ἰυδὲ οὗ (88 68}, δηὰ ὑμ6 Ἰυδὺ οὗὁἨ [86 ογ68, δὰ 
17 [ῃ6 ῥτάθ οὗ 116, ἰῶ ποὺ οὗὨ ὑμ6 Εδύῃον, μαΐ 8 οὗἩ [16 που]. Απαᾶ {86 που μδββοία 

ΔΉΔΥ, δηὰ (δ Ἰυϑδὺ ὑπογοοῦ: δ θαῦ Β6 ὑμαὺ ἀοοίμ {86 Ὑ1] οὗ ἀοα δρϊἀοίδι ἔοσουασ. 

οιθ6 12, Π ἀφέωνται, Ῥεγῖ, Ρα88. [ογιηϑὰ αἴζογ ἴη6 Ῥογίοεξ Αοῦγο  ᾧ ἔω κα, Βοτὸ δῃὰἁ Μβί(. ἰσ. 3. δ; Μεοχὰ [Ϊ1.8; 
ἰλοαγονίεδα [ακὸ νυ. 20, 23; τἱί!. 47; ΚΓ 

το γοῦ."--Μ,]} 
Οοὺ. τοδδ τὸ πον ἢ 
ἄγραψ α, Α. Β. Ο., Οοά. 

τυσζοτο οὗ [πϊ6 βογίϑα οὔ βοῃϑηῆσθα 

όν.--Μ.} 
ὕογθο 13. 

διέ, " ἩΔΥΕ ΒΕΕΝ ΤΟΒΟΙΥ͂ΕΝ ΤΟὺ "ἢ ΤΩΟΓΘ οὐΥτοσξ ἴδδη ΒΕ. Υ͂. "εἴθ 

ἢ. ΤῺΘ τοβάΐϊης γράφω ἰδ πιίδοαὲ οτίτἴο8]1 δαιμοτιυ, δὰ ορροϑοᾶ ἴο [δ 

ὕαοτιοο 14. ἐτὸ ἀπ᾿ ἀρχῆι Β. ὙεΊ ἢ ταϊχαξ ΔἸ! αἀο ὅο ΟἿ. ἱ, 1, [6 ον! ΠΕῚΥ ἃ 81: οὗὨἩ ἔδο Ῥθῆ, αἴποϑ ἔμ βαπιο Οὐάος 
ν ἰὰ νΥ. 18. Γ' Τ 

ογ 15. μην τε ἜΤ ΕΟ ΨΑΘΟΣ ῸΝ ΤΗΝΕ ἐπ ὅλε οογϊα, πιοτὸ οοττοοῖ (Π88 “ (6 ΤΏ ΚΒ [δὲ δχὸ ἴω ὃ 
ἩΓΟΥ͂ . γ--Μ. 

Φτοῦ πατρὸς, Β. [α. ΚΕ.] Οοά, Β!η.; [86 Ὀοδὲ γοξβα. Ἐδίδογ [066. ΤΒΘΟΡΉΥ.--Μ.). Ἐθο χοοάϊες Θ .οὗ 
Α. 6. πε γίοὶ 

Ψόοτπο 16. [Π ὃ τ πα Όσδοδυδθο, 860 ογιηδηῆ.--Μ. 
16 ΡΪδοθ ἴο {6 ζοστλοΣ δε δπογί66, δΔοὰ ἴο [δ 6 οοπίοχε Υ΄- 16. 

οιθο 11. [βαὐτοῦ αὔογ ἐκιθνμέία, δἰτου ἢ Ἡταπείος [ἢ Α. δηᾶ οδοοῖ]οᾶὰ ὉΥ τίου ϑος, [6 ἐνο ἔττιο τοολξηζ. Ὧι. 
ἀἰδσυ  γ τόδ !!γ δοοουπίδ ἴοσ ἔδο οζαίδαίοιι.--- Μ]. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ,. 

Τὴλε δἰγωοίμετε ΟΥ̓ τυ. 12--14.--- ΤῊ 0 δἷὶχ πηο 6 ΓΒ 
δ΄ο οὐἱάθηγ αἰνίἀοὰ ἱπίο ὑνγο ἰστὶδὰβ: (86 [τῖσθ 
γορθαίοα Ῥγοδβοῃὶ γράφω, δπὰ {86 {τὶ οο-τοροαιϑα 
Αοτίϑι ἔγραψα, 88 Ὑ011] δ ὑἰμ6 δἀάγϑββ τεκνία, 
πατέρες, νεανίσκοι Ἰοϊποὰ ἰο πο Ῥγοδβοηί, δπὰ 
παιδία, πατέρες, νεανίσκοι ἡοϊποαὰ ἴοὸ {6 Αοτΐδί, 
οἸθαυὶν ἰπυτπδίθ 38 τὰσῆ. ΤῸ βοηίθῃοοβ Βυὃ- 
)οϊποα ὈΥ ὅτε ὀχ ὲἱε ὑπ 9 βϑῖὴθ δΟΥΓΘΒΡΟΠΘΠΟΥ, 
δηα, οοηᾶγηι (8 Δυγδηροιηθηί. Τηΐϊδ 65 0 ὈΘ 
γῬτογϑὰ ὉΥ͂ ὑμ6 Θχθζοβὶβ. 

Τῇ αὐάγεδεοε, υυ. 12.--14, ἸΤεκνία ταυδὲ Ὀ6 ἐδ ῖκοη 
Ἀγ ἰῃ 89 β8128 Β61866 ΔΒ ἷῃ {86 ΟἾΒΟΤ Ρϑββδρβθθ 
οὔ ἴμ6 Ερίβι19 τῆθσο ἰδ ΟΟΟΌΓΕ, ΟἿ. 1ἷ. 1, 28: κ1]. 
18: ἷν. 4; νυ. 21. ἴξ δρρ]ΐθβ ἰο 811 τοδάθγβ, ἰῃ}9 
Ὑ1οῖ6 ΟΠ ατοΙ, δηὰ δηουϊὰ ηοὲ θ6 τηδΔάθ ἰο ἀθδὶᾳ- 
πδίθ 8 Ῥαγ σαν δκο (85 88 Ὀ6θη ἄομῃο Ὀγ Εγδβ- 
ΤῊ115, βϑοοϊπυδ, 7. 1866), ΟΥ 8 ῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ ΠΘΘΓ 
γοϊδίϊοι ἰο {86 δου. ΤὩθ αἰταϊ ΠΕ 7 6 ΤΌΤ 8 
ΘΟ ο865 Ὁ ἐμ Βαϊζὸ οὗ ἰμ ἰοῦ δηα οοτα Δ} γ, 
διὰ ἰδ ἱπάϊοαίνο οὗ {86 ραίϑυ "δὶ γϑϊδίΐοη δὰ δά- 
γαησοά δρ6 οὗ πὸ Αροβίϊθο. Το δά αἰτίου μου, 6Ἀ. 
ἰϊ. 1, ἸΩΔΥ ΒδΔΥΘ 8 δι1}}} πόσο ἱπιϊπιδίθ δουηά, Ὀαΐ 
{Π6γ6 ἷϑ πὸ ψψδηΐ οὗἨ ἱπ ἰπιΔΟΥ͂ ΠΟΥΘ ΟΣ ἴῃ οὗ. 11]. 
18: ἱν. 4: ν. 21, δ Βοῦρα μου 18 δηϊΐηρ. [18 
δἰιοχοίμοσς Ρ818}1901] ἰο ἀγαπητοί, οἷι. ἰϊ. 7; 11], 2, 
21: ἵν. 1, 7, 11, οὐ ἴο παιδία, 6. ἰϊ. 18; 111, 7, 
(σαν ἱεεί. ): ΑἸΙΒου κι παιδία ᾽5 ὑπ ΤΔΥΟΙν 866, 
πουοσίμοίοββ ἰὑ ἰ8 υδοᾶ, δηὰ, ἢ γγὸ ἰδ Κο 1 ὮΘΓ6ΞΞ 
τεκνία, ἰὖ ἰθ υδοὰ (γὶοθ6, Ηθησδο {Π6γ0 8 ΠΟ Γ68- 
Βοῃ δ δίδοουον ὙὯῪ παιδία, γ. 18, βου] πο Ὧθ 
ΔΡΡΙἰοὰ ἰο 86 σι βοῖθ ΟΒυροῖ, Ὀαΐ, |κ6 πατέρες 
8δπα νεανίσκοι, Ὀ6 υπηδἀορπίοοα ἰο ἀεοαίρηδῖθ ἃ ῬδῚ- 
τἰσα αν ἀρ (τὴ Οαϊνίη, υίμ ον, σαϊον, βδηάθυ, 
Νοδηάον, Βϑδβον, ΕΌτδσα, 8].}, δῃὰ ἰο ἀϊβιαγὺ 80 
ΒΒΥΠΙΟΩΥ οὗ δε βίγυοίαγτο οὐὗὨἨ {815 σγοὰρ οὗἁ δβθῃ- 
ἰθη665. Ραγίϊ συ ]ΑΥΪΥ ἃ8 ὑπ 6 ΘΟ ΡΥ μη δίυο παιδία, 
1{{16 οἰ] άτοη, οὔδογοα ἃ ἸΟΓἿ0 παύαγϑὶ Βοα 6506 ἰ0 
πατέρες ἀπὰ νεανίσκοι ἰδ τεκνία, 11ι{10 δοπ8. Τ80 
ογάον ἰῃ ψ ῖοῖιι τεκνία δηαὰ παιδία οδοσυν, ζον 8 
(μοῖρ Ὀοΐπρα τοῖΐογγοα ἰὸ 8 ραρίζουϊδαν δρθ, [ὉΥ 
οἰ ον νεανίσκοι, πατέρες σπουϊὰ μᾶγο (0 790]]ΟὙ7, ΟΡ 

᾿ πατέρες, νεανίσκοι ἰο 5ο Ὀοΐοτο. Βθῃ06 τεκνία δὰ 
παιδία ταυϑί, Ὀ6 δοῃδβιχαιοα 85 ἀοποίϊηρ (9 ΖΘΏΘΓΑΙ 
δαάτοκθ, δπὰ πατέρες δηὰ νεανίσκοι ιλ0 ΒροοὶΔ)ἶΣα- 
εἰοι οὗ ολυΣοἸΔΘΙΔΌΘΣΒ, πατέρες ἀοθονί Ὀΐῃς (1099 

οὗ ΤηΔίΌΥΟ γοδιβ (πρεσβύτεροι, γέροντες, Ἀθ888 οἵ 
ἔαταἶ11685, [0 τῆοτο χρυ 064), δῃηὰ νεανίσκοι 
(808 Ὑου ρον ἰῇ γοᾶγβ. 115 18 {80 τὶον αἵ 
τοδὶ σομητηθηΐδίοτα. Αὐρυπίϊηθ᾽ 8 ΥἱΟΤ, δοοογὰ- 
ἱπηᾳ ἰο ὙΔΒ]ΟᾺ {π0 ΑΡοΒΙ]6 τοΐοσβ ἱπσουκβοῦὶ ἰο 
{δ δαπιδ ὈΘΥΒΟΏΒ, ΟἿΪΥ ἀραὶ ρηαιἑηρ βοτὰ ὉΥ ἐϊ- 
Γορϑηῦ Ὡδιηθδ ἤσοῃη αἰ ογοηΐ Ῥοΐπίθ οὗὁὨ Υἱὸν, 18 
ΘΟ ΒΟαΌΘΩΝΥ πηϊοπαθϊο: Ἦἢ6 58 Υγ8: ““8110}}, σία 
δαρίίδηιο πεοπαῖίξ διπί, Ῥαιν 68, σμία Οὐτιδέμπι, ραΐτενι 
εἰ απέϊφυμπι ἀἴεγτωπι ἀρσποδοιπί, δ οἸ]οϑοθηίθθ, συΐ, 
ρτίοε εὐπὶ εἰ υαἰταϊ;᾽" ὍὯΟΥ ταῦϑί νὸ τοΐδν, πὶ δ᾽ 
1ιρίἄο, 80 αἰ δογοηὶ δ άγοβϑϑοβ ἰ0ὸ δ ““ἐγίρίκεπ 
Ολτιἰἑαποτιη ἐπ υἱτίυίε σταάμτε; Ῥυοτῖ ἐπέπι γέρνε- 
δεπίαηπζὲὶ ἐπείρίεηίες εἰ πεορἡψίοδ; ΘΠ 65 ἱ 
ΒΘΏΘ8 ρον οίο8.᾽"" ΒΙ]Υ ΧΡ] απ δ 0.8 ΔΙ’ σίνος 
ὈΥ ΟἸοπιοπί, Οθοσθη., αἀτοίϊυβ (τ Γοίθγοβοα 
ἰο 1 Ὅον. χἰϊὶ. 11, 12; ΗθΌ. νυν. 18; ἘΡΒ. ἵν. 18, 
κ᾽ δὰ οἰογΒ, 

ἢ ἐσπδέ8 οὗ 9 οὐδοῦ ἶΪθο ΟἾΘΑΡ νοῦ, γρόφο 
δηὰ ἔγραψα, νγ. 12--14, ργοποηΐ ψτοαὶ αἰ σα] Ἶ68. 
[ἰ ἷθ8 οἶθασ ὑπδὶ ὅτι ἀοθ8 ποί ἀθῃοὺθ ἐδ) δωῤίαπει 
οΥ̓͂ εἷβ Ῥσγοβϑηῦ ΟΥ ζόστηοσ τὶ ϊηρσ, ΦΟὮΣ τρί 
ποὶ ἐλαὲ (μοὶ βὶπα ἃγὸ ζοτχίγθη, δπὰ ἐλαὲ ἐδβὲῪ 
Βαγο Κκπονη {π9 Βαίπον, ἐλαΐ (ΠΟΥ πδνθ ἐποτῃ 
Ηΐπι ἐμαὶ 15 ἤγοιῃα (89 Ὀορ᾽ππΐηρ, ἐλαέ (Β6Υ͂ ΒΕΥΘ 
ΟΥ̓́ΔΡΟΟΙΩΘ ἰδ ψιοκοὰ οὁη6, ἐλαΐί ἐπ δ Δ,’Ὸ βίγοῃᾷ, 
ἰλαί (6 ποτὰ οὗ αἀοἀ δοϊάοίν ἐπ (ποτα, 8}} {818 Β9 
ἀοοδ ποὺ πχὶΐο, ἀπ ἃ πδ8 ποὶ Ὑυἰιθη ἰο Ὠ15 ἜματοΙ, 
Ὀπὺ ΟΒΟΡ ἰδίηρσθ. Ἡδηοθ ὅτι σδῃ ΟΕΪΥ Ὀ6 ἰδκοα 
88 ἃ οαυϑαίίυς Ῥατίϊοϊο; ἴξ ἀοῃούθδ ἐλό γϑαδον δὰ 
οαιδα οὗ ἩΪΒ τυυϊίηρ, δηὰ ταυδὲ Ὀδ τοπαογοὰ “δε: 
οαιι86."" Ἰὰ ἰ6 βοϊ-ονϊἀθηὶ ἐμαὶ ὅτε, ἰ7 ἰγδηδδἰοὰ 
“ἐδροραι86᾽") 0566, τηυδί Ὁ ἐγαπδ)δίοὰ ἐππ (μγουξῃ" 
ουΐ, ἰπ 411} (ὴ δὶχ σοῃβοουϊ να Ρ]8οθ8 ΒΟΓΘ ἰὶ 00- 
ΘΌΓΒ, δπὰ ποὲ Ὀ6 γοπάογοά σὰ Γαδ ον (86 ὅγαὶ, 
ΔΓΕ δῃὰ εἰχίν ἐΐπιο «ἐλαί,᾽᾽ ἀπὰ {9 δοοοῃά, ἰδἰτὰ 
διὰ Τουτίῃ ὑἶἴτοῶθ “,0γ᾽ (Ξξξδεοσαιι86).--- Βοοί 08, 
Βομοις, βαπάον, Νοδπάᾶονρ ἐγδηβδιοίο ““ἐλαί;" 08} 
γἱη, Βοσα, Γἰϊοῖκο, ἀ6 ιίο, Ηυμιον, Ὀδιοσαϊεοξ, 
8]. ““δεοαιι8ε; ΜἈ116 Εγάτηδηη ρίνοβ (0 ὅτι ἃ ἀθ- 
οἰαγαιἑγθ τηϑϑηΐηρς ἱπ (6 χει (το δοηϊθησξβ, 
τίου ἀοιογιηϊηΐηρς ποῖον ἐξ βμουϊα δ6 ο08- 
βἰχασὰ οὐήθοι γον ἀπὰ σδυδϑδιϊυοῖν ἱπ {16 ἰ6δὶ 
ἰγοθ βοηΐθῃοθεβ. 77} τογίξα---- βαρ ἀθῆποβ (89 
δοὶ οὗ πιϊεΐπρ: 7 τοτίϊα 7μδὲ ποῖσ Ὑ πΔῈ1 τσὶϊδ, δθ- 
εαιι86---. Τμθ οὐ͵οοῖ 8 ἐδ9 ρίδίϊα, δουεῃ (818 
Ἐρῖδβι]9. Νον,, 17 ΖοΒη, αἴϑαν ἐμῖε (Ἀγίοο-τοροδίο 
γράφω εἱφυλίγιης (5 Ἐρίοι16, δαγϑ δβεὶδ (ὅσο 
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ἐἰπι68 ἔγραψα, {6 Τοΐοσθηοθ σδηποί Ὀ6 ἰο ἐδ9 
τ οντο ΠΘΙΒῸΡ ἰ0 {80 ῥχϑοθαϊΐπρ δχμοσίδιϊουβ 
(τοῦ), ΒοΡ ἰο (6 τϑί ὁβαρίοσς (δ]ου), ποῖ 9 
ἴπ χοδροοί οὗ {86 ἰδ χὶθ6-τορβοδιοα ἔγραψα ἰο οἈ. 1. 
δ-2, 1. 8-ἰἰ1, 2, 8-11 δια γράφω ἰο οἈ. ἰΐἱ. 1δ--17; 
18-27; ἰϊ. 28---ἰἰϊ. 22 (ΒΊΟΙΩ δηὰ 1,116 16}, ΠΟΥ 80 
(μδὲ ἐμ: ΓΘίδσθῃ 96 18 βΌΠΟΓΑΙ, ὑμ6 Αογίδέ ἀθποίίης 
ἰμδὲ γμασὶ οὗ πὸ Ερ 8.16 τ ΒΙ ἢ ἰβ ΔΙ ΓΘ αΥ ντὶτίθα, 
ὰὸ γεδεπέ ἰδ) ρμᾶγὶ δ γοὶ υηνυσ θα, ας ἴῃ 
Ῥτοδ688 οὗ ἀονοϊορτηθηὶ [{}6 ὙΘΥῪ δοί οὗ στην, 
ὃ. 4.., ἰὴ9 Ερ΄δι16 150]ἴ.---Μ.}1 (80 ἀὁ Ὑγοίίο, 
Βνύοκπηοσ, Ηυὐμ6}} ΒΟῸΣ ὁ8η ἰῃ6 γϑίοσθησθ Ὀ6 ἰὸ 
υτ. 12, 18, δ ἰἦ {ἰπθ δροβί]ϊθ δὰ βαϊὰ “1 υυιΐθ, 
διὰ 1 μδνὸ σι ἰίθη, ἱΕ 18 ἃ βοι(]οὰ ὑμπῖης" (7. 
ἴδηρο, Νϑδπάοσ, βαπᾶον, Ἐπ, Ηουῦπον, Βθη- 
8681 [““ππιρΐέ οοπιριοπίίοποηι βγπιδείπιαηι᾽)})), ΠΟΥ 
819 1δοζα δηὰ Ὀϊἰϊδίοτ ἀἰ θοΙς ΔΏΥ ΤΔΟΤΘ Βα ϑίδοίογυ, 
ὙΠῸ δΌΡΡΟΒΟ πὸ γεέδεπί ἰο ἱηάϊοαὶθ (9 ῥγοβοῃί 
εἰδῃ-ροϊεὺ οὗ (16 ΑΡροϑί]9, ἷὶβ. ὑγοβθῃΐ δοὶ οἵ 
ἩΓΙΔηρ, δπὰ (πὸ «4ογδέ ἰο ἀοβοσῖδο ὑπὸ βίδπἀά- 
Ῥοΐπὲ οἵ ἐμ γοδάδσβ δίνουν (867 δὰ τοσοϊνϑὰ ὑμο 
Ἐρίδι]ο, σῆθη, οὗ δοῦγχβο, ἰὺ ψγδβ Ἡνὶ ΘΠ :----4}} 
{8689 ΟΧΡΙΔηδιϊο 8 ΔΥῸ 80 ἸΩΔΗΥ͂ δἰϊοιρὶβ 1086 
Υ̓ΟΙῪ ἰοχοοα δπὰ αγίϊβοϊδὶ σμαυδοίον ΒΒΟΥΒ ἢ 6 1 
ἴο ὈΘΊΩΘΓΟ ΙΠ8}(6- ΒΕ} 18, Ἡῖο, ουθα ἱη (Π οἱ ΤΏΟΤΘ 
ΒΊΩΡΙ6 ΤΌΤΙΏΒ, ἀο ποὶ ΓΘΙΔΟΥΘ {Π 6 ΒΡΡΘΑΣΘΙΘΘ οὗ 

ὑεπσ, διὰ οὀχρ δίῃ 88 11{116 {πὸ Ῥοβιίίοη οὗἨ {19 
Ῥγαξεπέ τυοϊδιϊϊηρ ἰοὸ ψμδὺ (ον 8 Ὀθίοσο ὑμ9 
«Αογίδί τοϊδιϊηρ ἰὸ τ ὶδὺ ζοο8 Ὀθίογο, 88 ἰμδὲ (89 
ΔΌΓΒΟΥ ὈΥ (δα ἤδη ρα οὗὨ (6856 68 Ὑ8 δ οΣ ὑπαὶ 
ψ 9} ΒΘ μα8 νχὶ θη ἔγοτη ὑμπαὲ τ᾿ 16} μὸ ἐβ δϑουΐ 
ἰο γεῖίθ, οὶ οὗὁ ψὩῖοὰ Ὀσοπς ὑοροίθοῦ 88 ΟΏΘ. 
ΗΠ νῷ τὸ ἰδυ8 οοηθίιγαϊηοα ἴο {πῖπὶκ οὗἨ δηοίμοῦ 
τὶ εἰς, τὸ τασδὶ ηοἱ ἐμ ης οὗ ἃ ρσγϑυίΐουβ Ερὶδβι}θ 
ΔῊ ΘΒ ΘΗ); Ὀπΐ οὗἩ ἐμὸ Θοιρεὶ (βοοΐϊμπυ, 1,80 46, 

οἱὺ, Βαυμιραγίθα- τυδίυβ, Εὐτασὰ, ΗΒ ΙΩΔΠΏ), 
ἰο ψ οι ἐμ ἘΡ βι16 18. ποὺ ΟΠΙ]Υ͂ ΒΟΔΥΪΥ χοϊαὶθα 
ἴπ 86 ὁχογάϊατῃ, αὶ 4͵8οὸ ἴῃ 1.8 ΤΟΣῪ Κθσποὶ δὰ 
θδβθῃοθ. ΟὗὨ 7ηϊγοαμοξοη, ἢ 8, 8. Τὸ οοῃδβοίοιι8- 
Ὧ688 οὗ ἰμο ἱπιροτίδποο οὗ ἰμ6 ἀοδροὶ πὸ διδά 
ψυϊιίοι, [11 }υ8ι18.68 ἰπ ὑπ 6 Ερ᾽89 π6 ἱμτοοίοϊα 
σορουϊεϊοι οὗ ἔγραψα ἴῃ οοπμδίἀοχαιίοι οὗὨ {110 χϑᾶ- 
ΒΟΠΒ τοϊδίϊηρ ἰο αἰοσοπί στοῦρθ οὗὁὨ ῬΟΥΒΟΠΒ ἴῃ 
(86 Οδυχγο)ν, μὰ πδυτϑηίης Βυ 6 ἢ τοροιλιϊ οι ; ΠΟΣ 
οδα ἐξ Ὀ6 ἱπουρέ δἰπρσυϊαν ὑμδὺ πὸ δὰ πο οΟἴμν 
ΤΕΒΘΟΏ8 (ὅτι) 70. Ββαυΐϊης νυ θα [89 αἀοΒρ6ὶ ἰδη 
ἰμοδο Υου σὶρ ἰπο Ερίβι]θ. ΝῸΣ δ δὴ οὗὉ- 
λοσίάοι θ6 ταἰϊϑοὰ ἰο [89 Ανροβί]θ᾽ 8 ποὺ βρϑοϊγίηρ 
16 οὐΐθοοῦ οἰΐμοΣ οὐὗἨ ἔγραψα οΥ γράφω, ἀπὰ μἷβ ποί 

ἀοβοσιθίης ἰμ6 Ὑειθηρς ἰοὸ νοι μ6 Τοζοσβ, Ὀ6- 
οϑδ6 Ὀοΐδ {πΠ9 αοδβροὶ δπὰ {μ6 Ἐρίβϑιὶθ γγοσὸ ἢ 
μὰ 8η45 οὗ {πὸ τοδάρθυβ, ππὰ ὀηδὈϊοὰ ἐμϑι Βοίἢ 
ἰο πα {Π6 ἈΘΟΟΒΒΑΓΥ οχρίδπαίίοη, δηὰ ἰο ργονθαὶ 
ῬΟΒΒ1]6 τοϊβυ πη οΥβίδμαϊηρ, [786 Ῥϑου Υὶν ἰπα- 
γοϊνϑὰ βἰδίοτηθηϊς οἵ Βγδηθ ΣΟ ΟΥΒ ἐξ ἀρϑὶσδ Ὁ] 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ 6 ΕὨρ]18} σϑϑον 1] ἃ ποτ Ἰαοἰὰ 
δοσουηΐ οὗ {860 νἱονβ 6 βδἀνοοδαίθβ. Γράφω, ἀο- 
ποίθ8 ὑπ Ῥγοδβοηΐ δοὶ οἵ χης, ποὺ ΟὨΪΥ ἐδ 6 
ῬδΥ(οΌΪΔΡ δβοηΐθμοθ ἴῃ οὶ {μδὶ γογὰ ΟΟΘΟΌΓΒ, 
Ὀυὺ {πΠ6 ῥχεδοηΐ Ερίβι]ο; ἐγραψα, ἃ τυϊτηρς 8]- 
ΓοΔαγν τυϊίοη, δηΐβ6α 5ηὰ σοταρ]οίθ ἰῃ 6 απ 8 
οὗ (μ6 τοδάϑυβ οὗ {μ9 Ερ 5016, ἴο στ] 6} [Π6Υ ταϊχμὶ 
Τοΐου; δυᾶὰ ἰμδὶ τυὶίϊηρ 8 6 60506ὶ, ΒΟ 
γγΟΙ] ἃ ΟἸΘΔΥ ἊΡ ΘΥΟΥῪ ἀουδί, γόον ΟΥ̓ΘΥῪ ἀ- 
ου]γ, δηα ΤΥ ἾΒἢ. ἃ. ΘΟΙΠΙ ΘΠ ΔΥΥ ΟἹ ἰδο δβίδίθ- 
τηθ 8 δα θχ]ιογίδι οἢ8 οοπίαϊηοθα ἰη (86 ΕΡί58:19. 
[τυδὺ Ὀ6 οὐπίοδβοα ἐμαὶ {π|18 18, οὐ 86 Ὑ80]6, 
1.9 πιοϑὲ ϑίτορ]ο δῃηὰ βδαιβίδοίοσυ δοϊατἰο οὗ ἃ 
ΥὙΘΙῪ ΚΠΟΙΥ͂ ααθϑίϊοπ, δἰ μου ἢ ἐμαὶ δἀνοοείοῦ ὈΥῪ 
ἀἂο Νοιί6, Βνυὕσκπον απ Ην δον 18 ποὶ 80 ἐγύγεπσ 
88 Βγϑδιῃο, Θομοΐπρ ἰ᾿ιὸ ογὰβ οὗἩ ΕὈταγά, 530 γ 8. 
δαϊὰ δαί οΥΒ οχρ δὶ ἔγραψα οὗ ὑπαὶ φαγί οὗ {π9 
Ερ βέ]ὶθ νιοὶ (9 ΑΡοϑι]ὶο δά αἰγοδὰν ψυϊθη, 
δηὰ γράφω οὗ ἴδ ἱτητηοαΐαίο δοὺ οὗὨ τυϊτίης, Ἰδδὶ 
ἷ5, ἰο (86 Εγίδι10 ἱῃ χοηθΡᾺ]; ἴῃ (Ποἷν τίου ἰἰ ἰ8 
ῬΓΟΡΟΣ ἰμαὺ Φομη βιουϊα Ὀοσίὶη πτῖῖϊὰ γράφω 1190 
8 τοίογθηοθ ἰὸ ἐμ ραγὶ δἰγοδν τσὶ (θη ὈΥ͂ 
ἔγραψα ἸΩΔΥ ὯὍο Θχρ]αϊηθα ὃν ἐμ ἔαοί (μ8ὺ ὑπαὶ 
Ρᾶγὶ (οβρϑοΐδ! οἷ. ἱ. ὅ---ἰϊ, 11) οομίαἰμβ {μ9 
ἑιπαἀδιροηία} ΡΠ 61 0]68 οὗ ἱπ6 βυ δϑαυθηὺ Ἔχ 0 Υ- 
ἰδιΐομϑ δηὰ ἀθυθ)οριηθηΐβα ῬΘΥΒΟΏΔΠΥ Ἧγὸ ΡΓΘ- 
ἴοσ (6 υἱοῦ οὗ Βγδυπο, Ὀὰΐ ΙΏΔΩΥ Σοδάοσβ Ἐ}]], 
ἀουέ]ο688, ᾿πο}1η9 ἴο ὑμπδὺ δού ἔοσ ἢ Ὀγ ΠΗ Πὸν δπὰ 
ΟἰΒ6ΓΒ.---ἘὈτατὰ ρίνθδ (16 0] ον; ΒΥ Πορδὶβ οὗ 
πὸ ὑτντο ἰγῖδαβ: 

ΤΒΙΑΡ ΤῊΣ ΤΙΒΘΤ. ΤΒΙΛΔῸ 17ΒΞῈ ΒΕΟΟΝΌ. 
γράφω. ἔγραψα. 

1, τεκνίαπεξ}]} χοδάθσβ. 1. ΟὨ Ιάσϑα (1π ρμοΐπὲ οὗ 
Θ 

2. ΕαίΒογα. 2. μαύδον, 
8. Υουπᾷ τ6ῃ. 8. Υουῃᾷ τηθῆ. 
δὰ Ἡοράβτγοσίμ (πο, πουσουον, ἀ068 ποῦ ἀΐδβοιιδ8 
{89 ἀοία}}]8 οὗἨ ἷβ δυσδηβοιηθηὶ, δηὰ σΑΥτὶθ8 ἐῃ9 
ΒΟΣΪ6Β ἀονῃ ἰο γΥ. 28) ΤΩ ΆΪΚΟ 8. ἃ ΒΟΥΪ6Β Οὗ δουεπ, 
οΪοβοα ὉΥ δὴ εἰσλέλ, 86 οοἴδγνο οὗ (ῃ9 ἄγεί, ψὶιἢ ἃ 
δυπιδοϊιοαϊ τοΐθτϑῃσο ἴο {ἢ ΠΌΤΟΥ δόυεπ δὰ εἰσλί. 
Ηΐδ δυτοηροιμηθαί 18 (18 : 

γράφω ὑμῖν, τεκνία, γν. 12. 

γράφω ὑμῖν, πατέρες, Υ. 18. 

γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, Υ. 18. 
ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, γν. 18. 

ἔγραψα ὑμῖν, πατέρες, Υ. 14. 
ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, Υ. 1δ. 

παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, γ. 18. 

καὶ νῦν, τεκνέία, μένετε ἐν αὑτῷ, Υ. 28. 

ΤΗΐθ ἀυσδη οιιθηὶ ἰβ ΤΟΓῸ ΘΌΤΣΟΌΒ ἐπ 85 Υ8]08}0]0 88 ἃ στουμὰ ὙἙΘΓΘΟΣ (ΠΟΥ Βἰδηὰ, 88 ἃ ΒΡὮΘΓΘ 
οΓ ἰορίοαϊ, δὰ Ἰπ ΓΟ ν δἀ ρα ἰο δοτμῃρ]οῖθ {π6 68- 
ἰδίογχυο οὔ γοργοβϑῃίδινο υἱοῦνβ Ὁ δῦογο. Μ.]7. 

Τιιο γεαδοηδ οὗ (9 ΑΡοΒβί]ο᾽8 νυ ης τυ. 12--]4, 
ΕΙΤοὶ τογίεε, υυ. 12, 186. 
εε. 12. Σ υυιϊῖθ πηῖο γου, {116 ΟὨ]- 

ἄσχθι, ὈΘΟΘΌΒΘ ὙΟΌΣ 5:5 ανθ ὍΘΘΕ ἴοσ- 
εἶνϑιι γου.--ΤῊς Ῥογίοοί ἀφέωνται (866 ὙΥΙΠΟΥ, 
Θγαιμιηδν, ἢ 14, 8, Ρ. 98, οα ἐμ6 ἔοσηι οὗ ὑδὲ8 
ποτα) Ροΐπίβ ἰο {89 ΓὈΓ ΊΎΘΏΘΒ8 ΟΥ̓ δη8, τηθηὐοπθα 
οἷ. ἱ, ᾧ 8δ4ᾳ.; ἰΐ. 1, 2, 88 6 δοτιρ[οἰοα ἴδοι, τ λίο, 

ΟΡ ΐ ΠΟῪ ΤΟΥ͂Θ, 88 8 ὈΘΩΘΗ͂Ι ἰΠ6Υ Βαυθ χὸ- 
οοἰγρὰ, 888 δῃὰ ἰβ ἴο αν οὐ ἰδ δῃηὰ ἰδ Γοδί 
οὗ ὑμοὶνΣ ἴῸ ἃ ἰδβίϊηρς οοοιὶ δῃηὰ δὴ οδοϊοηὶΐ 
Ῥονογ. [786 ΟΣ ΚΊΎΘΗ 688 οὗ 5ὲΠ8 ἱ8 (89 σγουπά οὗ 
186 ΟἸινἰϑιΐδη 11{6.---Μ.1. Ὑαϊς., Αὐραδίΐηθ πὰ 
Οαϊνίη το ον ζ6150}γ ““γεηπίν,᾽) δὸ Γυΐθον, 
86 ζογρχίνου γου,᾽ [ἀπὰ Εἰ. Υ.--Μ.] ἘσΣ 
ἩΠ 6 ὨδΘ᾽5 δ ΚΘ. Τὸ γοίθγθησθ 18 ποὶ ἰὸ 
Ηΐτ το ἔογυμῖνοβ δὶπβ, αοα ἐπὸ Εδίπον, Ὀὰΐ ἰο 
Ηϊΐπι, ἴοσ 089 βαΚο ἐἰο ΕΔΙΒΟΥ ζουχῖνοα; {μαι 18 
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Οσίδι ; ἴοῦ διὰ τὶ ἰὴ0 “4 ομδαζίυς 8 ποὺ »έγ, 
ὑτουρὰ (ἐπείγωημεηί αἰ), Ὀαὺ »γορίον, οὰ δοοουῃὶ οὗ, 
ἴον (86 βαϊεο οὗ, ἱπαϊοαίης ἴ6 σγοωπα οὗ {8ὸ ἔογ- 
εἰἴτοπ 688 οὗ 818, πὰ Π6Γο, ΒΘΤΟ (η6 σΟΥ ΔΙ οὗἁ 
πΠ6 δά αγο88 (ἐἰϊ{}6 ολιϊάγεπ), διὰ ἐπ αἰγοοί δρρ)ὶ- 
οδιΐοῃ ἰ0 1.6 ῬΟΥΒΟΙΒ δαάἀγοββοα (1 υσΐθ ππΐο 
ψοι, ψοιῦ Β᾽Ϊ8Β ἢδΥθ ὈὉΘΘῺᾺ ΤΟΥ 6 ἢ ψομ), ἃγῸ ἴ0 ὉΘ 
Ὀγχουσίιὶ ουἱ, ἴἃ ἀοποίοβ {86 οὈ͵θοιϊγε χτουπά, 
γοηἀογοὰ διδ)εοίἷυε: Βἷποο Ηΐβ παῦιὸ 18 ἢ γου, 
ἷπ γοιι δῃὰ διηοηρ γου; ΗΪδ8 πϑῖῃηθ 15 Ηδ Ηϊπιβοὶ ἢ 
δὰ ψῃαὶ Ηδ ἰβ, Ὀᾳὺὶ τουθα]οὰ δἂπὰ Κῃοῦπ, ὃ6- 
ἸΙονοιὶ πὰ οομἴεβϑοα ; Βοποθξεβίηοα γ0 δύο ὃ6- 
Ἰϊονγοὰ οὐ Ηΐπι, σου ἔθ88 δ8πα γοκο Ἠΐ, ἱπάϊνὶ- 
ἀυ.8}}γ δῃὰ οοἹ]δοι γον, δηα βίποθ Ηθ Ἀ88 πηϑδηϊ- 
[οϑἰοιὶ Ηΐτηβοὶῦ δηα ΙΏΔΥῪ γοὺὶ ὕυγί Ὲ . Τ]ΔΠΗ] [68 
Ηϊταβοὶῦ Ὧ8 ἰλασμὸς, παράκλητος; ΘΟΒΒΟαΌΘΏ(ΙΥ 
ον Ολγίει᾽ ὁ δϑαζε ἱπ νοι. Τλλὰ8 ψὸ τρις σοτ ὈΪΠ 9 
νὰ} Νοδηᾶον {π6 ὀχρδληδίΐοη οὔ Ὠ ϑίοτσάϊροϊο, 
ὙΠ ̓ ἰη 5188 τὶ ἢ (6 τ 8) ΟΣ οὗἁ σοτηπιοπίδίογϑ 05 
{πὸ οὐοοῖϊνο στουπὰ οὗ {1|ὁ ἴοΥ υ 688 ΟΥ̓ 5118, 
πὰ ἐμαὶ οὗ υϊπ ον, πο ππαονγδίδη 8 ἐΐο βυῦ- 
οοῦνο στουπά. ΓΝΘΑΠΟΘΥ Βα Υ8: “Ηθ σοιηογίβ 
1πθτὰ τνἱΓ} {Π6 ἀϑϑυγδησο οὗὨ βὶπΒ Τογχίνοη ρου ρὰ 
16 τηοάϊαίοι οὗἁ ΟἸιγὶβὺ. ΕὟΡ ἴπ6 πιὰ οὗ ΟἘ σὶϑί 
ΔΥΘ ἱποῖὶν βὶπβ Τογχίνσοη; ὑπαὶ 18, ἕον 8:8 Βα κοὸ οὗ 
ὙΠδὺ ΟἸγὶδὺ 18 88 ἴἰ6 ὅοη οἵ οὰ δπᾶὰ {πὸ ὅοῃ οὗ 
Μδῃ, ὑπὸ ἀἰϊνὶπο- τη Βοάθοπιον---οὑἰ Ὀρὶηρ 88 
ΒΆΟ. ὑμ8 1ΠῸΥ ἸΏΎΟΪΘ Ηἶΐπ 88 ἐποὶν Μοάϊαίοτ.""-- 
Μ.1. 
ΗΝ 18α. 1 τὶϊθ πηῖο γου, ἔδΒοσα, Ὀ6- 

οαὐῦδο γὸ Βανὸ ζῶον δἰτι δαὶ 16 ἔσοσι 
[86 Ὀορσίπηΐηξ.--Ὁ ἀτ’ ἀρχῆς, δἀοοογάϊΐηρ ἰο ὁἈ. 
ἱ. 1 δπηὰ {μ6 δοπίοχί, ΘΠ ΟὨΪΥ δίρη νυ ΟἸτὶϑί, 
ὙΓΠ τοΐογοπσο ἴο Ηἰδ οίοσηδ),, Ὀἰνίπμο Ναίαγο; [ὉΓ 
186 ἀρχή τοϑοῖθ5 Ὀογοπὰ ὑμ0 Ὀορίπηΐηρ οὗ ἰΐτλ0 
δηὰ οὗ ἐμ νου], ἱπίο αοα᾽ 8 οὐθσπμ]ὶ Ἰ᾿ἰΐο, δὰ 
χαϑὲ πού Ὧ6 οακοηθὰ ἱπίο “ἐπίϊωπι πουὶ ζαετὶς 
εἰ ευαη ει ραϊεαοι᾽" (βοοΐπμυδ). Οατοίλυβ δὰ 8 
1ἀρϊάο, πίϊπουῦῦ 811 οοπίθχίμ αὶ βϑηοίίοῃ, οχρ] δίῃ 
“πουϊδίδ Πεμπι, σαὶ ϑέπεχ αἴογωπι,," Ὅδι. υἱ]. 9; 
ΧΙ. 22, Ἑγνώκατε ΘΟΠΒΘαΌΘΗΟΥ ἀδπμοίοθδ ΟἿΪΥ 
{88 τιογθ Ῥγοζουπαὰ πηἀογβίδπαϊηρ οὗ ἱμ6 βϑίῃσο 
δηὰ οἴθγῃδὶ ρίοτΥ οὗ ΟἸσὶβί, βρ'γὶϊα8] Κπον]οάρο, 
διηὰ ποὺ ΡΟΥβομ 8] δοαυδὶπίδῃοο, ποῦ θυθ ΟἿ {860 
Ρδτὶ οὗἉ δοπιὸ (ΒΘηρ6]: “ οἵυεδαηΐ ραίγεδ ἐ0 ἘπΈΡΟΥΤΕ, 
φμο Ολτίδίμδ ἴπ ἰεγτὶδ γμεταί οοπδριοίεπάμε, εἰ ἐογμηι 
ποηπεδίἑ δμπὶ εἰ Γαῖα εἰ Πα, οὐππεδ ἤ(δ οοσποταπί᾽) 
80 {μ80 ἐγνώκατε τὸν πατέρα, Υ. 186 ταδί ὁ. Ω0 86- 
ουαμΐ Ὀ6 οχρ]αϊποὰ οὗὁὨ λ ῬΘΥΒΟΠΆΙ] δοαυδὶπίδηοθ. 
ΝΟΥ ἀο68 ἐμΐ15 οχμογίδίϊοη ψϑυσϑηὶ ἰμ6 1468 ἐμαὶ 
1Π6 ΕΔίμοσβ, ἰ86 αρχοᾶ, ἴονὸ «(ἴο ΘΔ δηὰ ἰδὶκ οὗ 
οἷά ἐΒίηχβ, διὰ (μα ἰο (όσα, πῃ ρδτίζου δ, Κπον- 
Ἰοᾶχο οὐχί ἰο Ὀοΐοπζς. (Τὸ ασθοὸκ Εδίμογμ, 
Αὐυμσυδιΐπο, Ετδβιαυβ, ᾿αΐμ ον, Οαϊνὶπ, Νοδπαθυ). 
Βυὺ τποσὸ Ῥγοΐουπά Κηον]οαρο ἱπ σΘΏΘΓΑΙ, δπὰ 
Κηονίοάρο οὗ Φ6δὺ8 ΟἸ σι, Η8 ῬοΥΒοΩ δπα ὙΟΥΚ 
ἐπ ῬΑΣ ον, 18 ῬΘΟυ ΙΑΥΪΥ βυϊοα ἰο {16 Ο8]11 088 
8η4 ὀχροσίθῃοο οὗ ο]ὰ 866. 
γε. 186. 1 τυτῖϊθ πηῖο γου, γοῦ αὶ ΣΘΏ, 

Ὀθοδυδο γ89 δδνθ ονϑζοοσῃθ ἴ86 νυνἱοϊςοᾶ 
ΟΠ96.--- 10 γουπρα ΙΏΘ ΔΥῸ οσροβοὰ ἰο (μ0 
Ῥονον οὗ ἰοταρίδιϊομ ἴῃ σϑβρϑοὺ οὗ ἰμδ9 νου]ὰ, Βοίὰ 
πἰϊπΐπ δηὰ τὶ βουΐ, ὑπο ν ὮδΥθ 680 ἔγοδῃῃ Υἱοῦ 
δὴ οοὐγαρχο ἰο ὄχι δρδϊμδὺ δπ ἃ ΟΥΘΓΟΟΠ.6 [80 
νι ὶοκοα οὁη90, τὸν πονηρόν, (6 ἄἀσν!, ψῸ ἰ8 ἰδ 8 
ἀοϑἰσπαιοὰ ἰὼ ἴμ0 Ν. Τ΄ ἴῃ βόποσαὶ (Μδίίἢ, χἰϊὶ, 
19, οἵ, χχυὶὶ, 88, Βᾳ.; ΕΡΆ. υἱ. 16) ; δᾶ ἴῃ (18 
Ερίβι18 ἴῃ ριγίϊου αν (6. 111. 12; γ, 18 βᾳ.) 
Οδγρζου: “γι γὼ  ογίἰδιδ εἰ τοδιιδίϊδ ἰχσὶ δι δωρτα 
7) οτεδίπιωπι εἰ τοὐιδίϊδοιηιεπι υἱοίογία." Βαϊ τ 

ταυδὲ πού ΠΘΥΧΟῪ ἐμ ἰάθ8 11 ΒΟΏΡΘΙ, ὙΠῸ ΒΔγ8: 
“7πδῖσπε συοάάαπι δρεοίπιοπ υἱγίξίδ α 7μεσεπίδωε, χαὶ- 
δι δογίδιί, ἐπ λέδέέωηι, οἰ μδπιοάὶ ἐταΐ σοπείαπίϊα ο0η- 
7} εδεϊοπῖς ἐπ »Ῥοτεεσιίίοπα Ζ)οπιϊἰαπὲ, ἐζεπεχυθ τεάϊξωι 
2μυοπὶς ἐἰϊπέμδ, σιίόπι ἀροδίοἶδ δεπίπα πιαπεαείιδσιο 
α ἰαείγτοοίπέο αὖ »ωπιίεπέΐαπι τεάμχεί, δυμαυϊδδίταδ ἀ6- 
δογίρίμδ α ΟἸοιοηΐθ ΑἹ. ἐξδ. φιμῖδ αἴυεε δαῖυ. ο. 42, αὐ. 
Ἐπβονίο Η. Ε.., ἐδ. ὃ, εαρ. 20 εἰ α ΟἸγγβοβίοπιο, 
Ῥατϑη. 1 αα Τλεοάογεηι ἰαρδωτα, σα». 11. ἯΘ Τοῦῦ 
ὑπ ἱπὶς οὗὨΪς, Ὀὰὶ ἱακοὸ 1ὐ ἰπ ἰδ νψίἄοβὶ σοδοὴ. Ἐπεί 
Ὑν ΒΣΟἢ Φο ἢ ΒΑΥΒ ἰο 8]}, (Π6 τεκνίοις, (μὲ {Π6 7 δ᾽ π8 
Ὦδνθ Ὀ66ῃ ἵογρίνοη, ΔΡΡ]168 ἱπάϑϑά ἰο 4]1, δηὰ ἱΐ 
ἀοθθ ποῖ ΔΡΡΙΥ ΘΧΟΙυ ΒΥ ΘΙ ἰο ἴδ δι β γα, ἰμεί 
1800 δᾶνὸ πον (86 Ιογα, ΟΥ ΘΧΟΙ ὈΒΙΥΘΙΥ͂ ἰοὸ δὲ 
γουηρ πλθ, ὑμαὺ 86. δυα ΟΥ̓ΘΓΟΟΙ.Θ {πο Ὑ]οκεᾶ 
ΟΘ; [ὉΓ ἰὑ ΙΏΔΥ Ὀ0 {π8ὲ ἔπογὸ δ.ὺὸ ζδίμοσβ Μ}Ὸ 
Βανο υ8ὲ ρκαϊηοαὰ {δ υἱοίοτυ, δπὰ σοῦυηρ πιθρῃ 
0 δύο δοαυϊσοὰ ργοΐίουπα Κπονϊοᾶχο; Ὀαΐ Ὀ6- 
δ᾽ 65 (86 ροπογαὶ συ οὗ ἔπ 6 ΤΟΥΡΊΎΘΙΏ 688 οὗὨ δἰηβ, 
188 Ῥδυυ σου δν ΔΕ γί 008 ΔΙῸ Βα ΠΑΙΓΔΌΪΥ (15- 
ἰγὶ θαϊοθα δηοηρ 186 αἰ θοῆς 0188568, δη ἃ ΟὨΪγ 
ΡῬΟΒΒ1ὉΪ6 8δη4 γϑ8] ου {8 οοηαϊίίοι οὗὨ ἐπ8ὲ σοπογαὶ 
ἀφοϊδγδίΐοη. “Ὁ γἰβιΐδη 11{6- συ 15. 6556} {18]}}7 
ὁ56; πῃ ὙΠ ΘΒοΥοΡ αἀἰγοοίΐοη ἰἰβ ΥἹΘΉ ΘΒ ΤΠΔΥ͂ ὃὉθ 
ἀεονθὶοροά, ΟΥ ἴο ὙΒΊΟΒΟΥΟΥ ΤΟΙΔίΐ 4 1ΐ ΤΩΔΥῪ ἢῈ 
ΒΡΡΙϊοα, 41} (986 ἀἰβογοηί ὀχῃοσίδίζοηβ δηὰ ἰη- 
δίσυ σι ῃΒ 8ΓΘ ΔΙ ΎΔΥΒ οὗ ὁπὲ οδϑίϊηρ, γοβέζης ὁπ 
00ὴ6 ζουπάαδίίοη, αηὰ δηϊτηδίοα ὈΥ͂ ὁπ6 βρ σι!" 
Ὀδίοτάϊ6ο.). Βαὶ Φοπ 88 8 ῥδυ( σαν ποσὰ, 
ἃ Μοτὰ οὗἨ Ῥϑου δ δρρ]]οδίοη [ὉΓ ἰμ6 Ὑ}0Ϊ6 
ΟΒΌΓΟΝ, 88 ἯἾ6}} 88 Ὁ. 80 Βορασδίθ 5.ΤοῸΡδ δοὰ 
παῖ νίάυ1.418. 

Α'δοοπα δεγίεα, ν. 18ε---ν. 14. 
Ψ κε. 18..---ὉΞῆανο υυττῖθῃ τιηϊο χοῦ, {{{}10 

ΒΟΏΒ, ὈΘοΘΌ8δ9 γὙ6 δδνο Ἰκηονσε ἴΠ6 ἘΘΊΒΘι. 
Τὸ Κπον ἰπὸ Εδίμον, ἐμαὶ 186, ἰο ΠΟῪ Αοἂ 88 
ΟΌΡ Εδίδμοσ, ἰο οδϑὶ ἀθαροὺρ ἸΟΟΚ5 ἱπίο ἐπ ρ6806- 
ἰβουρμίβ οὗἩἨ ΗΘ. ιοαγί σοῃοοσηΐῃρ 08, ἱπὶο (86 
Βοὶν ἴονο μοι 18 Ηἱβ Βοΐπρ, 18. ῬΟβ810]9 ΟἹ 
ἷπ {89 τόσο ἱπιϊτηϑὲθ ΘΟΏΎΘΓΒο τὶ Ηΐπὶ πρϊοὰ 
Ηδς ΟΡΘὩΒ ἴῃ ἰδ ἔογαίνομποδϑ οὗ ΟΣ βὶιβ δα οὕ 
ΓΟσοΒοἰ] ἰδἰΐοη. Τηο οὨΐ]ᾶ, τὰῖϊ 8 ο8114-|ἴκ 
ΨΟΥΒ δηὰ τηΐηά, τι ἐΐβ8 ΒΌ ΠΥ, δ ϊδο πιθηί, 
αἱ] ζοπο6, ὑθ8ο Δ Ὁ] 6 688 δη ἃ ΤΘΟΘΡΟΥΣΥ, 18 ΠΟΔΓΕΣ 
ἰο Οοὰ ἐμὰ δὴ δάυϊ:. Ηδσθ δἷ8ο ΔΡΡΙΥ͂ (δε 
νογάβ, “.}Βεοοπιδ αδ {16 ελίϊάγεη᾽" Μαδίίι. χυἹἹ]. 8. 
Γι 18 ΘΑΒΥ ἰο 866 ἐπιδὺ νγγθ δύ Βογὸ (86 Ὀ8ΓΔΙ1ΕΙ οὗὅἁ 
80 οἴαυδο, ““Βοοδυδθ ὙΟῸΣ δ'ῃ8 Βδυθ ὈΘ6Π ζ0- 
εἶτϑῃ γοῦ ;᾽, δἀορίζοπ δηὰ ζου ει  ΘΏ6885 οὗ 518 15- 
ὑογροποίσαίθ θὰ ΟἰΒΟΙ, δπαὰ ΙΠΟΤῸ ἰπ8ὴ ΙΩΘΣΘ 
σοΥσοϊδίοθ, Ηδ ΠΟῪ ἩΣὶοΒ ἰ0ὼ {80 ζἔδιμογ8 ὑΓθ- 
οἴβ νυ {86 δ8πι6 ὑπης 88 Ὀοίοτο: 
ΕΒ. 14. Σ δανο υυεϊτῖθηι πηῖο γοῦ, ζ81}- 

Θσδ, Ὀθοαῦδθ γ8 Ὅν σπου Ἐξίτα ὑδαῖ 16 
ἔσγοτα ἴ8ο Ὀθρίπηίηβ.---Ηἰ8 οὐ͵οοὶ 18 ποὶ (0 
ττὶϊο βοηθοί ῖπρ 6180; ἔοῦ Β6 μ88 σὶ σΒεὶγ ἀἰγνι δὰ 
80 πογὰ. 

Ι;Ι δνο υυχίτῖθη απο γοῦ, γοῦβ τΏ6Πῃ, 
Ὀθοδῦδθ γ80 819 βίσουᾳβ, δᾶ ἴ8ὸ νὑγοσὰ 
οὗ Θοᾶ «νἰᾶσι πῃ γοῦ, δῃᾶὰ γὸ διᾶγθ 
εὐ δε νιξες Ὁ βτΥ να ἀτίνα ὉΠΡΞ ΕΣ τε 
σΟΥΡΟΤ , υο8 βαε.,"") (Βθηρ61). ΜαίίΒ. χὶϊ, 29; 8 
χὶ. 21, 8ᾳ.; θῇ. χὶ. γὴ 1ι 15 86 5ἰσησίδ οὗ 
{89 βρίσϊὶς ἔοσ ἰμο σοωθδῖ δῃὰ υἱοίοσυ, [με βίγθηρὶβ 
οὔ ἱποῖν οσῃ ϑρσὶϊ, αμὰ ἀοτίνϑα ἔγοσα ἐμ ϑρί τὶ οἵ 
αοά, αἰνϑα ἤγοπι δῦονθ, ὑμβγοι ρα διὰ σ|{} ἐ80 
δἀορίϊοη δπὰ ἐμ ζοσρίνθηθϑβ οὗ βίπβ. ΤῊ ἀγγελία 
(οἈ. 1. δὴ. τί ἰλὸ ἀλήθεια οι. ἱ. 6, 8; ἱ,. 4), 1ὰ 
86 ποσὰ οὗἩ αοά, (ο6Ἀ. ἱ. 10; 1ἱ. 2. ὅ. Ἵ, ογοϑίοθ 
δηἃ ΙΩΟΥΘΒ {διῖ8 Υἱίδ] βισϑησίῃ δηὰ υἱίαὶ οουσαβϑ 
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ἴον ἰ89 δοταθαί. δηοο ἰσχυροί ἐστε 18 ἱτηγηθα}- 
δἰοὶν [0] ονγοὰ ὮΥ καὶ ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐν ὑμῖν μένει. 
Ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ, ἱμογοΐοτο, ἀοθ8 ποὺ ἀθποίθ 
Ομγίδι, δ ουρσὰ Ηο 18 (86 ΘοῃίΓο δπὰ βίδσ οὗ ἐμαὶ 
ποτὰ. ΤἈοὸ ποσὰ οὗ ἀοὐ, ψ1{} 108 οἰ ΟΣ] ῬΟΎΤΥ, 
Ἰοσϑὺ ἢοὺ ΟὨΪΥ Ὅθ0, Ὀσουχὶ ἴἰο μοι, Ὀαΐ ἰἰ τηυϑὲ 
δυο δηἰογοὰ ᾿πΐο ἰπϑσὴ δηὰ τοσηδίῃ ἴῃ ἰθπι: ἐμὴ 
ἱζ ΒΔΡραῶΒ: καὶ νενικήκατε τὸν πονηρόν. Τδθ 
βιγοησί 8 σγτουηἀοα ὁ ἰδ9 ποτὰ οὗ αοἄ, ψΔΙΟᾺ 
Δυϊάο8 πὰ ἴδοῖα (μένει), διὰ ἰπ τυἱτγτίυο οὗ {μ18 
βίγοησίῃ ΠΟΥ ᾿δΥθ ΟΥ̓ΟΓΟΟΙΩΘ ὑπ (100}] [86 
ἐδουσιὺ ὈοΙοημκ5 ἰο Ηυϊ6Γ---Μ.7; [6 ἀθοΐδβὶνθ 
Ὀδιι16, οὗ οουγχβθ, 88 66} [ουχί ὈΥ 796 8ὺ8 Ομ τ δὶ, 
δαὶ Ηΐ8 Ρ6οΡ]6 οὐχὺ ἴἰο ΖΤΟἸ]ον Ρ Ηἰβ υἱοίοσυ ὉΥ͂ 
οοπίϊπυουδ πδσίασο, δ ραΐῃ ζπιγι πο. ΕΥΣΌΣΩΡ 8 
πῃ ὑπεὶν μοατίὶ 8δη4 βρθ6Γο οὗἩ Ἰϊΐἴρ, οὗ, πο. χνὶ. 88. 
Α τοίγοβρϑοίῖυθ υἱὸν οὗ 89 ΡΤοσΟΘαΐης; γΟΓΒ6Β, 88- 
ἰκοΐης πὸ γοϑβο 8 ζῸΣ (ἢ6 ΑΡΟοΒί]6᾽ Β υτὶης δὰ 
μβανίης σι (ἴοπ, Ομ ΡΟ Υ1268 ἢ. 6 ΥΘΔΟΓΒ 88 ΡοΒ- 
δοβϑίης ποί ἃ 8108}} ἄθρτοο οὗ Ομ ἰβιΐίδη Καον]οᾶρο 
δηἃ ΔΌ1 1 γ, δπα ἐι0 τ ΣΙ ΟΠ 5 ἴῃ αὐ οβίϊοι 88 ἰα Κη 
ἴοΥ ατδιηϊοὰ κυοὶ ἃ ἀορστοθ οὗ Ομ τ βίϊδη οὐ] ΓΟ. 
6 6 ΤΩΏΔῪ ἱμογοίοσο ἐπί κ οὗ (μ6 ΕΡ᾽8.16 δῃὰ 
186 ο5ρΡ61, γὸ σϑῃημοὶ 880 ΜῈ ΕΡτγαγαὰ ὑπαὺ ἰμ6 
Θοδρ6ὶ 18 ὙΒβοϊοβοῖὴθ δῃὰ ρὶθδαβϑδηὶ ἰοοὰ ζῸΣ {86 
ἱμεἰ6 οπεὲ (παιδία), Ὀυΐ (μὲ [8:9 ἘΡ΄8116 σδὰ ὈῸ υῃ- 
ἀεγβίοοὰ ὮΥ 8δἀυ}]8Β ΟὨΪΥ. ΝΟΥ δῷ Ὀδοῃ Ἰαϊὰ 
ἄτῃ δὴ ἱπωροσίϑηϊ δπὰ βῦσχο ζουππάδίϊου [ῸὉ ἴ86 
βαυθοαποηὺ περ δηὰ ὀχ οσίδιϊ δ (μα  Π 0 Ὁ, 
8. Βομιϊὰ, Ερίβοορίυβ, Βοϑημοὶ, 1,ἴϊοϊεο, ἀ6 Ὑοἰΐα, 
Ὀυδιογάϊοοκ, 4].)}: Υόοι μᾶὺθ χϑοοΐνοα πὰ 8ο- 
χαϊγοὰ βὸ τοιοῖ, δη βδυοοθοάρα 80 νγρ]], (αὶ γου 
οὐζὺ ἰο ῬΤΟΖΓΙΟΒ8, δη ποὶ (0 τοϊσοργδαο! Υὕὔου 
δίδπὰ ἱπ 116-61 ον} τὶ αοἀ---αἀο ποὶ ἀϊΐ8- 
δ0ο͵]γο ἐπ] 

Τὴε τατπΐησ. Ἐπ. 1δα. ὥονθ ποῖ ἴδ9 
Ψψοχ]ᾶ, οὶῖδοσ 86 τίη ἴῃ ἴ86 νὑγοσ]ᾶ. 
186 οοττοσὶ ὀχροβί(ϊοι οὗ {6 8010 ἀοροπα 8 οἢ 
(86 τιοδΐπρ οὗ ὁ κόσμος, ὙΔῖΟἢ Βὶ μη 1898 δοοοτά- 
ἴῃς ἰο ϑυϊάδ8: εὐπρέπειαν, τὸ πᾶν, τάξιν, τὸ πλῆθος, 
ΟΣ δοοογάϊηρς ἰο Ηοϑγοῖυδβ: κάλλος δπὰ ἰμθῃ (86 
Ὀοδυϊι] ΤΑ Ὀτὶο οὗ {μ6 τίου ἃ] ἈΠΊΎΘΣΒΘ. ὁ“ μέηι 
κόσμον τοὶ ποπηπδ ογπαπιεηϊ ἀρρεϊαυογμη!, εἰ 
ποὲ ἃα ρμεγζεοία αδεοϊιίαχωε εἰεσαπίϊα πιμιπάμπι᾽" 
(ΡΙἰπἰὰ8, Α΄. ΔΝ. 2,8). ΤᾺΘΙΧΧ ἀο ποί αρρὶν ἐλά 
τοοτά κόσμος, δἰτίοἰἷν ἰαζεη, ἰο ἴμ6 απίνογβο. ἴῃ {116 
Νον Τεδίδιιοπύ τὸ ἥπα ἰΐ ιϑοὰ ἴῃ 411 {8686 
Β0ηὴ566, 1 οί. ἱ. 8---εὑπρέπεια, τάξις; Δοὶδ χΥ]!. 
24. 2ηο. χχὶ. 2ὅ : χυϊἱ. δ: Μαίί!ι. χχὶΐν. 2]: Βου. 
ΧΙ, 8; χυΐ!, 8-:- τὸ πᾶν, δὰ ΘΒρθ οί} ]ν ὉΥ Ζοΐιη ἴῃ 
(6 αο58Ρ6] οἷ. 1. 9; χὶ, 9; χὶΐ. 19; χυὶϊ. 86; 
1 7πο. ἱϊ. 2. ἰν. 1. 8. 9. 14.--ἰλὸ ογοδίϊου οὗ (Π9 
εδσί ἢ, 68ρ6οἷ4}}γ οὗ ("6 πογ]ὰ οὗ ϑδη (Ὀ βιον- 
ἀϊοοἰκ) τὸ π' . Νον (86 αἰδόσομοθ Ὀούνγθθῃ 
οὗτος ὁ κόσμος--ετὰ κάτω διὰ τὰ ὄὅνω (πο. Υἱΐὶ. 28), 
ΜΆΘΩ ἷ8 δ {86 δβαιηθ ἰΐτηθ (9 ορροβίίο οὗ Ὀοίδ, 
ἸΩΔΚ68 κόσμος ἰοὸ ἀδποὶθ ἐμ ψ 016 Κη σάοῃι οὗ βίη 
διὰ ἀραίῃ, ἱπίτηΐϊοαὶ ἰο Οοά, ππᾶος ϑαίδη ἰΐ8 
Ῥτίῃοο, δῃη ἃ τθογο δε ου]ΥἾΥ (μΠ6 που] οὗὁὨ Δ 
85 8.16 ΔΎΔΥ δηα οδβίσαηροα ἔγοστα ἀοἂ (πο. χὶϊ. 
81; χὶν. 80; χτὶ. 11, 1 πο. ἱν. 4: τ. 19; 2 ὅοσ. 
ἷν. 4; ΒΡΆὮ. νἱ. 11, 8ᾳ.). Βαυΐ 411 {18 τὶ πουΐ [86 
ἰδϊηίοδὲ ἰΣλο9 οὗ ἀπε] στὰ. ΕοΥ {δ κόσμος, 88 οτὶ- 
ΕἰΠΑΙΥ ογοαιοὰ ὈΥ Οοα, γγὰ8 γοσν οοὰ (οἴ. ὅ θη. 
ἷ. 81, τῖι} σ1ο. ἱ. 8, 10), θαὶ Ὀδόδιμθ 601] δπὰ ἐ8 
186 ΟὈ͵οοὲ οὗὨ τοἀοοιίηρ ἴον (950. 111. 16; 1 πο. 
ϊ, 2; ἱν, 14), 8ο ἐμαὶ ἐμ9 οἰ άσοι οὗὨ ἰμ9 που]ά 
Ὀοοοῦο ἰμ0 ΟὨΠ]άγοη οὗὨ αοά ἰπ ἐμοῖν ἔδιι ἢ ἴῃ 
ΟἸσῖδὲ δὰ Ηἴβ Ῥοσὰ (πο. ἱ. 12; χὶϊΐ. 46-δ0) ; 
δεγθ ἴβ ἊΝ ἸΏΔη ὙΠ0Ὸ ἷ8 ποί σβί ὈΟση δ 68λ οὗ (ἢ 

ἤοΒῃ, δπὰ γοὺ ὈΟΤΏ Βρὶσὶν οὐὗἩἨ ὑδθ Βρ᾿ τ ΤΥ ποῖ 
8ηα ΒΒου]ὰ ποΐ Ὀθοοσῃο ἰἰιο οὨΣ]α οὗ ἀοἂ (98ο. 11}. 
6; 1 9ηο. 1}. 9, 14),-ἰἶ ον 6 δυχη-ἰοί8] οὗ (μὲ 
ΘΑΣΓΕΪΥ Κιηχάοιμ οὗ 67]] 18 δ᾽ ἐγ δίοΥ ΔΡΡ]ἰθὰ ἴῃ 
ἃ τεαὶ Β6η8Β6 ἴ0 ἐ8:6 ΘΑΥ ΕΪΥ ΒΡΊΘΙΘ ἰῃ ΖΘΏΘΓΔΙ, δηὰ 
ἴῃ ἃ ρεγδοηαΐ βθη86 ἴο 86 νογϊὰ οὗἉ σιδῃ, βἰηξαὶ, 
δηὰ δοϊάϊηρ ἰπ βίῃ; δηὰ ἰμθ80 {ὑπὸ ΘοΟποορίζοῃβ 
γα ΠΥ δπα ΘΑΒὲ}Υ ὈΪΔΥῪ ἰ}9 ὁμ6 ἰπίο {86 οἰμοΓ. 
ΤῊΘ ῥσγοβοπῦ ραββᾶρο χη υδὶ Ὀ6 Ἰηὐθγργοίθα ὈΥ (ἢ9 
ἐδι8 ἰοφυεπαϊ ουττοηΐ ἴῃ ὑπο Ν, Τ΄., δπὰ νὰ χυδὶ 
ἼΔῪ ἀοπῃ ἐμ συ] ἐμαὶ κόσμος ὈΘδΤΒ (δ ΒΔΙγ9 
ταθδηΐηρ ἴῃ 811 {π6 (ΠΥΘΘ ὙΘΙΒΘΒ, 80 ἰπἰἰτιδύοὶν 
οοπποοίοα ἱορμεοίμον᾽ (Ὀ βιοτάϊθοκ). Ἦ9 οδηηοί 
ΒΥ τἱΐὰ 6 [κα ρὶἀθ ““ οπιπίδιι ἀΐδοα πιοά"" (ἃ, 6. 
{πγο0 αἰ δογουῦ τϑϑηΐη 8: “1. λοηιηο8 πιωπαάαπὲ, ἱπ 
λὲδ ὑγοργὶδ εϑέ οοπομριδοεηζία; 2. οτδὲί εμδίωπατγίε, ἐπ 
λοα πιμπᾶο Ῥγοργίδ εἰ 7ογιπαϊεῦ ποῖ ὁδὲ οοποωρὶδ- 
σεηΐα; δεα ἐπ ἐ0 ἐδ8ὲ οοπομρίδεοηίία πιαίεγίαϊἑε, ἱ, 6. 
οὐγεοίμπι σοπομρίδοϊδιϊο: 8. δα τιυπάσπα υἱία υεῖ 
οοποιρίδοεπίϊα πὶ σέπ 676) : οπιπίδιδ ἢΐδοο τηραΐδ ταῦῃ- 
ἀὰ8 λὲς αὐοὶρὲ »οίοδί εἰ “Ψολαπηεδ πῶπο αα ὠπῶπι, 
πμης αὐ αἰϊεγυηι τοδρίοϊί ; Ἰαᾶϊῦ ἐπι ἐπ ὑοῦ 6 πιῆ" 
ἄἀμ8.᾽᾽ Ῥοΐηίβ οὗἩ βυρροσὶ πθοοϑβδσΥ ἰὸ ἰλ6 χὶκὰὶ 
Θχρ᾽ δηδίϊοῃ οὗ ΟἿΣ Ῥδβϑδρθ δγΘ ἰμ 080: κόσμος 18 
{86 ορροβίϊο οὗ αοά, ἰξ 18 ἃ Ὑ10160 σοπδβί βίϊῃρ οὗἉ 
γαυίουϑ ρασίβ δῃα ΤΩ ΙΔ ΌΘΓΒ, 1ὑ 18 οϑϑὲϊν [89 οὈ͵θοὶ 
οὗ Ἰονὸ: ἰΐ 88 ἃ 11ζ8, Ὀαὺὶ 180 Κ8 ΡΟΣΙΏΒΏΘΠΟΘ δηὰ 
οηἀυγαηοο, θηοο ᾿ξ ἰ8 ον ἀθηι ἐμ6 ΘΑΥΒ]Υ 
ΒΡΏΘΓΟ οἵ 110, ΘΒρθο18}}γ 858 ]16ὰ ψἱτ {86 πνοτ]ὰ 
οὗ Ὡδη 8π4 ορροβίης αἀοά, 1080 γεαΐ δἰὰθ οὔθ 
Δἰ(οσδίοΒ ΟΥὁ ΘΟΒΟΌΣΒ τι ἐΐθ ρεγδοπαΐ βδἰὰ0: 8δ8 
ΔΡΡΙἰοὰ ἰο ἐμῖπαβ, γὸ δδνο ἰο0 (μηἸς ποὶ 80 χηθ08 
οὕ ἰσϑϑβ, δον θγβ, το 818 δηἀ ΒΔ Υ5 88 οὗ Ὑδδύ- 
ΘΥ͂ΘΡ ΤΌΤΙΩΒ ρματὺ οὗ δηὰ οομβίϊίϊ 98 86 ποσὶ οὗ 
Ἰη8ῃ, Β1Οἢ 88 ΣΒῈΚ ΟΥ ΙΕ Υ, ῬΟΒδΘΒδί οἢ8 δὰ μὶ ἐδ 
οὗ [80 χηἱπὰ δπὰ οὗ (86 ὈΟΔΥ δηῃὰ βυο ᾿κ6. Οοη- 
ΒΟαΌΘΕΟΙΥ (λ6 κόσμος τηυϑὺ ποί Ὀ6 ἰδίῃ 88 ἰδ9 
δυχη-ἰοἰΔ] οὗ ἰσχαπβίθηϊς ογθαί 08 88 ΖΔΣ 85 {δ 00 
8ΔΙΘ πϑίυσαὶ ὑμπίηρβ 88 1, οἰκο (βυτ-ἰοἰ8] οὗ 4}} 
ΒΘΏΒΌΟΙΠΒ χηδηἰ οί δι 0η5, Θχοϊέϊῃ; δοηδυουϑ ἢ]608- 
ΒΌΣ6), ὙΠ} όσα ἯΘ τηυδὺ σϑηὶς, 49 ἤοιίο, ΒτεοΚ- 
ΘΓ, ΟΥ 7. δηρο (ἐνδίοπια ἰοἰΐμα πιωπα), ΝΘΆΒΘΡ 
(186 νου] δπὰ σου] ]ν ἐπ Ἂν δηὰ ΟΙΟΣΒ 60}- 
ϑίσιιο {μ6 γογσᾷ. Βαΐ Θ408}1γ οὐ͵θοί 00 8}16 ἰδ (89 
ἱπιογρσοίδιϊοη 16} τη ῖκο8 κόσμοςΞεειιθ 601] ἰη- 
Βογίηρς ἴῃ (86 ψοσ], 88 ρίνοῃ Ὀγ αἀτοοῖς δα ΠΟΥ 
(ἡ κοσμικὴ φιληδονία καὶ διά χυσις), ἸψαϊμοΣ (τὶ 9 
νον, ἡ. 6. ἀπροά]ἶηο88 1.861}, Βυτηδη ῬΘΒΒΙῸΠΒ 
δοοοσάΐϊηρ ἰο 6 ΤΩΔ} ἀ0688 ποὶί τἰ ΒΟΥ ἀ80 (86 
ογϑϑίασο), Οδινίῃ (οπιπ6 σέπὼδ οοττωρί οηδ εἰ πβαΐο- 
σαι οπιπίωπι αὐψδϑωπηι), ΜΟΥῸΒ (πιαΐμπι πιοτα 6) βθτα- 
ἴον (υμἰφαία οοπδιείμάο λοπιήιμηι, γ68 ΟΥ̓ΡΟΥΘα8 μηΐο8 
ἀφρείοπέϊωπι), Ἑτάταβηῃ (ἐοέμδ οοπιρίοχωδ εἰ ἀπιδίξια 
πιαϊ), Ευχασαὰ (τὰ ἐν τῷ κόσμῳτεεκὶ πὰ οὗ βἰπέαυ] 
Ἰἱνίης, (8 ἱπἰεῖπρ δηὰ ἀθίθθϑθοῦ [6. 7. οσογοίουϑ- 
688, ΘΙΩΌΙ οι, Βοηδιδ)}ἱὶν.---Μ.}). μαϑ}γ, τ 
ταυδὲ ποὺ ᾿ἰπαΐέ {ῃ6 ΔρΡΡΙἰσδίϊοι οὗὨ κόσμος ἴο ““ ἐλδ 
λεαίλεη τοογἀ᾽" (Δῃ 6.9), “10 τηδ88 οὗ ὁσαϊ ΠΑΥΥ͂ 
ταθι ᾽᾿ (Οοουμπιθηΐυϑ: ὁ συρφετὸς ποὺ συνῴφυτός, 88. 
Βγδυπο δοτσοοὶβ Μ.}ὔ ὄχλος, ὃς οὗ τὴν τοῦ πατρὸς 
ἔχει ἀγάπην ἐν ἑαυτῷ ; Οδὶον.: λοπιῖπε8 ἀεὶ τοῦς 
λιρμδ πιιπαάϊ), “(86 πλοῦ Ρδτὲ οὗ τβϑη ̓ (τοί: 
λυπιαπωπι σέπωξ, δεσμημηι Ῥ ΥΊΘΙΩ ΤΑ, ΟΣΘΠ, σε ἐπ 
πιαϊὶδ αοἰϊοπίδιι8 υογδαίμτῚ), “10 ἰμδὺ ραγὶ οὔτδο πον]ὰ 
ΒΟ οοηϑιυἱοὰ ἰδθ δα 1 - ΟΠ γιβιϊδηβ᾽᾽" (ϑίοσσ, 
βοοίηυδ). Οὗ, Ὀύδιογαϊοοῖς δὰ Ηυΐμον αὐ ἴοο. 
" Ἰδιο» αἰτίης 811 (6 ρμδβϑαβᾷοβ οἰἰϑὰ Ὦγ 
ΤϑυΠ9.---Μ.].---ΝοΥν Ὑ 8110 δοῖη, δοοογάϊπρ ἰο, 

(9 ᾿ογὰ, υὑγχοθ Ἰονο, ποὺ βίδηαϊηρ 620. ἐἰϊ. 
16: οὕτως ἠγάπησεν ὁ ϑεὸς τὸν κόσμον ᾿νὸ ΒΔΥΒ ΟΥΘ᾽ 



ΤΗΕ ΕἸΒΕΤ ἘΡΙΒΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 570ΗΝ.. 

μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον. Τμογο ἴα ἃ αἰδογοσοο, ἱ 
ἰδὸ [οτὰ οὖἷἦν ϑαγίουῦ δηὰ Βοάδοιηδσ, ΠΟ ἷδβ 
δΔΌοΥΘ 86 τόσ], ἸΟΥΘ5, Οὗ ἰ τγγχῊ Ἰοῦθ ἵμπαὺ ἀγὸ οἵ 
ἐδ πουῦϊά, ποοάϊηρ δβαϊγδίϊου, δ που ἢ Βα 1 ν 8 0]6. 
ΤΟΊΟΥΟΘ ἰδ (0 ΒΌΓΓΟΠΟΟΣ Οποδοῖῦ; αοα βυγγοη 6 γ8 
ἩΪΐπ56 7 ἰπ ογάον ἰ0 Βα ῦθ, ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩ6 δηα ρ]ἹΟΣΙΥ ; 
6 ογοϑίυσγο δῇ ΟἿΪΥ͂ ΒΌΓΓΟΠΟΣ ἰἰβ0} 7 ἴὸ (6 
που] ἰο Ὀ6 τχυϊποᾶ, 5νορὺ δ᾽οτρ δηὰ οαγγίϑα οἱ. 
ΤῊΟ ογοδίυσο ἰ8 ζοσ ὈϊΪἀἄθῃ (0 ΘΠΙΟΡ ἰπίο ἱπίϊπιδίθ 
δηὰ γἱὶδ)] σομμυπίοη, ΟΥ οπίϊΐτο 11{6- 10] ΟὙὙΒΏΡ 
τ (Π80 δρόσο οὗ Βαμπηδηὶϊ ποῖ 88 741168 
ΔΎΔΥ ἴγοια ἀοά, ΤῸ βδνίουῦ ἀοοθ5 ἰξ ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΡ 
ἴο δαγο ὕγοπι ἰΐ {8056 ὙΠῸ βυ 8 Ὁ ὑπο βο γ68 ἰο ὉΘ 
δοϊχϑὰ. ὉῪ Ηϊῃ.--- Μηδέξξεδωξ ποί ευέπ, ΟΥ πο, ποί 
ευεπη. Τμ6 ΑΡοβί]ΐθ σΟμΒΘΑΌΘΏΥ ἀγαΒ 8 ΒΡ 
ἀϊδβιϊποίίοα Ὀοίνοθη τὸν κόσμον δὰ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, 
80 τοὶ οὐ ἰδ 6 ζΘΠΘΓΔΙ, δηὰ (6 Ῥδυ Ιου]. οΥ 
(89 βροοὶδο. Υου 8.6 ποὺ ϑυύϑῃ (0 Ἰουθ ἃ ραγίϊου- 
ων, ἃ δροϑοΐϊῆο ρασγὶ οὗἩ {ποθ κόσμος ; 016 ΠΔῪ ὈΘ 
ἰαδβεϊπδιοὰ ὉΥ ὑδὶκ (δἰ πρ, ΔΈΟΙ ΒΟΥ ὈΥ {Πδὶ, ἰἱ 48]} 
διιουπὶδθ ἰοὸ (86 βδῖθ: ἐμὸ ἴογο οὗ ἰδ του]ὰ 18 
{679 στ οτὸ γοὸ πὰ [80 Ἰοτοὸ οὗ 86 Ῥαυ του Γ ΟΥ̓ 
οὗ ομθ ρῬαγίΐουϊδν ἴῃ ἰμ6 ποτ], ὈῸ 10 (πΠ0 ροϊὰ οἵ 
ἐδὸ αν, το 8 Εἰ ΚΑΙ υδ]υθα διηοηρ Τ6Π, ΟΥ̓ 
Βυδη τϊδαάοια, ΟΥ Βοποὺν ὙΪΓΕ ΤΙ 6Ώ, ΟΥ ΡῬΟΨΟΥ 
διηὰ ἀοπιϊηΐοῃ, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ πη 06Π06 οὗ 8 1685 ἀο,Γ60 
διὰ ἱπ ἃ ᾿ἰπι δὰ Βρ[1670.---ΤῊ 15 ταυηϊηρ '8. οὔ- 
υἱοῦ δὴν δἀ ἀνοββοὰ ἴἰο δ]}, (0 πατέρες δὰ νεανίσκοι. 
““Οπηϊδια ἧμο σεπεγαϊί(εγ δοοίοϑίδ ἠὲϊίἰδ δογιδι(᾽" 
Βοάθ). [Ι͂ ἰβ ποὺ βαϊἃ ἰὸ ἐλα ελίάγεπ ΟὨΪΥ͂ 
μων, ἴον παιδία ἃ τεκνία ἀδῃοίθ (86 
ἢ 010 Θδυχοῖ (806 ΔΌΟΥΘ); ΠΟΡ ἰο {Π6 ψομη 5 πέπ 
οὨΪγ (Βοηκοὶ, βαπᾶοσ, Β68860), δ βου ἰΐ 70]- 
Ἰονα ἴμ6 ἰδδί δά ἀγοϑα. 186 ποχί γογ80, τ ἢ 18 
ῬυχΣοΟΙΥ μοηογαὶ, 885 Ἧ76]} 85 (86 ἱτπηροτί οὗ ἐπὶ δ ὺῃ- 
πᾷ, τϑαυΐγο 5 ἴο υπδογβίδηα ᾿ὑ 85 δοίης υπΐνοῦ- 
88] ἰπ 15 ΔΡΡΙΙοδίΐομ, 

Τῆδ τοαδοης. τυ. 1δὸ--17. 
Εϊγεί τοαδοη, τυ. 1δὸ, 16. ΤΥ ΒΥ ΟἹ ͵]ονο ἴ86 

Ὑγοιϊᾶ, ἴμδο 1ονθ οὗ ἴ80 Ε'δῖδοσ ἰδ οὶ ἰπ 
Ἀ1:1.--- ὕπωπι σον ὅμ08 ἰαπὶ δἰδὲ σἀὐϑεγδατγίοδ αἸΟΥ̓οδ 
ποη οαρί(." (Βοά6) ““Οοπίγανία ποη δυπί δἰπιμρὲ᾽" 
(Βοη 61). ϑῬ1ποϑ ὁ κόσμος ἰ6 86 οὈ͵θοὶ οὗ ἸοΥΘ, 
δβίποο 86 Αροβίϊα ἰ8 σοποοσποά τὶΐὰ (μ6 Ἰονϑ οἴ 
π0 νονϊὰ δηὰ ἰμὸ μιϑατὶ οὗ δὴ ἩἘ1ΘὮ 1Ο0Υ68, 
ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἷ8 οὗ δοῦγΒθ ΟΡ ΙοΟΥΘ οὗ (μ9 
Ἑαίΐδμον; (ῸΣ (δ Ἰοτὸ οἵὗἩ ἰδὸ Εδίθον ἰἱ8 ποί ἱποοιὰ- 

1016 τὶ (πὸ Ἰονο οΥ̓͂ ἰμλο που]ὰ (πο. 1. 16). 
0566 ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἀοποίοθ8 ὨΘΙΓΠΟΡ ““ απΊῸΡ 

ῬΡαιγὶ ἐγσα 406 εἰ Πιἰξα ἐς εὐσα Ῥαίγεηι᾽" (Βοῃ6]), 
ΠΟῸΡ “{80]οΟΥο οὗ αοἀ ἰονεαγὰ ν᾽ (Μυίΐίμον 1]., 
Ο4]0γ.), ποῦ ὑπὸ ““οαγίίας συαπι Ῥαίεν ρμγεβογίδί 
(βοοΐμυ8). ἮΘ μαῦθ ποσθ {μὸ βδῖηθ δῃ {Π6818 
νοῦ 18 ποϊθὰ ἱπ Μαείί. νἱ. 24: ϑεῷ καὶ μαμωνᾷ 
δουλεύειν, Βοαι. Υἱϊὶ, ὅ (σάρξ διὰ πνεῦμα), ν. 7 
φρόνημα τῆς σαρκός ἔχθρα εἰς ϑεόν): 2 Οον. νἱ. 1ὅ 
χριστός ἀπὰ Βελίαρ), 88. ἵν. 4 (ἡ φιλία τοῦ κόσ- 
μον ἔχθρα τοῦ ϑεοῦ διὰ ἴῃ ἰμΐ6 ΕΡίδ8116 οἷν, '. ὃ (φῶς 
δηὰ σκοτία). Τὴ 8 (ἢ0 τϑδβϑοὴ οὗ ἔδπο ψδυπῖηρ 
δξδίϊηδί (16 Ἰοτο οὗ {μ6 ποῦ]ὰ; {9 Ἰονθ οὗἉ (}9 
πον]ὰ 186 ἱῃσοιαρδίῖ]6 τὶ [86 Ἰονο οὗ αοά, 88 
ουῦ ΕΔίθ6 5; ἐπ Ἰουο οὗ τ᾽106 του] οδπποὶ σομβὶδί 
αὶ ὑπὸ βοηδῖὶρ οὗ θΘοὰ. [τὶ διϊδηβ ἅτὸ [89 
εὐ άγεη οἵ αοἄ, Θοἀἂ ἰδ (ποῖν  αίλον ; ὑπεὶν τοσδ- 
ἐΐοι 8 ἰο Ἰονο ὑμοὶν Σαΐλον, ποὶ ἰο Ἰογὸ (πὸ τον]ά. 
--Μ.]. Τὶ 15 ὀχ! ο ΠΥ Ὁτουρπὶ οὐ ἴῃ 
γε. 16. Βθοδῦδο 611 (Βαῖ [6 ἰῃ [86 ὑγοΣ]ᾶ, 

ἴ8ο ἴθδἱ οὗ ἴΠ0 ἤοδβ δηῃᾶ ἴδπ6 πδῖ οἵ ἴ86 
6γδ05 βηᾶ ἴδ86 ὑχἱἅθ οὗ Ἰ1έο, 15. ποῖ οὗ ἴ86 
Ῥαῖδοσ, Ὀσϊ ἰα οὗ ἴ89 νψοσϊᾶ. Το οοῃποοίζου 

οΥ̓͂ (μ15 γϑσβα πῖΐῃ ἐπ6 οὯθ Ῥγϑοϑϊημς ὮΥ ὁτιξεδθ. 
οαϊιδέ, δοΙα 0618 υ8 ἴ0 ΘΙ ρΡ85110 πᾶν; ἴογ, ὈθΟΔΌ84 
{80 γ0 15 ποίλίπ ἴῃ ἴπΠὸ ποῦ], {}λ6 κόσμος, ἩΔλοὶ 8 
οὔ ἰιὸ Εδίμοσ, 6 Ἰοτο οὗ (λ6 νου] ἰδ ἰλοτὶν ἰη- 
οοιρϑίὶ Ὁ] 6 ψ ἢ 186 Ἰονο᾽ οὗἁὨ ἰδ Βδίδον.--- Πὰν τὸ 
ἐν τῷ κόσμῳ 18 οἱ ον ποὶ ἰἀθηίοδὶ τὴ τὰ ἐν 
τῷ κόσμῳ (ν. 158); {πὸ Κ΄πρυον ἀδποίοβ (δ ἰσδῃ- 
βἰ(ΐοη ὕγοτι ὑπ ραν σαν ἴἰο {86 υπὶΐ : τὶ ἰδ ἴῃ 
(16 πογὶ ἃ 18 σοποοϊγϑα 68 8 016, ἃ ᾿οὐἰ Δ} 1 {Υ̓ θο 1» 
Ργομβοπάϊηρς (μ6 ραγίϊσα]δΡ; Βαποθ (0 τοίθγοῃοθ 
ἰδ ποὶ ἕο οὐϊεοίς οπῖν, 88 8}} (Βοβὸ πιδἰηἰδίη Μ8Ὸ 
8 ΚΟ ἰΐ ἰάθη ο81 τὶ τά ἐν τῷ κόσμῳ (ΔΙ ἐΒουκὶι 
ἘΌΓΑγα᾿ 8 ὀχροβὶ ἰΐοη σΟΥγΘΟΥ δάνοσὶ ἰὸ μδγίίου- 
ἴδ ΤΌΤΊῚΒ οὗἩ ἀοΙηθδθουγ, πὰ ὈὔδιοτἶθοκΚ δρεδκ5 
ΟΥ̓ 8 ““ἰγβηβίογπιδίίοη οὗἩ {ἰμ6 οοποορίΐου οἵ ἰδ0 
ΟὈ͵οοὶβ οὗἩἨ {86 Ἰονο οὗ (86 τνοτϊὰ ἱπίο {80 ΘΟΠ6Ρ- 
(ἰοῃ οὗὉἨ βιιθδ᾽θοιγο Ἰουο ἰἰβοὶῦ δὰ 118 δββεηι δὶ 
τηοἀ68 οὗ ΓΟργοϑϑηϊδίϊομ"᾽); 5811}} 1658 ἰ0 ρέγεον 
(““οπιπεδ ππυπαϊ ἀἰεοίοτεδ ποα δαδοπί πἰεὶ οοποιρὼ" 
δεπίϊαηι᾽ Βοά6); Ὀὰυν 828 ΗἨυΐΒΟΣ ΘΧΟΘΙ]ΘΏΙΥ Ρα( 
ἰδ: 4411 8δὺ τ] οοπϑί 188 [86 δα ρπίδηςο, 
ὦ. 6. (86 Θδβθῆ00 οὗ ἰμθ κόσμος, 18 ἱητγαγὰ [1{6, 
ὙΪΘὮ δηϊτηδίοβ 1ἰ.᾽) ΤῸ βρροπί(ἴοι ἰπάϊσαίοα 
(16 παίυτο οὗ πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, δηὰ 5Π 5 ΜΟΥ͂ 
γὙὸ 8ΧΘ (ο ἰδἶκο, δπὰ Ὑπδὶ ἰβ 86 ἔσο ἱπιροτὶ οἵ 
{1680 τγογκ. Τὸ δρροβί(ου ἢ85 ΟὈΥΟΌΒΙΥ τὸ- 
δρϑοὺ ἰο 116-869 11 0}8 ἴπ ἐδ6 νγοτ]ὰ οὗἉ 1288; 
89 ποῖα, ὑπ 6 θὰπὶ δηὰ βυϊθϑίδησο, ἐμ (οἰΔ {γ οὗ 
086 [16-τηδη 65 δίϊοη5 ἰῃ ἐπ Ὗαοὐἀ-ζογϑακεη 
γον] οὗἁἨ τηϑῃ, ἰβ ποί οἵ αοά, Ὀυὶ υῇ]ίδοαυί, δοὰ 
ορροβοὰ ἰο αοά. [π ἀθδϊ ηνς τὶϊ (86 αἰ ΠΥ 
οοῃποοίρα τὶν ὑπὸ οχροβί(οπ οὗ {110 ΔΡΡΟΒΙΕ0Ε: 
ἡ ἐπιϑυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιϑυμία τῶν ὀφθαλμῶν 
καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, Ὑ8 ἈδΔΥΘ ἴο ΤΘΙΔΘΙΙΡΕΓ 
(μαὲ 411} 086 ἰπγϑθ οἰδυθ68 τησϑὲ 6 ἐδίκϑῃ 88 οοῦϊ- 
ἀϊπδίθά, δηὰ ἐμαὶ ὑ89 ἀδηϊ το πυδὲ 6 οοποίτιοὰ 
ΔἸκο ἴῃ 8}} ἰἴγοθ οαβϑοβ. Τ7}|0 ὑδγοθ 146088 δ7Ὸ 
Ῥἰδοοὰ ἴῃ Ἰυχίδροβί οη ὈγΥ καί. οποο Ὀὔβιες- 
αἰδοῖ οὐτα ἴῃ πηρκίηρ ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς (8 
Ῥυϊποῖραὶ 1468 σογοσηῃίης ἐπιθυμία τῶν ὦ 
δια ἀλοζονεία τοῦ βίου Γ 118 18 σοπβγπιοὰ ὈΥ (6 
ΟΧΡδηδίϊου οὗ ἰδ βορδγαίθ ἰάθαϑ. ἴω ἐπιθυμί 
τῶν ὀφθαλμῶν νὰ ΒαγΥΘ6 οΥἱἀθηίγ [86 ἀφαΐῖνο οὔἴδο 
δ ͵οοὶ; ἰδ οδημοὶ τοϑῃ: ἰυδὶ δῖον [86 6γ68. 
Ἧι Βδγθ ἐμογοΐοσο ἰ8 86 {ἶπι965 ἔπ Θϑμ Εγνθ οἵ (89 
Β ͵᾽οοι. [πη ἐπιθυμία τῆς σαρκός ὑμ6 αἀοπλῖτνα οἵ 
86 δι ͵7θοὺ ἰ8 διηδιίοζοιβ ἰὸ ἴθ ἰάϑϑα: ἡ σὰρξ 
ἐπιθυμεὶ (64]. ν. 17), δπὰ ἰο ἐμ ἰοδὶ 
υϑᾶρο οὗἩ 186 Ν. Τ., τότ, νεῖ ἢ πιὸ ὀχοορίϊοα οὗ 
2 Ῥοὶ. ἰἰ. 10, (Ὡς Θοεἰεῖνο δοπηοοίθά τὴ ἐπιϑυμία 
ΔΙΑ ἀθποίθβ {80 βυ͵οοί; Ὀαΐ σάρξ ἀθποίοδ 
ΠΙΟΤῸ γδὺ ἰΐ δἰ σοΐβοβ δἰβούνμοτο, 6. σ. ἴῃ ἘΡΒ. ἱὶ. 
8 (ἐπιϑυμίαι τῆς σαρκὸς) 1 Ῥοί, 1. 11 (αἱ σαρκικαὶ 
ἐπιϑυμίαι), ἀπ ἀοδῖγο, ἐδ Ἰυδὲ οὗὁἩ πο δ68ιι, 88 
ϑαξκοβίθα ὈΥ {μ0 δι μοβὶβ οὗ πνεύματι ἄγεσθαι, 
ἐν πνεύματι περιπατεῖν. 1 ἰπυϊδίϊονα Κα (δ ο89 οἵ 
Αὐγαυϑιϊπθ {“ ἀεεϊἀεγίωπι ἐαγωτι τόγα συ ρεγίίποσι 
αα εαγπεπὶ, δίσμΐ οἴδιιδ εἰ οοποιδίίιια εἰ οἱείετα Αυμ!- 
πιοά), ατοίαβ, Βουτηχαγίοη- συβία, βδπάοσ δοὰ 
Β68386 7, ἯΒΟ δργοθ τὶ Ηἷπι, ΟΣ {πο56 οἵὨ Βγῦοϊ- 
ΠΟΥ, ὙΠΟ δβυρχοβδίβ “ΟΔΥΏΔῚ ἴπαϑὲ ἴῃ δὸ δσίοί 
8686,᾽ Βοηροὶ (““ ἐα σμΐδιιξ Ῥαφουπίω ϑεῆσις φιὶ αν" 
»εϊαπίων Ποῖ: σιρίι8 οἰ ἰασίμα,) ΟΣ Ἶ Δ 0 οὐκωνὸ 
Εἰπᾶ οὗἩ {πὸ Ἰυβὶ οὗἨ ϑῃϊογπιθος᾽) δηὰ 
(᾿“βοχυδὶ ϑηϊογιμοηίδ᾽᾽)-τῶτο ποὲ ἱπ διτοοεαὶ 
ἢ {80 σοηΐοχὶ πα ΙΏΟΤΘ ΟΥ 1658 ΔΥΓΌΙΓΓΔΙΥ. 
ΟὨΪΥ ἰδ Ιἰπιϊξαὐΐοη τοααϊγθὰ γ {86 οοδτάϊπαιοὰ 
ἐπιθυμία τῶν ὃν ἰ8 ᾿αβά Δαδ]ο; Βαϊ οτϑὰ (δι. 
ἴθ 8 ἐπιϑυμία, δῃὰ 8Δ8 δυοὶλ Θαυ Δ] (ὁ [86 Τοττηοῦ, γοί 
ποὺ τῆς σαρκὸς, Ὀὰὶ τῶν ὀφθαλμῶν. Τμῖδ ἐπεϑνεία 
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τησδὲ ποὺ Ὀ6 βυρογαϊπαίθα ἰο ἐμ {ὈγπιοΥ (88 18 
ἄοπο ὮΥ 1,ἴλοϊθ, ἀ6 ἢ οἰΐθ διὰ Ὀἰδιογαϊθοκ), Ὀυΐ 
ἐϊ ἰΒ οοὔτἀϊπειοα τῖδὰ 1. ΝΟΣ πιυϑὶ {ῃΠ9 αἀθῃἑἶγο 
ὈῸ ἱδκόπ δύ οὔδθ β ) οί γ9}}7 δηᾶ ΟὈΪΘΟΙΥΘΙΥ: 
“89 Ἰυδὲ οὗ {π6 ΘΟΥ68, δηα αὐ (6 881ὴ0 ἔτη6 ἰδδί, 
ὙΠΟΥΘΙῺ 858 ἰδ 6 ΒοηυΒυΟυ5- ΟΣ] Ϊγ, {86 ΘΥ 68 ἀο] κί 
ἐδμοπιβοῖυθβ᾽" (Βεύάοκηου). Τὰ Ἰυδὶ οὗ 186 ΘΥ68 
.ὰ5 Ῥοβρϑοὺ ἐὸ βϑοΐῃρ, ΘΟμΒΘαΘΏΥ ἰμ6 [Ἰυι5ὲ ἰο 
866, δηᾷὰ ἰο 8060 ἐμαὺ ΜΜϊσὮ 18 (λ 9 οΟὈ͵)οοὺ οὗ βιιο ἢ 
Ἰυϑίέ. Ηθηδο Κ'ΡΟΠΟΣ ΟΧΡ ΔΙ ἢ3 ΟΟΥΤΘΟΙΥ: ὁ. 8]} 
δ πΥι] Ἰυδὶ νι ἰδ ἢ ΘΟΘ ΚΒ [ὉΓ ΘηἸοΥϑηΐ ἴῃ ἴΠ 6 ΥΘΥῪ 
βΒοοΐῃ,᾽" ὅδπὰ 80 ἀοοθ Ηυΐποσ: “ἰδ6 ἀοϑίγο οὗ 
δβεοΐϊηῃς ἰδαὺ ψπὶο ἢ} 18 ὈΠΒΘΟΙΪΝΥ, δηὰ (86 βίη] 
ἐταιϊδοαίϊίοη δῇοσγαθα ὈΥ̓͂ βοοῖϊηρ ἰἰ." Πθπορ ἱἰ 
γυυδὲὶ ποὺ Ὀ6 γοβίσϊοίοα ἰο ““οπιπὶδ σμεγοδίαϑ ἵπ ὅΡ80- 
ἰαουξὲς, ἐπ (λοαίτ Σ᾽ (Αὐρφυδβίϊπο, ΝΒ Θ6Υ):; ΠΟΥ 18 
ἦι δυϑδδοϊοηὶ ἰο Βα  ψὶτ ΟαἸνὶπ : “ ἐσπι ἐξδίιαϊΐποδοεῦ 
σερεείμε οοπιρτελοηπαϊί, σίαπι υαπίίαίεπι, ψιιδὲ ἱπ Ῥοπι- 
Ῥίε εἰ ἡιαπὲ δρίοπάογα .ἢ) ΝΟΣ ΙΩΔΥῪ ἰὺ ὈΘ 
τοΐοστοα 10} ΒΟοΠρ6] ἰο ““ἐα, φυέδιιδ ἑΒ ἐὩΩἾ ϑεηδιιδ 
ἱπυοείσαζοΐ, οοωδ δίυς οἶσιιδ, αὐαϊίμδ εἰ οἰασίιδ.᾽" 
ΝΟΡ πιυδὲὶ οχγϑποοιδ ἰάοα8 6 δα ἀρὰ ἰδογθίο, 80 
85 ἰο τδῖζο ἰἰ ἀσποὺθ 8 ἀθδβῖσο οὗ ροββϑββίοῃ δχοὶ θᾶ 
ΌΥ δὶρῃὶ (Β16Κ]}), οΥ βίγδαὶ ῃίοσί" πλεονεξία 
(μὸν, βοοίπυβ, ατοί 8, Του 05, Ἧ οὗ, Βδυμι- 
κατίοι-Οτιιδίυδ, Οονίδοι, 8]1.), ΟΥ ουθὰ ““89 
Ὑγ 8.016 ΒΡΒΟΓΙΘΟ οὗ ἰ86 ἀοδβῖγοβ οἵ 860] βῆ Π688, ΘΏΥΥ, 
οογθίουδβηοδβθ, μαίγοάα δηὰ σγούθημο᾽᾽ (Εὐταγά). 
Τὺ {86 Ἰυδὶ οὗ ἐμ οδῃ δηὰ ἰμ6 Ἰυδϑί οὗἉ ἰδθ 
ΕΥ̓ 68 810 ΔΥΌ ΓΑΥΪΥ αἰδιλη συ βῃδα ἔγοπι Θδο Οἴ ΠΟΥ 
ΟΓ Γδίμονρ οοπίουπαορά, β'πσθ {πὸ ΤΌΤΙΙΟΣ 18 ἰ8 Κ0 ἢ 
88 ΒΟΠΒΌΘΔΙΙΥ δα {πὸ Ἰδαίου 88 οουθίου 685, ΟΣ 
υἱοε υεγεα. ΤῸΘ ΘΥ68, ᾿Ἰπδίχυμηθηίβ οὗὨἨ ὑμ9 Β6Πη868, 
ΔΙῸ ῬΓΘΟΙΔΙ ΠΘΗΓΥ (16 τι ἰδίου ἢ ρ ΤΟΙ ὈΘΓΒ οὗἉ [δ 
Ἰ1ΐο οὗ ἰ8θ 8ο0] δηὰ (10 βρὶσῖῖ : Ποσὸ 18 ἤθϑβῃ, ὃὈ6- 
δοῦιθ ὑγδηθραγομὶ, ἩΒΘΥΘΟΌΥ βυττουπάϊηρσ οὈ͵θοίδ 
δηὰ τηδη τ οβίδιϊ 008 Ῥχοάσοο ἱτηρυοββίοηβ οα (Π0 
Ἰ1ῖδ οὗ 186 800}, δῃὰ ἰδ βοι]ὶ γοαυΐγοθ ἱπδὶρμί οὗ 
ἴθ. ΑΒ ἰδο Βοτὶρίυτο ἀΥΔῊ 8 8 αἰϑιϊποίΐοι Ὀ6- 
ἔπϑοι σ50Υ888 δηὰ {ἰ||ὸ ἤοττον οὗ ζγ855, δῃὰ ὑπάο᾽- 
διδβ ἐβογ (16 δο8ὴ δηὰ {μ0 ἼΟΥΥ οὗ 186 
βεδμ (1 Ρεί. 1. 24: σὰρξ ὡς χόρτος διῃᾳᾷ πᾶσα 
δόξα αὑτῆς ὡς ἄνθος χόρτου), διὰ ἰδ Ῥοϊηί8 Ὀθ- 
γομὰ (ἰδ9 ποδγοβί βρίιοτο οὗ ὁδ πὶ) 1[1{6 ἰο ὑπο 1176- 
ΒΡΏΟΘΣΟ οὗὨ ἰδ0 80], Β0 ἯΘ ΠΙΔΥ͂ αἰδιϊη κυ δὰ (80 
ἐπκιϑυμία τῆς σαρκός ὕτχοτα 86 ἐπιϑυμία τῶν ὀφϑαλ- 
μῶν ἴῃ δυσὶ ΤΊΒΠΠΟΥ ἰμδὺ (86 ΤΟΥΤΊΠΟΣ ἀοποίοθβ δὃ- 
Βοϊ]αΐο, ΡΌΓΟΙΥ ΒΟηΒ.0018 ἰδὲ, δὰ (80 Ἰαἰίος Ἰαδί 
τ ῖοΒ ᾿προυρ ἐδὸ ἰδ γα ἰδ ἐγ οὗ ἐμρ βοὰ], 
Ῥοϊπὶδ ἰο {μ0 δρ᾽ γἰϊ8] βρίιογο οὗ 16. 1ε ἰ8 ποίο- 
ΜΟΥ ἰμδὺ 88 Ῥοίθυ δι υ]οἷπβ {86 τοσὰβ (Υ. 26) 
“« τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ ϑεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα,᾽" 80 ΦοΠη 
Ἠ45 δἰπιοδί 1:6 Ἰἀοπίΐσ81 δααϊιοη: “΄ ὁ δὲ ποιῶν 
τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ μένει εὶς αἰῶνα.᾽" ἘΒροπορ ἱδο 
ΤΌΤΙΔΟΣ ἱποϊυ 468 81} [180 ἀθ51γ685 οὗ ροββϑβδίοῃ δηὰ 
Θηλογτασῃηί, οὗ δονοίου 688 δη ὦ Βοηβυ δ), οὗὨ τὰ]- 
ἔδυ οὐ σοδηθα ΌΓπὶ, ΜᾺ1]1Ὸ (10 ᾿αίζοῦ ΘΙ ΌΤΘΟΘΒ 
186 ἀοδῖγο τοι ΟΠ ΧΒ ΖῸΡ, 866 1.5 ἀπὰ πη στὰ- 
εἰδοδίϊοι ἴῃ βοοΐδὶ ἱπιθγσοῦγβο δηὰ ἰδ τη Δ}}768- 
ἰα 0085 οὗἁὨ δ0618] ἴογβ, ἴῃ ΟΣΚΒ οὗ δυὺ ἀονῃ [0 
πὸ ταᾶο οὐ ΓΘ Δ ΚΒ οἵὨ ἔεδίδ] }0γ.---Ἴο 0818 18 ΠΟῪ 
οὐρὰ 48 4 ἰμἰτὰ καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίουι!͵ Ὑ 116 
ἐπεϑυμία τοΐοτΒ ὑἐπνῖοο ἰο΄ σοσφμέείἑοπ, ἀλαζονεία Ἦδ8 
Τοδροοῖ ἰο Ὡρεπαϊπςρ. ΤἸμ6 ποῦπ ΟσουγΒ, Ὀοδὶ 08 

διηθβ 1ὺ οὐἹάθη  γ ἀσποίθβ ἐμ 6 ουὐογθαῖτβ οὗἉὨ ἐπδὲ 
ΔΙΤΟΡΆΠΟΘ ὙὮ1Ο6Ὲ ΟΥ̓ΘΣΙΟΟΚΒ (86 Υδηϊ πὰ 20- 
ἐπ᾽ πη 688 οὗἨὨ ϑδυ αν ΒΔΡΡίη658, δῃὰ Ὀοδβίϊη 
ΘΟη8468 ἴῃ 1. Τα ἀλαζών 18 6 γαΐῃ Ὀγασρασι 
δὶ ἡ ποτὶ δηἃ τἱ ἢ τ ΒΟΠῚ ΟΠ ΤΩΔῪ ΡΟΥΏΔΡΒ Βιιϊϊ6: 
ἐμ6 ὑπερήφανος 18 {16 ΠδῸΥ τῆλ, τἱο 18 ἐστὶ ία- 
Ὁ10 δὰ ἱπ)]υσίουβ; ἴμ9 016 ΤΟΟΟρὨΪΖΔΌΪ]Θ ἰπ ἐδ9 
πϑίλομδὶ οἰδγδοίοσς οὗ {π6 Εσοηοῖ, {16 οἴδονρ ἰῃ 
ὑπδὲ οὗ ἰδ ΕΒ. ΤῸ αϑαϊιὶνο τοῦ βίου, οὗ [9 
1116, τ ἢ χοίοσθησθ ἰὸ βυδβίθηϑησο δη ἃ ΠΟΟΟΘΒΒΑΡ ΘΒ, 
85 ἰΒ οὐἱάδθηΐ ἤγομι οὗ. ἰἰ. 17: Μαγὶς χὶ, 44: 
[κα Υἱϊ!. 14, 48: χν. 12, 80: χχὶ, 4; 2 Τίῃ. ἰἱ. 
4, ἀοδίρηδίϊηρ ΟΟΟΔΒΊΟΠΔΙΥ ῬΟΥϑΟΠ8] ῬΣΟΡΟΣΥ 
(νη), ᾿παϊοδίθϑ 116 βὰθ οῃ στ ῃῖοι (ἢ}8 ὈΓΆ(- 
ξατὶ ὈΥΣοζδῆσοθ Ἃ068 δπὰ 18 σψοηΐ ἰο ΔΡῬΘΑΣ, 88 
Ὑ7611 τ͵ΒΘΓΘ ἔμ τὸ ἰ8 11{{10 ΟΥ στοαί δουπάδηοθ 88 
ὝΒΟΓΘ ἰὑ 18 ΙΔΘΤΟΪΥ σογοίοα ἀπά πναηὲ 8 60}- 
οθαϊρα; Ὀχαρραγὶ δυσόζδηοθ ἰ8 σορΐ ἰο ΔΡΡΘΆΡ 
πη σοῃποοίίοι τὶν ὈΟΑΙΪΥ βυιδίθϑησθ πὰ Ππ6008- 
ΒΑΥΪθ8. Αὐριδίϊπο: “υαοσίατγε δε υἱέ ἐπ λοποτίδιιδ, 

διδὲ υἱαείω, εἴυς ὧἐ αἱυ ἴδ, δἰυε ὧδ αἰΐχυμα 
»οίοπίία." ἘΒοηροὶ: ““ἱ υεἶϊέ φιίαπι »ίωγίπιμδ 6886 
ἐπ υἱοίι, οὐδε, ἀρραταίμ, διρρεϊεοι εἶ, κα βοῖϊδ, »Υ2- 
αἰ δ, ζατηιἴο, οἰϊεη δι, 7ωπιεπίΐδ, πιμπεγίδιια, οἵο., 
Βον. χυἕ!!. 12, ΟἈγυδοφίοπιμδ ἀρρεϊϊαὶ τὸν τῦφον τὸν 
βιωτικὸν οἱ τὴν φαντασίαν τοῦ βίου." ἘΣ ΧΔΙΆΡΙοΒ 
οὐσὰν ἱπ θη. χὶ. 2-4; 1 ΟἜγχου. χχὶϊ. 1, βαᾳ.; 
ΕοΟ168. 1. 1, 8αᾳ.; ΕἰΖοὶς, Χχυσὶ!. 12-19; 81. ἷν. 27; 
Βον. χυὶΐ!. 4-6; χυ!, 4-}. 501, ὕσϊκο, βαπάον, ΒΟΒΒΟΣ 
δά Ηυΐδμον; Νοδπάοσ, ἀουϊδοὶ δα Ὀ ἰδιογά 60 
ἸΏΔΥ Ὧθ ἱποϊυἀθα ἰπ {818 οαδίθοῦυ. Ηθμηοο ἰΐ ἰδ 
ποὺ οογγθού ἰο χοβίσὶοἱ 86 τηϑδηΐπρ ἰο δι ἱ(ίοη, 
δυρεγδία, αγπιδιίϊο (ΟΥΥῚ]υ8, ϑοοίπαβ, 8].).-π:ὖϑ 
βμουϊὰ μο]ὰ ψῖϊ Βοηροὶ ἰδαι: ““Δἴοπ οοἰποίαμηπέ 
ομπὶ ἀΐδ ἰγίδυδ σία υἱέα οαταϊπαΐία, υοἱμρίαδ, αυατίϊία, 
διρεγδία: δε ἰαπιδη, ἐπ λὶδ σοπίἱποπίωγ.᾽" ὙΤ80 ἢγ- 
Ροίμοβὶβ ἐμαὶ ἐμὲβ ὑὐὶη λον σοπίϑὶ 8 ἃ σοι ρ]οίθ9 1π- 
ἀἰοδίϊοι οὗὁἨ 411 {86 ΦΌΣΙΒ πὶ Ἡ ΙΟΘῺ 601] 18 δρὶ ἰοὸ 
τηδηϊοϑὶ 1.86]7, ὅ858 Ὀδοοιμο ἰγδαϊ πα), δ ᾷ ΚΟ9Β 
80 ΧΣ 88 Βοὰ6 [0] οί Αὐρυδίϊῃο 88] ἃ: “1 Ὲν 
ἦξε ἱτία ἰαπίμπι οσυριαϊίαα λμπιαπα ἱοπίαίεῦ; ῬῈΩ͂Γ ἦξο 
ἐτὶα Αάαπι ἱσπίαζιδ εδί εἰ υἱοίμδ; »ὲΓ ἦξο ἰοπίαζιδ 
ἐδί Οὐτιδίμϑ οἱ υἱοί. ΑΔἥ. 1,ἀρίἀθ δου 8}}γ ἀϊβοονογοᾶ 
ἴῃ {ποῖα ἐπ0 οογτοϊαίνοα οὗ 86 ἰδ γ80 ῬΟΥΒΟΙΒ οὗ 
[89 Ηοὶγν ΤΥ δαβιυγοσίηρς ἰο (89 (ΠΓ66 »γίπιατίδ 
οἰγίμίεδ, οοπεϊπεπίία, οαγίίαδ, ἀωπιϊίίαδ [ ΟΒ 86- 
οοτγάΐϊης ἴο Ηυ ΠΟΣ ἀχὸ ΟἸοβοὶν σομηθοίοα τὶ ὑπ 9 
ὑπγθ 9 τομδϑίϊο γΟῪ 8 οὗἩ οἰ δδιῖγ, ΡΟΥΟΣν 8δηἀ 006- 
ἄϊθηο66.---Μ.. ΤΠ6 τ ϑ)οΣ γ οὗἨ ῥγϑδοίϊοϑὶ οχρο- 
Β'[ΟΥ8 πᾶγο 10] ογοα ὑμ18 σα ῖκ τὶν σϑυίουβ τλ0- 
ἀϊδοδίζομβ, ουθὰ Ῥα808)] ( εημδέθδ, 28, 88) Β8γ8: 
“ ἰδιάο δεπίίεπαϊ, δοϊοηαι, ἱπαπαϊ.᾽"" Ἰιάοϊκθ γΟΥ 
ΤΊ ΚΟΥ Τρροβοᾶ 8 }8 ἱπιογρσγοίδίλου δηα τηδίῃ- 
ἰαϊηθα ἐδδὺ ([μ6 Ῥοϊπὶ ἰῃὰ αποβίϊοῃ αἱ ποί το]αΐθ 
ἴο σα Δ] υἱοδα, Ὀὰὲ ἰο ἰδ ομἱοῦ ἔοτιηβ (Βυίϊοὶς- 
ΠΡ; ““Ἰοδάϊηρ ὈΪ85868᾽᾽)) οὗἩἁ που] ]γ-τϊηἀοπθ88. 
ΤΠ686, 85 Βοηροὶ ΟΌδΒοσυοδ, βυδβίδὶ ἢ δὴ ἱπίϊτηδίθ 
τοϊδίϊοη ἰοὸ ΟὯΘ 8ποῖδοῦ: “. ἴαπι τΐ, σωΐ ἀγτοζδπ- 
ἐἴδγ υἱδ9 ποη ἀπιαπί, ἰαπιόπ ΘΟΠΟῸ Ρ᾿᾽ϑορῃ πὶ οοὰ- 
Ἰογαπὶ δεοίατὶ νοδδωηί, εἰ συὶ λαπο διρεγαγμηπί, (απ, 
δοπουρ βοοη δῆ) ΘΑΥΩΐΒ ᾿όγδδρε τείϊπεηΐ : ἧδε ἐπὲπι- 
»γοϊιπαϊδείπια εἰ οοπιπιμπ δεῖπια, αρυα πιΐποτεδ, τιδαϊο- 
χίπιοδ δὲ ροίεπίεδ : αρυα 608 εἰΐαπι, φμὶ αδηεσαίίομθηι 
δυΐ οοἷογε υἱἀθη 7; εἰ τογδυπι, πὶδὶ υἱησαίωγ, αὖ ἐα 

να υἷδοθ, ἱπ {μ6 Ν. Τ΄. ΟἿΪΥ αἱ 248. ἰν. 16: ἐν] ,αοΐϊα »γοστεάϊιν ἄοπιο αὐ δοπουρ᾽ ϑορηϊίαπι οου]ο- 
ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν, ἰο δα͵θοοίϊνο ἱπ ΒοτΩ, ἱ. 80, 
ΔΙΟΓ, δὰ ἴῃ 2 Τί. 111. 2, Ὀοθΐοτο ὑπερήφανος. πὰ 
οἰδβϑὶοδὶ ατοϑοῖς ἰὲ δἷ τ θ68 στόζδηοθ δηὰ τϑυηΐ- 
ἷρ, πίι ἢ 186 ΒΘΟΟΒΟΔΓΥ ἰάθ8 οὗ υηίγυ 688 
διὰ Ὀοδδίϊης δϑουϊ Ομθ᾽Β ΤΠ ΟΣ ὙὙ6811}. [ἴῃ 

Ταμι, μδὲ πιαίεγίαηι λαδεί; εἰ αὖ δας αὐ ΒᾺΡΟΥὈἾΔΠὶ 
τἱΐθο, δὲ 7αειίαίεηι λαδεί; ἐεγίϊοφιδ ἱποίμαϊ Ὡ 865 
σωπάμπι, δεοιπᾶο ρτίπιμπι.᾽" ὙΤμὺ8 ἀπ ἰϊΐοη ἷ8 
ἐπιϑυμία τῆς σαρκός ΟὨΪΥ ἷῃ 80 78 88 1ὑ πδηΐδ ἰο 
οδϑὶ ΟἴΟΣΒ ἰῃ (6 8884, 1 18 ἐπεϑυμία τῶν ὀώθαλ- 



6ό ΤῊΒ ΡΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΞΤΙΒ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΟΗΝ. 

μῶν 88 ΔΤ 88 ἴξ δἰτηβ δὶ τοοζη οι δηἃ ΤΩ ΥΚΒ 
οὗ τεοορηίίοι, δηὰ ἱΐ 'α ἀλαζονεία τοῦ βίου 88 ἴδΔΥ 
85 ἰἰ ἰδ ἱπδυ]χοά ἰη (86 σοῃβοίϊουβη688 οὗ ροβί(ἴοῃ 
διὰ τοδὶ, πὰ ἴῃ ΘΥΟΤΥῪ ΌΤΙ ἔπ γ9 8ΓΘ ἀσρτϑοβ 
οὗ ᾿ἰπ θη βίνθῃ 88 δὰ σΟΔΥΒΘΏοδ8, 186 5816 Π0]48 
Κοοὰ οὗὁὨ δυδτίοθ, υοϊαρίπουϑηοϑβ δπα [89 ἸοΥΘ οὗ 
Ῥὶοαβϑασο. Ἧι ΒαγΘ ΒΘΓΘ ὈΥ͂ ΠΟ ΙΏ68}8 ἃ ΘΟΙΙΡ]οΘ 

οαἰδίοσαθ οὗἩ {Π6 Ὀΐα8865 δῃὰ ἤόστηβ οὗ τηϑῃϊεβί8- 
ἐΐοα οὗἩὨ ονἱ]. ζηπιουίπσηόδε βροοϊβοα δῦουθ (ΥΥ. 
2--11) δηὰ πιεπάαοϊίψ ταϑυϊοηοα Ὀοῖον (γν. 18-20) 
διιβουρῃ οοπηεδοίθὰ ῖῖὰ {μ18 [ἐγϊομοίοπιν Μ.], 
816 ποί δοπίδίποά ἴῃ οὐ ἀοποίορα ὉΥ ἱϊ. Ηθοποθ 
Ταΐμον, ζ0]ονοὰ ὉΥ βδηάον, τὶ κὨ  ΟΌΒΟΓΣΥΘΘΒ: 
“ ῬΉΘ56 ἴΠΧ66 ΡΔΥΙ ΟἾΔ ΙΒ ἀσὸ πο οὗ {μ6 ἘΔΙδΒοΥ: 
1. Ηαἰτοὰ οὗ (6 Ὀτγοίμτοα. 2. Τὸ ἰγθ6 1Δ0]5 οὗ 
86 ποτϊὰ. 8. Βα͵8βο δηὰ οογγαυρὶ ἀοοσίτϊη6.---Τὴ9 
ἰογΊὴ8 ἐκ τοῦ πατρός, ἐκ τοῦ κόσμου εἶναι ἀοποίθ 
οτἰσὶπ δυὰ ἱπάϊοαϊθ βἰ πα ]δυγ, ΘΟΠΡΘΤΌΪΥ δπὰ 
οοπηῃροίϊοη. Τΐ8 '5 (π6 Ῥτοίοαπα ἰσυῖ ὑπαὶ πο- 
ἐΐπρ 8 οδἰθοιοα πὶ αοα ὀχοορὶ Ηΐ8 ονγη ἴταᾶρο; 
ΜΓ ΒδίοΥοΥ ἰδ ἰο δνο γοϑροοί ἰο Ηΐπι, ἴο Ὀοϊοης ἰ0 
Ηΐπι, ἰο Ὀ6, δὰ 8016 ἰο Ὀ6 υπϊϊοα νι Ηΐπι, πιαϑὶ 

δόλο ἤγομι Ηϊΐπι : οἈ. ἰΐ, 29; 111, 7 8αᾳ.; ὦν. 2 βαᾳ.; 

7 βηα.; ν.1 866. 7πο. νἱϊὶ. 44, 80 θυδβιοταϊθοὶ, 
Ἡυΐμον, διὰ Ευσγαγὰ ἰπ ορροβι(ΐου ἰο ἀο οϊίθ 
[Ῥαδυϊυ δὰ Βδουπικατίθη- Ογυδ᾽υ8---Μ.}, 0 ἀΘΗΥ͂ 

8 ΓΘΐθγθμοθ ἴ0 οτὶρίη δηὰ γοβί γί οί 86 δρρ] οδίΐοα 
οὔΠ6 ἐθυ τι (0 ΘΟ σ ΤΟΥ δὴ βὲ αὶ σῖίγ. Τὴ6 δηί!- 
ἐμοδβῖβ, ἰπίϑμ δ βοα Ὁγ (πο τοροίϊιου οὗ ἐστί ““ ἐξ ποί 
Ὁ ἰλε Ἑαίλετ, διε ἰδ 97 ἰὰε τοοτἱα᾽" ταϑυὶτβ τὶ τ Ῥθοὺ- 
Ἰΐαν ροϊπίθαποββ (80 τοογία 88 (6 δουγοθ οὔ πηροά- 
Ἰΐποϑ9. Τὴ9 του]ὰ ν}}} οί ἰο]εταίθ δὴν ὑμίηρ ἐμαὶ 
ἄοφϑ οὶ ἀογίνο (8 Ὀοΐηρ ἤγοπι ἰὑ ΟΣ ὈΘΙ ΟΠ ΡΒ (0 ἰἰ. 
0 8660 ἐδπογοίοσο ον α04 δηὰ {πμ6 τνοτ] 8.0 δὶ 
Β6ΓΘ ΟρΡροβϑὰ ἰο 6868} οὐ βου, ἱγσγϑοοποὶ θὰ δῃὰ ἱστο- 
οομποὶ δ ]οΣ Ὀοΐμ δ. ἰμδοχὶ 9 δῃὰ ἡϑῖθο. ὁ 
γίοϊὰ ἐμ ρ]δοὸ ἰὸ ἰδὸ οἰμβεγσ. [Ὀβιογαϊοθοκ : 
“ΤΠ Πγου ἢ ΟΣ ἩγΠ016 ΒΡ Βι16 ταπα (δ6 νἱονν τ οἢ 
ἦβ 8150 τηϑδηϊΐϊζοδί ἰὼ 9 αοπροὶ οὗ Ά1:. Φοὁ8π, ἐπα 

ΟὨΪΥ ἰδ ταϊπἃ πιο δργίημβ ἔγοπι αοα ἴα ἀϊγοοιοα 
ἰο Θοά. Ηοθ πνῖο ἰ8 Ὀογῃ οὗ Θοά, Ἰοτοα αοά, 
Κηονδ αοα, ἄοοα ΘοάΒ νν1}}}. αοἀὐ Ηἰπβο] ἢ, ψῃὸ 
ταὶ Ἰουθὰ υ8, νἱσ. ἰθ Ομγδὲ ΗΪ8 ἱμποδτηδὶθ ὅοη, 

Ῥοκοὺ ἱπ υ5 ἐμαὶ Ἰονθ ΜΒΪΟΝ ΟΥὗἁὨ ἸΔΟΤΔῚ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ 
τοίαγηδβ δρδίη ἰο ἰμ6 ΒΔΙΒον, δῃὰ οὔ ΚΘ ὨΘΟΘΕΒΒΙυΥ͂ 
ΘΙΏΌΥΔΟΘΘ Ον ὈΣΟίΒτοι αἷθο. Τὶ ’ονο 'β8 μαίοα 
ὉΥ ἰδ9 που], Ὀθσδίδθ ἰΐ βρυίπαϑ ποὶ ὕγοτῃ (δ 
ψονϊὰ. [Ιἐ ἀοροπὰβ ποὺ ὁπ ἰδ ἡγου], ΒΕΥ͂ ΤΔΟΥΘ 

(85 ἰμδὲ ρογνυογίϑα 1079 ἡ Βΐ θῖν ΒρτΐπρΒ ἔσομῃ ὑπ 
ψουϊὰ δηᾶ ἴα ἀϊτοοϊοα ἑοτγατὰδ (ἢ 6 γοσ]ὰ, (86 Ἰυδὶ 

οὔ (86 68}, οἷο., ὁδη ὈῸ ἀϊγϑοίοα ἰο ἔμ Εδίμιοσ ΟΣ 

ἐο ἀοὐ δ οἰ] άτοη. 80 ἐδπδὺ ΦΟΒ ἢ ρ,|85Ρ5 ἴῃ τϑδ! ν 
ἄοπη ἴο ἐπ ΥὙΟΥῪ Τουπάδέϊοηβ οὗἨ [86 Τόσα] 1176, 
ὙΠ ΘῈ Ὦ6 Του ὰβ ἷβ γοδοσα οὗ 86 δββοῃ δ} 
ἀϊοιϊποί οτἱ αἷμ οὐ (πὸ ἴον οὗ {86 ποτ]ά, διὰ ἐΐπθ 
Ἰογο οὕ αἀοά. Το ἱππιοδὶ ᾿κουοὶ οὗ (Π0 τηδίξογ 18 
ΒΟΥΘΌΥ ᾿δίὰ Ὀδγο, δὰ νῖτὰ 1ΐ 6 αἰΐπιρδο ἴ8 ρσίνθῃ 
οὗ 89 ψἘΟ]6 ῬγΟΟΘΆ8 οὗἉ ἰμ9 ἴογο οἵ ἴμ9 νγοστϊὰ δηὰᾶ 
ἐπ ἴον οἵ αοΐ, ὁσϑθῃ ἰοὸ ἰδ ϑηὰ : δηὰ ὑπὶ8 οπα 

ἦβ πὸνν δοὺ ζουί ΒΒ ΟΧΡΓΟΘΒΙΥ τὶΐὰ ΟΧΊΣΔΟΓΙΠΔΙΥ 
Ῥονον." --μ.]. Βαὶ 
Το δεοοπα τϑαδοη: Υ. 17. 
Απᾶ τ Ὑοἱ]ᾶ ρα βδοῖὶδ: αὙΤΑΥ δηᾶ ἴ89 

1.υδὲ τ᾿ποτϑοῦ; Ὀπὶ Ὧ6 ἰδεῖ ἀοοῖδ ἴ86 Υ11}} 

οἵ Θοᾶἃ ενὶάσι ἔοσς ονοϑι.--- ἴθ γον] οδῃ 
ΟὨΪΥ θῸ ἰδοῦ μοσο ἰῃ ἐδ:9 8810 ΒΘ0Π86 88 ἴῃ ἰῃθ 
Ῥτϑοθάϊπῷ ὙΘΥΒΘΒ, ΥἹἱΣ.: μ9 ψου]ὰ οὗ τηδπ 8116 5 
ΔΎΔΥ ἴγοιη δῃ ορροβίῃρ αοά, το ἰδ 8 ῬΟΎΤΘΡ, 
δη 88 ἃ ΡΟΎΤΘΥ δ γ68 ΤΩΔΗΥ͂, Ὀυὺ 4098 Δηἃ [88 ργοδὶ 
ἐδῖη σα. Βαυὶ νιδὺ ἰβ γὰρ οὗἉἨ ἰδ6 σκοτία, γ. 8, δΡ- 

Ῥ᾽ 168 8180 ἰο ἰϊ: παράγεται, ἴὰ Ῥδδδβοὶδ δδυ, ἰΐ ἰθ 
Ῥδβϑίῃρ ΔΔΥ δπὰ αἰβδρροασίηρ ; (δ6 Β6η80 Ιηυ δὲ 
ῃοὺ 6 ᾿ἰτπϊ θα ἰο 8.6 ἰΓΑΗΒΊΓΟΥΥ σου], ἰο Ὀ6 ἀ6- 
βίγογοὰ ἴῃ ἐμ ὑυπάστηοπὶ (ΒοᾶΘ: ““πισάμε ἰγαλεῖ. 
δίέ, φμώπι ἵῃ ας )γυαϊοῦ, ΡῈΥ ἐσπεπα ἴθ τηείδοτεηι πα» 
ὀέέμν ἤσωγαπι, εἱ εἰ εσαἰατα πουώπι εἴ ἰογτα πουα ἢ), 
ΠΟΡ σηυδὶ (ὴ6 ἰογλ θ6 80 σοῃδίσγα ο 86 ἰ0 ΟΣΡΤΟΔΘ 
116 ΘοῃΒοϊΟΌΒη 6886 οὗ ἁ {0 Δρργοδοβίῃηρ δάγεηί οἵ 
Ομγθὶ δὰ ἐπὸ ἠυάδρτοοπὶ οὗὨ πὸ κόσμος οοπποσοιοα 
σι ἰς (ἱαῖθον, πὶ τοΐίογθηοθ ἰὸ υυ. 8, 18: 
ἐσχάτη ὥρα). Τὶ 18, ἴῃ οἴἶοοί, 186 υηϊηιοσταριοαὶγ 
Ῥϑσυ αν πϑίυγο δηὰ ἀοδίϊηγ οὗ {πὸ που]ὰ (θοσυ- ᾿ 
πιθηΐῃδ: “τὰ κοσμικὰ ἐπιθυμήματα οὐκ ἔχει τὸ 
μένον τε καὶ ἑστὼς, τὰ δὲ κατὰ τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ 
διακρῆ καὶ διαιωνίζοντα (  διογάθοκ : “« Ὀροδαμο 
οὗἨ ἰβ αἰϊθηδίϊοῃ ἤσοπη αοά, ἀοοπιδὰ ἰο Ραεείπα 
αιοαν, ἰο ἀθδίἢ"). Τὸ διη(μοβὶβ μένει τοαυῖΐτεθ 
διὰ σοπβγβ {818 νον. ΑἸδουκχ Ὀὕδίογάϊοοκ 
αἰαιλη συ ΐβηοβ ἷ8 Υἱϑῖν, δοοογάϊηρ ὑῸ ὑβῖο ἰιθ 
βηὰβ ὮΟΓΘ ΤΔΟΥΘ ῬΟΓΙΩΔΏΘΕΓΙΥ τι ϊὰ δχιοσρδίϊο " 
σα 88 σουοοχηΐηρ ὑμ6 σοῦγΣΒΘ οὗ [89 ἾἸογο οὗ θοὰ 
ΟΥ {86 ]1οὁγ6 οὗ ἰῃ6 το], ἔροιι ἰμδῖ οὗ Οϑουμπιθῃί:8, 
ὙΠῸ σἶνοθ ῬΧγοιηΐϊπθῦσο ἰ0 {80 Ῥγχορογίίεβ οἵ ἰδ0 
Ἰονο οὗ (86 του] ὰ δπὰ οὐὗἩ {ἐμ ονοάΐϑησο (0 ἰδ9 
οοΙπδηιηθηβ οὗ αοά, ἰδ ὑπο υἱϑνγβ οὐρὰ 
ΣΘΘ]Ὺ ἰο 06 σοιῃδίηποα ἰπυπ: ἱἰξ ἔδσοβ πῖϊ (δ9 
ὙΟΙ] δοοοράϊπρ ἰο (8 πδίυγο, διὰ {δὸ πδίυτο οἵ 
{π9 τον] δρτθεβ ὙΠ 1(8 Ραβδίηβ δισδυ. Απὰ δὲ 
ἦῦ ῬΆΒ508 ΔΎΘΥ, Β0Ὸ 8180 Ῥϑβδοθ ΘΎΔΥ ἰἐ8 Ἰυκὶ 
1π0 Ἰαδὶ το. ἱμθογοθ ἴῃ 1, Θυδηδίοα ἔγοι ἰΐ 
δηὰ ΖΟΥΟΤΠΒ ἰἰ, Ηθηοο αὐτοῦ ἰδ ἰμ0 αφπἰετο οἵ 
6 ϑυὈ])θοί, 88 πιδϊπίδί θὰ ὈΥ τηοϑὲ οοχαιηθδία- 
ἴοι; ἰὰ οϑῃμποῦ τθϑὴ Ἰυϑὺ ΔΙὗΟΡ ἰΐ οὐ ἰδ ἰΐ, 85 1 
αὐτοῦ ποτα ἰμο Οαφηϊνο οὗἨ (6 οὈ͵οοὶ (1,ὕεϊο, 
Νοδπᾶοσ, βδπάοσ, Βθβϑϑὺ, 8].).0 ΟΥ̓ οουγϑο, ἰδ 
Ἰαϑὶ οὗ (80 γοσ]α γϑῖοΓΒ 8180 ἰὸ ἰ8)6 που]ὰ δαὰ ἰδ 
ἐΐηγσβ δῃὰ τηδηϊζοδίδι 8 ἴῃ ἰδ, δπὰ ποῖ ἰο Θοὰ 
δηα (μὸ τίομοα οὗ Ηΐβ Κίηράοτη. [Ὁ ἐδὸ ἩΒοΐθ, 
{89 τγου]ὰ, Ὀο]οπρίηρ ἰο ἀδδῖῖι, Ῥ85808 ΔΎΔΥ, [868 
8140 ἰΐϊ8 Ραγίβ, (89 119 ἰμαὶ ἰβ 1. 1ξ, [18 βορδσαίδ 
τηϑη θδ δ] 0}8 δηὰ ὀχ Εἰ ὈΣ 1058 οὗὨ 1176 ἴῃ ἱπάϊτὶ- 
ἀυ.815, τηυδέ Ῥ888 ΔΎΔΥ. ΤῊ ΤῊΔΙκο6. 086 ἰδ0- 
ΤΟΌΡΕΪΥ Ἰοδίβο πὸ Ἰἰοῦθ οὔ ἐδ ποσὶά---ἰδ 
ἀγαπᾷν τὸν κόσμον. ἯΟ Ὑδῃβ (0 δαἷζο διὰ βοὶὰ 
88 (86 οΟὈ͵θοί οἵ ͵6 Ἰογο ἐμδί πνἷ6}} 18 ῥασίδμδυϊο, 
ἀοοηθα ἰο ἀθεὶμ δηὰ ρεογροίυδὶ ἀδίοαὶ ἢ ΤῈθ 
οἴδυδο ὁ δὲ ποιῶν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ δ} ]}168 ποὶ 
ΟἿΪΥ δὴ διηι μοβῖθ, Ὀυΐ Δ στο ὑπαὶ {86 ἐπιϑυμία 
τοῦ κόσμου ἀοοΒ ποὶ {86 Ἡ]1 οὗἨ Θοὐ, ἐμαὶ ἰδθ 
ἀγάπη τοῦ πατρός ΒΆΟΒ διὰ νοσίδοδ 1.860} ἰδ (9 
ποιεῖν τὸ ϑέλημα τοῦ ϑεοῦ, ὁγοιι 85. πο] οὰ ἰδ ντ. 
8, Β4ᾳ4., (μὲ ἐμο Ομ 1 ἀο68 ποὶ ἐγίδο πῖϊδ ἰδ πὶ} 
οὔ (89 Εδίδοῦ, ἴ0Σ ἐδ Εδίδον ἱΒ αοὰ. Τὸ δυο ὰ 
δΡΡΙ165 (80 μένει εἰς τὸν αἰῶνα, ἴδ διὴιλ 6518. οὗ 
παράγεται, 6 ΔΪ 465 {ΠΟΓΘΙΌΥΟ Ὠπίο, ἱπίο ΘἰΘ ΤΌΣ, 
Βθασίηρ δηᾶὰ βδβυσοὰ οὐ ἰδ ἱπαρογίθμδο]ο δηὰ 
Ὀοαίδο 11ἴδ; τοἀοοιηοὰ ἔγοπι ϑάνατος, ὕτοιιῃ (86 
σκοτία, 6. καϊῃ5 φῶς, ζωὴ αἰώνιος. Βυίδερ: 
“1 ἀοβίϊηγ οὔ {μ κόσμος 8 ϑάνατος, οὔ ἐδ6 
οἰ ]]άτοη οὗ ἀοἂ ζωὴ αἰώνιος." --Μ.}. ὙΤμῖδ δι 86- 
βὶβ Ῥοϊπίβ ἰο (Π9 ἴδοι ἐμαὶ ἐἢθ παράγεται οἵἁὨ ἰδ 
ἩΟΥ]ὰ Μν1}} ΘΟΟΏΘΥ ΟΥ ἰδίϑσ ἤδΥΘ ΣΧ :ἰ8 ΘΟΌΓΒΘ, 
δηὰ ἐμαὶ 180 που] ὰ ν}}] παν οθαβοὰ ἰὸ αχίδί. 
Μοὶ βἰπρυϊαῦ απὰ δΡΌΙΓΑΤΥ 8 ἐμ6 ορίπϊου οἵ 
ΕὈτγασγα, γᾷο βαγβ ἐμαὶ “αἰὼν ἰΒ ἐμ δδοη πρίοὶ 
Μ11 ρἹουϊουδῖγ Ὀορίη τὶ ἢ ἐμὸ υἱδὶ 016 οϑίδὈ} 58- 
τηθπΐί οὗ ΟἸ τί 8 Κἰπράομπι οα ϑασί,᾽ δηὰ (βδί 
ΘΟ βοαῦδη  Υ ὁ ποιῶν----εἰς τὸν αἰῶνα δὲ ρτιδοδ ἐμδὲ 
“Ὧρ ἴπδὲὶ ἀοοα ἐπ νὶ}} οὐὗὁἩἨ αοἀ νὲ}}} τοὶ ὰθ υπὲ] 
ἔμ π, ὑδι}} ὑπ6 Κιπράοτα οὗὨἨ Οσὶδὲ ἰδ οδιδυϊἱβδοά, 

᾿ 
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δὰ Ὀ60 δυθοΣοά ἴἰο τὶ 655 πὸ νἱσίουγ οὗἩ ΟῚ δι 8 
Κἰπράοι.᾽"᾽ Τᾶλο δα αι ἴοη, “ φωοπιοάο 6ὲ ἄδ8 πιαποί 
ἐπ δίεγηιηι,,, Τουπὰ ἴῃ βούοσαὶ [,(ἷπ ὑἰγ8 5]. 10:8, 
Ὀυὲὶ πού ἴῃ ΦΘΓΟΣΩΘ᾿ Β, 18 ΣΑΙ ΒΟΥ ΤΟΙΔΑ ΚΔ ]6. 

“ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Τὸ ρἹΩ οὗ ἰδὸ ἔογρίυθῃθϑβ οὗ β᾽η8 (Υ. 12), 
πΒΙΟΝ ἴδ, αὐ {Π6 Βαϊηθ {ἰΐπιο, ἐμ αἰ οὗὨ δἀορίϊου, 
[οὗἩ Ὀοΐπρ τιδᾶθ πὸ οὨ1]ὰ οὗἩ 6οά---Μ.], ν. 18-, 
οϑ 8 0}18}}68 ἃ Το δ ομΒμὶρ ΒΙΟὮ πχυδὺ γ ΓΙ 1801} 
ἦπι ΘΟΣΣ δροπάϊηρς σοπάσποῖ, ἰπ 8 9 τὺ οὗ βαποί[ἢ- 
σαἰΐοη. Ὕαοἀὐ λας ἰδξοη ἰδο ἐπὶ ϊαινο, Ὀὰΐ τηϑη 
τασδὶ βοΐζο ᾿ἴὑ δηᾶ μο]ὰ ἔαϑί, Κϑορ δπα συγ ἰΐ ἴπ 
κἰγϊ νης 8ΓΓΘΥ ΙΏΟΣΘ Ῥτοίΐοιη ἃ Κηομν]οᾶρο, δηὰ ἴῃ 
εἰχυροὶὶπρ ἔο (86 Ῥ6800 οὗ νἱοίοσυ. Οἱ ἐδ οἱ 
οὗ ἰὴ9 ΤΟΥ ΊΎΘΏ 688 Οὗ ΟΡ Β'η8, δὰ οἡ ἐμπαὺ οὗὨ ΟΡ 
δαορίϊοι τ} [πὸ ΕΔΙΒΟΣ, τοδὶ {86 τόσο ἰαἰϊπηαὺθ 
Κηοπ)]οᾶρο οὗ Ομ τὶδί, {1.6 γνἱοϊοσίουϑ ῆρσμί δραϊηϑὶ 
βαΐδη, δηὰ {19 Θη]ογτηθπὶ οὗὨ {86 ἔγι 8 οὗὨ νἱοίοσγ. 
Γὴ {86 Γ6]] ον ϑμῖρ τ ὶϊὰ ὑπὸ Εἰ μ ον δη {86 ὅ0η ἃτὸ 
εἰτοι τ5 Ἰἰΐο, ρα, ἔοτρίγομοββ, συ, τ βάστα, 
δ υπάἀογθίαπαϊηρ, ἀπ Ὑἱοίοσυ ΟΥ̓ ὑμ6 ποῦ] 
δα ἐμὸ ἀοΥ]}. Το υἱοίουυ οὗἨ ΟὨτίβὺ (Φομῃ χυΐ. 
88) ἐπ ὑμ9 ΡΣΟΒΌΡΡοβιίίοι οὗ 8}1 ἐστι νἱοίοσ 98, δηὰ 
8 υἱοίοῦυ τηυδί δομἐὐπυο ἰῃ οὐγ8. ΖοΒὴ στοῦ παὰβ 
ἐποὸ ἀυϊΐοΒ οὗ ΟΠ ΓΟ Πϑι  ὈΘΣΒ οἢ ἐπ Εἰρῃ ῥγὶν!- 
Ἰοχοθ δηὰά ἱττηπηὶο8 οὗἨ ὑπὸ Ομ γἰδιΐδη βίδίθ, δὰ 
Το σναϊἑυάε ἰἢ6 ῥΥϊποΐρ]ο οὗἁ τλογ} ἰγ. 

2. ΤῈ Ροδοο- οσὶς οὗ ρσοζουηά τιοάϊίδιΐοη δὰ 
τοαίυγο Κηονϊοακο ἴῃ Ιη0 οδ ΟΕΪῪ ἰδΚα Ρ͵800 
δηὰ ῬΤΟΥΘ δβυσορϑϑία] 16 ργϑοθαϑα ὮΥ (Π9 βίσυ ρα 168 
διὰ ἰὐὺἱ τη ΡῊΒ οὗἁ σοῦτς, τη [ἰ. 6., (86 πιαπ πιυδὺ 
δδγθ ρμϑϑϑϑὰ ἐβγουρὰ ἰδ 6 α1801}}1π0 οὗ [89 ψομῆς 
ρθε ἢ στοαὶ ῬΌΣΙΟΥ δηὰ ἱπίθαυ ιν ἀτὸ ἴῃ- 
ἀἰδΡρϑηβϑῦϊο ἰο {19 ο᾽6 8 Γ Ῥοσγοορίΐοι δπὰ τηοτο ἰδο- 
τουχ Κυον]οάρο οὗ ὑπ σίου οἵ ΟἸγδί, οὐ Ηἰβ8 
Ῥασβου, Ηϊ8 οτα, δηὰ ΗΐβΒ γοσκ. Ττὰθ Κπον- 
Ἰοάχκο ῬΓΟΒΌΡΡοΘΘΒ 1116 ἐπ ζ0]] οἷ τὶ ἐδ6 
ῬόσΒοΣ Κπονπ; ᾿ξ ἷἰ8 ἃ Εἰνὶπρ ΓΟΔΠΥ δπᾶ ποὶ 8 
ΙΏογῸ ἀορτοδίϊοαὶ ἴοτιυΐα (οοποοχπὶηρ (δ Ροτ- 
βΒοη οὗ ΟὨτὶβὶ). Νοιδίηρς ὃυὺ Βρμίϊηρ δραϊμδὶ 
Βαίδει Μψ111 (Δ οἱ] δὺο οὐν Καον]θᾶρο οὗὨ [86 οἰθγη4] 
Εἰονυ οὗὨ Ονϊδί. 

8. ΤΏ κόσμος 18 ἀἰδηηοί τ 8}17 Ορροδϑὰ ἰο αοά, 
δὰ ἐμὸ ποδσγὺ οὗ ζΏδῃ οδῃποὺῦ σοι 6 (δ9 ἸΟΥ9 οἴ 
.ο γον] δηά (8ο Ἰουὸ οὗ 6 Εδίμοσ; (π6 ἰδί ον 
σδησποί ἑμτῖτο Ὀοσαῦδο οὗἉὨ {Π6 ζΌΤΙΘΡ, ΟΥ (86 ΖΌΓΙΔΘΡ 
ταυδὸ Ὧ6 ΟΥ̓ΘΤΟΟΠΊΘ, δηἃ αἰδαρροαγίηρ, γὶοιὰ 86 
ῬΪδοϑ ἴο ἐμο Ἰδίίθυ ἴῃ ὑπὸ δουγεθ οὗ 18 στον δπά 
ἀονοϊοριοθηί. ἮΒ το (89 116 οὗ [οιαδηδίϊηρ ἔσοια 
--Μ.] ἀοὰ ἐξ οχίδπίὶ [Π6Σ 6 ΤΩΔῪ δὲ}}} Ὀ9 {80 πνου]ά, 
Ὁαὶ ἐΐα ΡΟΥΘ τηυδὺ Ὀ0 ὈΤΟΚΘΗ, ἰὺ πηυδὺ 8ΠΘ ΙΏΟΓῸ 
διηα τλογθ, δη4 1(8 8.11} βΒυγυϊν προ Στ δ ἀοΥ τηυδὶ 
τοοσοάο Ὀοΐοτο ἱπογοαϑίηβ δηὰ χαχίπρ Κπουϊοάρο 
δηὲ ἰογ. Ἦοσϊ αϊγ ᾿ἰἴο δηα σοα]γν 119 δγὸ ποί ΟὨΪΥ͂ 
πο ἀἰδογουῦ Ὀίαβ8οβ, Ὀὰΐ ἔνσγο ΟρΡροβὶΐθ 1πο]1η8- 
ἐΐοηδ, ᾿ποοσηρϑί }]9 δῃὰ ἀθβίσουγΐης θ80}} οὐ ν. 

4. Τὶ 18 ποῖ ἴῃ ρμοϊηὺ οΟὗἨ ΘΡ806 ἰμδὺ γ7χὕὸ τηιιϑὶ 83.690 
ἔροτα ἴ8ο πουνϊὰ, Ὀυὺ ἐὺ 18 τὴ τ οθ69 ἰο οἰ ὶ- 
οδὶ ρσποῖρ]98 (μδὺ τῦο ταυδὺ βαη ἐξ, τὶ που Ἰονὶηνς 
ἦς, [γποαὰ ΔΎΤΑΥ ἔγοιῃ ἱΐ, ἰο Ῥσουθῃῦ οὐν ἀγὶπρ ἀπὰ 
Ῥοσίβμΐηρ ἴῃ διὰ νεῖν 1ζ ; ΒΟΙΩΘ 016 ὑδ 1 ρ᾽ ΤΙΔΥ 80 
οἰοοίαδιν ἸΔῪ οΪ8 οὗ Οὁῃ9 ΟΥ̓ ΔΠΟΙΒΟΣ 88 ἴο 
ΒΎΓΘΟΡ δἷχα δίοης 1 ἐμ9 ἔθαγῆι ἀοϑίγαοίϊοη οὗ 
1116 το]0 κόσμος. 

ὅ. ΤΏ ἀοβηϊτθ ΒΌΡΟΥΙΟΣΙΟΥ οὗ {πὸ αἰνὶπο ἰο (Π6 
ἩΟΥΪΟΪΥ τΔΥ 6 ραϊδογοά ἔτγομι 89 ὑγαηβί οσἹ 688 
οὔτδο ποσϊὰ. Ηρτσο 8. ““δῇογαϑα ἃ υἱβίβ ὑἐβσουρὰ 
ἐμὸ ὙΔ010 Ῥγοϑϑβδ οὗ (80 Ὑγοσ 8 ̓ἰϑίοσυ, 88 Ὑ08}} 

88 οὗ ἐμ9 ἴον οὗ σοἄ, τἱσιὺ ὁπ ἰο ἐμ9 οπα᾽ (θ- 
(ον 1901), δηὰ δἱ ἐμ ὸ 88πι0 {1π|6 8 ἱπεῖριῃις ἰαΐο 10 
ὈΙΟΣΥΔΡὮΌΥ οὗ ἱπαϊ νι} 818. 

θ. Ηο ἰδαΐ 85 ϑοραγαίϑα εἰσηβο]  ἔγοπιμ αοὰ, ᾿88 
οδίγδη θα δἰ τι56}} ἔσο Ηΐπιὶ, [8118 ἰπίο ὑ6 ῬΟΤΟΡ 
οὗ ἀοδίι ; ἰμ6 νον] δομπίδὶπδ ἀθαίῃ ἰῃ (Π6 ἰόν οὗ 
ἐιϑ9 3, Νομο Ὀυΐ ἰμο8θ ἢ Ἰοῦθ ὑμ6 ΕΔ ον μὰν 
{86 ᾿ἰΐο; γοὺ ποῆθ ἴονθ ἰ86 Εδίμοσ Ὀαὶ ἴο89 τὸ 
Βαᾶγτο δηᾶ τὶν ἰσὰθ Δα θ. 1 Κορ Ηΐ8 ποσὰ. Βιυὲ 
{μότο οχὶϑὶβ μ0 Θἔθσ 8] Εἰηράοχῃ οὗἉ οΥ]}, (86 Ῥγὶπ- 
οἱ ρί δ Πν ἀπε] ϑι10 Ῥτϑαϊβροβιίίοι ἐο οΥἹ], Ὀαὺ ΟὨ]Υ 8 
οοηαϊιϊου 16} 88 ὈΘΟΟΙΙΘ ΒΟ, ἔσοτα ἩΙΘὮ ΔῺΥ 
δηα ΘΥΟΓΣΥ͂ ΤΏΔ ἢ ΤΩΔῪ 8δηἀ 8}}8}} Ὀ0 χοἀθοιμοά, το 
ἀο68 πού ΟΙ͂ΟΥ ΔΏΥ τοδὶ βίϑῃ09. 

 ΒΟΜΙΣΕΤΙΟΘΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

Το γι οὗὨ ἴμ0 ΚΟΥ ΘΠ688 οὗὨ βἰῃ8 δβοίβ 18 [89 
ἰΔ5ῖκ οὗ Βριμίηρ πραϊπδὲ ἰμ 0 ἀοδβίγογοσ, δηὰ δο- 
αυϊγίης ἰδ9 Κπονίοαζο οὗ πὸ ϑανίουσ. Το αἰζὶ 
οὗ ἐμιοὸ [ΟΣ ΘΠ.688 οὗ 51}8 8 Βοηϑμῖρ τὶ! αοα δπὰ 
1μὸ Κπον]θάρο οὗἉ ἐμὸ Εδίμορ. Ηο]Υ δογὶρίυτο ἀϊ- 
Τοσίβ υ8 ἤχει ἰο 9 Κπον]οᾶρθ οὗ δἰπ, [μ6ῃ ἰο δχμὲ 
διζϑὶπβί δηα ὀυθσοοσαρ (86 νὶοκοὰ οη6, πὰ 1650} 
ἰο δοᾳυῖΐγο ἰδο Κποπν]οᾶρο οὗἩ ὑπὸ ἀοα-δΔη. ΗΟΪΥ 
δοσὶρίατο δά άσοββοθ δὶ ΟὨ 1 Γ6η.---ἰαΐ 18 ἰ0 ΒΩ, 
1ῃ0 ομ!] ἄγου οὗ ἀοἂ : ἐδ ποτὰ οὗἉ αοἂ ἱδΒ πο γογὰ 
οὗ [060 Εαίμον ἰο Η18 δμ]άγοη; ἰδὸ ποσὰ οὗὨ αοὰ 
6815 4}}, βοὴ ἰὺ δἀάγοδβοβθ, ομ]άγθη, Ὀθοδυδθ 
Βο ἷδ ἐμ Εδίμοῦ οὗ 411. Ὑουῃς τὰθη δηὰ ἔδίμποχβΒ 
οδηποῦ ρῸ Ὀογοπμα ἰμὲὶ8 οὐῥίά-8ὶν [1 τοίδί αὶ ὑπ18 
Αοσταδιίβια ἰπ (κ18 ΗΪ8Δ06 ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἰ0 ΣΘΒΘΟΣ (ἢ9 
ὑἱδβουχμῦ ΙΏΟΥΘ Ῥοσβρίουουβ; ποῖίμοῦ ἐπ πορὰ 
ΒΟΏΒΕΪΡ ΟΡ δάἀορίϊοῃῃ ΘΟΠΥΘΥΒ (δ Ὀγοοΐδο βδὰθ 
οὗ ἰδουρδι.---Μ.1. Νὸ δρο οὗ Ἰο οδ ΟΥ ΙΩΏΔῪ ἀ6- 
βὶγϑ ἰ0 βιγραββ {80 βίδρο οὗἉ οὨἱ] ἀποοὰ Ὀοέοτγο αοά, 
ΤῈ 11{6«ἰχ ἢ οὔ (λ9 αΟΒρ6] ἐδ ΟΕ]Υ͂ 089, Θμδηδέϊη ς 
ἔγοτῃη 089 ϑζ'Ῥιγϊ ὁ, γοβέϊῃρ ου οὔθ ζουπαδίϊοι, 60ῃ- 
β᾽ϑίϊηρ ἴῃ ὁπ6 ϑ'ρ᾽γῖξ, θυ 1κὸ ἐδ δυπ, βιοάδαϊης 
118 ᾿]υπιϊηδύϊηρ δηὰ ν᾽] σὶρ ὈΘΔΠῚ85. ἰῃ 41} ἀϊ- 
ΤΘΟΙΟΏΒ: ΘΥΔΥ͂ ΜΠ 41} 8156 ἐπα ἰνἱ δ] ίπς δὰ 
811 ἀΥῪ τηογα] χη! Ηο ἰμδὺ Ἰονθδ ποὺὶ (89 του] 
ἴῃ (αοα 885 {δ οὈ͵θοὺ οὗἨ χοἀοδιιρίϊοι ἰο 1.8 Βαῖγνα- 
ἰΐοπ, Ἰονοϑ ἐὺ ΟὨΪΥ πὶϊμουί αοἀ ἰο πὲ οὐγὰ ρογὰϊ- 
ἰϊοη. δο τον]ά, τι ΐοι μου Ἰογοβί, γϑϑοίβ ἸΏΟΣΘ 
08 {πθ60 δὴ ἰδοὺ αν 8016 ἰο ἰηῆμπσθηοο ἐξ; ἰμδοὰ 
ὙΠ ΒΟΟΙΟΣ Ὀθοοπιο του ἱγ ἰδτουρὰ 1, (λ8ῃ 1ὲ 
Μ111 Ὀθσοσὴθ ΟἸσἰβίλαη ἱβσουσῃ ἰμ606. ϑδυμ ποὶ 
86 ποσὶ], Ὀυΐ Ἰονϑ ἐξ ποῖ; Ὀ6 ποί αἴγαϊὰ οὗ ἐὲ, 
Ὀυΐ Ὧθ αἴταϊα οὗ ἰδ γ Ἰοτὸ οὔ ἱ(. 
ΒΟΥΜΕΒ:-“Φ8ὴ (ἰμδ6 Αροϑβίϊο βυχυϊγοᾶ ὑνγοὶνθ 

Ἐοσηδὴ ΘΙΠΡΟΓΟΥΒ: Αυρυδίυ, ΤΊθοΣΙαΒ, Οαϊίσυϊα, 
ΟἸδυάΐιδ, Νόσο, αα]ρα, Οἰλο, Ὑ 06.118, Τὶ δρδ88ὶ- 
δΔηι5, Τιϊυθ, οι ϑηυ δηἃ ΝοΣνα; στθδὶ 6Χ- 
Ρϑοϊδίϊοῃβ δπὰ ὮορῸ8Β τόσο ϑηξογίδἰ θα οὗὨ ὁ80ἢ 
086 οὗὉἁ [8686 ἰοτὰβ οὗ ἐπ ψοσ]ὰ, Ὀαὶ 411 [6116 ἀ ἐπ 
{89 6886 οὗ {μ6 Ὀδδὲὶ οὗ ἰοπι: ἐπβίθαά οὗ ᾿ιοα]ΐηρ, 
[ΒΟΥ ἱπδ᾽οίοα τοι ά8, ἀμ ΠΙΔΕΥ͂ ΟΘΔπ10 ἰ0 8. τηΐ86- 
ΤΔΌΪΟ οπμὰ, 

ΟΕΒΒΟΝ:---Απιοὸῦ λαδεέ οἱἷπι ὠπὶεπαϊ, εἰ ἰεγταπι 
ἄπιαδ, ἱεγγοημδ ἐδ; δὲ ἄδμηι, αἱυΐπιι8. 

ΒΡΕΝΒΕ:---ΕὙΘΤΥ 8640 βμου]ὰ αἰ] ροπυ]γ σα ύϊ- 
ναὶ ὑπὸ νἱγίαθ Ὀοσοϊηῖηρ ἰ{ Ὀοΐογο οἰμογβ, τ ]ΟΒ 
8. ΘΒΡΘΟΙΔΙῚῪ ἄοπθ ὮΥ͂ Θ8 0} Ῥδυίου αν αρὸ ΔΡΡΪΥ- 
ἱηρ ἰἰ8 παία τ] ρἱ δ ἰο ἐπ γον οὗ ᾿1θ (πᾶ ογ- 
βίδιάϊηρ ἴῃ (110 0886 οὗἨ {1:6 οἹά, βἰγοηρίμ ἴῃ ἐμ9 
6886 οὗ γουηρ τιθῃ, Βἰ Πρ] οἰ ἴῃ (86 ο880 οὗ 
ΘΒ] Γ68).--- 080 πὸ ΔΥ͂Θ ΟΥ̓ΟΤΟΟΙΏΘ ϑιαίδῃ 85 
γουῃᾳ ΙΏΘΏ, ΙΠΔΥ͂ ΔΙΓΟΥ ΓΒ γα} δπὰ {11} ΚΠΟῪ 
Ομ γῖϑί 88 Τί σβ, νὰ }1]90 ἐμο89 γιὸ πδγρ βοσυϑὰ 



ΤΗΕ ΕἸΒΒΊ ἘΡΙΑ͂ΤΙῈ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ 50ΗΝ. 
ὥπερ ουσοάντο οι κπιος ο ας παρ στην ανπικατοτάς,κπεπείνες,ς ςςςςὕὃὸ.ὕ ς΄ ς΄ Ὁ  ὕὉὉῸὖὄὃΞὸϑὸ Ὁ. ῦὖῦὖᾷϑ.ϑ.- 

Ηΐπι ἀο ποΐ ΘΕΔΙΪΥ αἰϊδί δυο Κπονϊοᾶρο, τ ΒΊΟΝ 
ἐδ ἃ κὶ πὰ οἵ γΤοασγὰ οὗ ψχγδοο.--- Τὸ ποτὰ οὗ αοἂ 
ἄοο5 ποί ΟὨ]Υ οὐηι6 (0 τ8, Ὀπὺ αὐΐάδδ 4180 ἐπ ὧδ, 
δια σομΒΟα ΘΠ 18 ποί ἃ ἀθδὰ οὗ ρδβδοίηρ δου ηά, 
--Τ οὶ πο ἄοοθ ποὺ δϊὰθ ΤΌΤΟΥΘΥ 18 ποῖ Ὑ0ΟΓ- 
1} οὗὨ ΟἿΓ Ἰοτθ; [9 Θοα μ88 ογϑαϊθὰ, δρροϊηπιθὰα 
διά ο8]10ἃ υ8 υηίο οἰθτηδὶ ὑπ 1 68. 

ΒΤΑΒΚΕ:-- ΓΟΔΟΙΘΓΒ Βιου ὰ ΡΑγ ΪΟΌ]ΔΥΪΥ ὈΓρΡΘ 
οὈοάϊοποθ ἰο ἐδ σοπιπιδηηηοηίβ οὗ αἀοα, δὰ χΧο- 
πυποϊαίίοη οὗ [ῃ9 ἴον οὗ ὑἰμ6 που] οἡ {86 Ρ]08 
Οὔ ἴΠ6 ρτδςο οὗ αοἄ ἴῃ ἰδ9 ἔογαίνοηοδδ οὗ 818, 88 
8 ΟΡ ῬΟΜΘΥῺ] ἰποσπίΐγο (Π8ῃ οοπδί ἀοΥΓΔ 0.8 
Ζουπἀοὰ οπ ἐδὸ 1,807.---ΑἸ μου σ γοὰ πᾶν σ0Π- 
αυογοᾶ {(π6 ἀον]} ομσα, ΒΘ Ὑ1}} γοϊγη δηᾶ δββϑοὲ 
γου ἢ βονοηΐοϊὰ βιγοησίη ἰο σοῦ γοῦ οὗ γοῦΡ 
Ογο. ἸΤΠΟΓΟΐΌΥΟ, γ0 ὙΔΥΥΙΟΥΒ οὗὨ “96508, ΤΟ 
πού βοοῦτο, Ὀυὺ ὑμῖηκ ὑπαὶ γοὺγ ἰ88Κ ἰδ ποὺ ἀοπ6 
αὶ ὁπ6 ν096}}-τουρλί θα {16.---Ο πὸ ἀοϊαἀοα 8Βου}8 
αι ἔθ ΠΟΥ (πα. 1 18 ἐμ Ῥτίνί]ορο οὗ {Ποῖ δῖ ἰ0 
Ἐ66 {π6 ὙοΣ]ὰ δἱ ὑπο ῖν ρίθδβυγο, ἰο Ἰοδὰ ἃ ὑοῦ] 
δηὰ σαγῃΑ] ᾿ἰ{6, ἀπ ἰο Ὅ6 ροοα ΟἸ γἰ δι 88 ἴοσ 8]}! 
ΤΌΠΟΥ Ὑ{ΠῚ ἰουυ ΪῪ ἀδοοῖγο ἐμοιηβοῖνθθ, ἴῸὸ᾽ {86 
ΤΏΘΣΤΟ πδη6 ἰδ ηοὲ δυ!δοϊοηὶ.---ΟἸν δι 85, του]ὰ 
χοῦ Ἰογοίδο Εδίμον, γοῦ πιιιδί σοπίοπῦ ὙΟΌ ΓΒΕ 68 
ὙΠῚΕ0 (86 ποοοββαγίθϑ οὗ (89 Ὀοάγ, Ὀτα]θ γοῦΓ 
ογ68, 8ηά Ἰοδά ἃ 1176 οὗὨ δ᾽ τρ] 1 οἱ τγ.---ἼΠ πον] ὰ 
δὰ [8 Ἰυβὶβ Ῥ8585 ΒΥ ΔΎΎΔΥ, ἰκὸ 8 ΔΙΤΟῪ 
οὐδ ἐμγου σὰ (6 δἷν, 6 Βυλοῖζο ὈΪ]ΟΥ͂ΤΒ ΔΎΥΔΥ, ΚΘ 
8 ΥἶΤΟΥ δον δίοηρ, ἰἶὸ ἃ Ὀἰγὰ 8168 ραβδὶ, ᾿ἰκκὸ 8 
δουηὰ ἀϊοα ἅν. ἮΝ μαὲ 9011γΥ ἰο δ8οὲ οπθ᾿ β ἢΟρῸ 
δηἀ ρ]θδϑυτο ὁ βυ 6ἢ, ΘΙ Δη ΚΟ ΔΌΪΟ δπα ἐγδηδι(ΟΥ 
(πίη ρ8 [---ἰ δ τ 61}, θαὺ ποὺ μου ρα ἰο Κηονν 86 Ὑ7}}1 
οὗ αοἄ, νὸ τηυδὲ ἀο ἰὐ ἰπ {δ 6 βίγοηρίμ οὗἨ 6οά, 
τὶ! 41} αἰ Π σθησθ, δὲ 811 ὑἱπηοϑ, ἰῃ 411 (δίῃ ρβ, ἱἢ τὸ 
Ὑου]ὰ δΌϊαὁ ΖΟΓΘΥΘΟΓ.---ἰὐἱ 16. ἃ στοδὺ ΤΏ ΓΟΥ οὗ σοὰ 
παῖ Ηδ δοοϑρίβ οὔν ῬΟΟΡ, ἱπιρογίθοι ἀοίῃβ, Ῥτο- 
Υγἱἀοὰ ἃ Ὅ6 ἀοπρ Μιὰ ἃ οὐ] 1 1κ Ὠοαγί, 85 {86 
ἀοΐης οὗ Ηἰβ ν]]].---Νοη ὁ ὁδῃ ἀο {π Ν|}} οὗ αοἀ 
σὶϊμουΐ ἀοηγίηρς μἷΒ οσὰ τ ὶ}}, ἔον ἐπμὸ τ ὶ}} οὗ αοἀ 
δὰ ΘΟΥΓΌΡΙΪ0]6 Β6}7- 01}} δγὸ υἱνουγ ορροβοά ἰὸ 
680} ΟἰΠΕΥ. 

Ἡπυβνεξε:--- αίλετα τὸ βρὶ τὶ 8] δά α]18, τιδ- 
ἰαγοὰ ΟἸ γί βιΐδπδ; Εἰ 0 δυο Κηόνῃ ὈὨγὶδί, ὑμ6 
δου οὗ αοἀ, ἔγοπι ῬθυδΟμΔ] ὀχρουΐθησο, τηδας 
Ῥτοοῦ οἵ Ηἶβ ροτοσ, οὐ. Ηθ 88 Ὀθϑῃ Ζ}}Υ ἤοσταϑὰ 
ἴῃ ἔδοα (ΕΡΆ. ἷν. 18; 1 ΤΆ σβ. ἰἰ. 7, 11; Η6Ό. ν. 
14η.- Το ἴθαρο οὗ ΟὨσἰϑὲ μ88 ἃ ἔθθῦ]θ δηά ἰθη- 
ἀν θορίπηΐηρς ἴῃ σά πμοοὰ:; ἰΐ σομίϊπυθ8 στον- 
ἰπῃς ἰπ γουϊῃ, Ὀυΐ ἀοοθ8 ποὶ αἰϊδίη ρμοτγίοοί οἷθδν- 
Ὧ688 ὙΪῚ οροπ ἴδοθ ὑπ}} ϑημοοὰ. ΝῸ ὙΆΑΣΤΙΟΥ 
δὴ 20 Ὀογοπὰ ἰμπὶθ: ΟἸτὶδὶ δηὰ Ηΐ8 Κπονϊοὰρθ 
ΘΧΟΘΪ 8}} ρογίθοιίϊΐοη. ἮΝ δᾶγο Βοτο (Π0 0880 οὗ 
Βο0}}8 ἐμαὶ Ἰοπς βίποθ δυο δοαυϊγοὰ ΟΊ ἢ 688 
διὰ οἱοαηδίηρ ἴγοαι ὑμοῖνρ β'ῃ8, ΟΥ̓ΘΓΟΟΘ {86 
Ὑἱοϊκοα οὔθ, βίοοὰ βούοσγο ἰγὶδ]β δῃηὰ δαγὰ οοϑι- 
Β᾽οίδ, ἴῃ Ὑἱοσίουυ δᾶνο Ὀδοη ῥ]απίοα ἱπ (ἢ 9 1{Κ6- 
Ὧ688 οὗ ΟὨ δι 5 ἀϑαίῃ, δηὰ τοδὰθ ὀχρθσγΐίθησθ οἵ 
ἐμ6 ρονγοῦ οὗ Ηἰἶ5 γοβυσγγοοίΐοῃ. ΑΒ 7γαΐλεγδ ἱμ 6 
ῬΟΒ5658 δρίγίίμαὶ σοπεγαίίυὁ ροισεγα. ΤΟΥ ἃ.ὸ {86 
ΧΆΘ]]ον οΪὰ τὶπο. ΤΊΉΘΥ δγὸ 66]]6ἃ τέλειοι, {6 Υ 8.0 
186 ποδγτοβὶ ἐγ θη β οὐ (86 Ποτὰ, Η18 ἱπιϊτηδὶθβ, ὑπ δὶ 
δύο 8 Ὀοίίον απἀογβίαπαϊηρ οὗ ΗἸΒ σου η861}: Ὀαΐ, 
δου (8 Ὠἰ ΖΗ ταϊβοα Ὀγ αοά, {ΠΟΥ͂ ΠΛΟΥ͂Σ 
ἀϊγοβὲ ὑμβοπιβοῖυοϑ οὐ ὑμποὶρ οὨΙ] ἶκο ἀϊδροβίἐϊοη. 
Το βϑη8βο οὗ τοἀεπιρίΐου πῃ ΟἸτὶβί, ἰγὰθ ῬΟΥΘΓΙΥ͂ 
οὗ δρίτῖῖ, νοϊυσηίαυ δα σομβίδηϊ 86] -ἀοπίαϊ δπὰ 
ΒίΣΟΠ ἰἴουθ 8710 ἐμοῖν οσδασγδοίου βίο, Βαὶ ὑπ6 
8Β.1}} ϑἰδῃὰ ἴῃ ποϑὰ οὗὨ ἱπβίγυοίΐοη ἀπὰ οδυΐοῃ 
(μη οἰά ΟἸνἰδϑιϊδη δα Ὀθοη υἱοϊοτίουβ πη {πο Αρδὶ 
ὉΣ ὑμίτιγ- πἴηθ γθ8γΒ, θαϊ γ7ὰ8 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΩΘ ἰπ (δ 

Τογίἰοὶ β γθ80.) ΤΟΥ ταυδὶ ἔρμὲ ὁοηοδοίωίε οοπίγα 
δεποοίμίεηι. ΤΠΘΥ ΒΔΥΘ ΙΠΟΥΘ ΜΟΥΚΒ ὑδαη πογάβ. 
ΤΌΘΥ δ΄ὸ οηρβδρϑὰ ἱπ οϑϑ 8016 88 ̓ ηὐδγο δδί ΟΏ8 [0 
4}} (6 Ῥ60}]0 οὗ αοά, ἀπὰ ζδίβοκ σίομοβ ἴοσ (86 
οἰ]άτοπ (2 Οον. χὶϊ, 14). Βυΐ {800 τπιυδὶ Ὀ6 γε 
ΘΔΓΡΘΙῺ] πο ἰ0Ὸ ὉΒΌΣΡ δὴ δυϊδοσὶ δπὰ ροπεῦ, ἰῃ 
Υἱγίαθ οὗὨ ν᾿ Ἀ1ΟΘὮ (ΠΟΥ Σϑαθΐγο οἴ ο 5 Ὁ] Π4]}Υ δηὰ 
ὉΠΟΟΝα (ἸΟΏΔΠ}Ὺ ἰο 9}Ὸ]]ΟὟ δὰ ἃ ψὶὶ ἰδοια: 
[16 τηοπχθπί {6 Υ {411 ἰπίο (818 ΒΏΔΡΘ ἰδ 60 ὁ6880 
ἴο Ὀ6 ἔδι "Βοσβ, δηἃὰ Ὀθοοῖηθ ὑπὸ ἀθβίγογοσδ οἵ (89 
ΘΒ τίβικο δρίσιῦ ἰπ 86 ΘἈΙ]άγΘΏ.--- Κομη δ πέδη ΔΥὸ 
{8086 γγὙὼλο ἃΓ6 8δι|}}} οησαροθὰ ἴῃ δοίδγο ψδυΐδγο, 
δηα 809 (0 ἔθδσ τηοδὺ [86 δϑβδυ]β οὗ [86 δοδβα, 
ἐμὸ νου] δηὰ (ες ἀον}}; {μὸγῪ οὐχλὲ ἴο αν ὃ6- 
ξυμ ἰο ἰΔβίθ ἐμὸ Ὀοίον ἀρ] σμίδ8 [οἵ το] χίο;] δαὰ 
Βιου]ἃ ογθσοοσαθ ϑδίδη. Ηδῃοθ (ΒΟΥ 8.6 δ΄ 'τδγε 
Ργοραγθὰ ἴον ἐ19 Ὀδι116. Ηο ἐμαὶ μιδδ Ὀθόοπιθ ἃ 
ἰχὰθ9 61]1ὰ οὗ αοἀ τουδὶ ποὺ ΘΑΓΟ [Ὁ ἰδ δρὸ οἵ 
χουν. δῇ ΔΗΥ 086, ὈΥ Δηχίοιβ οαγο, διὰ ὁῃ0 
οαδὲῦ υηΐο ὲβ βἰδίυγο [569] ἢ ἨἩδε ι δδὶ ῥτγοβοστοῦ 
{πδὺ νοι ἢ ἢ88, ἰο Ἀΐπὶ 8}}8}} Ὅ6 σίγϑη τπογο; 
86 Ῥγχοοοϑδ οὗ ρτονίῃ 18 ἐπιρογοθρι 19 (Μαῖκ 
ἷν. 28). ΤΆΘΥ οὐρβὲ ἐο πᾶγὸ {π6 βρί τὶ οὐ βρόντον 
διὰ ΥἹϑί]θηο6; 88 γα] δαὶ 80] ἀΐογα ἰμ 6 0 πιιδὶ δἱ- 
ὝΔΥΒ Ὧ6 δὺ ὑπ ὶν Ῥοβί, γδυσίπρς αραϊπϑὶ ἐδ0 6Π0- 
ἸΩΥ. ΤμΟΙΓ ἀδηροῦβ Δ.Θ ΓΑΒΏΠΘ6ΒΒ, Ὁπά0 ΔΓΟΟΣ, 
ἰΘΙΩΘΥΣΥ δηὰ ἠορίίσομοθ. ΤΟΥ͂ τιυδέ παγὸ ποῖκ 
ἴο ἀο, ἐμὸν τηυδὲ ἀοβίσου ΒδΌγου, Ὀὰΐ δυδίδίη 
ἔτγοσω 8}1 ἰδίπρβ, δὰ βρμύ {δ᾽ ΓΒ ἀπίο ἀοδίι. 
ΤΟΥ χαυβὲ ποί Ὀ6 αἰδοουταροὰ ἴῃ ἐδ ο ὅγϑί διὰον 
οὗ {πο ὶσ σϑϑὶ, 70. ἰμδὶ ἔἄτγδί δρὰοσ ΤΩ ΔῪ 1086 ἐδ 
ἰπιοπβιίγ. Τοὶν βίγοηρί υνῖ}} 6 πὰ Ῥγορουιίοα 
ἰο (μοὶγν 8] ονίηρ ὑ(μ61} ΒΙΓΘΩ ΙΒ αὐ  Υ ἰ0 δ σῖκθ 
γοοῦ; ουὐϑὴ Ομ γὶβὶ αὶ κοα ἴῃ δ ἴθησο δηὰ γοίΐγο- 
ταϑῃΐ ἀυνγίης Ηἰΐ8 γουί, ἀπὰ Φοἢπ τγ88 ἐπ ἰδ6 πὶιΪ- 
ἄθσηθββ. ΤΥ τησϑὺ Ἰθϑύῃ ἰο ϑῃίοσ ἰπίο ἰδ9 
ΤΩΥΒΙΘΣΥ οὗ ροα]ΐ 688, δδίδΐῃ ἔγοσα ἐλοὲγ ἀοΐης ἰ8 
ΟΥΘΡ ἰδὲ Οἷα πιαὰν ΄τοτὰ ἐπ ἕλόηι, (μαὶ ἰλυ8 
ΤΩΔΥ͂ Σοβὶβίὶ ἰῃ0 πονηρός, {0 ΒΡΟΙΪΪΟΥ, τΐΟ ὁοΙμ68 
ἔγοσα τὶ πουΐ ἀπ ΤΌΓΟΘΒ ΗΪΒ ὙΔΥ ἰηΐο ὑδοτι, δηὰ 
τοῦ ]Ἱα ἔδίῃ 8629 016 γουί.] ταυσίοσθ. Ἡθῃοθ 
{80 ποοὰ οἰτουπιροοιΐοα δῃὰ ᾿σϑδροῦβ (Ε}ΡΒ. 
Υἱ).--- Οὐ άτεμ ἀγα ὈΘΩ ΙΒ ΏΘΙΒ ἰὰ ΟΕ ΒΕ [8 Ὁ} πὸ 
ΒΔΥΘ ΔΙΓΟΘΑΥῪ ἰδϑιθα {πὸ ρϑίοσῃ δὶ Ἰουο οὗ Θοὰ, π 80 
τοοοΐτο ἤγομῃ 110 ΕἸΔΊΒΟΣ ΤΠΟΓΘ ἰΟΚ6 18 οὗὨ ]ογε, 88 
ἷξ ὝΘΓΘ, ΠΙΟΤΘ Θδροδδίπρ. Βιυέ (ΠΟΥ τηυδὲ Ὁθ 
ὑγῸ} θοτη οὗἉ αοά, μανὸ αὶ ΠοῪ σοϊη, ἐπ 6 βρίτὶϊ 
οὗὅἩ δἀορίϊοῃ ὙΠΟΥΘΟΥ͂ ὑπΠῸῪ ΟΥἿ ΑΔ, ΡΒαίδοτ. 
Το ΖΘΠΘΓΔῚ σμδγδοίουἰ βιϊοθ δύο ἐπ θ86: 8 σἢ 1] ὰ- 
ΕΚ αϊδβροβί(ίοη, Ἰον ηθ58, οὐϑάϊΐθησθ, δἰποοσίιγ, 
ἡογέυϊποβα, Ὑμοὶν οὐ] Ἰκὸ ὙδΙ σα ἃγο: οτθ- 
ἀυλγ, ΟΔΡΘΙΘΒΒΏΘΒΒ, ΥΘΒΏΏΘΒΒ, ἱῃΘΟΙδίΔΒΟΥ, ΟΓ 
οὐ Μη ἀθυΐηρ ἔγοτα ἰδ) δ ΠΡ] οὐ πὶ ΟἸ ΓΜ. 
ΤΉΘΥ ΔΥῸ ΒΘ ΓΟΠΟΙΥ͂ αἰϊδομϑά ἰο ἐμὸ διγοοὶ ἰδϑὲθ 
οὗ ρσγδοο. ΤΟΥ σϑαυΐγο ονοσγδίρμί, στίάδποῦ, 
ΠΟΥΒΙ ἢ, ΟΆΥΘ, ΚΟΟΡΙπβ; ΠΟῪ Σϑαυΐγθ το Σκ ἀπὲ 
(ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΔΌΪΘ ἴο0 ἴ8Κ δίσοη βο " ἤοοὰ διὰ ξτον, 
(ΗΠ γγ)1ὸ ΤΔῪ ΣΘΘΥ ἰο {8.9 ΟΥΑΙ αἰγὶ δῖ 018 δι 
{π6 πα "γαίγιπι: ΠὨ]άγθη, ΟἹἀΟΣ ὈΟγδ, δἰαρὶθ 
Ὀγοίμγο, βἰηρίὶο Β᾽Βί ΓΒ, {89 ΟΒΟΥΌΒ οὗ σηδυισὶοὲ 
Ῥθορὶο, νὶ ον γΒ δπὰ ψϊάονθ, ἰο 86 ἐπειρίεπίοε, 
»τοϊεϊεπίες διὰ φγοζεοίὶ οἵ ἰ8 9 Μογαυΐδβε, δῃὰ ἰο 
110 διηδιομίθα οὐ ραρδηΐβαι, Ρ]αίο ὧδ ἰσσσ. ἢ. 
ὝΠΟΡΟ [8:0 ΘΒΟΓῸΒ οὗ ὈΟΥΒ, οὗ γουπς τὰθῃ (0 (88 
886 οὗἩὨ ἰδίτίγ, οὗἁὨ το ἰο ἰδὸ αρὸ οὗ εἰχίγ, πϑοὶ 
ἔαδοϊηδίϊησὶΥ ἰοὸ ἱπιρ]δηΐ [86 ἔστι δηᾶ ἰδ6 
ἱπῖο ἐμ χηϊπᾶβ οὗὁἩ {8 Ῥ60}]9 ἔπ βοῃββ, βπὰ ἔΪα- 
ἰδσοῖ ἴαοοη. ἐπδέδί. δοοογάϊηρ ἴἰο τίσι, διθοῦξ (88 
ϑραγίβδῃβ, οἷά πιερ πβοὰ ἰοὸ βίῃ: ““ὍπῸθ γγ ΜΙ 
Υἱζοσοὺβ γουί μα; πιοπ, “19 διὸ 80; 17 ἐδοι ἀθ- 
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εἰτοσὲ 'ἱΐ, ἐσγ ;᾽ δηὰ {πο δονδ, ““βοτὴθ ἀδὺ γγὸ 5}8]} 
ὄσϑῖ ὍΘ ὈοὶίοΣ᾽)).- Φουα ἰθ (λ 6 ΠΟ] 6δὲ ροόυγον ἴῃ 
δ, ποσὰ πὸ οὐρμὶ ποῖ ἰ0 ναϑὶθ ὁ. πον ΠΥ 
οὐήθοίθ, θαΐ 9 οὐριὶ ἰο Ἰονθ αοα οὨ]Υ .--- 0 
σονϊὰ ἰα ϑοὲ ὈΘίΌσΟ 6 ἰὸ (ΧΥ̓́ ἴδποπι, Ὑ ΘΠ ΟΡ 

ἐμ 86. Ὑ.1}} ΙΔ Βο]ὰ οὗἉ ἰὺ ΟΥ οὗ ΒΘΘΥΘΕΙΥ ἰμ]Ὼρ8.--- 
Τηὸ οὈ͵οοὶδ οὗἩ ΟδΥ ἀοδίσοβ, 88 ἴδ. 88 ἐμπ6ῦ 8.60 
ὁΓοδίΏγοθ, ΓΟ Ὠοΐ 6Υ]] ἴῃ {πθιρβοῖνοβ (1 Τίαι. ἰἱν. 

4; 1 ον. χ. 26), θυὶ ἰδ ῥδϑβδιομδίθ ἀθβῖγο οὗ 
ἰμοσὰ ͵β ουἱ], δηὰ οἵ {1:10 οΥἱ] βρὶγΐ. 116 εχομδαίίο 
οὗ που ]ηρθ ἰδ: ἐἷἶξ 18 πϑίυγϑὶ, ἰὑ 18 ἱπποοθηί,᾽ 
Τμδὲ ἰδ ο ΙΔγ {89 ΤΟΒΡΟΒΒΙὈΪ ΠΥ οὗἁ βἷῃ οα Θοά.--- 
ὙοΥἹα]γ-ταϊπθάηθε8 δηὰ χσοϊσίου το ἱποοπιρδίὶ- 

Ὀ.6. ὙΏοτο ὅτ, ἱπάθθά, ΒΩ ἀθᾷγοο8 οὗ ἰμὶ8 

τοῦ] ]γ-πιϊπἀοάπο8δ8 διὰ ἕοπάπιθ88 οὗ ὑγου] ἀν Ρ]08- 
δίτοσ, Ὀαὶ ἐμὲ8 ταῦ ἰ6 οοτὶδίπ: 1. ΤΊ 089 ἱπ ὙΒῸΠὶ 
(ΐο Τοπάπθ88 8 βίσομ δῃὰ ΒΌΡΓΘΙΘΘ, ἰο ὙΒΟΤὰ ΠΟΏ- 
ξτιαιϊβοδιΐοη οᾶυβ05 ΔΏΖΟΣ 8ῃ6 8 ὈΪΔηϊς, δτὸ ψἰ08- 
ουῦ ἐμο ἀϊνίηςα 1116. 2. ΕΥ̓ΟΣΥ ἩΟΥΙΑΪΥ Ρ] αΒΌΥΘ, 

(δου ἱπαϊδογοπὶ οὗὨ ἰἰβο]ῦ, Ὀθροίωθβ βίῃ ἰ{ 1. 
Ἰοδὰάβ δϑίγϑυ ἴγοπι αἀοὰ, δῃηὰ 888 ἰοὸ ὃθ οηὐογοϑὰ 
σψἰίμουι αοα. 8. [π ρῥσοροσγίΐοι ἰοὸ (86 σγόν οὗ 
τοὶ σοι 'ἰ8 [86 ἀθοῦθ889 οὗἩ 8 τηϊηὰ δηὰ ἰβϑὶθ [ὉΓΣ 
ψοσὶα]γ Ἰυδὶδ, δπὰ υἱοῦ υοτδα.---Ἰὶ 18 ἀϊδρταοοΐαὶ ἴῃ 
οἰουζγιαθη [όστι. Οἰεἰδίϊοδε, ἃ ὑθομηΐς 8] ἰθστ [ῸΓΣ 
Οἰογζσταθε, οἵ τ 10} {π6 ΕΚ 15} οὐνέπε5 15 [89 ἢθΔΥ- 
ὁδὲ ΔΡρργοχιπιδίϊοῃ, ΟἹ Ὑ70 ΤΩΔΥ͂ 8180 ΒΑΥῪ ““δρίτιίμαὶ 
διηὰ δεοιίατ,"" Ὀαὺ, οὗἨ δουγβο, τὶ πομὺ ΔΏΥ τοΐοσ- 

569 ἴο πο Βοηδη ΟαΥΠ0}10 180 οὗὨ {π086 ὑθγ1η8--- 
Μ.1, νῦο οὐρβὶ ἰο δ6 [9 ορροδὶϊθ οὗ [86 ψγοΣ] ἸΪΥ,. 
ἰο Θχοὶϊ ον] ]ποβα πὶ (δ 6 Ὀΐ88 οὗ ἐμοῖς ταϊπα 
δηἃ δομπγογβδίϊομ.----  Βαὺ Θοπλ68 οὗἩἉ ἰμο ἰγδῃθιίοσὶ- 
ποθ οὗ ἐδὸ που]ὰ διὰ οὗὨἉ (86 ὑδίηρβ Ὑδιο Ἰαδὶ 
ἀοεοίτου ἢ Ἧμδῦ βϑγῖὰ ἀο68 ἰΐ ἀο ἰο {πὸ πον]α]γ 
1. Ενϑε ἰπ γοβρϑοὺ οὗ ὑμ18 δ ]}γ Ἰὲθ 1 18 ραΐϊῃ- 
ἴ.] διὰ μαι ἰ]οϊέης ἰο ἰδὶτθ Ρ᾽θαδυγο ᾿ῃ ΘΕ70Υ- 
Ἰοθβ ὙΓϊοὴ ΔΥῸ ὝΒΟΙΥ 1416 δηὰ ἰγϑῃδβί ϑεΐ, δπὰ 
Ἰοῶνο Ῥομίπαὰ ἐδοὰ ποι ὲηρ ἰδοὺ 18 τοΐγοϑ ἱηρ 
ΟΥ ΘΩΒΟ) ες, Ὀυΐ, ῬΟΡΒδρ8, βοιποί ἷπρ ὑμαὺ ν}}} 
411 {19 ταϊπὰ τὶ σίοομι, ρασαῖγσο δπὰ ἀθ᾽)οοὶ 86 
δρὶτῖι----ἃ πιο δησι ον Ὀ]Δηῖ, 42. Τ}ν18 Βο]ὰβ ροοὰ 
8ὲ11}} πιοτὸ ἰπ τοβροοὺ οὗ ἰμ9 119 ἴο οογθ. Τ89 
οὈ:θοία νγὴ}} 6θ886, θὰΐ ποὶ ἐπ ἀοβίσο, νοι ψ}}} 
ἐδ ου ᾿δοῖ [86 ἰπδίχυπιοιίδ δά τθδπ8 οὗ 108 ζΓ8- 
εἰδοοίΐοῃ. Ῥαϊπέι] οοπαϊιΐϊοη. ϑᾳ.6ἢ} 8 βουὶ ν1}} 
ἀλ6ὴ Ὀδμο]ὰ {8617 ἰὴ ἐΐδ ταϊβοσδ]ο ορίηοδ8. δῃὰ 
υἱϊθειθῦδ. ἸΒογοίογο σομβίἀου (ἢ 9 ἰγϑη δι ΟΣ 688 
δειὰ οοῃδοαῦθ}668 οὗ ΘΥ̓ΘΤΕΥ͂ δἰ] ἰυ8., (Ογὶοπίδὶ 
βαγΐϊῃς: 10 ἰΓΟΘΒΌΓΟΒ οὗ [86 ΜΟΥ] 8.9 50 60ῃ- 
διξιαιοά ἐμαὶ {Π0Υ νὶ}} ἀορτγῖγο {πθ6 οὗὨ Ἰϊΐο, 1 ποι 
εοϊμογοδὶ εὐρς ΠΕ 

ΝΕΑΚΝΡΕΕ:---ἰἰ ἷἰθ ποὶ ρασὶ οὗ ἐπ πδίυτο οὗ (86 
1οτο οὗ ἀοὰἂ ἐμαὶ γὸ τυϑὶ σοιγο ἔγουῃ [86 ποῦ]α 
δι ποσ]ὰ]γ ἰΐηρθ, Ὀσὺ ταῖμοῦ [δαὶ τὸ ββου]ὰ 
860 ἐμοῦ δοοοταϊης ἰο 1μ6 Ῥῦτροβο Μοὶ αοἀ μ5 
δεϑὶ ζιιϑὰ ἰο 811 τηθῃ, ἰο ΗΪ8 φίουγ. 

ΒΕΒ5ΒΕΒ:---Τ 0 ἤογκίνθηθββ οὗ δῖ 18 {Π9 Ὀσοδὰ 
οὐ δίοι {μ0 ρστοδὲ δηὰ {δ6 βι}81}, Αροβί]θ8β δῃὰ 
τοδ]οΐδοίοτθ, (6 νὶϑο διὰ ἰδ ἱἰἸογαίθ, Εἴηρβ 
δὰ Ὀεορμδτβ (Κίηρβ α5. ὈοζΞΆΤΒ, δηὰ ὈΟρΡΑΣΒ 88 
κι 5), ᾿ῖνο ἱπ (86 κίηράοπι οὗἩ αοὰ, θγθὴ 88 {89 
Τουγιὰ δὰ αὐ μοί οπβ οὗ ἐλ οσὰ 8 ῬΣΑΥ͂ΘΡ 
8ΓΘ 5 ση δου οϊποα ἐοχοῦμον ὈὉΥ ἀπά. 

ΦΟΗΑΚΝ ΒΟυΘΕΈΝΗΛΟΒΝ᾽ Β τοί 88: “Θὲ Οἠγίδ- 
ἔωα ὅση δοὶϑ, δαξὶδ εδΐ, δὲ σείογα ποδοίδ: δὶ Οὐγίδίωπι 

ποϑεὶς, κὶ οδέ, δἱ σείεγα ἀἶδοῖδ.᾽" 
7ὸο ΤῊΒ 6ΒΕΑΊ:-- -ἼΘ9Γ6 810 ὑτὸο Κ᾽ π48 οὗ Ἰογθ 

ἔγοτα ψ ϊοῖ ΡΡΟσΟ648 ΘΥΟΙΎ Ἰυδὲ δΔοσοταϊπρ ἰο 108 
κἰηα: πιδη, ὙΠΟ οδπποὶ οχὶδϑὶ ϊΐμουΐ Ἰονθ, ἰοΥῸ8 
οἰϊδμον αοα ον ἰδ0 ὙοΣ]ά. 

ΞΡΕΝΕΕ.---Τ}8 οἰίλέγ-ττον 18 δὴ οδιβθ] μοῦ 
ιλΐηρς νὴ ο ἢ Μ0111 πόνον γ᾽ οϊὰ {86 Ρ]660 ἰο δῃ αὐ 
εσεἰξ---αἀὦ. Το οομίσ θα 9 ὁη0 σοπὶ (0 πῃ ροῦ]ΐηθ85 
8 88 6! 88 ἰο κίὶγϑ ὉΡ ἰο ἐὺ {86 ψῇο]θ. ΒΚἈ[ὲ, 
Βοσμδγὰ ο041158 ρυϊὰθ ἐδ Δγο-δυι σον οὗἩ ἔγδυὰ, 
δηὰ {86 ἰσιιθ ἐοαπίδἰη οΥ̓ νἱσ6, {π6 (ὁ οὗὨ δἷπ, 
(6 τυϑὶ οὗἩ Υἱγίι68, [8.6 πιο ἢ οὗἨ πο] 688, ἐμ 6 ὃ6- 
ξαλ]ον οὗ μοατίβ, ἐπι ἰὰΓ}8 τηοαϊοὶπθ ἱπίο Ῥοΐβοι, 
διὰ οοταΐ8}8 ἱπίο βἰυροίγίης ἀγα ρμίθ. Α βουϊ 
88 ποίην ἴῃ οὐογμ τ ὰΐ τι δὶ ἰὲ 688 σαί μογοὰ 
ἷπ {1τη9. 

ΝΙΤΖΒΟΗ :--- Το ῥ ]ηοῖρΡ4] αποδίϊοιῦ οὗἉ ἐπ ἀϊνί 9 
φορὰ δαἀάγοββθα (0 ἔδίμβεσβ : ο γοὺ κπον Ηἰπι 
1Πδύ ἐβ ἔγοτα {9 Ὀορ ποίη ῦ [,οἱ τ σομδίογ: 1. 
ὝΥ ἰδ 8 αὐυοδίϊοπ ἰβ ῬΘΟΌΪ  ΑΥΪΥ βυϊίοα ἰο ἰδ9 
ασοαῷ: Το ἘΣΘ ΟΠΟΥ δηὰ ρμἵἴονν οὗ ο]ὰ ἃρὸ ἰδ 
ΘΧΡΘΙΙΘΏΟΘ, 1.8 παίγεὶ δυοσδίϊοη (ὁ ζαῖμβος δηὰ 
ἴο ΒδῪθ ραιβογϑα ἐλ, ἰΐ8 ΒΈΡΤ ΘΟ τϑαυΐγοιηοθπέ ἰο 
ΒαΥθ Ὑ ϊΒάοτῃ ὈΥ̓͂ ἀῃὰ ἴῃ οχροσίθμῃοο. ΗΟῪ τυ οἢ 
ΤΏΟΓΤΟ ἐτηρογίϑηϊ ἰβ ἀὲ ἰο Βδγθ δέεπ δπὰ χε ἃ ἰἰηρ, 
ἰο δαυϑ δἀαγϑᾶ ἰἰβ κιδοσίηρ, ὑμ ΔῊ ἸΩΏΘΤΟΙΥ ἴ0 Π6ΥῪ6 
λεαγὰ οΥ ὦ 42. Ὑ ΔΙσΘΒ ἀηοιοϊοασα ἀοεβ ἰΐ προδὶς 
οὔἵ 7Τ8ὸ Εἶχϑί δῃὰ {86 1.8δ8. Β88 Ὀθθῃ γονυϑδ]ϑὰ πῃ 
{μ0 δοηίγο οὗ ἰδίοῦγ, Ηδ ὉῚ ποῖ δηὰ [01 ὙΒΟΙᾺ 
8}} (ἰπβ Θομ818ὲ; ἐλπηθ 885 Ὀθοοτη6 σοῃδοΐουῦϑ οὗ 
οἰογηϊίγ. ΗἩυμηδηΐϊ ᾽88 Ὀθοη χαϊδοὰ ἔγοῃ ὑγο- 
ἔουμα ΣΑΙΒΟΥῪ ἰοὸ Βὶρῃ φἴοῦγ. Τιὶβ Κηοπνὶοάκθ 
ΘΟΙΆΡΘΏΒΔίθ8 [λ6 ΘΥ0 ΓὉΓ ΘΥΘΣΥ͂ Ὁμαγοϊ 80]6 τ δηΐ 
οὗ κ΄, ΒΌΡΡΙ168. (6 δ8ο]υ(ΐοι οὗ Σαϑὴν γα ]98, 
πὰ (89 ΚΟΓΏΘ] οὗ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΧΡΘΙ ΘΏΟΘΒ, Στ ΥΪτΒ ἐμ 6 
ΒΟΙΥ͂ ᾿ΐμθ οὗ δυδῃ οδογὶ, σμοσίδμθα ἐμ6 βισϑοί 
ΒΟΡΘ οὗ Βοδβοϊάϊηρ [ἀοἀά], δηὰ ἐπίῃ κθ τ }} ἀοπο 
ἐμαὺ 168 αοα ἀοοίῃ. 8, ΤῈ στοαὶ πιορηέοη δὰ 
(89 φἸοσίουϑ οοπδοίαίίοη δοπίαἰπϑὰ ἐμογοὶῃ. ΜΔΗΥ͂ 
ΒΩ ΡΒ ̓ ΠΙΡΓΟΥ͂Θ ΟΥ̓ ᾶρθ, Ὀυΐ ποὶ ἐμὸ πἀδιηθηί8] 
ΘΓΣΌΓΣ, ΟΥΥηρ ἴτουιν οἷ. 5.617. ]] δηὰ ἀἰ  ο6]1ο 
ἀο ποῖ ὈΓΘΔΙΚ ΒρΡΟπΠΙβΘΟΙΒ]Υ ὮΥ͂ ΙΠΘΣῸ οὐϑηὶδβ; ἰδθ 
Βοογοί 11} οὗὐἠἨ (86 δία αὶ 8 Κ,ΊΟΥΒ ἰ0 ἃ ἔδαγζι 
μοῦ δηὰ γοϑοϊυ θῃθδϑ; τίμιο αἴθ ἱπ βίῃ 8 ἱμ8ῃ 
Ῥγοϑοηὺ οποϑοὶῖ ὈΪ πὰ δὰ πακοϑὰ, τηΐϊβουϑ]ο δηᾷ 
ῬΟΟΥ Ὀοζογο ὑμ6 οὐ͵ν Μοάϊαίον, ἐμ 6 ΟΟΠΑΌΘΙΟΣ ΟὨ 
180 σγοϑϑ. 8 γου δ Κηον Ηΐτα, ἀο γοῦ ΚΗΟῪ 
Ηΐτ ασαὶΠ3 ΒΒ ΟΥ̓ΘΥΟΟΠ1Θ δ γ0 8}}8}} ΘΟΠΑΌΘΡ; 
Ηΐ8 Κποπὶθαρο γοῤανοπδίθβ γουῦ 116 Θ᾽ 68, τη ΔΚ 65 
γου τῦῖβθ, δῃ ἃ ογόσῃβ }}] Κηοπὶθὰρο πὰ θχρο- 
τίοποϑ τ ἔα πὶ (Π6 οἴθυπα] τγοσάβ. 7726 πιο- 
πεδίον ὁ ἰλα αἀϊνῖπα ιϑοτὰ ἐο ψουπς πιοη ἰλαί λει λαῦθ 
οὐόγοοιδ (δὲ τοϊοχεα οπε. Βοραταὰ ἰὑ---1, 88 ἃ οοη- 
σταϊμίαδοη ΟἈ (λα ρμαγίἰεἰραίίοπ ἐπ ἐλε υἱοίοτν 97 
Ολτίβι, Ὀὰυΐ αἷβὸ δα α ἐλγεςζοϊα ἰε5{-ἰπσιῖγῳ οΥ ἐλ 
τοαξείν 9 λον Οὐτ απ. ΑἸΔΟΣ 180 υἱοίοτυ οὗ 
ΟἈτίβὲ, ὑπὸ ἐπι οὗ ἐδ πόσο ἀουδία] βίσυμαῖὶθ 
Ὀοίνοθῃ {86 ἀοδι} δῃὰ 1176 οὗ τηϑηκὶ πᾶ, ἐμ ο {ἶχηθ 
οὗ ᾿μυϊῃοὶ ὉΪ9 8βἷη, οὐὗἨ {89 ἱτητηθδϑγδ Ὁ ]6 ὈΓΟΩΤΘΒΒ 
οὗ οοΥΤυρίΐομ, ὈΘΙΟΏΡΑ ἰο ἐμο τοπιοὶθ ρββὶ. [1 
γοῦ ἴϑδὺ αἰγεαν, ΟΥ ΔΥγ6 δ({11 εἴταϊὰ ἴῃ ἐ}18 πον], 
ὃθ οὗ ροοὰ δουγαρα δῃὰ Κηον ἰμδὶ γοὰ οπέθρ ἰπίο 
ἃ. ΤΘΟΟΒ οἰ ]9α ποῦ], δηὰ δἰδηὰ ἱπ οίθσμδὶ Ρ6800, 
διηα Ῥαγίδκϑο οὗ ἃ Παρ ίπθ88 διὰ Ἰἰθοσὶν ἐμαὶ μαγθ 
ποὶ ἰ0 ὃθΘ ΤὈυξύ ἴος δυὰ ἀουϊβοα, Ὀὰϊ τηδΥ Ὁθ' 
Βο᾽ζϑᾶὰ δηὰ ϑηϊογϑα ἴῃ ἔγυο ἔλὶΒ. Βυΐ Βογθ γοὰ 
ἢδγΥο (0 ἐπσωΐγε αἴἴεν ζαϊλ ἐπ ἰλὶδ τοογα,----δ ποθ (Π 9: 
ὑθ ΠΘΏΟΥ͂ ῬΣΘΥ͂ΔῚ}]5 ποὺ ἰο Ὀσδ]᾽θτα ἐμπαὺ τ αἰ 6 ἢ} 188. 
Ὀοϊονοα Ὁγ [86 ΖΑ ΒΘΥΒ; ΤΩΘΏΥ, 4}} Ὀο]ῖοτο ἰο ἰῃ- 
ἀϑπἰ Ὺ ὑπ ϑηθο]νο8 (ὉΡ Ομ] }}κ6 Κλ} τὶ (86. 
ΘΟΠΟΘἱ (8 οὗ {86 πηνδηΐβθα Ὀοααΐγ οὗἩἨ ἰμθ ποτ]ά, 
οὗ ὑπ9 ῬΟΎΤΕ οὗἉ (δ πη οὗ τηδη δηὰ οὗ {ἰ0 ἱπηο- 
ΘΘ6Π69 δηἃ σΟΟἋΏ658 οὗ {πὸ Βοδχί οὗ τρλῃ,---ἰο π- 
φυῖγο δήϊον {80 ἀποιοέεασε οὗ (μὶδ ὑσαίμ, δήϊον ἐπ᾽ 
ἀεοϊδίοη απαὰ οοπυογδίοη Οὗ {Ὺδδ ἀφαγί, Ἡ οί μον ἐδμδὲ 



10 ΤῊΒ ΕἸΒΒΊ ἘΕΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΡ 5Ο0ΗΝ. 

Ψ|11 τοῖ χῃβ ΒΌΡΤ οῖη6 ὙΒΙΟὮΏ Βογ8, ον δου] 1 ἀο 
ἐμῖ8 ρχτοϑί 601} δηὰ βὶῃ δρδίῃβί τοῦ ἀοα ἢ τ μοίμοῦ 
γοῦ δ. ΘΟΠΒΟΪΟΙΒΙΥ ΟΥ ἈΠΘΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ἀπά ον (86 
}ασϊϑαϊοἰΐοι οὗὨ ὑδο ῥγΐποοῦ οὗ 8 ννου]ά, δηὰ υπᾶδὶ- 
ἰρὰ ἴον (19 ἰχὲϑ ὙΟΣ]ς Οὗ γον ΟΔΙ]ΠἸηρ.... 2. Αἥ86α 
οαἷΐ ἰο τεδδίαἶδοε, ἀνὰ αἱ (6 ΒδΙη6 {1π|0 88 ἃ φγοηιῖδε 
Ὁ αδοὶξίαποο. ΤᾺΪΒ ὈΘΑΓΒ ΟἹ ὙΟῸΣ ὈΥΔΥΘΥΥ͂, ΥὙΟῸΣ 
ΒοΠΟΌΓΡ, γοὺν ἱπαθροηάθῃοθ, γ6 ἰμ8ὺ δΔΓΘ 1η βΒιι6 ἢ 
ΒΌΓΥΥ ἰο Ὀ6 0}. ΤθΟΓΘ δΔΓΘ ΤΏΒΗΥ ΒΑΥΘΥΒΆΡΙΘΒ 
ἔγοτα σϊίμοαὶ (μαὺ ΓΟΘΡΡΟΔΡ δρδῖη δηὰ δραὶῃ ; δρμὶ 
ἐμ ἱπυ δι 016 θα..168 ἴῃ γοΟῸ Βο0}}]58. [{18 ροοά [0 
8 8} ἰ0 ΠΩΥ͂Θ ὙΟΤῺ ὑδ9 γ0ύΚθ ἰῃ ἷ8 γουΐα, πὶ 
ΒΟῊ το Ὀοιΐον ὑμ18 γοκο; ἔμπα γοῦ Ν1}}} σαΐη ἃ 
ΟἾοαΥ δῃὰ ρυσοὸ Υἱοῦ οἵ ὙΟῸΡ ζαίυγο, ἰμὺ8 γου 
Βροπὰ {δμ6 ἐὑϊπι0 οὗ γΟῸΣ ἰΓΔΏΒΙΓΟΥΥ γουί ἴὸτ 1.6 
Ῥύυχροβο οὗ βϑουσιηρ οἰ ΣῺΔ] γι}, {μΠῸ8Β γοὺ ΟΒΣΘ 
ἰο- ἀν ΤΣ ἰΟ-ἸΩΟΓΓΟῪ δηαὰ ΟΥΟΣ, ΟΥ̓́Θ ὑπὸ ἰμ6 
υάρηιοηῖ; 811} ἰμῖηρ8 δ.γθ γοῦζβ. 

Ἡαεί ἰλου ὁγοζεη εὐἱἱλ λ6 τοογ 3 1. Ατί ποὺ 
ῬΘΥΔΔΡΒ 8.11} ὙΟΙΪΥ οπἰδηρὶοα ἰῃ ἰἰ6 Ἰυδὶ ἢ 2. 
Ασί ἴμοὰ δομυϊποθα {μ8ὺ 1 18 τη ροβ8:}}]6 ἰο Ἰἰοῦθ 
Οοἀἄ διὰ {πὸ νου] δἱ {16 δϑῖηὸ {πὸ 8. δοκί 
ἐμοὺ ἀδεν δριὶ νἱοϊου! ουΒ}Υ δζαϊηδὶ ἴΠ6 Ἰυδὶ οὗ 
ἐμὸ του]ὰ ἱοτιριΐης ἱμοο 

Ἡγλαΐ ἐς ἰλὲ Ολτίεἰἑαη᾽ ς τοἰαίίοη ἰο (Ὺλ6 υὐογϊἀ 3 1. 
Ηϑθ Κπονβ ἰδπαὶ 8 Ἰυδί, τὴ ουΐ ΔΩΥ ΘΧΟΟΘΡ ΟῚ, 19 
βίῃ Νῇ 16), δῃὰ β98 δἷῃ: 88 18 ἱποοιιραί Ὁ] τὶ 
186 ΟΝ τὶδιίδη Ῥγούοδαδίου (Υ. 16), δὰ οἱ (818 ὙΟΥῪ 
δοοουπὲ 2. Ηθ Βμιῃ8β δηὰ 8168 ἰἰ (ν. 16). 

Οοπείαεν λοιο {{{{16 ἐλε ἴουε 97} ἐλὲ τοοτϊα σοπιροτίδ 
«οἱέλ, εἴποεγο οοπυεγδίοπ ἰουνατα αΟΠΟοα. 1. Το Ἰα 0. 
ὁ ρο868 τοπυποϊδιίΐοη οὗ {89 ποσϊὰ δπὰ ἰ{8 Ἰυιβύ ἃ 8 
ἃ ΠΟΟΟΒΒΔΥῪ σοπαϊιϊοη. 2. [ὑ αοσάβ βίγοηρίῃ 
ἴοὸτ ουὐδσοοϊοΐηρ 86 σουϊᾶ. 8. Απὰ ἷβ 186] 8 
οοπεϊπυθαὰ οοταδαὺ τὶ {μ6 ἰοτηρίδιϊομβ οὗ ἰδὸ 
νγοσ]ὰ, ὁ 

Τὴε ὑνίαηιν 9. α Ολτγίοίίαπ δεῖπσ ἰδὲ δίαυε οἵ 
«οογαῖϊν ἰμδἰ. 1. δ {ποΓΟΌΥ οηΐοσϑ (86 βουυΐοθ 
οὗἩ νου] γ υϑηϊίγ, 2. Ὀθοοχμθδ ἐπ 6 ΘΏΘΥ οὗ αοα, 
πὰ 8. ν}}} Ῥοσ δ τὶϊὰ (6 ποσ]ὰ (1. ἴῃ “Ο δεῖ 
υη Ζεισηὶδε᾽" ἴον 1860).--- 

ΠΓΈΡΞΙΕΙ ΗΟΡΚΙΝΒ:--Ὑ. 16. “ἘΣ (1686 (πη ρ8 
Ῥίοδβυσοβ, ΒΙοῖιοθ, ΠομουΣΒ), ὑπουἢ ὑπ 00 Τρ ΚΟ 

ὃ ἔδὶσΣ δηὰ ζαυγ δον, γε ἶι 18 8}1 Ὀυαὶ δον δῃὰ 
ΔΡΡΡΘΟΟΣΔΩΟθΘ. ΑΒ ὈυΡΌΪ]ο8, Ὀοπτῃ ἱπίο ὑμθ αἷσ, 
Ὑ71}} σορχοβθηΐ ζτϑδὶ υδ οἱ οὗ οτἱθῃὺ δηὰ ρ] ἰον- 
ἐπ! ΘΟἸΟΌΣΒ, ποῖ, 88 ΒΟΙῺΘ ΒΌΡΡΟΘΘ, (μαὺ ὑπ 6 9 Δ.Θ 
ΒΗΥ͂ ΒΌΘΙ ΣΘΑΙ (μόσο, Ὀὰὺ ΟὨΪΥ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΩΓ 50 
ἰο υδ, ἰπτου ἢ ἃ 8160 χοδοοίδου οὗ Πσὶ οαδὶ ὩΡΟᾺ 
ἐμοῖα: 80 ἰχυΐν {μ18 πουῦϊὰ, {818 φασί ὁ ἩΒΙΘᾺ 
γ ᾿ἶνο, 18 ποίη ο186 Ὀυ ἃ χστοδί ὈθὈΌ]6 Ὀ]Οσα 
Ἂν ὃν {86 Ὀγοδίλ οἵ αοὰ ἱπ ἐδ τοϊἀβύ οὗ ὑμὸ αἷν, 
ὝΠΘΤΟ ἐὺ ΠΟῪ Ὠδηρβ. [ὑ ΒρδυκΊο5 τ θὰ ἐπου- 
βδῃὰ ρἰοτνΐοθβ: ποὶ ὑμαΐ (ΒΟΥ ΔΙΘ 80 ἴῃ {μι 86 08, 
Ῥυῦ ΟἿ]Υ [ΒΟΥ Βθϑ 80 ἴο 18 ἱπγουσῃ ὑμ6 ἴ8189 
Ἰΐγχῃῦν ὈΥ ψ Βῖο ἢ 6 Ἰοοῖὶς ΡΟΣ ἰμοση. [1{ γψὸ ΟΟΙΏΘ 
ἴο ΖΓΔΒΡ ἱΐ, ἐὺ Ὀχοδκβ δηὰ Ἰοᾶνοβ ποίμῖηρς Ὀυΐ 
πἰηὰ δηὰ ἀἰβαρροϊπίσηθηξ ἴῃ ΟΟΣ μ8πα8: 88 818- 
ἰοκῖοβ σϑροσί οὗ (μὸ ἔσχυλίβ ἐμαί σγοῖνν ἈΘΑΥ (86 
Ῥερδὰ 868, ὙὮΟΣΘ ὁπο6 ϑοάοχα δηἃ ΟομλοΥτδ ἢ 
βἰοοά, (ΠΟΥ ἀρρϑδσ Υ ΥῪ δὶς δπὰ Ὀθδυί.} ἰο (89 
6γ6, δι 1 (ἈΘΥ ὈΘ ογυβμοᾶ, ἰυχη δἰσγαϊρ μέ ἰὸ 
ΒΙΏΟΚΘ δηα 88}68.᾽} 

, Τ36γΘ 18 ποίη ἰπ ἐμ9 τον] τνϑὶῃ ἴῃ γοϑρϑοὶ 
οὗ 118 παίυγαὶ Ὀοΐης ογ οὗ αἀοἀ ἰμ6 Οτοδίοσ---ὐοί 
8}1 π6 τϑδηϊὶγ ἐμπδὺ ἰ8 1ἴπ που] ]γ {μη ρΒ, ἱΒ ΟὨΪΥ ἴῃ 
χοβρϑοὺ οὗ ἰ8θ β'ἢ δῃὰ [0]}]Υ οὗ Ἰηϑ. [ἀυριιδίῖπο : 
ἐς Σ)ιοπάωπι 6δι ἦθος πιμπάᾶο, ποη Κγμεπάμπι; ἐμὲ ἱπυΐδὶ- 
δίδα 1) δὶ, ρέΥ ἐα συξ 7αεοία δωπί, ἱπίεϊ ἰσαπίμγ ; ἦος 

ἐδί, οὐ ἀδ ἱεπιροταζέδωε δίεγπα οαρίαπζιν."---Μ.]. 
ἘΠῸ Ὑϑηΐι οὗ τ 9 του] ΔΡΡΘΔΓΣΕ ἴῃ: 

1, Τμδὶ 8}1 18 οἴοσυ διὰ βριοπάοοσ ἀθροπὰ 
ἸΔΘΧΘΙΥ ΟἿ ΟΡ᾿ ἴοι δηὰ Γ880γ. 

2. ἴπ ἰἰα ἀδοοι{] 688 δὰ ἐγοδοθοσγ. [1{ ἰδ 
ποῦ ΟὨΪΥ Ὑϑδηϊίγ, Ὀπὺὶ ἃ ᾿γίπρ τϑδηϊίγ. 

8. Α8 81} ἐδίηρβ ἰπ (86 ἡγοῦ ἃ ὅσο Ἰγίηρ υδῃϊΐοα, 
80 ΓΘ {80} 84}}1 νοχδίΐουῦβ. “ἍὉποοσίδιη δομοτίβ 
Ὀαὶ τοδί οοσίϑὶ πα ΟΓΟΒ86Β.᾽ ͵ 

4. ΑἜ Ἰ1{||0 ΟΥΟΒ8Β Ὑ}11} οι ὈΣεἐοΣ στϑϑί οοπιοσίδ--- 
ΔΏΟΙΒΟΣ ΤρδΥὶς οὗ {86 ὙΔΗΣΥ οὗἩ ἰὴ 6 του], 

᾿ δ, δ ἸΟΏΡΟΓΙ ΜῸ ΘΠ]ΟΥ̓͂ Δ ὙΟΥΙΪΥ ἰδίηρ, [86 
ΙΔΟΣΕ δαί δηὰ ἱπδὶρὶ ἃ ἀοί ἰὲ ἔγονν. 

6. ΑἹ] ἐμοὸ ΡΙοάβυσα οἵ ἰ0 που] ἐδ ποι δῖῃρ εἶδ 
δαί 8 ἰοάϊουξ σοροίξοη οὗ (}6 βασὴδ ἐδῖηρ. 

Ἵ. ΤΠο που] οδῃ βίδῃα 8 ἴῃ πὸ δβίϑδά, δ δὰ 
Ὅ6 δύο {80 ρτεδίοβῦ ποοὰ οὗ δυρροτὶ δηὰ οὐπι- 
Τοσί. 

8. ΑἹ} ἐδΐηρβ ἱπ 6 πψοσϊὰ δχὸ υδίῃ, ὈθοδΏδο 
(ΠΟΥ δΓΘ ὑπδι{80]9. 

ἼΠὸ 800] ἰβ8 βρίχίϊαδὶ δηὰ ἱτηπιοσίδὶ, που ϊγ 
ἐΐη χβ 8.6 χηδίδγι Δ] δπὰ ῬΟΥΊΒΒΔΌΪΟ. 

18 τη 8 Δ’ δρὶ στ ϊ8]--- Ὁ (λ 9 το] ὰ παρ} 1168 
ΟὨΪΥ τηδίθ 18] τυδηίβ. 

9. Τὸ υδηϊίγ οὐὗὁἨ ἐμὸ νου ὰ ΔΡΡΘΦΣΒ ἴῃ 16 ἴ8- 
ΘΟΠΒΙΔΏΟΥ δηα δοκίθηο88 8ηα--- 

10. ἴπ ἐμδὲ ἐξ 15 διιοζθίμοσ ππβαιὶ δίδουουγ.-- 
Μ.]1. 
ἴβλμκον:-- ἴμε τροτία 18 Ὧπ ΘΠΘΙΙΥ͂, 8 ἴΠῚΘ- 

ΘΟΠΟἑ Δ] ΘΩΘΙΔΥ͂ ἴ0 ΟἿΟΣ Βαϊ γδαίΐοῃ. Τὸ ποι], 
δὶ 18, (89 νἱιοϊκοὰ ῥυΐποῖρ]θθ, ἰλ6 Ὁδα συϑίομιδ, 
89 πδυρηὶν οομνογβαίΐοῃ δηἀ δχϑιηρὶο ἩδίοΝ 
ΘΟΙΩΙΠΟΠΙΥ͂ ῬΥΘΥ͂ΒΙ] ΠΟΣΘ ΔΙΏΟΘΏΡ ΙΩΘῺ ; Δ᾽] υτΐδε 0 
ΘΥ1] απὰ ἀοίογτίηρ ἔγοση σοοὰ; (86 ΟΕΓΘδ 8180, [89 
τίομοθβ, (86 ΡΙθαβυγοβ, ἰμ9 μίοσῖθβ οὗ {πὸ ποι]ὰ, 
ΜΒΘΝ ῬΟΒΕΘΒΒ Οὗ ἀἰβίσαοι (6 τυϊπᾶβ, βαϊλδιθ δηὰ 
ΟἿΟΥ͂ ἰῃ6 ἀοβίτθδ, ΘιΉΡΙΟΥ 811 (80 αἴοοίϊοῃμβ βιὰ 
δα άθδυύουσα, ἰδ κὸ ἊΡ {μ6 ἰἶτηθ οὗἨ τχθῃ ; 811} ἰπ (86 
νου]ὰ τ ἱοὰ Ταδίεποί ἢ ΟἿΣ μιοασίβ (0 οδσίβ, δὰ 
ἰο (ΒοΒ9 ἸΟὟ ἐγδηβίιοσυ ἐμπίπχβ; ΟΥ νοὶ δίπκ 
1868) ἀοτγαι ἰοναγὰ 86}} δπὰ ὑπο ἀοίαϊῃ (μεπὶ 
ἴγοτὰ βοδυῖπᾳ ἰονγαγαὰ ΒΟΔΥΎΘΗ. 

Τῇε τυογἰα »αεεείλ αἰὐαν ακα (λα ἀεεῖγε ἀῤ μερὶ 
ἐλεγεο ; Ἡ μδίθΥου βοοιιθίῃ πιοαὶ Ἰου ον δηὰ ἀθεὶ- 
ΥΌϊο ἰη [06 τον] 18 ὙοτῪ ΘΙ; ΒΟΎΘΥΟΣ, ΟἿΣ 
ἀοδῖτο διὰ ουν Θη)ογτηθπῦ ἐμοσϑοῦ τπδὶ δυάἀεη]ῦ 
0486. [πιρίῃθ ἃ σηθῃ, ἱμογϑίοσο, ροδϑεβδδβοὰ οἵ 
81} τοῦ] χοοάβ, δσπιθὰ ψὶτ ἢ Ῥόνγοσ, βουσὶ βίης 
ἴῃ οτοάϊί, βονίηρς τὶ(ἢ ᾿Ρ] ΘΠ, δυσί τωσοΐης ἴῃ 8}} 
ἀοιχῦ (δυο 85 σοῦ βοιηοίΐταθ Ῥχίδιουβ, ΡοΪγ- 
ογϑίθβ, ὕτοθβυβ, ῬΟΙΩΡΘΥ) γαοὶ δίποθ 89 ἱβ πὶξμδὶ 
Βαρροβοὰ 6 τϑῃ, δηὰ ἵηοσίδὶ, δυ θοαὶ δοὶλ ἰ0 
ζογίυπο διὰ ἀδαί, ποῦο οὗὨ ἰδοδο ἐπίηρβ σδῃ δ6 
ΓΟΒΒΟΠΘΌΪ ΘΟμδαθ ΟΥ τυυοἷ Βδ  Βν αἰτοβοῖ ἴα; 
(Π6Υ ΤΩΔῪ ὍΘ Υἱο] 6 ΠΕῸΪ αἰνοτοοὰ ἔχου ᾿ῖπὶ ὈΥ [0Σ- 
ἰὰπ6, {867 τησδὲ πδίυ δ] Ὀ6 Ἰοοδοὰ ἔγοπι Βὲμ ὈΥ͂ 
ἀρδίῃ : {π6 οἰοβοδὲ ππῖοπ ΘΥῸ σδπμοὺ ἾδΔϑί ἸΟΏ ραν 

8 {11} ἀθαίῃ υϑ ἀοραγὶ; ἩΒΟΓΟΙΌΣΘ 80 Το 
ΡΟΣ πο} δοσουπῦ οδὰ ἰχῸ]Υ 68}1, ΟΥ, 1ζ 89 ὁ08- 
Βάο γ6}1, ΒΘΑΥΟΪΥ δδύθουλ ΕἿΠΘΟΙΣ ὨΔΡΡΥ; 8 

ΙΏ8} σδῃποί 6 Π66 ΤΘΟΘΙ͂ΥΘ ῬΓΟδί ΟΥ οοπίοπὶ [ΤῸΝ 

ΒΥ ἰδοῦν 86 ἰδκοῖι ὑπᾶοῦ ἰλ 6 δὰπ. (6168. 1. 
8 844.)---Μ.]. ᾿ 
[0 ἀλαζονεία τοῦ βίου ν. 16. “1 γγᾶβ 8 ρετί!" 

ποηΐ ἀϊδβοουγαθ οὐ Οἴπϑδβ, ἀἰββυβδάϊπρ Ῥυσγβαβ 
ἔγοα υπαογίδκίηρς 8 ὙΣ δρδίηβί ἰμ6 Ἐομιδῃ8. 
Βὶν, βδῖι δ6, θη γοὰ πανθ οοπαποχοά ἰδεπι, 
ὙΜαΐ τ} γοῦ ἀο ποχὶ ῖ ὙΤΏδΩ ΒΙΟΙΙΥ 18 ΠΘΔΓ δὲ 
Βεαπά, δῃὰ ΘαΒΥ ἴο πιϑβίθγ.---ἀπὰ ψμδὲ πΏ6Ὲ γοῦ 

μδύο βυρσάμποα βίο γὶ] Τδθὰ Μ͵Τ ΜΠῚΠ' 0685 οὐδ 
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10 Αὐτίοα δὰ ἐδβκὸ σδγίμερο, στ ἷολ σαπποί Ἰοηρ 
τἰ είδη ἃ υ8.--- θὲ (660 δΔ’ΡῸ σοπαυογοά, τδδὶ 
ὙΠΠ θῸ γοὺ ποχὺ δι(θπιρὶ ἴ; ---ΤἸ ἢ τὸ Ὑ11 [4] 
ἱπ ρου ὄγθθοθ δὰ Μδσϑθάοῃ ἃπὰ ὑϑοουορ τἢδὶ 
Ἧ6 Βαγθ ἰοδί {Π076.---Ἶ 1}, ΒΘ ὴ. 81} τὸ βυδάποά, 
πθδὶ ἔγαϊε ἀο γοῦ οχρθοί ἔσοϊω 81} γοῦν υἱοίοσὶθβ 
ΤΏδη το Ὑ}}1} 811 ἀονγῃ πὰ ΘΆΪΟΥ οὐτβοῖνοα. ΗΪσ, 
ΤΟ θα Οἴποδδ, ΤΥ 17ἷ1ε οὶ 40 ἐξ ποῖ Ηδγτο 
γοῦ ποί ΔΙΤΘΘαΥ ἃ ἰησάοιι οὗ ΟΣ ΟὟ ἢ δῃὰ ἣθ 
(δὲ σδῃποί ΘΏΪΟΥ ἰτηβ6 1 πεῖ ἢ ἃ Κίηρσάοτχῃ, 6ὁ8}- 
ποὶ πὶ 180 τον]. Ρ]αΐδγοι ἐπ Ῥέα Ῥυττλί.---- 
Μ.]. 
[ἔτι (νυν. 12-14) :-Ἰ οὸ σαυϊίοηβ 1 Βογο αἷνϑ 

γοῦ οπρΐ ἰο Ὀ6 ΘαΌΔΙΥ τοραγάρα ὮΥ 84}} ἀοϑγοθβ 
οὗ Ογϊβιΐδη Ῥχγοίββϑδοσβ. ΤῊῈ6 ΠΘῪ Θομυοτίβ δηὰ 
γοῦηροΣ ΟΣ ἰβάδηθ δΡο [0 ΘΟ Β᾽ ὁ ἐπι οΙη ΒΟΥ 08 88 
ΒΘΉΪΥ Ῥαϊ ἰηίο 8 βίδίο οὗ βαϊναϊζίοη, (819 ρατάοῃ οὗ 
δῖπι, δὰ 80 ἕδυουν οὗἩ αοά, ἰγουρὰ 968118 ΟἸ τἰδέ; 
δὰ ἰ0 ομἀοδυουν ἰὸ σοηῆτχτῃ {ϊθιηδο ῖγϑα ἰπ ἰΐ ὉΥ 
180 ΘΔΥΘΙΪ ὈΓδοίΐοο οὗ ἰσὰο Ομ εἰβιίδη τυἱγίαθ. 
βοὴ 88 8.0 ΘΟΙῺῚΘ ἴ0 ΣΙΏΟΓῸ ΤΩΔΙΌΡΙΥ ἱπ ὑμοὶγ ὑσο- 
[οβδὶοῃ δῃὰ δ.ὺΘ ἱῃ ἰδ δβίσοηρίῃβ δηὰ νυἱζοῦγν ὁ 
{πεῖν αρθ, ὮΔΥΘ ἃ στοδί δἀνδηίδρο, δῃὰ ουρμῦ ἰο 
ΦΙΏΡΙΟΥ {π6 αἰχπηοδὶ οὗ ὑπδὲ τἱροῦγ ἰῃ σοδι δίληρ (86 
βίσοη κοδὶ ἐθῃιρίδί! 0}8 οὗ ἐμ ἀοΥ1}, δα ρμογζοοϊίϊπρ; 

Βίσυπιοιίβ., Απὰ ἐμὸ δροὰ ΟἸ τ βιϊδῃβ οδμποῖ θα 
ΒΑΥ͂Θ 80 ἀθδν 8 κηον)]θάρο οὗ αοά, δῃὰ ἐμ σϑυθ 
Ἰαίίοι οὗἨ ΗΪΐ8 ν1}} ὉΥ 76βὺβ Ομ σίβί, ἀυτίηρ [}9 
Ἰοῃρ Βοϑβοὴ ἤγοιῃ ἐμοὶ ἄσγβὲ οοπυθσβίοῃ, ὑἐπδὲ ἱὲ 
ποιὰ 6 υὐΐοσὶν ἸΠΘΧΟΊΒΔΌ16 ἴῸΣ ἰδοτὶ ἰὸ 6 
δ ϊης; ἴῃ (ΠΟΙ ΟΒΒΘΏ 181 ἀυ 68 οὐ 6 ἄγατῃ 
ἔγοτῃ {βθτα ὉΥ {119 8180 ἰΘϑομοσβ.--- Μ. 7. 

Ὑκκπ. 12. ΒΊΜΕΟΝ, Ο., Τὸ ἀἰϊβοσοηι στοόπτία 
δηα ὈΥΪΥΣ]ορ98 οἵ αοἀ᾽ Β ΟὨἑ]άτου, ἬοΥΚϑ χχ. 898. 

γυ. 18. 14, ΜΑΆΒΒΗΑΙ,,, Ν., Ῥρουϊδσ ἰοιαρία- 
(ἰομβ διίομαϊηρ ΘΥΘΣῪ δίδϑο οὗἁὨ Ἰϊΐἴ6, τι (89 8ρ6- 
οἷδὶ δανδηίαροθ δηὰ οομηΐογ-ηοἰΐϊνοβ ἰμαὶ 8.6 
ἴουπα ἰπ θδοῖ, δοπδίἀογοὰ ῥδγεϊσυϊασῖν τὶν γὸ- 
ξδτσὰ ἰο οἹ]ὰ δρᾷϑ. 
Το ἰοιηρίδίίομϑ [μὲ τηοδὲ ϑπάβη ον ΟἿΣ γβὲ 

δίαρο οὗ 1109, τὶ ὑἰμ9 ἀυϊΐοβ ταοδὲ ἱπουτηθοπὲ 
ὌΡΟΣ 115 ἰῃ ὑμδὺ ΘΑΣῪ Ροσὶοα, δπαὰ ἐδ τπιοῖϊγθ8 ἰὸ 
ἀἰβόομαῦρο ἔμότῃ. 

ῬϑοῦϊδΣ ἐσπιρίδίΐομβ ἰτοαίθα ἰῃ γοίοσοῃοθ ἴο 
ΒΟ, 88 8.0 ἴῃ {μ6 ὈΪϊοοθ δηὰ υἱροὺν οὗ |1ἴ68. 

ἐ] βοσιροῃβ, 'ν. 488, 469, 488. 
γεἊεβ. 1δ. ΕΠΠΕΒ, ΤΉῊΟΒ., Αἢ 11] τηδίοι {01} 

Ὀχοΐςθῃ ΟἹ, Ζ72056 ΡῈ} 8 Ὑ-ΟΟ]ουγοα οοδί. 

γν. 1δ-17. Βοβδυκι, Τγαὶϊ6 ἀο 16 Οοπουρίδβ- 
ἰδεῖν σοπατποδὺ ΟΥ̓́Θ ἷπὶ δῃὰ 8]1 118 τ ἱοϊςθα ἰπ- ἰ ΘΘο00θ. (Ευγτοδ, χὶν. 26.---Μ.]. 

Ἴ. ἩΡαγπίησ απα σοηπδοζαίίοπ αἀφαΐπδί Απι- Ολτγίϑί. 

ῬΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΗΙΒ ΒΟΒΕΒΟΝΝΕΒΒ, ὙΉΟΒΕ ΑΡΡΕΑΒΑΝΟΕ ΡΟΙΝῚΊΒ ΤῸ ΤῊΒ ΙΑΙ͂Τ' 
ΤΙΜΕ (Υ. 18-28. ἘΧΗΟΒΤΑΤΊΟΝ ΟΡ ΤῊΝ ΡΑΙΤΗΡΌΙ, ΤῸ ΒΤΕΑΡΘΕΛΑΒΊΝΕΗΝ ΙΝ 
ΤΗΕῚΒ ΑΒΒΌΒΑΝΟΕ ΟΕ ῬΟΒΒΕΒΒΙΝα ΤῊΒΕ ΤἈΥΤῊ ΑΝῸ ἘΤΈΒΝΑΙ, ΨΕΠΕῈ (Υ. 24-28). 

ΟἼΑΡΤΕᾺ ἰΐ, 18--28. 

18 [Δ00]6 οΒΙ]άτϑα, 1Ὁ 15 ὑπο Ἰαϑὺ ὑϊπιοὶ, δ ἃ 88 γο παν μοαγὰ {μδίδ δυο ἰδ 8.1}8}} ΘΟΙΔΘ, 
ΟΥ̓́ΘΏ ΠΟῪ δ᾽ ὕδγθ ΙΏΔΩΥ ΔΗ ΟΘὮΓΙΒίΒ; ἩΒΟΓΟΟΥδ Δ ΚΠΟῪ ὑπδὺ 1 18 0Π6 ᾿αϑὺ ὑἰπ|οῖ. 

19 ΤΉΟΥ ποιῦ οαὖ ἔτοια υδ, Ῥπὺ 86} σοτο ποὲ οὗ τβ; ον 1 860} δᾶ Ὀθθη οὗ π8, ὑμ00 
ποιὰ πὸ ἀοιιδίδ αν οομ θα τι τ8: Ὀαὺ ἐδεν τοοπὲ οι, (μαὺ (ΠΟΥ τοῖσι 6 

20 χι8649 τηδηϊξοδὺ ὑμαῦ (ΠΟΥ τ το ἠοὺ 8}} οὗ υπβ. Βυΐ!" γο βανὸ δη}} πποίίοη ἔγοια {89 
21 ΗοΪγ Οῃο, δηὰ γε" ΚηοΥ 84}} ἐμβίηρβδ. 1 δᾶνθ ποὺ υὺύυϊζΐθη ππίο γοὰ Ῥδθοδῦβθο γ6 ΚΠΟῪ 
22 ποὺ {86 ἱταίῃ, κα Ὀδσδυβο γ0 ΚΠΟΥῪ ἰδ, δηὰ ἐδμαῦ πο 116 18 οὗ ὑπο σαι. ὙΠῸ [8 
αν θα ἢ6 ὑμαὺ ἀδηϊϑίμ ὑμαὺ «0688 18 ἐμὸ Ομ χίβει Ηοἱδ 'β. δηυο γὶβῦ, ὑδμαῦ 

23 ἀδηϊοίι {86 ΕδΟΒΟΥ δηθὰ ἰδ9 ἥἕοῃ. Ὑ Ββοβοουϑῦ" ἀθηϊοί (η9 βοη, [Π6 βδᾶῖὴθ μα: ποὺ 
24 (86 Εδιμονῆ: [δι] ἢ ἐδλαὲ αοἰποιοϊοασοειν, (δ6 ϑοη δαί, ἰδ ΤῬαίλον αἴξοῖΐῦ. ἸΤ,οὺ ἴμδὺ 

᾿δογοΐογθ Δ0 149 ἴῃ γοι, Ὑ ΒΊΟΝ γο μανὸ μοαγὰ ἔγοια {80 Ὀορὶπηΐηρ. ΙΓ ὑμαῦὺ ὙΒΙΟΝ γθ 
δδνὸ Ὠθαγὰ ἔγοτῃ (9 ὈορΊ Πη1ηρ; Β.8] τϑταδὶῃ ἰὴ γοα, γ86 8180 Β8}8}} οοπύϊηπθ ἴῃ ἐμ ἥοῃ, 

2 διά ἴῃ (86 ΕΔ μου, Απὰ {}18 18 ἐμ6 Ῥχομηῖβα ὑμαῦ Βι6᾽ μιδῦ ἢ ῥγοτηϊβοα υ2, ευεπ ἔθη] 
20 15, ΤΏοΒο ὑἰΐηρβ πᾶν 1 τυϊίίθῃ πηΐο γοὺ οοποογηΐηρ ὕμοπι ὑμαῦ βοάποθ γουῆ. 
21 Βα [89 δποϊηθηρ, ὙΠ]ΟΝ γὁ μδᾶνθ τϑοοϊνοά οὗ τι δρι οί ἰῃ γουἶβ, δηἃ γ9 ποϑαὰ πού 

(Πα ΔΩΥ τηλπη ἰδδοῖ γοὰ: δαῦ 85 {86 ΒΑΘ ἈΠΟ ηρ' ὑοδομοί γοὺ οὗ 4]1} {ῖηρ8, δῃὰ 
28 18 σα Ὁ, δπά 18 ἢ0 116, Δη ἃ Θυθῃ 88 1ύ Βα ἰδυρμῦ γου, γὸ 8818}} δρϊάθ ἴῃ ἰπυδ, Δπηά 

ΠΟΥ͂, [1010 ΘΒ] ἄτοη, 0149 ἴῃ μἴπι; ὑμαῦ ὙΠΟ ηἶ μ6 58[}8}} ἈΡΡΟΑΙΝ", ἯὙΘ ΤΩΔῪ ἰἰᾶγο᾽ ΟΟΠ- 
ἄθῃοθ, δῃὰ ποῦ 6 δβδβαιηθᾶ Ὀοίοσο ᾿ἰπιδ αὖ Ὦ18 ΘοΙαΐηΡ. 

αν 18. ἢ ἐσχάτη ὥ ρ α--ἰῆο ἰαδὲ λοιν.---Μ.] 
8 Β, Ὁ. δίῃ. τοδὰ ὅτι δον ἠκούσατε. ΚΕ ε ἴεείϊο ἀζβιοίϊίον. 
8 Ἐ. 6. β΄. οὔ [9 Ατοοϊο Ὀοΐοσο ἀντέχρειστος. [Ι͂π βίη. [{ [5 ΟἸΘΑΓΙ͂Υ ἃ Ἰδαῖον δ ἀϊίου. 1ὲ ττου]ᾶ Βατάϊγ 

δυὸ Ὀθδη οτοὐ θά, πδὰ 10 Ὀθϑῃ οὐ κί} πότ. [1ἀο πὶ. ΤΊδΟ.. Βυζπι. ταϊοοῖ [(.--Μ.} 
4 Οὐ ΤΠ ΔΗ : " ΕΥ̓Θ ΠΟῪ δδΥθ ἴπ6Γ0 ΘΟΙΘ ἱπίο οχίδίθῃς 9 1.116 : “ὁ ΘΥΘῚ ΠΟῪ ΔΙΘ ἐξ 6ΧΣ6 ΣΩΔΩΥ͂ ὅσθοοιε."--Χ.} 
δθ εν-αὙ ΒΒ 60090..-..}1.] 

8 ΠΘΓΙΏΔῈ : “πδὲ Πότ ἰβ ἃ ἰαδί ποὺγσ. 111Π|9: “δὲ 1 16 [9 1625 Πουγ."--Μ.] 
ΨΈτεο 19, [Ὁ Βοίτος ἴο γοϊδίπ ὑπο αγϑοῖς ογάον τ Θοσιηδὴ : “ ἘΧοτ Ὧ6 ΤΏΠΟΥ ποηξ ουἱ."--ὁξῆλθαν, Α. Β. 6. [δοῦ, 

Τίοοι. Βαίϊίπι. ΗΠ πος, [5 τλοτο δος ϑηείο ἔμδὴ ἐξῆλθον 6. ΚΕ. ὈπῈ 1666 σοΙῃΠ,0}..-Μι.} 



8 ΤἸΒΕ ΡΙΒΕῚΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 50ΗΝ. 

Δ ο ἀοιιδέ Ἰοὰ Ὦγ Β. Υ. 16 ΔΡ ὈΓΓΑΣῪ δὴ Ὀδ;δοοδδασυ.--Μ.] : 
Νο τοαδβοῦ τΐγ μεμενήκεισ αν Βιουϊὰ Ὁ6 γΓοπάογοα “ οομέξπεξα,᾽ βίποϑ “ δυοΐο᾽ τρδῖκοα δὸ κοοὰ βεῆδο 
ὮΘΙΘ δ Οἴδποσ ἴόγπιϑ οὐ ἐδ βδᾶπιθ γοσὺ ἴπ οἴδμοσγ ρμῖδοοβ. Βοίζασ ἴο σϑῆδοσς μένειν ὈπΙΟταΙΪγ αδίῶςε.-- 
Μ. 

[Ὁ ἀογπιδῃ: “ θυν--ἰπδὲ (ΠῸΥ τομαὶ Ὀθ πηϑάθ τιλη  ἴοδὶ,᾽" ἐ. 6. ποῖ εἴης ἰ6 δα ΡΡΙ]16ά, ΔΙ 18ο οοδίο 
Ανελο: ἐπάσυνο τῶι ὑο σαραΝί τ, Ἑ. τ, ΠΡΡΙΝ “ΦἸΠΟΥ ψοηΐ ουἱ,"» ΠΗ ροηπα 6.8 εἰ τον ἐδ 
διπέ εΣ ἱε,᾽ οδοϊὰ: Ὑ56 ἀοη0,᾽ ΝΟΉΟΘοΟΙΟ, “ (δἰ μα οολο ἴο ὑδδ6,᾽ 1, 
866 Ὀοῖον [5 ΒΕχοροί. δὰ Οείειοα.---4.}ὉῸῦΟ δ ᾿ βαρ πο βονλνπ ὕρς 

ΠΙ| Θογηδῃ: “δαὶ ποῖ δὶ} δύο ἔγοῃι 8 Ὀϑίίον ΤμΒλ ἐπ ἸΠΟΥΘ ἰὨΐδγομ [4] τοπάογίος δἀνοοδίοὰ Ὁγ 1.19 
“δὶ ΠοΠ6 οὗ ἴδ πὶ ἀΓὸ οἵ 18, δΔηὰ [ἴι0 1.066 οσογτοοΐ ἐγαπα]δίίοῃ οἵ ΕΒ. Ὗ. “ τοδί ἸΠοΥῪ τσέγε ποῖ 8}} οἵ τ4." 

Ψᾳοο 2. [3 Θἀογμμδη: κΑπὰ." ἘῆοΥΘ βοϑιὴδ ἴ0 6 ὯΟ ὨΘΟΟδΘΙ(Υ ἴον “ ναϊ,͵ δου κα ἔ ἸΠΔῪ Ποτο Βατὸ δ᾽ 0 ΒΕ} δά- 
τογοδίίνο ἴογοῦ -- Μ.} 

Θογπιδῃ οὐδ ἴπο Ατίϊςο]ο Ὀδίοσο υποϊίο δη ἃ γοηογ “ δηὰ γὺ βᾶγὸ ὑυποίϊοι."--Μ.} 
4 Θογδη ΟΥ δ “ γ6;» Β. οἸδ καί ὈοΙΟΓΘ ὁ ἔδατ ε.---λῖ. 

τ: δίῃ σορὰ γεῦτες ΒΒ ΈΡΒΩ οὗ ταν ταν Δ ΌΚΏΣΕ, ΘΕΊΗ Ὁ  πσπ τεῦ ΠΜΕῚΤ 
ΨοῖδΟ δγτηδῇ : “δηᾷ ἰΠδ81 ΘΥΟΥῪ ΜὮϊς ἰο [6 ποῖ οὔὖἱ οὗ πο τυ, ὑπ. ἐμ τοι οσίης οὗ ο᾿6 ΔΈ 

[“ ἰπίογοη δὶ Ἐσαποϊ ὐΐου οὔ ἴπο τγοοῖς ἰἀίοῦι.--Μ. ᾿ 55: 
Ψαοο 22. ΠῚ Θογιθδῃ : “ πλο ἰδ ἐλε [ν. Τδὸ Αττίοἷο [9 δι ρῃδο ΒόγΘ δὰ τηυδί Ὀ6 τοϊδἰ πηοά,---Μ.] 

ὅδ κ᾿ δου τας ἼΤΟΙ ἰα 86 ΘΠΟΜΕΗΕ, ητα οὔτ τ ΣΝ ἀοπιοπδίσγαιγο ἴογοο.---Μ. 
Ψαζθο ΘἸΤΩΔΏ : ΤΥ ὁ86 1πδὶ ἀφηΐοιἢ ,᾽) οπσεί σμΐ . ΑῸξ. Οδἰν. Βοηχοὶ, χὰ "ὁ 5 Αχοθ 

πρρω ἈΠῸ γι ΤΙΝῚ : ἀπευδι πειόνε ΞΕ ΤΌΣ ΠΙΗ͂Ι 
ΦυΏΔΏ : ι Ὡοῖ {6 οΓ." ΘΓ σουᾶος ΠῚ} πλεπίξλ δηὰ τοδὶ ἔοτο “- 

ἵ" διδὲδι Ὧθ 19 ἕεῖηεν ΜΠ ΘΒ ΎΟΒΟΝΕ ὍΚΩΣ 
“ι πὶ Β. Ὁ. ἼΡ [0 τροῦν ΒοἢοίΣΖ, Τλσαμῖς ΤῊΣ; Βαξίσα. ΤΉ εν, 111116.:..} το ἰδο ὅ;ε) οἴδηθο: “ὁ ὁμϑ' 

ογῶν τὸν νἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει," δηὰ ἐξ ἰδ τοᾳυϊγΓοῦ Ὁ. ἐδ Ρῶσζδ])} οὶ ὑβθδδαχο 3 9:0. ὃ δ 
π|ο}} δῷ ὮὉῪῚ 5088 8 (Ὁπάῃοδϑα οὗ δῃ τ μοοΐϑ. [ὁ μολογ ὧν ΒΟΎΘΥΟΣ ὁμσυα Ὀ6 Γοπάογϑὰ “ σοι ϑδδοῖὶ " ἀπὲ 

τ᾿ Ἀωρὰ " ΔΟΚΠΟΥ ΟΝ 1} ἊΝ ἯΝ ΕἾΤ 
Ὕοχοο 24. ΘΥΙΠΘΏ : “ ἴοι, δαὶ προ γὸ πανο μοδγᾶ ἤγοιι ἔδο ορσίπδίηκς, ἰοῖ ἐμβδὲ δ! ἴῃ γου." Τὴ ἰδὲ του οείος 

οὖν ἴα Ἰοίς οαΐ; πὶ ἴδ6 οι ρμ δίς ψοῦ, ἰΏ [ἢ Β0η80 οὗ αἱ 70» ψοι, 16 ἀοσοϊἀοα ϊν ὦ ἴαυουσ οὗ ἴ.)0 ἀογαδδ 
τοπάογίης ; ἰγμδὶδίο, “ γοῦ, 1οἱ τδ8ὲ ἩΒΙΟὮ γὺ δδτο Βοιασγὰ ἴγοσῃ ἴμο Ὀορίπηίης, αδίάε ἰπ γου."--Α. ΒΟ. 
81η. πᾳ. δ]. οπιῖὶ οὗ ν. Μ.|Ρ) 

[Ῥ Οοτιηδῃ : ὁ Γ1π2ϊ αὐτάς ἰη γοῦ Ὑὰβὶο ἢ γ8 αγ0 μοογὰ ἥγοσῃ ἔμ ὈορίΒηΐπα, γὸ 4160 δ.61}} αδόδε ἰπ ἐδ δοῦ : Ἀρόηρεν 
διὰ ἔῃ ἴδο Βδι ον." Ὑ8δὸ τηγοο-οἱά τοηδογίημς οὕ μένω ἰΏ ΟἿΘ γ6γ80: “αὐίαε 
δἀορίοά ἰῃ Ε.Υ͂. δῃουϊὰ ὈΥ 4}} πιῶ ὮΘ ἀνοίας 

γευκαῖπ, οὐπίέπιν, 
1.}119 “8115 {818 δδοσ δοίῃρ οὐ ἰὴ αἰταρῖο ὈΘΔΌΪ δοά 

ἴοτοο οἵ ἴδε ογ κί Πα] ἴο “ἃ κτϑδὶὲ Ὠπ πῦον οἵ κοοὰ ἘΏ ΡΠ 6ἢ. ᾽ πογάδ δῇ " ἀργοῆίδθὶο ΘΧΌΡεσασο."-- Ἢ} 
Υκτεοο 25. [Ἡ ἀογπδῃ: λ58 116 ἰ6 ἐ)0 Ῥγοπιδο τος Ηο Ηΐ ;" αὐτός. Τ[ο τοίθσθωοο ϑϑϑῖηδ ἴο ὺ9 ἰ0 δῶ ογαὶ 

τοιΐθ6..-- Ρ .] 
86 Α. 6. 8{πη. τοδὰ ἣμ ῖν. Τὸ οοῃίοχί παζγδηίδ ἴ8ὸ ἐγ: οη ἴο (η9 ΡΊΩΓΩΙ. 

Θοζιπδῃ: “ Τλε οἴόγηδ) 76. Το διρρ]οιλοηὶ πη ΒΕ. Υ͂. ἰδ ΒΑΓΟΙΥ Ὁ , ἐδθ ΑΥ̓Ε.]6 ἴδ 
διὰ 186 ογάδον “" "ἰδ οἰ ΘΓΏΔ] " 5661Π18 ὈΓΘίΈΓΔΌΪΘ; 860 ΟἹ [86 16δὲὶ ροίηξ Ε. Υ. ΜαΙΉ. χχνυ. 46; 2:0. 17. 86; 
ΧΥΪ, 8; ἘΝ ΙΔ Βῃ τογαίοη, ΤΥ οἰκο. Κηϊρδῖ, Βοσϊοῦυγας Β 016, δηὰ 1.|}}16.--Μ. 

Ὑα το 26, [ΣἸ “λανώντων ὑμᾶς͵, “ὋλΟ που]ὰ ἀδοοίνθ γοῦ." “ Τ|ιο οοπίοχὶ (νγ. 20. κι δ Βῆονο ἴμδὲ [818 19 ἃ 0880 
οἵ ἴ)6 Ῥτοδοπὶ "ὧδ οοπαξε, ἕ. 4. δχι ἐπ αἀδαύοι ΟΥὨΡωνῬοεε᾽ (Βαῖίαι. αὶ 137. ἢ. 10), διὰ βὸ ἐὲ ἰδ σΟΏΘΣΑΙΙΥ ὕ2» 
ἀοταιϊοοά,." 141116..-.-.Μ. ] 

Ψάεεο Ζ]. [53 Θατιηδα: “Αὐὰ γου--ἰδο οἰασηοηϊ ὙΠΟ γ8 γϑοοῖ θὰ ὕγουι Η]τι, δ  ἀθί [πὶ χου."--Μ, 
τὸ αὑτοῦ χρι σμὸ ἰ6 186 τοδαϊπρ οὗ 6. βίη., δὴν νογοίΐομ (Βγγ. Ἴποΐτο σα 62 ἃ ) διὰ διέδνογο 18. 

Χ ετ8.- -οοά υἱοαὰ οἵ τὸ αὖτ ρίῖσμα Α. Β. Ὁ. Καὶ. δηὰ ι}9 ΟΥφοοῖκ δὴ . Βίη. γοδὰϑ ΣΦ} πνεῦμα εδο- 
ψαχὰδ οοττοοϊοά ἰπἴο χρίσμαίογ χάρισμα); Β τοοῦϑ χάρισμα. [Βαϊ Βοίδ ἴῃ Ροΐπὲ οὗ δ ΥΠ 
διὰ ἰὴ ροϊπίὶ οἵ δοπδθὸ τὸ αὐτὸ χρίσμα δΒΟ0ΟΙ18 ἰ0 ὃῦ6 6 τ τοδλάϊΐηρ. Το] ονσίς ἴδο ἐδ 
δυϊμομέίο το ΐπς, το άθγ “θυ δο ἴΠ6 οἰοἰϊσιοηι οὗ Ηἰπὶ;" Β. Υ. ΤΟ] οε τὸ αὐτὸ χρίσμα.--Μ. 

ΓΞ καὶ ἀληθές ἐστι-Φῃηὰ [6 ἴγυο, θοίοσ ἐμ “ διηά ἰδ ἰσῸ  " οἵἩ Ε. Υ.--Μ.] 
Το ἐδαρθεν ὦ μένετε Α. Β. 6. δι". ἰο οὔ ἀχίοΣΩΔὶ δηὰ ἐμέοσηδὶ στουμάθ ργοΐογαῦϊο ἰο μ εν εἴ τε [6. Κ, εἷ. 
Τίδο : 

Ψοζεο 28. 85 Λ.Β.0. τον ΣΎ Σ ἐὰν ἱπεϊοαὰ οὗ ἵνα ὅταν [6. ΚΕ. ἘΒοορᾶ,. Οσσῦπι. ΤΙΡΒΣ ΜῚ 
[8 θοτπιδη : “' 8}4}} θ0 ταδηδοϊοα ̓"" ἀοοϊἀϑἷν ργοίδσο]ο Ὀο(Β ἴον ἔν βαῖο οὔ αὰ ᾧ διὰ οὐ ἀφείς παὶ 

ΕΟΡΕΘΣ (τὸ ΔΕΕΡΟΥ δ ἸΟΥΡῸΙ 180 Εδίδος ἰπ ἔλθ δοοομὰ βα νοὶ! δὲ ἐδο δγαΐ οοχαίδαᾳ οὗ ἔδο βανίουσ ἢ 
119) ἴο “ πιο ο 8βΒ84]} δρ ἼἘΕ.ν.-ΝΜ. 

δισχῶμ εν.--Β διά Οοά. Βία. κἶνο [ἰ δὸ ἃ οοσσϑο 90 οὗ ἔχω μεν. 
[ΡῬΘογιμδβ : “ διὰ ποῖ Ὀθ Ρμυϊ ἰο δῃμδπ)θ ΔΎΔΥ ἤγοτι Ηἰπὶ [ἢ σους." Οαϊνίη : Ῥωάδελαπιως αὖ Ἰγεωι» 

ἐἰᾶ; βίορῃ. αὖ εο ἀἰδοεαπιμ αα; Ἡδιτιοηᾶ: “ Τυτοά τὔὴϊ δθδιηο ἤτοῖι οτρέψ ον ἀάμκρεῖ 
ΒΙοοταδοϊὰ : “ δπτίηκ ἵεουι Ηΐπὶ στ ν δμθπιφ ;" Ῥοΐϊθ: “ ρα ἴο οοπΐμαίοῃ οἵ ἴδοο αἱ δείπρ οδδὲ ΔἾΓΑΥ ἴδ 
Ἡ!ΐπι. Ὑοτάσποσ 9 “τίτοη ἴο δδιθο ἔγοωι Η]δὶ; 
οοιίης"--Μ.] 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Τλς εοππεοίϊοπ. Το στουλάποσκ οὐ ψϊοΝ 
ἐμῖ8 ροτίΐοι οὗ ἐμ9 Ἐρίβι]9 γοδϑίβ ἱβ οσοπίδίποάὰ ἴῃ 
{86 ἱπάϊνἰ μα] Σοὰ δἀάγοθβοβ (νυ. 12--14), ἱπίγο- 

ἀυσίηῃς Ὀοΐὰ γατηΐπρ διὰ οομβοϊδίῖοι διζϑίηδὺ {890 
Ἰοτθ οὗὨ (πὸ ψου]ὰ (ν. 16δ-17), δ τ 9}} 88 ἴπ ἰδ 
βυϊδοαυθαΐ Ὑδυηΐηρ δηὰ οομβοϊδίϊοη δραϊηβὶ 
δηϊομτὶδὶ (τ. 18-28). Α5 {86 ἤοσιθοῦ ραγίϊου- 
ἸΔΙῚῪ οοπηθοίοα πὶ (πὸ δ] οἷδυδβο νενικήκατε 
τὸν πονηρόν ἩὮΟδΘ Κίπράοιι 8 ὁ κόσμος, 80 ἰῖ8 

οὐπηοοὶβ τὶ ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς, τὸν πατέρα, 
ὁ λόγος τοῦ ϑεοῦ ἐν ὑμῖν μένει. ΤῈ6 οροπϊηρ ψοσὰβ 
ἐσχάτη ὥρα ἐστίν ἴῃ (16 δοαυο] μ 18) οοππθοού 8180 
ὙΪΓῚ ὁ κόσμος παράγεται (γΥ. 17). 18 Ῥογίΐοι 
μι οι θοχδα (68. ;. ὅ 8584ᾳ.} σι ττ {μ0 1Πἰρμὺ-Βοίηα 
οὗἩ ἀοὰἂ δπὰ ἰἐἰδμὸ 1ἰκιύ--ρα]ς οὐὗὁὨἨ ὈΘ]ΘΥΘσΒ, ΘοῺ- 
οαάοβ τῆ ἃ πδγηΐῃς δραϊηδὶ 186 ᾿ἰθ πὴ} ἐδ 
ἀἰχοοιϊοὰ αραϊπϑὶ (86 Τυπαδιηοπίαὶ Ρ 1116} οὗ οἰθστιδὶ 
ἐχαϊα, (89 “ΟΣ οὗὨ ΟἈσὶ δὶ, δῃα δὰ θχροδσο οἵ 1.8 

Ὺ ἤ 

11}}160: “Βῃδιηϑθὰ δια ἤτοι Βἰπὶ δὶ ΗΝἱ 

δἰϊοσωρὺ ἐο διηηἱμἰϊδίο ἰ86 Ῥχοσαΐδο οὐ οἰαγπδὶ 
19. 6 αὐάγεφε παιδία, ν. 18, ΔΡΡΙ168 ὑο 81} ἐδιθ 
ΤοδάουΒ οὗ ἰμ6 ἘρΊδι1., ἀπὰ σϑαυ γαβ 08 ἴο σ08- 
βίἀθν (89 βοαποὶ δἀἀγοδββοὰ ἰο ἐμ8 ψ8ο]9 ΟμΌτοΒ 
(σοπίγαυυ ἰο Βθῃρ0]). [ἐ 8 ἱποοιηρσθβθῶβὶ]θ 
ἐμαὶ ΒΌΓΣδγὰ οἢ δοσουπὲὶ οἵ ἐμ6 Ρδοι δεν οἰ] 1 1Κ9 
οδασϑοίοσ οὗ ἐμὶβ βοοίϊΐοῃ βμου]ὰ Βο]ὰ {86 ορίπῖο 
ἐμδὺ {8ὸ σϑίθχϑῃοθ 18 ΟὨ]ἹΥ ὑὸ ἰδ0 11{{10 οὨ 68, ἰ0 
οδί]άτοη. 
)6 6δ5ὲ Βοῦγ, νυ. 18. ΤῊϊθ ἱπιροτίδες δδὰ 

ἀπδουϊὲ ἰάοα, τ οἢ ἰδ 1180]6 0 ΙΩΔῺΥ ἱπίογρσείδ- 
ἐϊοηβ διὰ δὼ8 Ὀθθι ὙΒΙΪΟΌΒΙΥ ὑπάογοίοοα, οδ8 
ΟὨΪΥ 9 υπάογβίοοα δηὰ οχρίαϊηοα τι Το Γ ποθ 
ἰο 860 σ,010 δὲ ἰοφιεπαϊ οατγοηὶ δηα 86 δυτ- 
ἰοΐα] οὗἨἁ ΟἾΘΆΣ Υἱοῦ ὁ 6 βυ 76οὲ οοπίδί πο ἱπ 
ἐπ Νὸν Τοβίδηθηί. [{ 18 ποὲὶ βυοϊοηὶ ἰ0 ΤΟΙῸΣ 
{ιὸ τοδᾶορ ἰο [δῆ οἡὐ Μαίίν. χχὶνυ., Μ0}1 οὰ 
ἨΘΌ. ἱ. 1, διὰ Εσοῃσχωῦϊ ον οα 1 οί. ἱ. ὅ. 20. 
Οομρδῦθ μαγίἐουϊδεὶγ Βἴθθπι, ζελγδερνθ ὧδε 
Ἡοδνδονγδγίς δ, ῬΡ. 12 βαᾳ.; 204 5844ᾳ., δηὰ }ᾶ8- 
ἱοτάϊοοϊς σα ἴος.---Το Σοργοδοηίδιϊοη οὗὨ {πὸ 
οὗ ὑμο ψοσ]ὰ 8 χοοὐοὰ ἰπ [89 Ο]ὰ Τοαϊαπιοῶὶ 1668 



ΟΗΑΡ. 11. 18-28. 
᾿φϑθαονεευναοισπαπαταατεθειδεησνον 

Ὁ ΓΠΝ3 Ὑ101.. ΘΟ: ΒΔ Υ ΤΟΟΌΤΒ ἷπ 

ῬτΟΡΒοίϊοαὶ ρδδβαρϑδ, Ὀος δαΐηρ τὶτ (80 Ὀ]οββίης 
οἵ ὅδοοῦ (θη. χὶῖχ. 1), ΘΒρθο Δ} Ὺ πὶ ΦΘΣΘΙ, ΔΕ, 
ἀεδποίοϑ “(86 χηοϑὲ ἀἰδίδην ζαίατο, Ὀογοπὰ ψ ῖο ἢ 
16 ὁγΥγ6 οδῃποί ρϑηοίσχαὶθ᾽ (Ηἰσὶς οὐ ΜίοΝδ. ἷν. 
1), διὰ ἰβ ἐβθυθίοσο ΜὙ76}} γοπάργοὰ ὮΥ ““ἰῃ (μ6 
δὰ οὗ [86 ἀΔγ5.᾽ ΤῸ Ῥγοριοίδ υ8δ0 ἰΐ αἰπιοβὶ 
ἐχοϊυδίνοὶΥ ἰο ἀθποὶο (6 Μεοββίδηΐο ἰΐπαρθ.Ό ΤῈ}6 
1ΧΧ. ἰγαμδίδίο ἱΐ ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ([8. ἰἱ. 2), 
ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν (θη. χἰϊχ, 1), ἐπ’ ἐσχάτου 
τῶν ἡμερῶν (Νυπῦ. χχίγν. 14), ἐπ’ ἐσχάτῳ τῶν 
ἡμερῶν (Ὅδα!ϊ. ἱν. 80), ἔσχατον τῶν ἡμερῶν (Ὀααί. 
Χχχί. 29). Ηθμοθ ΟΟΙΏΘΒ ὈΥΙΣΩΔΥΣΥ (ἢ 9 μάϊ- 

εαἱ διὰ ταδδίπίοαὶ ἰᾶθ8 οὗ ὑπ6 777} δ» διὰ 

6 ΝΡ ὈΝΙν ; ἰπρβίδθ {8680 ὑπο δῷ68 οὗ 189 

ποι] ὅτ {86 παν οὶ Γ᾽, {89 ἄδγαβ οὗ 

ἰμ9 Μοβϑβίδιι, ἐλο 2[ἐδεἰαηὶς ασὸ »γορόν, νυ πὶ οἢ 8 ἃ]- 
ἰογηδιοῖν οουπίοα Σὰ ΟἸ ΒΟΥ 8δρὸ οὗἩ (μο νου]ά, 
δὰ σΟὨΒΟΑΙΘΏΝΥ ΙΏΔῪ ὍΘ Οἰἑποῦ αἴδρ ΟΥ δέείοτε 
80 δῃὰ οἵ (80 ἄδγα, οὐ ἐδε ἐπ οὗ ἱμ6 ἀδγ8 ἰἰ86]7. 
Τια [ροχὰ ΗϊτηΒ6} ἀἰδθιλη συΐβηιοβ ἐν τούτῳ τῷ αἱῶνε 
ἔγοπη ἐν τῷ μέλλοντι (Μαίιἢ. χὶϊ. 80), ἐν τῷ καιρῷ 
τούτῳ ἴτοτη ἐν τῷ αἰῶνε τῷ ἐρχο (Μὰσκ χ. 80; 
[μἶκο χυλἱ. 80); δηὰ ἐπΐθ αἀἰδιϊποίλομ, 88 γ7ὺ8}} 88 
ἴλυκο χχ. 84, βα. (οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσιν 
--αοὶ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ 
τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν) ΒΏΟΥ τροδὲ Ρ] ΔΙ ΠΥ 
(δαὶ ἐμ6 Θαγί]ν ἀθνυθιοριμοϑεί-ροσίοὰ οὗὨ ἰμ0 Κίπρ- 
ἄοχ οὗ αοἀ ρῬγοοράϊηρ [π6 δοσοπὰ οοχιὶπρ οὗ Οχὶϑὶ 
ἴῃ ΚΟΥ, δὰ Ῥορίμηΐηρ τὴν (86 Ετϑὶ σοχηίης οὗ 
ΟΜ είδὲ ἴῃ ἰμ9 868}, ὈΘΙοΩ 8 ἐο ἐμ ὅγαϑί αζο οἵ ἐδ 
ποτ]ὰ, δὰ ἐμὲ ἐδ ζαΐυγο ἰΐπηοὸ ἰ8 πὸ ἐΐπηθ οὗὨ ἐμ9 
ΔοΙΡ]οἰθα κίησάομι οὗ ἀαοὰ. Ασοογάϊΐηρ ἰοὸ (δῖ 
ἡ ἐσχάτη ἡμέρα (7:ο. νἱ. 839, 40, 44, δ4; χὶ. 24: 
Χἰΐ. 48) 8 (Β9 ἀδγ οὗ ἰμθ γοϑδυγγοοίίοῃ οὗἉ {6 
ἀορδὰ δοὰ διὸ ἡυρτηθηί, ἐμο 1αδὲ ἀδγ οὗἩ {πὸ τοί 
8.6 οὗ (0 νον] ὰ δηὰ ἰμθ ὑγδῃδι(ΐου ἰο ἐξι6 
Βοοομὰ. ΤῸ ἱπτηΐπρ- ροϊηΐ Ὀοίτγθθῃ ὈΟ(Ὶ δζ98 
οὗ [0 που]ὰ 8 ἐλδ ἐΐπιε 9.7 Ολτίεί᾽ 8 τείμγη ἰο 7μάσ- 
πῶνὶ (Νίδιι. χὶϊὶ, 89 βᾳ.; 49; χχίνυν. ὃ; χχυϊὶ[. 
20). Τῆυς Ῥαδὰ] δἷδο οοπίσωδίβ ἐν τῷ αἰῶνε τούτῳ 
ψ}} ἐν τῷ μέλλοντι, δὰ ἐμ6 βυβδονίημϑ τοῦ νῦν 
καιροῦ “ὶὶὰ {80 μέλλουσα δόξα (οι. υἱῖἶὶ!. 18), 
διὰ ἀεϑουὶθο8 ΟΝ γἰβίϊδηθ δ8 Ἰἰτίηρ ἐν τῷ γνὺν 
αἰῶνι Ἰοοκίης ἔοτ (86 Ὀϊοδϑοὰ Βορο δῃὰ ἐμ βἷο- 
ΤἹΟῸΒ ϑρρεδσίπρ οὗ (πὸ γστοαὺ Θοα δῃηὰ ουν. ϑ8- 
ΤΟΙΣ ὅοδυδ Ομ γί (ΤΊϊ. 11. 12. 18). Το ἔσχαται 
ἡμέραι ἰπ τ ἴον ἐπ 6 6 8}}8}} δοτηθ καιροὶ χαλεποὶ 
( ΤΊπι. 11. 1}, δὰ {μ6 ὕστεροι καιροί (1 ΤΊπι. ἷἱν. 
)» κὸ 86 αἰῶνες οἱ ἐπερχόμενοι (ἘρἈ. ἰϊ. 7), ἀ6- 

Βοίο ἰμ6 μογίοά ἰτητηθαϊδίοὶΥ φῥχγοσοάϊηρ (δμ6 
Βοοοῃὰ οοταΐηρ οὗἩἨὨ Ομ τοί, Ὑ116, δοοοτάϊηρς ἰο 
Ῥϑὺ!, ΟἸτἰδεϊαπβ 8.1}} ᾿νθ ουὐγαγαϊν ἐπὶ (μ6 ἄγεί 
868 οὗ ὑπ τοῦ], γοί διὸ ἐμ Ὺ εἰλίεαϊῳ Ὀογοπὰ ἱὶ 
διὰ (ῃ0 ἙσμδΥδοίοΡ οὗ (μΐβ ῥσγϑβομὲ δζὸ οὗ ἐδ9 
τὰ 15 ἀθβοσί δοα ὈΥ Ηἶπι 88 ἰδἰπίοθὰ τ 18 ἱπηπλο- 
ΓΔ γ ἀπὰ αἰϊοῃδίίοη ἔγοτα αοά, Βοιι. χὶϊ. 2: 1 
Οον. ἰι. 6. 8; 111. 18; 2 Οον. ἰν. 4; 64]. ἱ. 4: ΕρΡἈ. 
Ἰ.. 2; 2 Τί. ἰν 10. Ηδ τερδσά θα 4180 {86 Ὁσϑ- 
δϑηΐ ἃ26 οὗἨ ἰδ τοῦ] δ συπηΐϊηρ 05 ἰοατ 8 1.8 
βυὰ 5βἴποθ ἐμ δγβὲ δοπιΐῃρ οὐἁ Ομ σῖδὲ ; ἤθῆοθ δ 
ΒρΟΆΚ 5 οἵ τὰ τέλη τῶν αἰώνων (1 Οογ. χ. 11) Βαγίης 
δοὶ ἴθ, Το δ Ύο ποὶ ἰο ἱπααΐγο οτο ἡ ΠοίμοΣ ἢ0 
τεχαταοὰ [Π0 δοοοηά οδοπΐηρ οὗ Ομ σὶβὲ ἴο θ6 ὩΘΔΡ 
δὲ μδηὰ.---Ροίεσ σοπβί ἀθσ8 Ηἷ8 (πιο 88 (μ ἔσχαται 

18 

ἡμέραι (Αοἱδ ἰϊ. 17) δῃὰ 1414 {π86 ὅτϑίι δοίης οὗ 
Ομγχὶβὶ ἐπ ἐσχάτου τῶν χρώνων (1 Ῥοί. ἱ. 20 οὗ. τ. 
δ: ἐν καιρᾷ ἐσχάτῳ οΥ τῶν ἡμερῶν, 2 Ῥεῖ. 111. 8 οἵ. 
Φυάο 18).---ϑδο 4180 Φάπιθβ: (ν. 18: ἐν ἐσχάταις 
ἡμέραις).---ἴα ἰδ Ερίδι1]6 ἰοὸ (86 Ηοῦτονθ 8180 
ἰδ ο1086 οὗ (μο ὅγβί ἀχὸ οὗ {8 νουἹὰ 18 ἀϑβοσχὶ θὰ 
88 ὈοαΙπαΐηρς τὶ} (86 ὅγβὶ οοΐηρ οὗ Ομ γἰβὲ (0Ἀ. 
ἷ. 1), θὰΐ 11|ὸ συντέλεια τῶν αἰώνων ἀθῃοίο8 (Ἐθ 
ἰυχηϊηρ-Ῥοϊηΐ οὗἨ {80 ἔνο δζ88 οὗ (6 νου], οἰ. 
ἶχ. 26, δηὰ {μ18 ἐὰσπϊηφ- ΡΟΪὐ 18 τότ ραγιΐϊου- 
ἸΑΥΪΥ ἀοβϑογιροά 88 ουπὰ ἴῃ (86 Ββδουῖ οὶ] ἀθδί 
οὗ Ογῖϑὶ οαὐ δοοουηὺ οὗ 118 ἱπρογίαπί 6οη86- 
αὔὕθῃ668 (οἈ. χ. 14; χὶ. 89. 40), βῖποθ π8ὲ τ ΒΟ ἢ 
18. οἰ ΓΔ), 18 ΠΟῪ οχίδηὶ ἐπριστὸν ἀμ τεξρεὺς τῶν 
μελλόντων ἀγαϑῶν οἷι. ἰχ. 11; οἷ, ν. 14; χ, 1. 18; 
νἱ. δ; χὶΐ. 22). Τὴο δοχὶποΐηρ οὗἩ [Π6 6 ῚῪ (ἶπι6 
ἰϊὰ8 βοί. ἡπ, δα ΟὨΪΥ (6 1άθα] δηὰ οὐ͵θοίϊνο Ὀθ- 
εἰοπίηρ ; ϑῖποο (86 αἰὼν μέλλων 88 ἰο 0 δύναμις 
18 ΔΙγσοδὰγ οχίδης ἴῃ ἰἰο τοἀθοιηθά, Ὀαὶ ν1}} ποί 
Θηΐου ἰηΐο ἐνέργεια ἃ} }} ἰμ6 βοοοηὰ οδομΐπρ οὗ 
Ομ γῖϑυ (6Ἀ. χὶϊ!. 14), βο ἰδὲ (16 ἄσβὺ ἀἂρὸ οὗ (86 
ὙγΟΣ]ὰ 5.1}} δομεϊπ 68 οὐ ΔΥΪΥ δηᾶ ἰμαὺ 6οη86- 
ἀΌΘΏΝΥ ΟἿΣ (ἴπι6 15 ΟὨΪΥ ἃ ἰγδηβιἱ οη-Ῥοσϊοα ; νυ] 
τοβρθοῖ ἴὸ ἐδθ οἰ βἷοθϑὶ 8θη86 οὗ 980 ἰά688 8 
ΒαΥο ἢθγο {δ6 ρΡοϊπὶ οὗ οοπίδοὶ Ὀοίνροι (ἢ 6 ΕΡ]8- 
(19 ἰο ἰ86 Ηοῦτονυβ δὰ ἰδ6 νίονγβ οἵἤ Ῥϑυ)].-- 
ΦοΒ ἢ Β ἐσχάτη ὥρα ἐστίν τιυδὲ ὍὈ6 υπαογβίοοα 88 
Ἰγίηρ νὶνῖη (λ6 ᾿τι 8 οὗἩὨ (8686 γίονβ. Τὴ6 0.80 
οὗ ὥρα ἰμπδιοδὰ οὗ ἡμέρα, {π6ὸ ἀδγ νοι τὶ αοὰ. 
ἰβΒ θα] ἰο 8 ἐμουβαδῃὰ γϑϑτβ (Ῥϑ. χο. 4; 2 οί. 
111. 8), ἱπάϊσαίθβ 8 Ῥϑουϊαν ἔθδίασο, πὰ {86 δὺ- 
Β6Ώ66 οὗἩἨὨ ἰδ6 Ατίΐο16 Ἰϑῶνθβ 10 υπάςρβποά. 79 
Βδυο ἰο ἰμἰηκ οὗ ἃ ρεογϊοᾶ οὗ (πὸ Ὀεο]οπρσίηρς ἰο 
{86 Ἰαδὺ ἀδγβ ΟΣ 1δϑί ἰἰπλ68 το ΘΧἨ ΙΒ {ΠΟΤ 
ΟδΥδοίοσ ἰῃ ἃ σοηῃσοαηίγαίοα ἔοσιλ, δηἀ βῖησο ἰῃ6 
ἐσχάτη ἡμέρα ἴῃ {μὸ α΄08Ρ6] δάνογίβ ραυ ου] }}Ὺ 
ἴο {ἰδ6 κρίσις, 110 Σούογομοο βοῶπιϑ ἰ0 Ὅ6 ἰ0ο Ῥθο6υ- 
αν ογίἰσαὶ ταδὶ [οδίδιοῦ5. [ΙΓ ΠΟΥ Μγὸ δύ ἰο 
ἐγδηϑίδίο: “ἐ ὦ ἐλο ἰαδέ λον," (86 Τοΐούθῃσο ἰοὸ 
{86 δηιοσὶϑὺ δὰ (6 δπιϊο τ ὶδίθ δ ἰὼ δάτϊηϊ- 
ΥΔΌΪ6 Κοορίηρς τ (0 δημοιυποοιαθηίβ οὗ ἰδ9 
δοιαὶ οὗ ἔ186 Ῥγοροὶβ δηὰ ἐθϑοῖογβ [ὉΓ [80 
Ῥύγροβο οὗ ἰδιηρίδιΐοη δὰ ἰσὶδ], 80 ἐπδί ἐπ ἐμ γὰ 
ΠΟΥ ΔΙΊΆΤΟΔΟΥ ἰδ κ08 ρἷῖδοθ ἃ δβοραγαίίζοῃ οὗ ἰσὰθ 
ΒΟ] ἸΘΥΘΥΒ ἔσοπι 4186 Ὀο]ογοσθ. Οὗ. Μαίει. χχὶν. 
24 βαα.; 1 Τίτα. ἱγ. 1 8αᾳᾳ.; 2 Τίτι. 111. 1 864.--- 
Ηθποθ ὥρα 18 ποἰ μογϑξείο βϑᾶδβοι οὗ {1 γοᾶσ, [89 
ὙΪΠΙΤΥ βθάβοι οὗ {86 που]ὰ ᾿ Ὑρηυρόφας 11), ΠΟΥ 
ἐσχάτητεχειρίστη (Οεδυμιθα., ϑομοιίμκθῃ ; ἐεπρογα 
»εγίςιζοεα, ρεδδίπια εἰ αδγεοίἐδδίπια, ΟἌΥΡΖΟΥ δπὰ 
οΟὐβ6 78), ψ ΙΘῈ 18 8180 ἔοι ἀἀθη ὮΥ 2 ΤΊμλ. 11]. 1. 
Βοῦ 6] 8 ἐχρ δηδίϊοῃ ἐμαὶ 1ὺ ἀθποίθϑβ {86 Ἰαδβὶ ον 
οὗ Φοδιημ᾿Β οἱὰ δχὸ (μἰέπια, ποὴ τεδροϑοίις οπιηΐμηι 
πιμπ αὶ ἐετιροότίπι, δεά ἴῃ, απ λείο Ρμογμζογιπι, αὐ ρα- 
ἔτεα εἰ 7μυεη65), 18 ἃ Β᾽ ΠΩΌΪΆΓ τηαὶς6- 88 }{{ ἴῃ ΟΥΑΘΡ 
ἰο συγ Φοθῃ ἔγοτι (}.} 8 ΟΥΤΟΥ μαι ὶ8 γα] οί οι 
οὗ 186 ἰΔϑ8ὲ Ββοὺσ μΒαὰ ποὲὶ θδϑὴ 718]1|.06ὰ, Νοῦ οδῃ 
ἐσχάτη ὥρα ἀοδὶκιδίο (86 {ἴπι6 ἱπηηηοα δίς} Υ ὑτο- 
οοὐΐηρς ἐλε ἀεείιτιοίίον 97 ὕεγωδαΐσπι (ϑοοίπυβ, ὅτο- 
ι1}8), ἔοσ (16 Ἰαβὺ ἰΐπηθ 18 ποὶ 9 ὯθΘ ἰδῖκοη 1} 
ΒΟ σὨΤΟΠΟΪοζίο8] Ῥγθοϊβίοῃ. ΝῸΡ 18 {π6 Σ 8 ΔΗΥ͂ 
τναγγδηί ἔον ἰδ 6 δδβουίΐίοη οὗ Ημδίδοσ, ὑπαὶ ΦόΒα 
πτοίθ τυ ἃ ργεδεπίϊπιοπί οὗ {86 Ββοσοῃὰ οοπιίηρ οὗ 
Ομ σίβι (δ αϑβογίίου Ὀαδοὰ οἱ νμαὺ 18 βαία νυ. 8 
οὗ μι σκοτία διὰ ν. 17 οὗ ἰδ κόσμος, (αὶ {ΠΟΥ͂ 
παράγεται ΜΏΪΟΝ ΒΙΠΙΡΙΥ πιδεῖβ (86 ὑγδηβι ΟΥΥ͂ 
μδσγδοίον ἱμποσίηρ ἴῃ (μ6 σκοτία 8ηὰ {μ9 κόσμος), 
βίῃοθ 6 ΨΥΙ68. ΟΕΪΥῪ ὑηᾶον ἐΐμθ ἱπργοβϑίου δπὰ 
ὙΠ ἃ 5680 οὗ ἰἢο ἰγαηβίζοσῖ 688 οὗ {110 ῬΟΥΤΟΥΒ 
οὗ (μὲ8β ὅτβί δε οὗ ἰδ γοσ], δὰ {μδί "6 ἱπάϊ.: 
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σαίοβ {που ΌΥ (80 ὨΘΑΥΏΘΒΒ ΟὗἩἨ ΟἈ σι Β βοοοηὰ 
οοτηΐηρς (μΐοκο, Νεοδπάον, Βδυμηρασίθη- τ υδίυ, 
Θονίδοι, Εὐγαγὰ, Ηυὐμογ). Ηθηοθ Ὑὧὦ6 ΙΩΔΥ͂ ΒΑΥῪ 
στ Ὁ διοτγαϊοοῖς δαὶ “ ΦΟοΒπ ἀϊά ποί νῖβὰ ἰοὸ 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ οὐγοποίοσίσαὶ Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἃ γεαὶ ἀοΒηϊ οι" 
ἐμαὶ 18, ὁη0 Τούρ ΔΙΡΙΥ ἴἰ0 {πὸ ΟὈ766 --- 
1.1, τ δῖοι 18 ΟἸΘΑΥΙΥ ἱπάϊοαϊθα ὈΥ ἐ ἃ ν φανερώθῃ 

(ν. 28), βίποο ὅταν 18 ΒΑΡῪ (16 ἔσὰθ γοδάϊηρς 
ἐμοσο. “76 Ργορ 168] βυϊβίδποο οὗ {μ6 Αροβ- 
ἰο]ϊ}ς6 4] ἀφοϊαταίϊΐου ἰδ ἰσυο,᾽᾽ “1η6 οχίοηδίοι οὗ [86 
ἐἶπηθ ὕγοιῃ (ἰ6 σεαΐ Ὀορίπηΐης ((π6 ἀδδίγυοίΐοη οὗὨ 
Ψογ Βα θα, τ ὨΒ1οΪῖ ἀοο8 ποὶ αἰδβοοποογί Φ0Ὦπ, δπὰ 
οὗἨ ἐπ ἱπιρογὺ οὗ ππΐοι, Ὑἱ τοΐοσοποο (ὁ {80 
ἰδίουυ δὰ πο ἡάριηοπὶ οὗὁἨ ὑπ6 τον]ᾶ, ἷ8 ταϊπά 
8 ΓᾺΠΥ τπδὰσ ὉΡ), ἴο 1π0 δείυ] οπὰ οὗὨ Ὀοίηρδ᾽" 
ἀρηῃοίοβ γαί ΒΟῸΣ ΠΟ ΤΩ ΘΘΒΌΓΣΟ δὶ 811} ἐβπ ὁπ6 ἰμδὶ 18 
ἴοο βιοσῖ. Τῃ6 δγβὶ Μοββίδηϊο (σα ηδὶο-Ῥοτὶοα 
ἐπδυσυγαίοα ὈΥ {πὸ ϑανίουν ἴῃ (80 ΤΌΣ οὗ 8 Βογ- 
νδηί, ρκοντογηθὰ Ὀγ Ηΐπ δῃὰ ἰοσιιϊὶπαιίηρ ἰμδ6 ἄγει 
δ6 οὗ (86 μουν] 18 (86 ἐσχάτη, ἀυσίηρς ὙΒΙΟΣ 
ἸΏΘ ἢ Ρ858 ἱπγου ἢ ῬΘΟΌΪΙΑΓΡ ἰΓοῦ Ὁ ]68, Ρ6.118 δπὰ 
οομδίοίϑ οἢ ἴο 86 ῬγΤοΙἶδΒοα δανοπὶ οὗ (μ6 βοσομὰ 
νου άτδχα οὗ ρίοσγ. [Ι͂π ὑμπὶθ ἰγαπδὶ(ο-Ῥονοα 
{π6γ0 8.6 ΠΟΝΘΥΟΥ ὈΘΟΌΪΙΥ ΠΟῸΓΣΒ οὗ ἄἀονο]ορ- 
τηρηΐ, οὯ6 οὗ νη ϊοῦ Βαᾷ δοπθ ὙΠ6ὴ ΦΟΒη Ὑτοῖθ 
εθ ΕΡ᾽8.10θ. Τὸ ἑθστὴ ἐσχάτῃ ὥρα Ἀ8Δ8 {πε ΣΟ Ό ΓΘ 
ἰο ὍΘ δῖοι ἰῇ 8 Ῥσορβοίϊοδ)ὶ δπὰ οβοϊιδίοϊ ορὶσαὶ 
ΒΘ6ΏΒ6; ᾿ξ ΠΔ8 ΤΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ 80 ἱηρογίδηϊ ὈοΘΑΥΐπρ οἢ 
ἐλε ἀϊδίοτψ ο.Γ, Ολτὶδ 8 κίπσάονι αὐτιὰ οοπβι 65 8 
λιδίοτίοαὶ τούθυθποθ ἰο ἐμο δεσοηά οοπεη οὗ ΟὨ νἰδὶ 
8ἃ8 (89 σοιητηδηδοιηθεΐ οὗ {μ6 Βοοοηᾶ ΝΟΥ] -8ρο, 
Ῥαυΐ ποὶ 8 σὐγοποϊοσίοαἶ τοΐοτοποο ἴο {86 ἐἕπιδ τολόπ 
{86 βΒεοοῃᾶ οοτηΐηρ ἰΒ ἰο ἰδ Κο ὈΪδ66.--- Ν᾽ ούθ  ΥὨ 
8 Οδ]ν π᾿ Β ΧΡ] δηδίῖου: δέει ἰσπιρεδ, ἐπὶ σῶο 
δίς σοηιρί πίε οπιπῖα, οὐ πίλὶΐ δμρογϑίξ »γϑίεῦ οἱ - 
“παπὶ Οἠγίδίἑ τευοίαίίοπεπι, απὰ τὶς Γοΐογθησο ἰὸ 
ἐπ6 ΔΌΒΟΠΟΘ οὗὨ (Π6 Ατίϊ61]0 4180 (δαὶ οὗἩ ΒΘΒΒΟΣ: 
186 {ἶπ|6 ὈΘίΌΤΟ ἃ βρ60184] γουοἰδίζοη οὗἁ (80 70ἀ]- 
ΟΘΙΟΤΥ ΦἸΟΤΥ οἵἉὨ ΟΠ γὶϑὺ Ργεβευτῖηβ ἐλὲ Ἰαδῖ ἸΟῸΣ 
Ὀοΐοτο ὑπ 6 ὈΠΊΥΘΓΒΑΙ] 888] ἡ ρηηθῃί. ---- 

Τῆς Απιξολγίεί απὰ ἰδὲ Απίολγίεία. γ. 18. 
1. Το. ποσὰ ἀντίχριστος ΟΟΟΘΌΥΒ ΟὨΪΥ Π6ΓΘ, Υ. 

22: ἵν. ὃ δῃά 2 75:ο. ἴ. δῃὰ 18 πη θϑηΐϊηρ Β885 ἰ0 ὉΘ 
δδοογία ποᾶ γβιὶ ΡΒ] ] ο σ8}}Ὺ δηὰ ὑπθη ὀχοροίς- 
68}}γ. 
2 ἀντὶ ΤΩΔῪ τηθδὴ ὈΟΐἢ ΠοΒί ἐἰγ ἀπ δβυθϑιϊὶα- 

(Το. ἴῃ (Π0 ΤΌΣΟΙ 6880 ἰύ ἀδποίοβ {π0 δηίαρο- 
εἶδ οὗ Ομ νὶβδί, ἐμ ἀπίῃ γὶδί, ἰὼ {86 Ἰαἰίον ἰδ6 
»τοίεπεν- ΟἸτῖϑὺ οὐ »δεμάο- Ομ τβὲ. ΤῸ ἀντίτυπος 
18 ἃ τύπος Βοὺ ἴῃ Ορροβίἴοὴ ἰο δηοί 6 τύπος, δὰ 
ἀντίλυτρον ἃ λύτρον, Ῥαϊὰ οὗ σίγθῃ [Ὁ βοπιοι ΐηρ; 
80 ἀντίϑεος πῃ Ηοιλον, ἀθποίοϑ σοαϊέζε, Ὀὰϊ ΟΥἶΠΟΣ 
ΒΌΓΠΟΥΒ 086 ἰὑ ἴῃ ὑπ Β6η890 οὗ σαύεγδϑὲ ἰ0 ἰδέ σοάδξ ; 
ομδ απὰ (δε δαπιὸ ΟΤὰ Τὺ ἴποη ὍΘ υβοά ἱπ δοίλ 
ΒΘΏΒΟΒ; Ὀυὺ πὸ ΝοΙὰ οδὴ ἢδῦο ὈΟΪΗ ΤΠ ΘΔΠΙ ΡΒ ἴῃ 
906 δῃά [Π9 Βδπιὶθ ΗΪἾ8δ60; Ἀ6Π66 7 χητδί ποῖ 6ῃ- 
ἀρδυοὺγ ἴο οοταΐηθ ἔη9 ἰάθ88 οὗἨ αηέ- Ομτίβὶ δπὰ 
»Ῥτείεπαάεγ- ΟἸτϊδὶ 85 Ἠυΐποῦ τηδὶ πα (4 (86 6Π6- 
ΤΩ οὗ Ομ γὶδβί, το, ὑπο σ ἰδ6 Ἰγίπρ ΔΡΡΘΔΥΆΠΟΘ 
οὗ Ῥοΐηρ ὑδὸ ἰσὰθ ΟἸγβί, οηἀθαυουγβ ἰοὸ ἀδδίσου 
16 γοῦκ οὗ ΟὨτὶβι᾽), δ πουρσὰ ἐξ τησδὲὶ 6 ὁοη- 
οοἀὐρᾶα ἱμπαὶ 0} 9 ΘΏΘΙΩΥ οὗ ΟἸτῖϑὺ Ἄρρϑασβ δἱ (89 
Β81ὴ6 ὑϊπη6 ὙΠ} {π6 Ῥγοίθηβίοι οὗὨ δὶς δΌΪα ἰὸ 
ΒΌΡΡΙΥ Ηἰκ ρἷασο, οὗ Ὀδοοταΐηρ ΗΒ βυϊδιλίυϊο, δηὰ 
ὑπαὶ (6 ρχϑοίθῃ ου-ΟἸτῖδὶ ἀο068 ΟΟΟΌΡΥ Ηἰδ ρἷδοθ 
ἴῃ ΒοΟΒΌ ΠΥ ἰο Ηἶπι. Βαὶ ἐπ ἀντίχριστοι ταϑπὶ- 
ἔοϑ!γ οδῃηοί Ὀ6 ἰδ ΊκΘἢ ἰπ (5 ἀου Ὁ ]9 Βοη86. Απὰ 
811} 1688 8]} ον 8Ὁ]6 15 1 τ ἢ} ὅδηαοσ ὅσβί ἰοὸ αἰδοῖ 
ἴο {Π6 ποτὰ ἰῃ {Π0 ϑ πρΌΪΑΥ ἐμ6 56η86 οὗ ρβουάο- 
Ομ εἰδβὺ δῃὰ στηϊπιὶο οὗ ΟἈσὶδί, δῃὰ ἐμθῃ ἐτηπιθα  δίθὶν 

ΟἰζοΥδσὰβ ἰοὸ Τί ὑμὸ ῬΊυγΑΙ ἀραϊςπαίο ἰδὸ 
Θῃδλΐθβ οὗ Ομσίβίέ. ο σδηποῖ χοῖὶ οῃ ΡΒ γον 
ῬΒΣοΙοίο81 οομβϑ᾽ ἀϑραί!οηβ ὈΘγοπὰ (ἰ6 ῬΟΒΒΙ ὈΠΠΥ 
οὗ ἑδικίηρς [0 ψοσχὰ ἰῇ 0Π0 ΟΥ ἐπ Οἶδε οὗὨ βαϊὰ 
ΒΟΏΒ6Β. 

8. ἦε Βανοὸ ἰο Βο]ὰ ἔαϑὺ ἰμ:9 ἔβδοὶ ἐμπδί (λ6 ποτὰ 
ἀεποίθβ ρέγϑοπδ. Τ}18 18 σοαυϊχοὰ οὗἩὨ (μὲ Ῥ]αγαὶ 
ἀντίχριστοι ἴῃ ν. 19: ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, οὐκ ἧσαν ἐξ 
ἡκῶν, μεμενήκεισαν μεθ᾽ ἡμῶν. Βαὶ 1 ιμο ἀντίχρισ- 
ΤΟΙ ἌΤΣΘ ῬΘΙΒΟΙΒ, (6 ἀντίχριστος τουδὶ 8150 Ὀ6 ἃ 
ῬΘΙΒΟΙ, ΤῸΣ (815 5 τραυϊσοὰ ὉΥ ἔρχεται. Ἠξηςθ 
Βεησεῖ᾽ς ὀχροβί(ἑοι ᾽β ἱποογσθοῖ: ““ϑεῦε τα σοσαδεῖιαι 
»λταδὶ ἀροδίοἶέοα, δἴσε δέγπιο παρίέμτπι ἐπίσοάμί, .00. 
λαπῆξε ἐγτοτοξ, φυΐ οτΊτί ροδδεηπί, ργδουίϊξγαξ, πο ποθ 
Δ τ βίῃ, δεα εἰἕατα Δ ἰοἢτἰβίοβ σμζέ αἰεὶ ; εἰ υδὲ 
δη γἰβίαπι γ6] Ββρί γἱίυτα βου γἶδίλ υοὶ ἀθοερ- 
ἰογοιὶ οἱ δη στ ϑίυπι αἰοίζ, δῦ δἰησωίατὶ παπτο 
οπεῦιδ8 ΤΑ 8068 6 υεγίαἰὲδ ὑπέπιΐοοα ἱππτΐ. Οπεπι 
αὐἀπιοάμπιχμς ΟἸγϊδίιβ ἐπίεγάπι τὸ ΟὨγ β ϊδηΐδπιο 
(ὙΒΟΣΘ ἢ), δίς δ τ θιυΒ ,γο δῃ ΣΟ γ δι δηΐεπιο 
δῖσε ἀοοίτίπα εἰ πιρϊἐμάϊπο λοπιίπαπα Ολτίείο οοπίτα- 
γία αἰείίμν. «Αἀπίνολτιδίωπι γαπι ἐμηι υεπῆγα, ἰία ἀξεεπ- 
{τὰ “ολαπηπέβ, υἱὲ ποη ππῶπι, δε περέίος, ἰὰ σωοά 
απιρίϊω5 συϊαάάαπι εἰ ἰγίείῖμδ ὁ246 οεπδοί, απέϊολτγιείοε 
“αεοίοαβ ἐδε6 ἀοοεαί. ϑδ'ρε ἰοίωπι σεπῶς ἐοτπι, γυὶ 
δοπαπι αἰέσωαπι αι πιαΐεπι ἑπάοϊεηι λαδεηΐ, εἰ Ὶ 
πεπιεγο σωπὶ ατίϊσιϊο ἐχρτίπι ων (Μαϊιι. χὶϊ. 88; 
ΧΥΪΙ. 17. 29.).. ᾿σίίωγ δι οι σὶδία8β ΒΙΤΕ δαίἷ- 
Ομ γἰβιἱδηΐατηυβ αὖ ἐχίγεπια “οδαππὶΣ αἰαίε (806 
ΘΌοΥΘ: ἐμ Ἰδὲ Βουγεεξεοϊὰ δρο!) »9ὲγ ὀπιβόπε ξξου» 
ἰογωπι ἰγασίμηι 86 »τορασαυϊί εἰ ρεγπιαποί, ἀοῆες πιασ- 
πμδ 6 αἀσοεγδατίμδ ἐχογίίιν. ΤᾺ18 Υἱὸν 18 δἀορίοὰ 
ΌΥ ἴδηρο, Βδυιηρδσίου -Ογυδῖυβ, Βθβθοσ δπὰ 
ΟἴΟΣΒ. 

4, Ἧ.ο πανὸ ἴθγο ὈΟΘΙΌΥΘ 08 8 ἰδτ οὗ Ηἰδίοτὶςα] ἀ6- 
γοϊοριμθηὶ, ἃ ἄχοα οταϊηδηοο οὗὨ ἐμ 6 Ὠἱβίουγ οὗ (89 
κιηράοῃ. 6 ῬΡοΐϊηὺ ἴπ αὐδπίϊοι 18 {μ6 ἐσχάτῃ 
ὦὧρα διὰ {86 ΤΥ ΚΘ ὉΥ ἩΙΟΘῚ 1λ ἸΔῪ Ὅ6 ΚΠΟνΕ; 
(86 χοΐϑυθῃησθ 18 ἰ0ὸ ἀντίχριστος ἔρχεται διὰ ἰο 
ἀντίχριστοι γεγόνασιν, ἰο ἰμαὶ τ ΟῚ μα68 Βαρροποὰ 
νῦν, ἰο ἰδὲ ὙΜΙΟὮ 158 8(1}}} ἰο Ὅ6 Ἰοοϊκοὰ ἴος διὰ 
858 Ὀθθῃ δηπουπῃοθα (ἠκοίσατε) : 
Δηᾶ 8δβ γ9 Βανθ ϑασᾶ (ἰμπσουρὰ (86 δῃ- 

ποπποθιηρηὶ οΥ͂ (886 ΑΡροβίὶ].8) δαὶ δὴ δει- 
ΟὨσίδὲ οοσϑῖδ, ονϑῶ πον δανο πα )}9 ΟΟΠι0 
ἰηῖο οπίδίθῃμοθ ΤΘΩΥ δ ἰΟγβὶδ (καὶ νῦν- 
γεγόνασι) .---Ἰῦ 8 ὈΥ ΠΟ Ππι|68}8 Δ] ον 80]6 ἰο ᾿πεοσὶ 
ἐία ἐδὲ Ὀθϑίοτο καθὼς ἠκούσατε (ΒΘΏρ6]): ΠΟΥ ποσὶ 
86 Ῥτοβοηί ἔρχεται ὉΘ Ραϊ ὁ 8 ᾿η6 νι ῖ1}} γεγόνασι, 
80 ἰμδύ ὑπ6 δη ομσἰϑύ ΠΟῪ σοθίἢ δηὰ 18 ρῥτοβϑεπί 
ΟΥ̓́Θ 88 ἐπ ΟΥΠΕΙΒ 8180 ἢδτα δρροδγθὰ; ΠΟΥ τασδὶ 
ἔρχεται δὰ γεγόνασι, τα 6418] ἐπ μοΐαὶ οὗ {ἐπιο, 
6 ΟὨΪΥ 80 αἰδέ συ δ οα ἵσοση θδο οἴου ἐμαὶ (86 
ΟΥΤΔΟΡ σοπιο8 αὐΐμπάε, τ ψ8Ϊ16 ἐπ6806 ἢδΥθ ΟΌΠΙ6 
ἐπ ποδίδ. Γεγόνασι, ἰἈΘΥ ἀγὸ ὈΘοΟοΟΙλ6, ἐπ 6 Υ Β8Υ6 
σοῖο ἱπίο οχίβίθῃσο, ἀθῃοίθθ ὑπὸ δη  οΥὶδθί8β 88 ἃ 
ἰϑίοτιοαὶ ὑσοάυοί, οὰὐ ὙΒοπὶ ἰδ6 Βυστουηαϊηξ 
ΡΟνΟΓΒ Οροσαίϊηρ ἰπ ἰἶσηθ δ Υ9 ορογαίθ, ἨἩθποθ 
ἰν 'ἴ8 ποῦ δαυλὶ ἰο οοέρεγμηΐ 6686 (ἘΤΘΒη)08) Ὀπέ [0 
ΒΟΥ 8.Ὸ ὈΘΟΟΙΏΘ, ἐΠΘΥ ἀΓο οχἰβιΐηρ."-- Εγασγὰ 
ἸΠΟΟΣΤΘΟΟΥ ΓΟηο.Β ἐρχεταιΞε-ῖς ἔμίωτε, ΑἸ Βουἢ ἢθ 
ΘΟΥΥΘΟΟΥ Θχρ]δὶηβ ἐδ Ὀγπεσιοὶδέ δότε αν σρρεαν. 
ΤῊο Εαΐυγο 18 ἱπηρ] 16 ἰῃὰ (6 Ἰάθ8 οὗἨὨ δοτηΐπς δὰ 
ὑπ0 Ῥσδβθηὶ ἱπαϊσαΐοβ 86 δου πὶ οὐ {πὸ δτραί. 
[Ππυἰποῦ: Το Ῥ͵γοβοπὶ ἔρχεται Ἰηβίεβα οἵ (86 Εὰ- 
ἰαγα; ἰὑ ἀδσπῃοῖοβ ὑπο πα ὰγ6 85 απ ουοηὶ Ἡ δ οὶ ἷ8 
ΒΌΓΟ ἰο οσσυγΣ.---Μ.. Ασϑοχάϊηρ᾽)ν (π 6 ἀντίχρισο 
τοι οχὶδὶ Ὀθίοσο ἐμ ἀντίχριστος, ὙὯΟ ΒΟΤΘΥΕΣ ἰ8 
ΒΌΧΘ (0 7011» (Β6πὰ, πὰ ὑμδὺ τ ΒΐοΟΒ ἀΡΡοαγδ ἕἰα 
(86 ΤΌΣΙΩΟΣ, ὑμ0 προδρόμοις, ΟὨΪΥ ἴῃ δ ἰβοϊδίϑ, 
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Ὀπάονοϊοροα δπὰ 660 ]0 ἔοττα, ἰ8 δι ογοὰ ἰορο Ὁ 
ὉΥ 186 Ἰαϊίοσ πὶ 18 ἱπάϊν] υδ] ροσγβοη, δπὰ ἄἀθνυο- 
Ἰοροὰ ἱπ ἃ ροτοσέυϊ ἴοση. [1 86 ΘοΌγΒ6 οὗ ἰΐπη0 
ἸΩ8]100 Μ| 80 ΒΌΤΟΙΥ Ὀθσομθ ἰπἰοπδιβοὰ δπᾶ ορ- 
Ῥοδιεἴου ἰο αἀοὐ δηὰ Ομ ἰδὲ νν}}]} γθδ οὶ ΒΌ 6 ἢ ἃ ἀθζτοθ 
οὗ ἀογοὶοριλοηὶ ἐμδὶ (86 οχἱδίθῃοθ οὗ ΔΗ δηἰὶ- 
οἰιτὶδὺβ ΤΆΤ ΔΗ 8 [89 σοσίδ᾽ ἢ γϑβα]ὶὺ οὗ ἃ Γαΐ 60η- 
οοπίγδίΐοη δα ἐοσιηδίλοι οὗ ἐμὲ8 βρὶ γὶὐ ̓ π 006 Ρ6Γ- 
ΒΟΏ. 

δ. ΤῊΟ ἀντίχριστοε δοτὴθ οὐυαἱ οὗ ἰδ ΟΠ γἰδ δ η 
Ομυσοι, ὑλὸ 7 ματο ὑμοιηβοῖυοθ ὈθΘ ΟΠ ΓΙ ϑι 188 
δείοτο (ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ν. 19); [86 δηϊ σ γ ἰδὲ, ἰπὰ 
ἘΝ κ9 ΙΏΒΔΏΠΟΓ, ἩΪ| οΥἮἨὨ οουγϑο οοσοὸ ΤΟΥ ἔγοπι (ἢ 9 
Τδῖδ οἵ ἰμ6 Ομ τὶ δηθ, δ6 Μ1}1 δἷβδο ὍὈ6 ἃ τ}. 
Ηδμοθ ἀντέχριστος 15 ποὶ ϑαῖδῃ δἰ τη586]} (ῬΒουἀοβὶρ- 
Ῥοϊγίοβ, Τ᾿ θοάοτοιὶ) ; {ἰμ6 1468 οὗ βαίδῃ Ὀθσοτηΐῃρ 
Ἰη8ὴ ἷδ ἰῃποχ θαυ θ 16, δἰποο ἰμ6 Εἰθτηδὶ  οτὰ ΟὨΪΥ, 
186 [πιὰ οὗ ἰδ ΕΒΓ, ἴὰ ΒΊΟΩ Δ μ69 Ὀ6ΘᾺ 
οτοδίοα, οδ ὈΘΟΟΠΙΘ ΤΩ8Ώ. 

ὃ. ΤΟ δι οσῖβίβ ἄθπν ἰμδὶ δοδυ8 18 (86 ΟἸ τϑὶ 
(ν. 22; ἰν. 8; 2 721ο. 7);) ἐπα Ηο αἸὰ ποῖ οοπιο ἴῃ 
ἴι6 δοθῆ, (δὲ Ηο :5 πού (6 δοη οὗ αοά, ἐμαὶ Ηο 
δ ποὶ οὗ αἀοἀ (οι. ἷν. 14 8α4.; τ. ὃ 544ᾳ.; Υ. 20 5ᾳ.). 
Το ἀοοισίηθ ἰΒ 6 ἀσηΐδ) οὗὨ ὑμ6 γαίῃ, (86 ἐΐδ, 
[ΒΟΥ {ΠπἸΘΙΏΒΟΙΤΟΘ ΓΘ 11.88, διὰ δοοοσάϊηρ ἰο 
Φοδὴ υἱῖϊ. 44, {}λῸ6 οἰ] σοι οὗ (86 ἀσ601], οὗ {86 ἴδ-- 
ἰδὰῦ οὗ 80 10 (οἷν. 111. 8-10). Τὰ αγϑοκβ 
δἰγἰ κί σΙΥ ΟΌδοτγο: ὁ ψεύστης, ἐναντίος ὧν τῇ ἀλη- 
θείᾳ, ἧτοι τῷ Χριστῷ, ἀντίχριστός ἐστιν (Ἑ ἈΘΟΡΒΥ- 
ΪΔοὶ) διὰ ὁ ψεύστης τὸ τοῦ διαβόλου ὄνομα (868ο- 
Ἰϊδοί 11.). ΤᾺΘ δι τὶ δὶ πὰ [89 Δα Οἢγἶδὶ8 ἃ ΤῸ 
ἰο Ὀ6 ἰδ Κοὴ ““ 88 ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ σοπηῃροίρα τι ϑαίδη᾽» 
(ὈὈδιοτάϊθ0 Κ), δὰ ἐμὸ ἔνγο νγογὰβ βόσὸ ἄἀθῃοίθ 
ποί ϑυϊδϑιλιαϊοπ, αὶ Βοβε ἑν ἰο ΟμγἽδὺ ὀχ εἰ οἱ οα 
ἷπ 6 ἕότι οὗὨἩ ϑιαϊποηὶ βίχοηχί; (86 δι ο γῖβὲ 18 
ῬΓθ- ΘΠ Ὠ Υ ἐμ ᾿πϑίσυτϊηθηὶ δπὰ ἰ00] οὗ δαίδῃη. 
σποθ γγὸ δυο ἰο θὁχοϊυάο (9 ὀχροβί οι οὗ [το- 
πϑη8, Ηἱρροϊγίυδ, ΟὙσ!]}υβ ἀπ οἰμοσβ, ὑπαὶ ἐδ 
Δ οἰ τὶκί Μ)͵ἃ8 ἑσπίαπ δοηκεί ἱρειπι Ολτίδίωπι οδίδη- 
ὦετε, διὰ ταϊτα οἰκίης ΟἸσ δέ. 

Ἴ. Τὴὸ σομιραγίϑοι οὗἨὨ ἐδ18 Ῥαββαᾶρθὸ τὶν 2 
Τπο88. 11. 1 βᾳ. (Βοΐηδηη, Τειϊσο ϑολτγύξ 1., Ῥ. 
807 54ᾳ4.} τοαυΐτθβ 818 ὀχ ρ᾽δηδίϊοθβ. 7110 ἤϑσὴθ 
ἀντίχριστος αϑοὰ ὉΥ Φο.η ΘΟΥσοβρομβ τὶΐ [89 
ἀοδοτὶριΐοι αἴνοη Ὁ Ρϑὺϊὶ, ἀντικείμενος καὶ ὑπεραι- 
ρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον ϑεὸν ἣ σέβασμα, ἰο ἀθ- 
ποὶο Εἷθ Βοβιῖ τὺ πὶτ τοΐοσομσοθ ἰο ἷ8 ργοίοη ἀοᾶ 
ΔΌΪΠΥ ἰο ΒυΡΡῚΥ (πὸ Ρ]866 οὗ αοἄ (ὥστε αὑτὸν εἰς 
τὸν ναὸν τοῦ ϑεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι 
ἐστὶν ϑεόζ. ΦΔΦολπ Θομίσαϑίβ {μ6 πνεῦμα τοῦ ἄντι- 
χρίστονυ τὶ (6 πνεῦμα τοῦ ϑεοῦ, νν 116 Ῥ6}} ο04118 
δὼ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ ἄνομος, ὁ υἱὸς 
τῆς ἀπωλείας. Ηΐβ ΔρΡροΑΙΪῺρ 8180 18 ρχοοθαθα ὮὈγ 
δὴ ἀποστασία, ἀπὰ Ἠ6 ΕἰταΒο] ἰδ {8.6 ῬΥΘΟΌΓΣΒΟΣ οὗ 
(9 παρουσία τοῦ κυρίου ἡμῶν, δὲ 845 ἱπ Φοδη. 
Βαυὶ πὸ πιυδί πο ογθυΐοοῖκ ἃ ἀἰδοσθηοθ ὈΘ]οπρίπα 
ἰο 18 δρτοοιαθηῖ. Φοῖιπ βρῶ κβ ἰῃ ἃ ΤΩΟΓΘ β606- 
ΤΙ] ἯΔΥ, δηὰ 868 1058 ἀσοῆηϊιο ὑθστὴβ μη Ῥαυ], 
ἯΠ0 ίτοβ πόσο αἰδβιϊποῦ Ῥσοιιΐποποο ἰοὸ (86 Ῥ6Γ- 
ΒΟ δη ΔΡΡτγοδοὶ οὗ {μ6 ἀγοδαθὰ δηὰ ἀγοδαΐι] 
οη9; Ὀυὺ 6 4180 γεΐοσβ ἰο τὸ κατέχον δπὰ ὁ κατέχων 
88 ἃ ΡΟΥΤΟΣ ἸἩγϊο᾽ ἀϑὰ ὮΥ ἃ ᾿ἰνὶης ΡΟΤΒο, δα βρθοὶ- 
ἤε8 (μδὐ ΤῸ Υ ἐμ 6 Ὀθποδὲὶ οὗὁἩ (86 ΟΠ τοὶ ἷ8 ρσοξτοβδ 
Ἧ]1 06 δττοϑίϑα δηὰ ᾿ἴ8 δρροαγίηρ ἀοϊαγοά, ἔμ ὰ8 
Ῥοϊπίίης, 16 Φομη, ἰο ἃ πἰβίονὶ 981 ἀϑυθιορταθηΐ. 
---ἼἈ ΔΘ οσϊηρ 8}} (686 Ῥδυι συγ, ὁ ΠᾶΥΟ, 
Ἐγεὶ οἵ 411, ἰο τοὐϑοὶ (μο80 ὀχροβί(:οῃϑ τ ΐοὶι Ἰἰτοϊέ 
(86 δρῃϊ οαιίοη οὗὨ {0 δυδ)]οοὶ ἰο ἃ ΒΟ Δ ΓῪ Ὠἰδίο- 
τἶο8] ἔδοὶ ΟΓ 8 βίο Ῥογβοηδρβο, 8π4 τοραγὰ ἐπ18 
δἰδίθιηθηί οὗὨ ἰ9 Αροβἕο ἴῃ ἰδθ Σὶχδὶ οὗ ἃ ῥσο- 

ῬΏΘΟΥ οὗ 84 οδυσο- ἰδίου σα] ἔδοί. ΤμυΒ ἐμ9 
ατσθοῖκ οχροβιζοσθ, 8Πα ἸΩΔΗΥ͂ Οἴμοσβ (Αὐρσυϑίϊηθ, 
αΐϊδοσ, Οδ]νίῃ, 8].} δον ἐμ οσὰ ΔΡΡΙΥ ἰὺ ἰο οσϑ- 
(1605 ΟΥ ὨΟΓΟΒίΔΓΟΒΑ, 6. α.., ἰο ὅ΄:᾽ῃο Μίαρυβ, Οογίη- 
ἰλυ8, ΕὈΐοη, ὑἐὰ6 Οποβίϊοβ, ἰο Βαβι} 168, γα]6π- 
ἐπα, ἀπὰ οἰμοσβ, ὑπὸ ΝΟ] αἰίδποβ (Β6γ. 1ὶ. θ), 
ἰο ιοίσαρμϑβ (8 Φόβη 9.), Ἡγιαθῆθαβ απὰ ῬἘ]- 
Ἰοίυ8 (2 Τίπι. ἰἱ. 17), δα ατοίυ. δοίι}} ν ΔΡΡ] 68 
ἰι ἰο Βασοοσῖθα, ΟἝἸΟΥ ἰο Μοδιδιμπηθα, [1 ΠῸ 
Αρι. ϑεΐπι. ἰγαςί. ὧδ ροΐ. εἰ ργίπι. ραρδι, ἃ 89: οἵ, 
Θἰδηομίμοι, 4»οἷ. Ατί. ΥἹΙ. ΥἼΠΙ., 4 28; ΧΥ. αὶ 

"ἢ ἰο 86 ΡΟΡΘ, δὰ Ποιιδῃ Οδίμο]οβ ἴο Γαι 6 Ὁ. 
ΑΙ ἐμ18 8 ῬυΣΟΙΥ ΔΙΡΙΓΤΑΓΥ δηὰ τη γαγγδηίοα, 
δηα ποὶ ΟὨΪΥ ἀεοργοοίαϊοβ (π0 τγογὰ οὗὁἩ ΡΥΟΡΏΘΟΥ, 
Ὀυΐ δου} ἀρ Ύῖν 68 1 οὔ 6 Ῥγορβμοίϊοαὶ ο] πιθαΐ, 
8ἃ8 ἰΥ ἱ δὰ οδαβϑὰ ἰο Ὀ6 γ11}. ϑεοοπάϊψ, Ἧ6Θ 
ΠΑΥ͂Θ 8180 ἰο γαὐθοὶ ἰλ6 ᾿ποάθγῃ οὀχροϑιίΐοι (Ὀο ἢ 
ἐμαὶ οὗὨ ται! δ] βίϊὶς σοιητηοηίδίοσε δηὰ ἐπὶ οὗ 
μύοκο, ἀο  οίίθ δπὰ Νϑδπα θυ) ἩΒΙΟ ἰῃβἰϑὲ8β ἈΡῸπ 
ΒΟραγδίϊηρς (86 ἑάέα, “{παὺ ΒΤ] 8 ΠΘΟΌΒ]Υ πὰ 
λ6 ἀουφθὶοριαθηὺ οὗ ΟΕ βι Δ Υ, εὐ 4180 του]ὰ 
ταν} ἱπόσθαϑθ ἴῃ ἰηϊοπβὶίν, υη1}} δανίης 
ΤΟΔΟΒα 1.8 ΘΟΪ μι παϊΐου, ἰδ σσουἹὰ 6. σοι ρ] οί ν 
σοῃαυοχοὰ ὈΥ ἐπὸ Ῥόονγοῦ οὗ ΘΟ γβὶ,᾽᾽) ἔγοιχ (}9 
ογπι 88 Βθσὸ ἱπαϊοαίθα, δὰ ἐπα {λ6 ἴοσιῃ, 88 {16 
ΤΏΘΡΘ 886]], τισι 0 ἀτορρϑά. Οἱ (6 Θοῃίγα συ, 
Ὁοίὰ (86 ζώξα δηά ἐμ6 ,οῶσπι δυο ἰο Ὀο 161 ζαδβί, 
ἴου γὸ ἤσλγο ΠΕ6ΥΘ {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΩ ΟΥ̓́Θ Ἰᾶὰνν ΘΥ̓ΟΣ Γ6- 
οσυγγίηρ ἴῃ ἰδίου ο8] τηδῃϊβίαὐλοβ Μ ἴον Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἰο 86 ἀουθὶορσαθαί οὐἵὨἨ ἰδ λιηϊϑίοσυ οὗἨὨ {δθ 
Κίηπκάοιι [οὗ ἀοἀ7 ἃΡ ἴο δῃηὰ ὑπ] ἰμὸ οπὰ οὗ 
{86 στηθ οὗ ΝΜ οββίδῃ δὰ {86 Ουτοῖ, απ (818 οχ- 
ῬΥΘΒϑίοι 18 80 ΟἸΘΑΡΙΥ δηὰ ἰδ οὐ} αϑβογίοα ἐμὲ 
Φοδη ἤ8015 ψασσδηϊθα (0 ἀσαν (1.6 Θμρηδίϊο δοῃ- 
οἰυδίοῃ : " ΕΘΏΟΘ 6 πον [881 ΤΉ ΘΙΘ ἰδ 8 
ἴαβὲ Βοῦχ. ΒΥ ἰδ6 Βρρδδγίηρ οὗ δῆ απίΐ- 
οἶσε ἶδὶβ γ70 ἸΩΔῪ ΚΠΟῪ δῃηὰ ἰπῖδσ ἰμθη66 (θεν) 88 
ἔγοια ἃ αἰβεϊποὺ ρσθμΐβο, (μαὐ {λ6ΓῸ 18 δηὴ οηνναγὰ 
ῬΓΟΡΤΟΒ8 ἴῃ ἰμὸ αἱγοοίλομ οὗ ΟἸγὶ δι᾿ 8. οοιαΐηρ, 
τ ]οἢ 8 ρτοοοάρα Ὀγ ἐμ οοπορμίγσαίίου οὐ ἐδ 
ΔΗ Ομ ΥἸϑέϊδη οἸοθτηθηῦ, (τ νῖης δηὰ Ἰυχυτγίαἰΐπς 
ΟΥ̓ σουχβθ ἱπ αἰ οσθηΐ ῬΟΥΒΟῚΒ δοσοσάϊηρ ἰο 118 
αἰ δοσοηὶ ἔοσσαβ οὗἉ τηδηϊεβίδιϊου. [0 ἰδο ἀἰθῖον- 
θηΐ υἱοβ οὗ 80 δηιοιγῖδὶ βοὸ 1 ὐῃοιηδηη οὴ 2 
ΤᾺ 688. ἰἱ. 1-12; ». 204 8α4., πὰ  διογαϊοοκ αὐ ἰο- 
συ; 8180 Ἰτοποῖ, ϑδψποηψηιδ οΓ ἐλε ΝΥ. Τ᾽, Ῥ. 
145 βα4.---Μ.]. 

Ἀεϊαίίζοη ΟἿ ἐλ Αηϊἰολγίδία ἰο 126 Ολωγοῖ. Εἰτδὶ 
ἴμόσγο 18 ποἰθα ἐπο ἔδοὶ δαί, 

γξεε. 19. ΕἾοσ υ5 ΠΟΥ ψϑοῖϊ ουἱϊ.-.---ΤῊ0 
τλοϑὺ παίι ΣΧ] δ μα ὈΤΊΣΩΔΤΥΥ τη δηϊηρ οὗ ἡμῶν ἷβ ἐπὶ 
ἰ ἀρδίρηαίοβ (16 ΑΡοϑι]ο δπὰ ἢἷβ ὔγοβάθυβ, δοβ6- 
ΘΠ ΠΥ (86 ΟΒυχο, το ἴθ δἀάγοββοά Ὀγ᾿ 
παιδία, δὰ ἰο Ὅ6 υπάἀοτβίοοα 'π ἠκούσατε. ΤῺ 
ῬΕΙΈΓΘΙΟΘ 8 ποῖ μος ἰο {86 56 'ψβ (ατοίία8, ΕἰοΚ]1), 
ΠΟΡ ἴο ὑπὸ ΑΡροβί]68 ΟἿΪΥ (ϑρϑῃδγ, Β68807), ΠΟΡ 
ΟἿΪΥ ἰο ἐμ συ τοῦ λ1}} Θχοϊ βίοι οὗὨ (6 ΟὨΣ Τθὴ 
(ΕὈταγὰ). Αρϑγί ἤσγοιαῃ {6 32ογη ἐξῆλθαν, Ὑ ΒΙΟΒ 
ἴηι {818 ὙΘΥΥ ὙΘΥῸ ἰβ ΌΥ̓ ΠΟ ΣΘΔῺ5 ὈΠΘΟΙΏΣΩΟΒ ἴῃ 
πο Νοὸν Τοϑίδιηοηί (ΤΥ π6Γ, Ῥρ. 86, 87), (8 9 8689 
18 γΑΡΪΟῸΒ: φγοαϊγα, δχίγο, ἐστγεαϊ, δεσθάεγο. πο 
146 88 ὈΙΔΥ ἰῃΐο ΘΔ 0} ΟἶΒοΓ: οὐἱφίη δῃὰ βορασγαίίοῃ, 
οομΐηρ ουΐ δπὰ ρσοΐηρ νυ. 186 παίυγο οὗἉ ἰδμ9 
ἀντίχριστοι ὙὮΟ ΔΓΘ οῃχαχοα ἰῃ ἰδ ἀποστασία, τοὶ 
μεμενήκεισαν μεθ ἡμῶν, Του. 8 8 ἰοὸ ἐγδῃδῖδίθ 
δερόδδεγμπί, ευαδεγτμπί (Αὐρυδίϊμο, Βοάο, ΕΒ υΒ, 
1ἄοκο, Ὀδιοτάϊοοκ, Ετασὰ, Πα μον). Τγοάϊοτμηὶ 
(αϊκαία, 81.} ταἰβαρρυθμοηὰβ ἰλ6 οχγὶ σίη οὐὗὨ ἰδ9 
8 ΟΠ Υδίθ, δηὰ ἀθμῃμοίοβ οὐἱχὶπ ΟὨ]γ. ἐξῆλθα» 
ἄἀοο8 ποὶ ροΐπί ἰο ἐμοὶν ἀθυθὶορτηθῃὶ δμὰ οσ βίῃ, 
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δαυΐ ΟὨΪΥ ἰο (πον βορασγαϊίου, ἰμοῖν δροβίδϑυ, τὩὶοῦ 
ἐξ ἡμῶν γϑαυΐγοθ5 0 Γοραγὰ δ8 {πο δΔροβίδϑυ 
ἤγοτα (δ ΟΒυγοὮ; γεγόνασιν, ἴο Ὀ6 βατο, Βδοῦβ ἐμὲ 
(ΒΟΥ δύο τ πιὰ ἰμδ0 ΟἔυγΟΒ ὕγουσι τ ΒΙΟ ἢ ΠΟῪ 
ἢδΥο ΠΟΥ͂ βοραγαίθα, Τμΐβ 15 Ὀσγουρηὶ οαὐ ὁ’ ΌΥ 
{8.6 οἴ ρμδὺῖο ροβίτοι οὗἉ ἐξ ἡμῶν Ὀοέοτο πὸ σου» 
Η186γ}), ον ἐξ ἡμῶν ἵπ οοπηθοίίοη πεῖ ἐμ 6 ὙΟΓῸ 

ἐξέρχεσθαι τλοΥ Ὁ ἀθποίθϑ (0 οἶτο]ο, ἴθ ζ6]]1ο- 
ΒΡ ἔγοπι ὙΠΐοὰ (ΠΟΥ͂ μδΥΘ βοραγαίθα. “92}08η 
ἄοοδβ ποῖ ἱπάϊοδίϑ 6 οσχίθπί ἰο τ σὰ (Βαὐ ἤογ πα] 
δβορασγδϊίου [859 Ὀθθ σαυγὶθά; 8}}} ἐξήλθαν ἱτι}}}}08 
(παῖ (ΒΟΥ δὰ ποῖ ΟὨΪῪΥ ορροβϑάὰ ἰδ Δροβιο]ἕίοαδὶ 
ἀοοίγίδο (ΒΖ: “αα πιμίαἰΐοπεπι ποπ ἰοσὶ, δεα ἄοε- 
ἐτίπε ρεγίπιεί ᾽᾽), Ὀαὶ 8160 {8080 γγῆο, ὈΥ͂ (δ: 4 1{}}- 
ἦυ] ργοϑογυδίϊοι οὔ (6 υπδάἀυ]ογδίοα ἀοβροϊ, δὰ 
Ῥτονβὰ ὑμβιιβοῖυθδ ἰο ὃ6 Οἱ ἄτοη οἴ ἀοα" (ΗΠ 08 6Ὁ). 

Βυῖ ΟΥ͂ ῦοσθ ποῖ οὗ τ4.--- Εἶναι ἐξ ἡμῶν 
ἱμπαϊσαίααδ ὑμ6 ἰηΐθ ΓΔ) τοϊδίΐοη. Ηδογο ἰμ6 ἰάθ8, οἴ 
οἰ χίη δου ΐπο8 τὶ ὑπαὶ οὗὮ δρροτγίδι πη δυά 
δίπηϊιγ. ᾿Αλλὰ (ΔΘ Υ, ΡΡ. 462, 472, ἀλλα) ἀ6- 
Ποίθ8 [80 δίσοῃς Ορροδβί(ίοι οὗ ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν δὰ 
ἐξ ἡμῶν ἦσαν. 8116 (1.6 ΖΟΥΊΘΓ ΒΙΠΡΙῪ Ὀθίο 6 ἢ Β 
ΘΧΙΘΓΠΔ] οτἱρίη δηὰ οοιηΐπρ ουὐ ἔγουι, (μ 6 Ἰδί(ο Ὁ 
ἱπαϊσαίθθ ἰπίθγ 8] τοϊδιϊοηβηΐρ; ἰμ Ὁ νοῦ (86 
ἤογηλορ, οῦ ἰδο Ἰαϊίον; ἰμθ δἱοτοθδαίϊὰ ὕδοί οσχ- 
ῬΥΘΒΒΙΥ͂ ἀθηΐθ5 (18 ᾿πύθ ΓΔ] γοϊδιΐοη. Βοίὶ οτὶ κί π 
(οοπιΐης ἔγομι) δῃηὰ γοϊδ οηϑεῖρ (αδηἑγ, δρροτ- 
ἰδιαΐηρ (0) ἀγο σοηἰδιηθαὰ ἴῃ εἶναι ἐκ τοῦ πατρὸς, ἐκ 
τοῦ κόσμου (γ. 16) διὰ ἰπ ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ ϑεοῦ (ο. 
Υἱἱἱ, 42. χνυὶ. 28: ψιὶϊὸ ἀπὸ ϑεοῦ, ὅηο. χὶϊ!. 8, δηὰ 
παρὰ τοῦ ϑεοῦ, χΥὶ. 27, ἀϑῃμοῖθ, ΟὨΪΥ {86 ἵογηιοτ.) 
[Αὐρυϑεϊπο: Ομαπαάοσωίάεηι αὐλμο σμγαίμν σΟΡΡι8 
οπεῖπὲὶ ποδίιγὶ ὅτε, Ολγίδιδ, οἱ δαπίίαϑδ ρενοία ποπ 
ογὶἐ πὲϑὶ τη τοδιγγ οίίοπα ππογίωμοτιηι; δ. δεπί ἐπ 607- 
»Ῥογε Ολγιδιὶ, φυοπιοάο ἀυπιοτοα πιαϊ. Θμαπάο εὐο- 
πιπί", μη τουοία! Ὁ ΘΟΥΡΜ8: δὶ οἱ πιαϊΐ σμαηαο 
ἐχεμῆΐ, ἱμπο τευεξαϊμγ δοοίεδα. ἈἾ αἰεῖξ φμαπάο 609 
ευοημ! αἰχμάς Ῥγο)ιοὶΣ σοΥΡω8, ἐκ πιὸ ἐχίογμπε ἀμπιο 68 
ἐδίϊ, δ. ποη, ἐγαηί ἐξ τε. Ομ ἐδί, πο ἐγ απὶ 62 πιὸ 
οπ ἀἐ οαγπδ πιεα ργεοὶδὶ δεπί, δε ρεοίμ8. γνεϊλὲ ΡΥΓ6- 
πιοδαπί ἀμπὶ Ἰποεδεηΐ.᾽"---Μ.. θὰ. ΖοΒη Βδσὸ 
ΒΏΒΥΡΙΥ σουίγαβίϑ {86 ὕνγο δηὰ ϑχοὶαθ8 ἢ 9 0η6 
ὉΥ ἰδ οὐδοῦ, δι ἀϊηρ᾽ ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
Ἐν ἃ ἴπον Βαᾶ Ὅθθῃ οὗ π86, ΠΟΥ͂ 

σου]ᾶ Βανοὸ δροᾶθ υνὲὴϊδ υ8.---ΟΟἸδοα θη} Υ, 
8 0Υ Βαὰ Ὀθθῃ μεθ᾽ ἡμῶν, (8607 αὰ Ὀοϊοηκχοα ἰο ὑἢ9 
Ομ εἰ βἐΐϑηβ, ὑΠ6 7 δὰ ᾿ἰνοὰ δυο δηὰ πίταὰ (ἢ9 
Ομνἰβιϊαπβ, ὑΠ0}7 σοτο ΟἸ ἰδίϊδηθ ουἱγαταὶγ δὰ 
ἰο ὈΘ οοῃδίἀογοα ἃ8 βυσ!. ΑἸύπουσ ἐμ  Ὺ δὰ 
ὈΘΘΠ μεθ᾽ ἡμῶν, {ΠΗ 7 τπογο πού ἐξ ἡμῶν, ἕον ἴῃ ἐμαί 
6886 ὑΠ80γ νου] ἃ ἤδνο δροὰθ μεθ᾽ ἡμῶν. Οὐ ἴδ68 
ὙΘΥΥῪ ἔσοαυσπί οπιϊββίου οὗἨ ἰμ9 δυρπιοῃὺ ἴῃ ὑπὸ 
ῬΙαροτγίοοι 866 ποῦ, Ρ. 8ὅ.ὡὨ. Οὐ ἰδο ἀοχζυιαίϊοαὶ 
δὰ οἰὶσαϊ ᾿πιρονὶ οὗ (μἷ8 ραβϑδρα, 866 ὈΘΙΟΥ ἴῃ 
“οοινίπαὶ απαὰ Εἰιλιοαῖὶ, ΘΒΡ6014}}γ βιιῦ. Νο58. 4. ὅ. 
Βυϊ--αἴ ΒΟΥ τ καῖ Ὀ6 880 ταϑηϊζθπῖ, 

ἴαῖ οὶ 8611 δῖ οὗ :84.--- ρχο 18 8 ἱπιροῦ- 
ἴοοι δῃὰ ἱηγοϊνοὰ οοηβίγυσίΐοη. Αἴ ἀλλὰ τγ 
δ Υ9 οὗ ΘὐΓΒ0 ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἰμ9 βου βυχχοβίοα 
ὉΥ ἰδο Ῥγουίουβ ψογάβ: δαὶ ὑδὸν ἤϊὰ ποὺ δαὐὶὰθ 
αἰ 8, ὑπ᾽--(Πυΐδον, μον, Ογαπιπιατ Ὁ. 898. 
ὙὙΠ6ΓΘ ΤΔΥ Ὀ6 ουπὰ (9 σΟΥΣοΒρομΐπῃρς 1] πι8έτα- 
υ1οη8 7πο. χὶϊ!. 18 : ἐξελεξάμην, ἀλλ' (ἐξελεξάμην 
ἔνα :-- 70. χν. 25: μεμισήκασιν---, ἀλλ᾽ ΠΥ ΘΣΡΘ 
ἵνα---, [Ι φομογαὶ γέγονε τοῦτο Ου]ὰ πᾶγο ἴο ὉΘ 
ΒΌΡΡ]οα, νοι πουϊὰ Π͵ονγονον ἀοροημὰ οἡ ἰδθ 
οοπίόχί [ὉΓ 18 τηθϑηΐπρ, 88 ἰπ ὅπο. ἱ. 8: ἀλλ᾽ 
(ἦλθεν) ἵνα---; ἰχ. 8: ἀλλ’ (Ὀὰὺ Β6 γὰβ ὈΟΤᾺ 
Ὀ11π4) ἴνα--. Βαϊ ἀθ οιξῥο 68 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΣΓΤΘΟΙΥ͂ 
Ῥοϊα θά ουἱ ἐμαὺ ἐϊοο θθηΐθηθοβ ΔΘ ἤθγθ 1δίρυ- 

ἰασοά, δὰ Ησίδοῦ 85 υἱ ΒΕ δισδηχοὰ ἐδοαι 
(δυ5: 1, να φανερωθῶσιν ὅτι οὗκ εἰσὶν ἐξ ἡμῶν, 2, 
ἵνα φανερωθῇ ὅτι οὐκ εἰσί πάντες ἐξ ἡμῶν. θ Βοοοδ- 
βῖοῃ οὗὨ πὸ δυισητὶϑσὶβ ἢ 85 ἰδ κοι ρἷδοο δηὰ δοῦ- 
βυϊϊαὐ658 δῇ οὐαί ἐπὶ 4069 Ὡσὶ ΔΚ ρἷδοο πὶ ποῦ 
ΒΟΠ1Θ ῬΤΟΥΪά Θη 14] ἀοαίκη, δὴ ονθηὶ ᾿π πιϊο Θοὰ 
[880 ογὰ {Δ Κ68 δῇ δοϊΐγο ρασί Ὀοΐῃ δ υ]ὸς δηυὰ 
Φυάρο, Βοπο6 ἔνα, ίο ἐδλέ ὁπ ἰλαΐ, ἐπ ογεν ἐλαΐ. 
ΤῊΟ ΑΡοϑβί]10᾽ 8 ἀθδῖψε ἰδ ἰο πιδιὶς 8, ρωσροες δὰ ποῖ 
8 οοἸδεησμόποδ, 88 δηρο δηὰ Ῥδα]υ8 πιλίηξδῖν 
τ βοὰΐ ΔΩΥ ΤΟΔΒΟῚ Υ0Υ ὑποὶν τον. ΤἘδὸ ΡὰΣ- 
ῬΟΒ6 ἷβ ἤγεί, ἰδὲ ΠΟΥ 5881} τπηδηϊοδέ ἐπ απιδοῖτνοα 
85 ὕΠ0956 Ἧ8Ο ἀ0 ποὶ δυδίδίπ ἰο τι5 δὰ ἱππταγὰ διὰ 
οὐ ἶσα] τοϊδίΐοη οἵ Κκιαϑεΐρ δηὰ δρροτίδἰηηιοηὶ, 
δα δεοοπαΐϊῃ, ὑαδὶ 1ὑ 8}4}} Ὀθσοτηθ τηϑηϊοσὲ ἴῃ κοη- 
ΘΓΆΪ ὑπαὶ ποῖ 4}1} ἰοβο τγῶῖὸ δῦ 'ἰπ ("6 Ομ το 
διὰ ουὐὐγδγα νυ δο]οηρ ἰο ἰὐ (μεϑ’ ἡμῶν, ἐπ δοεϊξεϊαῚ 
ἀο αἷπο Ὀοϊοπρ ἴο 10 ᾿ητγαγαϊν (ἐξ ἡμῶν, ἀν δεοϊεεια). 
Ἧ.6 ᾶγο ἰσ οοηποοὶ οὗ πάντες ἴῃ ὑπὸ δοηϑ9 οὗ πον: - 
πε; ἴον 1ἴ τὸ ΤΟΥ ἰο δΘοηποοῖ οὖκ εἰσὲν 8ο ἐπιδὲ 
1π6 πορδίΐοηῃ που]ά δεϊουρς ἰο ἔπὸ ρῥγαάϊοδξο, 
Το πουἹὰ μαγοὸ τεϊἐΐοα οὖκ εἰσὶν ἐξ ἡμῶν πάντες, 
δηὰ γγὸ Βῃου ἃ 6 οὈϊροὰ ἰο οχρίαῖπ. “4 διὸ 
ποὶ οὗ π|5,᾿" Οὗ ““ποηὲ ἰβ8 οὗ 5.) [Ἃ}«{π ἐδὶ5 65.596 
ἔμοτο πγου]ὰ 6 βοπιοί ΐπρ' ργοὰϊσαιοα οἴ ἐΒ6 δαιΐ- 
οἰ γίϑίθ, ΠΥ πουἹὰ ὍὈθ6 {ἰδ βυδ)θσὶ ἰῃ πάντες. 
Βαυυιμῖ8 18 ποῦ 8] Οὐδ] οα δοσοπηΐ οὗἉ [86 ρμοϑὲξῖοι 
οὔ [0 πογᾶβ. Τὸ τηοϑδηΐης ἰβ γαέπου: “Νοῖ δῇ 
ἃτο οὗὨ 5, ΟὨἿΥ βοῦχθ, δίδου ἰμ6 πιλ] οΥ 
ΔΙῸ οὗ υ5.᾿ Βαΐ (πΐ8 οσαπηοί ὃ9 ργοὐϊοδιϑα οἵ 
{86 Δη ΙΟἢγὶβίβ; ΤῸ (ΠΟΥ δ΄ὸ ποὶ 4}} ἐγαθ, ᾿ἱνὶον 
ΘΒ ΌΓΡΟΙ -Πι ΘΙ ΌΘΥ5, Βοη6 ΟΥ̓ ἱϑι ὈΟΙοΠ 5 ὑγῸΪΥ ἰο 
ὑπὸ Οδυγοῖ. Βαὲ (μοῖν βοοϑάϊηρ ζαυτη βδῖιθ5 δοΐαδὶ 
Ῥτοοῦ ἰμαὺ ποὺ 411] ΟἸ γἰβι8η5 (δαρέϊζαϊἑ, οοοαξὴ) 
8.6 δηὰ Γοιλδΐῃ τ08] ΟἸ τ βιΐδη5 (οἰφοιὶ, βἀεῖδε). 
“ΓΒ 116 πῃ φανερωϑῶσιν ἴλ} 6 Βοοθάθῃβ ΟὨἿΥ 8Γ6 δουι- 
δἰἀοΡοα 85 ὑ80 βυ ὈΪθο, ἐπ σΘοπσορίΐοη 156 
ἴη {μ6 οἴδι5θ ὅτι---ἡμῶν, διηὰ ὑπὸ Αγροϑβίϊο ἀϑοῖϊαγϑβ 
1ῺῈ τοϑρϑοὺ οὗὨ {πὸ ἤογηιον, ὑπαὶ ἴῃ ζϑηογαὶ πο αἱ 
ὙὮΟ Ὀοίοπς οὐἰνδγαϊγ ἰο {80 ΟΡ βεῖδα Ομυτοῖ, 
αγὸ ΥΘΑΙΪΥ ΤΩΘΠῚ ΘΓ 5 οὗ ὑπ9 βαῖὴθ (Ὁ ὕβιογαϊ δοῖς 
7 15 ποὺ δ᾽ ον ]6 ἰο πηἀονϑίδηα οὐ πάντες τοὶ 
Βοοΐπαβ 1 (ἢ 6 Β0η860 οὗἩ πηρμέ: (0 σοηποοίζοῃ 18 
τί χας, (8 οχρ᾽δηδίϊου ἰ8 σοῖς. [Ἰογϑιοσὶ: 
“ον αἷΐ Ῥτγοίοπμὰ ἰο ὃθ οὗἨἩ 8, δῃα ἰδ ποδέβθη 
σοπήουπα ὑπ οπὶ τὶ ἃ9. Βαϊ (μοῖν βϑόοβϑίος ζγοδε 
9, δηὰ ορροϑί(ίΐοι ἴο π8, Ο᾽ ΘΑ ΥΙΥ »γουδ ἰμδὲ 867 
8.9 ποὺ 4]] οὗ 38. ϑοηιδ 781]580 ἰδ οι θγβ [οΥ 4196 
Ὀτοίδτοῃ Μ.7}ὔ 6 τ0 ἃτὸ Β6}}} εβο ργορᾶγχδίο οτο- 
5168 ἐπ ἐλο ΟὨυτοῦ, ΤΟΥ 8τὸ ἰδύθϑ ἴῃ ἐδ ἢ 616, 
Ὀυΐ 863 Ἰοης 88 ἐπ 607 816 ἐπ ἰδ δ6]4, ἰδ ἰ8 ποὶ ΘΕΞΥ͂ 
ἰο ἀἰδϑεϊη σαΐδῃ ὑμθαὶ ἤγοτλ ἐμ ψθαὶ. ἸμΘΥ δΓθ 
ποὶ οὔ 8, Ὀπὶ (ΠΟΥ 8.6 ποέ πιαπέμείεα 85 568 ὉΥ͂ 
κοϊηρς ουὐ ἴγοτα ἃ585. Βυΐ {πὸ σοίη ομὲ οὗ ἰποδα 
σψῃο λαῦε Ἰοδ 8, δη ἃ ὙὮΟ Γοβὶϑ τ8, 8 8 πη δ εὲ 
(οἴκθ ἴο 4}1} τϑῃ, ὑπαὶ ἐμὸν δηὰ ἐμοῖς δϑϑοοὶδίδβ 
876 ποί αὐ Οὗ δ, 88 {0} Ργοΐθϑϑ [ο Ὀ0, δΒπα 825 189 
Βοδίμ θη ΒΌΡΡΟΒΟ ὑμοπὶ ίο 6; δ8δηἀ 85 εὐὸπ βοῦιθ οὗ 
{89 Ὀτοίγοη ἰῇ ὑπθ ΟδΒυτοῦ ἱπιαυίηο ἐπδὶ ἸΒῸΥῪ 
δ΄ῖ0, δηἃ δύὸ {βου 9 ἀσοοϊγοα ὉΥ ἰπθαι. ΒΥ͂ 
ὑπο σοὶπρ οὔ (ΠΟΥ Δ.Θ πιδηϊοβίϑα ἴῃ ἐμ ὶν ὑΓῸ9 
Ἰίχι; δηθὰ Ὁγ {ποὶρ ορροϑίϊίΐου 0 ὰ5 ταί 15 
ἀϊϑιϊ σα ϊδηοά ὕγοαι ΕἸΣΤῸΡ 8ηἃ ΕΥΤῸΣ ἔγοτα Ἐσαίι." 

Τεείώποπῳ ὁ ἰλε σίγα α δεζίδοογε. τυ. 20. 21. 
γεμ. 206. Απά γοὺῦ δανθ οἱπιπιθηϊ ἔσοῦλ 

186 ΕΟΙΥ Ομθ δπᾶ ἸΣΠΟΥ 8411 τΒΐπβα.-- 
Το δα άγοβϑϑ ὑμεῖς 8.85 τοξζαγὰ ἰο 80 τοδἄθσβ, ἴο 
ἰ86 ΟΒυγοῖ, ἔγοιῃ μοὶ ἰδ 6 Θη ἰσγϑὶ5 δ νο 56- 
οϑᾶοθα. ΤΠΟΥ͂ ἃτὸ σοΐοστοά ἰο ἃ κἱ: ἔχετε. 
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Ὄπ οἷ 15 μησυοπίρη, ποῖ ὑποΐίο 88 ΟΧ- 
πε ὈΥ ̓ ἐράρα Αὐυμραπίϊηο, αΐμον, ἀο Ῥοἰίο, 

ἀαν, δ. [Ἃ 18 σῃγίθιη. “Αἰμάϊέ ἀρρεϊαΐϊο 
ΟΗΒΙΒΜΑΤΙΒ δ ΑΥ̓ΤΙΟΗΒΙΒΤῚ ΠΟΙΠΙΘΏ ᾿ (ΒΘΠ6]). 

ΠΟΥ Βαγο {80 οὐγίδηε ἔγοτῃ Οὐγίδί.---Μ.}]. Τλῦϑ 
οὗ οδίηθ ἰο υ89 ἐμὶβ ποτὰ τϑῖσι Ὀοδιὰθ8 {μ18 

ΟἾδο0 ΟΟδΌΤΒ ΟἾΪΥ ἴῃ Υ. 27. ἴπ οὐὈϑάϊθηοθ ἰ0 ἐδ 9 
δοιδπὰ οὗ αοα Κίηρϑ (1 5Δπηι. χ. 10; χνὶ. 13, 
14: Ῥβ. χῖν. 8), ῥυίοϑιβ (ἔχ. χσῖχ. 7; χχχ. 8] 
διὰ ῥτορμοίβ (18. ᾿ἰχί. 1) σόγὸ δηοϊπίθα, δὰ 
οἰπἰτποπὶ ἰ8 Ὀοΐῃ δραυγαιί νον, δὰ ἴῃ (π6 ογάογοὰ 
δοὶ ἰ(ϑ6:7, ἃ ΕὙτα 0] οὗἩ ἱμὸ ΗΟΪΥ ϑρίτ!:. ΤΒὺ5 
Ομ τίδι ἰ8 δηοϊηιοὰ (Ασὺϑ ἱν. 27) διὰ ὑἐμδὶ σἱτμ {86 
Ποὶγ δρίγὶὶ (Ασὶϑ χ. 88), δαὰ (05 ΟΒ τ βυ1δ 88 8180 
δτὸ ϑδηῃοϊηἰοαα. 7110 σαγχίϑια ΟΣ οἰηαθηρ ψ]] 
Βα ἰο 6 υπὰογϑίοοα 88 ὑ80 ΗΟΪΥ ϑρίγι! δηὰ 
ὑμεις ἔχετε χρίσμα τοταϊη 8 80 τϑϑάθτβ οὗὨ ἰδ 
ἔτοαὶ μῦν πῖσμ τα κ68 ὑμοτὶ ᾿τἰθδβίβ, ἰῖπρθ δηὰ 
ῬτορΒοί8, ἐμ9 γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, 
ἔθνος ἅγιον, 1 Ῥεῖ. ἰΐ. 9; οὗ ἘΣ. χῖσ. 6: [8. ΧΙ. 

20. 21. Ταῖβ σἱ δ οἵ {λ9 Ηοὶγ βρίτιὶ τουϑὺ ποὺ Ὁθ 
ταδὰο ὑπο “ αὐἱοέπιτς δεηοβοίεπι σοσποδοοη δὲ ἵρδαϑ τεδ 

ἡϊοῖπαε, φμαίεπειβ λοπεῖπὶ εδὲ οριδ᾽ (ϑοοϊμυ), ΟΥ 
6 “αἰ ἰο ευαπσεϊιὶ, ἐποεϊίίο εἈτίοίίαπα᾽ (ἘΡἷ8- 
σορίπθ, Βοβοητ}]6γ), ΟΥ ὑμ:9 ““ ἀοοεπαάϊ α(μοίοτὶ- 
(α4᾽ (ϑ610Ὁ), οὐ “ἰδ ἔγιιο ὑγδάϊ οι δοποθρηΐπρ 
Οτίοὺ ἀἰβιϊησαϊδμοά ὉΥ͂ 1.5 δοΐπρ Ῥυϊταγ9, οὐῖ- 
εἰπδιϊης τι (86 ΑΡοβί]98 δῃὰ υἱέδ 7 Ῥγορα- 
κεϊοὰ (Κύβι!η, Ζελγδερτίβ,, Ῥ. 218), ΟΥ 1Ἀ89 “ραγ- 
ἐίαι για αἰ ιπαϊεν ἐπ οοταϊΐδια ποδίτίδ ρὲγ δρίγιίμηι 
“6πείμπι" (Ὀϊάγπι8). Απὰ ἰὑμὶθ Βανίῃρ ἷἴβ 8 
εἴν ἀπὸ τοῦ ἁγίον, ᾿ΒΑΥ͂ αγο γϑοοΐσοὰ Ὑ8δδὶ 
(867 παγθ; ΠθΘΏΟΘ Υ. 27: τὸ χρῖσμα---ἐλάβετε. 
Ομτίβι ἰ8β ο41194 ἀγνός οι. 11]. ὃ δηὰ δίκαιος ΟἈ. 
ἰϊ, 2; ἴὰ ὅ5ο. νἱ. 69 Ηθ ἴβ ο811904: ὁ ἄγως τοῦ 
ϑιοῦ, Αοἱϑ ἰἰἱ. 14: ὁ ἅγιος καὶ δίκαιος, Βογ. ᾿ἰϊ. 

1: ὁ ἅγιος ὁ ἀληθινός. ΤῈ6 ὈΥΪΠΙΔΣΥ͂ ΥὙΘΙΌΓΘΏΘΘ 
ἐπογοίοσο βδϑϑῖιβ ἰ0 Ὀ6 (0 Ομτῖϑί Ὑ8Ὸ0 γοοοὶϊγϑα 
1λ6 βρίγι: πϊϊμβουῦ τηδαᾶϑαγο (πο. 1]. 84), διὰ 
Ὀαριϊχοὰ τί ἐμ9 ΗΟ αδοβὶ (πο. . 88) διὰ 
δοδὰβ Ηἰπι ἤγοιῃ (89 Εδίβον (40. χυ. 26: Αοίβ 
ἰϊ, 88) δηὰ βοῆδθ {μῈ ἰάϑδα ἴβ ᾿μδὺ {9 Χριστός 
ΠΔΚῸ5 {π|6 χριστούς.---ἰ Ἀπὸ τοῦ ἁγίου ΘΟΒΘαΠΘΆΓΥ 
ἀσποίδα ποῖον αοἀ {πὲ Εδίμον (Βοοίπυϑ, Ερίβοο- 
»ἷαβ, ΕἰοκΙ,, ΝοαπάοΡ, ΒοΒϑοσ, 8].} ὯῸΣ ὑμ6 ΗΟΪΥ͂ 
Θμοσὶ (Οἱ άγηυβ, Οτοιϊ 8).--͵ὸ ταυδὺ ὍΘ ΤΟΠΊΘΙΩ- 
νετοὰ ἐμαὶ ποιβίηρ ἰδ βαϊὰ μογὸ οὗἨ ὑ80 [1π|9 ὙΠῸ ΠΕ 
ἰλογ τοοοϊγοα ἐμ αἱ δὶ ὯῸΡ οὗἨ [80 τηθ8ῃ8 ὈΥ ΜΓ] οἷν 
ἧξ νδῈ οσοηγογοὶ ἰὁὸ ἔμθηι, Ὀαὺ γγχὸ Υγθδα ΒΙΓΩΡΙΥ: 
ἔχετε. Ἠσποο ἐβοτθ ἰ8Β ἢῸὸ πδσγδὴΐ ἴον πάϊς 
Βοῖθ δὴ δ᾽ υβίοη ἰο Ὀαρίΐδα (Αὐρηυδίΐπο, Βοάο, 
Οεοσαπιοηΐ 5), δηὰ {ἰδ ἱπύοροποθ οὐὗἨἩ ἰδ ὑπροπῦ- 
ἰμβϑηῆθδβ οὔ ἐδ Ερίδ8ι16 ὕγοτι πὸ βυι ρροβί(ἷοι οὗ δὴ 
8]υδΐοι ἴ0 8 8826 οοῃποοίθα τῖϊ Ὀδρίΐδπι ἱπίσο- 
ἀποοὰ αὐ α ἰδίου. ρογὶοᾶ, 8 ὙΒΟΙΪῪ υπ͵υ8ι18480]9 
(ΒεαΣ). [ΤᾺΘ δυχυπιθαὶ 70 δῈ δ᾽] υϑῖοι ἰο ὈΔΡ- 
ἴδια, τοδίβ οὰὐ ἦ86 Ὀγροίμοβὶβ (μδὺ ἰπ15 τ Βοἷθ 506- 
(ἰοῦ ἰα οὐάτνοβοοὰ ἰὸ παέΐδεα, ρ»μογωΐὲ, εὐ άγεη, 
ΜὮο τοοοϊγοὰ ὑπὸ σἱδδ οὔ (6 Ηοὶγ βρ᾽τὶῦ πὶ ὑμοὶν 
δαριΐθαι ; ὁ 8 (Βθὴ ὈΥ͂ ἐπι ρ Ἰσαίίοπ οχίθπάοὰ ἰοὸ 
δάυ}α, δηὰ {86 80 οὗὁὨ οἰ γίϑηι ἰπ Ὀαρ ΐβτα, 8 ὑγδο- 
ἰἰο6 δῖοι ἀοο5 ποὺ Ὀοϊοηρ [0 {86 ΑΡοδβίο]ἶοδὶ Ακο, 
ΒΟΟΙΏΝ ἰ0 δ ῦῖο Ὀ60ῃ οσοδλδίοποα ὉΥ͂ (818 Ῥϑβϑϑαβο. 
Βοηχοὶ: “ἶαπὶ ὡποίέοπεπι Ὄρίτίμαΐεπι δαδεηί τὰ 
παιδία, ρμεγαϊ: παπιχμθ οπὶ δαρίϊαπιο, σμόπὶ διιϑοε- 
»εγελί, οοπιεπδέ ὁγαί ἀοπιηι ϑρίγί(8 δαποίς, οὐρα 
εἰσηϊβεαπαάϊ οαιιδα ΕΣ ἦὧος ἴοοςο αἀεΐποερϑ διε τεσορέτγη 
ἐε86 υἱάείμν, μὲ οἶδο ὁ α δαρίϊξαίογωπι ππρέτοη- 
ἔων." - (ονΑἡΑ.]. Ιὐ 18 Ἰλοῦθ δ᾽ ονγ8 0] ἰο σοπηθοὶ τὶ ἢ 
γ. 24 οἵ. γ. 18, δῃὰ (0 ΣΘΙῸΣ ἰο ἰδ »γεέαολίπο οΓ ἐδε 

τοογὰ ο,(Γ αΟοἀ (Ὠδειοτά 0 Κ). οι τοδὰ βἰ ρὶν 
“γε λαυε---! ῬΒυ5 ΦοΒὴ σοι ηβ ΗΪ8 γοδάθσβ οὗ 
8 ἱταρογίδηϊ Δα Γοϑροηβ 019 σἰ ἢ ἔγοσα τ οἢ ἐλ γ 
τοῖσμῦ ἀογῖνο οοπιέοτί δη 4 θη] ογτηθπὶ ἱῃ Ορροβὶ ἐΐοῃ 
ἰο ὑπὸ δι ον ἱβίϑ, θὰΐ τῖσαι (ΠΟΥ οαρμὶ δ͵8ὸ ἰὸ 
Κθ0Ρ, 0396 δπὰ ΒΒοῦν δρδίηδι ἐμι68θ δα υθυβαυὶθδ. 
Ηθησο ἰδ ἐμουρδὶ 18 ἰηἰγοάυσοα ὉΥ καὶ, 88 ΦοΒπ 
ἷδ τοπὺ ἰο ἀο, τί δουῦ ἱπάϊοαιίπρ δὴ δι μθβὶ8 
ἡ Ἶ 08 19 σοηίαί θα ἴῃ {86 τιδίίον 86}; μὲ8 οὈἦθοί 
δοίης ἰο ἀθγοῖορ μἷβ δύφατηθηὶ ὈΥ ὙΔΥ οἵἉ οοπιΐοτε 
διὰ ὀχβογίδιίίοη. [{[ὺ 18 ἀουθε} τ ΒοΙΠΟΡ {π0 γ0 
8 ΘΥ̓́ΘῺ 8 δα υθυβδίνο ἱπῃηρ]σαἰΐοι ἴῃ ἰπ6 ἐλουσλέ, 
ἴοΥ Φοδῃ βυγοὶγ ἀϊὰ ποὶ τδὴΐ ἰο ἰηΐογσιη ἢΐδ 
τοδάθυβ ἰμαΐ Ὀθοδυδο (μον μδὰ {86 γρῖσμα {6 
ὝΘΓΘ (86 ΟΡροδὶϊθ οὗἩ ἰμ9 δηϊομνὶδία, 1 ἀο ποί 
ἸΏ08ὴ (μα ὑμεῖς ἰΒ ποὺ δηιιμοιΐοα], αὶ ἀοαδὲ 
ΒΟΥ καὶ ἴ5 ἱπίθη θα ἰο τὴλτῖκ δὴ διηρμδίϊο δ- 
 οϑἰβ.; ἱπ πρὶοα Θά 186 Αροβί]θ ποιὰ τηοβὲ 
ῬΓΟΌΔΘΌΪΥ Βαγο υϑοὰ δὲ οὗ ἀἰροηβοὰ φῖτ (89 ρᾶτ- 
11019 δἰϊοφοίμβου. 80 Ημι6ν.---Μ.. ΤΆΘχΘ 18 
Ὧ0 ΣΘΟΆΒΟΣ δὺ 8}} ἰο ἀΐβοουθν 6ῦο Μιὰ ΞΘΠ]ΟΡ 8 
“«σαρίαίο δεπευοίεπίϊα,᾽" οὐ τὶ ἃ Τιαρίάθ δὴ δρο- 
ἸΟΩΥ͂ ἴον {86 βδῃογίῃθββ οὗἩ ἰδ Ερίδβι]6; δηὰ 811} 
ΤΊΟΓΘ ΟΒ]) ΘΟ 0η80]9 18 {6 γίονν οὗἨ Γϑηρο ὑπαὶ “8 
οογίϑίπ δηχίοι δ ΘΔ ΥΘ 18 Ὁητη ἰδία Κ8}}}6 τυ αἰ οα νυ 8 
ἴον ονθα γυβοίου 68) ΘΒ ΌΟΤΊΒ;᾽" ΠΟΙ 18 Οδινίη τῖσδὶ 
ἴπ βαυϊηρ: ““ποάδείο ἐχοιδαέ αροδίοἰμα, φμοα 608 
ίαπι δοἰ οὶ ααπιοπεί, ἢ6 ριβεηΐ οὐϊέφιισ 86 Ῥεγοιγίησὶ, 

ἐ γυάεδ ἱσπαγοθφιδ δογιπι, ψιδὲ »γοδα ἰσπεγα ἀδδυ» 
ἐγαηί.᾽" ΤῬὍΠῸὸ ἔασον Ρδνιοαϊαῦ ᾿ 
ΑΔ ἃ ἰεηονῦν 81} "πέσ ρια ἀοποὺοβ (ἢ ἱτηιτηοάϊαὶθ 

ξαϊῃ ὑμ6 Ὁ ἀογῖνο ἔγομι (18 γί, Βοηροὶ τ σαὶ 
ΟΣΡΙΑΐπΒ ““δὐ ἑπα6.᾽" ἸΠάντα ἰδ οΥἱάἀθη }γ θα. 
ΤῈ ϑγγίδο ὑγδηβϑδὶθβ ὑπ ΓΘ ΌΥΘ 8186} ““οηιη68.᾽ 
ΑἸΕΒΟΙΡὮ Οαϊνίη σ ΒΟΥ 8ὰγ8 οὗ πάντα: Ἅ““ οπηπία 
πΟΉ ππιοεγϑαϊον σαρὶί, δα αα ργορδεηίὶδ ἰοοὶ οἰγοιηι- 
δίαπέίαπι τεδίγίησὶ αοδεί,," τὸ τοῦδ ποὶ γϑαϊγὶοὶ ἱὲ 
τὶ ἢ ΒΘΏΡΘΙ ὑ0 ““ἐα, φιδε ὕ08 ϑοῖγα Οριι5 ἐϑί: ὧοο τὸ- 
δροη80 τερεϊλοπαϊ οταπὶ δεαμείοτεδ.᾽" 811}} 1655 ταυδὲ 
0 6 δρρ θα τὴν Εδβέϊυβ ἰο 1.6 ΟΠ προἢ, 88 ἵκθον- 
ἱπρ 8}} ἰδίηγζεβ, πτῆογοδθ ἱπαϊνἱ ἀυ81) ΟΠ τ δὶ δη8 
ΚΠΟῪ ΟὨΪΥ ἐπιρίϊοι 6 1 ἰῃογ Βοϊά ἰο (89 Ομ υΣοἢ 
[ΠΕ βαγϑ: ““ἤαδοίίδ ορίδοοροει εἰ ργεδόνίεγοι, σμο- 
γὰπι ΟἸΤΩ αα δἰμμαϊο υοδίτδε δοοίοείδ δαἰτ8 ἱπείγιυοίδ 
εὐυηξ ἴπ ἐδ σι ρεγίϊπεηξ αὐ ἀοοίγίπδε ολγίδίϊαηδ6 ὑογὶ- 
ππ } ΤῈ τοΐϑγοθσθ, δοοογάϊηρ ἰο γν. 21 
δΠ ἃ ΔΡΥΘΘΔΌΪΝ ἰο ὅηο. χτίΐ. 18 : τὸ πνεῦμα τῆς ἀλη- 
ϑείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληϑείᾳ πάσῃ οἵ. οἈ. χὶν. 
26) ἰβ8 ταίβορς ἰο πᾶσαν τὴν ἀλήϑειαν (80 Ηυΐμον 
δηὰ ταοϑί ὀσχροδί(ουβ). ἸΤὴῈΘ βοηΐθῃσθ οἵδατε τὴν 
ἀλήϑειαν, γ΄. 21 18 ὙΠΟ] γετεοΐδατε τὰ πάντα. 

γεπ. 21.ᾧ Σ Βανο ποῖ υυτίτῖϑθῃ ὑπο γου, 
Ῥϑοδῦδο γὸ ἴεπονν ποῦ ἴ86 ἴσχῖ, Ὀπὶ Ὅ6- 
οδῦδο γῸθὺ ἴσηον [1.---Ἐγραψα γοΐουβ ἰο ἰδ9 
ὙΟΓὰΒ ᾿τητηθα δίο Υ Ῥγθοθαϊηρ Υ. 10 [πδὲ ἰ8 (0 
τδδί ὑ}6 Αροβίὶθ δὰ υδὶ βδὶὰ οοῃησογηίηρ ἐδ9 
δη ΟΠ τὶ δ(8--- Μ.}, δηὰ πού ἰ9ὸ ἰδ6 Θοβροὶ, δῷ 
ΒΌΡγΑσα ΔΕΌΙΟΣΑΓΥ δϑβουίϑ. Νοὶ ἱζπόγδηοθ ΟΣ 
τδηὶ οὗ Κηον]οᾶρο ὁ ἰδ ραγί οὐ 9 ΟΒΌΓΟΝ ἴῃ- 
ἀυοοᾶὰ ἰπ9 ΑΡοβῖ)ο ἰο τσῖϊο ἐμΐ8 Ἐρίβι19, οὐ ἐδθ 
ΘΟΏΙΓΆΓΥ ἰΕ ψγὰβ μοῖρ ποπ]θάξο δηὰ δον ἐο 
ἔογτι ἃ υἱρῆὶ ᾿υάσταοηὶ οὗἩ ταὶ νγδβ ἐγαηβρί της 
ΔΙΆ κ ἐμοῖὰ Ιοἢ ῥτγοτηρίοα πἷτα ἰο ἰπάϊι6 ἐδὶ8 
Ἐρί8|16, δ σίου 88 ἢΘ ὙΔ8 ἰο ὕοϑίον δηᾷ δἰ υ]δίθ 
(890 γαῖ Ῥοδϑοδδοὰ ὉΥ μἷβ ΟἸυγοι. Γονίπα: 
“ΟΝ ἱ υοϑ8 ἀπὸ ἀοοδαπι, δεα μὲ ἀσοίοα οοηήγτιδηι.᾽"--- 
᾿Αλήϑεια ἰΒ “16 ΓΤ 88 δηπουποοϑα Ὦγ (μ 6 Αροι- 
{165, ἀοιοττηϊηΐηζς ὑμ86 Ἧ801]6 τα ἰπ ἰδ Ἰίμχῆιϊ οὗὨ 
ΒοΙΊοΥ 5 (68. ἱ. 8; 11, 4), Ὀορούιπς 81} ἴογο, 
αἰτίης 119 διὰ ἰουπάοα ομ ΟἸσίδὶ (γ. 28 βᾳ4ᾳ.). 
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ὙΠ Δδίβϑοουον 8118 τὶ ἰὴ 8.6 ΘΟΙΏΡΔ88 οὗ [818 ἐγα ἢ 
ἦθ (86 οὈ͵]οσὲ οὗ Ομτἰδιϊδη Καον]οάμο, 811 (μ18 18 
Κηονη ὈΥ ὈΘ] ον ΓΒ" (Ὀ ἀϑίοτγά 601). 
Διᾶ τὴ ΘΟΥ̓ΟΣΥ της ΒΊΟΣ ἰα 116 16 

ποῖ οὗ ἴπ0 ἴσυτῃ.---αλ ὅτε ἱβ ποὺ οοπηθοίθα 
ἢ ἔγραψα: "πα δεοαμδ6--- 8 1ἴ ἱπαϊοαϊΐηρ, ἐδθ 
ΤΩ ΟἿΥ6 1 ἢ Ῥχοιηρίοα ὑπὸ Αροβϑί]ο ἰο πσὶίο (818 
Ἐρίβι16, θὰκὶ {16 ϑϑῃΐθῃοθ ἀδρϑηάοα οἱ ἐμ6 βεοοπὰ 
οἷδατε δηᾷ 15 δὴ ΟὈ͵δοί-Βοηίσπσο οσοδΓαἀϊπαίθα ΥΣῈ 
αὐτήν: γ0ὺ Κποῦ ἰΐ "95 ἐγυ )--αηα ἰλαί----. 
ΤὨυΒ ΤΟΠΟΡ ΑἸπηοϑὶ 411 οσοϊημοηίδίοσθ.Ό ΗθΏΟΘ 
ΒρΓΪηρδ (16 χαρβίϊοῃ (γ. 22) τίς ἐστιν ὁ ψεύστης; 
ΦοΒη ΘΒΒΌπ| 68 ἰπδὺ ΠΥ ΠΟῪ Ὑ0 ἰδ {Π 118, 88 
Ὑ796}} 88 Ὑδαΐ δῃηὰ ψΒθηοθ ἰδ9 }19 186. ΗρΤο εἶναι 
ἐκ τῆς ἀληθείας ἀοῃοίοθ ποὺ ΟὨΪΥῪ οτἱχὶα Ὀυΐ 4180 
δΡΡυγίομδηοο σοῃπαϊ(ἰοημρα δηὰ ἀθβποα ὈΥ ἰδθ 
οΥΙσίη. ΟΥ̓́ οουγϑθ πᾶν---οὐὐκ τηυβὲ ποὺ Ὁθ ὁχ- 
Ῥἱδἰηθά ΒοσΘ 88 ἃ Ηθργδίβπι (Οχοίϊυϑ δπα 8].}ΞΞ 
οὐδέν, βδ'ποθ οὐκ ΟΥἀΘΏΓΥ ὈΘΙοη 8 ἰὸ {86 τσχϑάϊ- 
οδίο, Ὀαυίτξεξευεγῳ ἴθ 18 ποί οαἱ οὗὨ (π6 ἰγαίῃ, ἩΒΙΘΒ, 
ΒΟΎΘΥΟΣ, διηουηίβ ἰόξεξηο Ἰὶθ 18 οαἱ οὗἁὨ ἐδο γα ῃ. 
ΤὴῸ τ ίοσοησα ἰο (ἢ 6 δηϊ οἢ γἰδὶβ 18 υΪδῖη δὰ ἐμο 
ΒΘΏΒ6 χιδηΐοδὶ : ΘΥΘΥῪ ὑπ Ἡ ΙΘΙ 8 116 ΔΟΙΊΒΟΣ 
ΟΥΙ ἰμδίοβ ἔγοιῃ ἰδ ἰγαϊῃ, ΠῸΡ οδὰ ἐλ σϑυλδὶῃ 
πὶίἢ (86 ἰγαϊ ; ἰξ 18 ποῖ τηδίίοσ οὗἨ δοσῃρ]αἰμΐ ΟΥ 
ΟΥ̓͂ ΒυΓρτὶδο ὑμαὺ {π6 πιο σὶβίβ 1} ὑποῖὶγ 1168 
δηὰ ἀθηἷ8}8 τὸ δβοοθαΐηρς. Φεύδος ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΓΥ 
ἴθ ποὺ ΟὨΪΥ ἐγγογ, Ὀὰϊ {Π6 ἀϊδύϊποί ΟΡ ροδίίθ οὗὨ ἐμ 
ας, πον ἰβ ἰξ {86 ἀροδίγδοί ραὺ [ὉΓ (8:8 ΘΟπογοίθ, 
γἱΖ.: {16 ζ4180 ἰοΔομοσΒ (8 ᾳ6). ΟΟΣ [οχὰ Ηΐμ- 
Β0 17 ἰ6}15 υ8 ὙΠ ΘπΟΘ (δ 9 16 οΥἸ σἰ πδύθβ, ΐ 18 ΤΌΣΩ 
{80 ἀον]} (πο. νἱϊ!. 44).- Τὸ ἰγυ 8 ὕγοπὶ αοά 
δηὰ [μ}} οὗ αοά, δηὰ ἐδογϑίοτθ ἱποοιηρδί 6 νὰ 
ΒΗΥ Δηὰ ΟΥ̓ΟΤΥ 116. [Ὀἰνοτδὶίυ οὗ οτἱ ρίῃ τϑπᾶοσβ 
186 γα ϊ δηα {89 119 ᾿Ἰπσοια ρα ]ο8. ΟΕ ἰϑὺ 8 {86 
ἰχυῖ (ὕπο. χίν. 6). Ιοχΐϊμυβ: “εχ υεῦο ποῆ πἰδὶ 
οόγισπ δεφιλν οἰ υογπι ὑεγο οοπδοπαί.᾽" ---Μ.]. ΑἹ] 
Κπυον]οᾶσο δπὰ δ Ό}}1{γ ἰο ἤογαὶ ἃ σἰχὶ πα χηιομί 
Οὗ ΙΏΟΓΒ] ῬΒ ΠΟΙ Θη8 ΔΓῸ ἰουπαοα ὁ {ἐμ χρῖσμα, 
{86 Ηοὶγ ϑρί τι, Θοπβθαι θη} οἢ 8 ρἰ 8, ονθῃ 180 
εἰἶτ ψ ΒΙοΝ Ὀορὶπβ τ βδποὶ ἔγληρς ἰλ9 Ὑ1}} δπὰ 
τϑδονίης ἰλ6 Ὠθατί. ϑιαποι δοδίϊοη 1688 (ο 11]υ- 
ταϊηαιΐοῃ. Τΐθ ροϊηίβ ἰο {86 ΡΟ ΘΥΪᾺΙ ὀχβοχίβδ- 
ἐἰοι νυνὶ δοσοιη ρδηΐθβ ἐ86 ΘΟ. ΒΟ] ΔΙ ΟΏ. 

Τλε δυδείαποε Ὁ (δε απίϊολτὶδίίαπ ἰδ. νυν. 22, 28, 
γεμ. 22. ὍἜἘο ἰδ τ8ο ἰὰσ πὶ Β6 ἴδεδῖ 

ἄδηλοι ὑπαὶ ὕϑθδυδ 5 ἴ[μ6 ΟἸτδὶ 7)--ΤῊο ἰπ- 
ἰογχοχζδίϊνο ἔοσ πὶ τυ 8 [16 ΥὙἱνδοῖ υ τ Π1ΘᾺ 
ΨΦο Ρ885898 ἵγοπι {8} ΖΘ ΠΟΙΆ] δοβίγϑού (πᾶν ψεῦδος) 
ἰο ἰ86 ἀοβηῖία σοποσοίθ (ὁ ψεύστης) 88 ἴῃ οι. γ΄. 4, 
δ. [ΠῚΡΡΕῚ ΤΟΥ 18 ΠΟΥΘ ΒΌΓΟΙΥ 20 Τοΐθσϑῃσθ | ]Ϊ 
ο ελάγεη (ΕὈτατά). Ηβθηοθ Βοηροὶ στἰ μεν οὁχ- 
Ῥ]αἴηβ: ὁ υἱηὶ λαδεὶ αὐ αδειγαοσίωπι Υ. 21--: ρεἷδ οεΐ 
ῬΙδῖίηβ: ὁ υἱπὶ λαδοί αα αὐείταοσίωπι 21-πεσωΐδ ἐδί 
ἐμ πιεπἀαοῖξ τευ" Το ΑΥ̓Τ1616 18 ΒΥ 8}1 08} 8 
ἴο 6 Τοϊαὶποᾶ (Γυ 0 ἐγϑηβὶδίο8 ὙΤΣΟΏΡΙΥ: τ8Ὸ 
5 α αν ̓  [180 Ε. Υ.---Μ.}7) διηὰ ἰο θ6 ὀχρ᾽ δἰηϑά 
88 Ὀτὶηρίηρς οοὐ τὰ οἰ ρδιῖο ἡ δι ποΐμοβθ {89 
1άθ8, ““{λ6 αν κατ᾽ ἐξοχῆν ἴ. ὁ. ἈΘ ἰπ ΒΟ [86 1ΐθ 
ΔΡΡοδυβὲῃ σοπουοίο ἔοσιη-- ὁ ἀντέχριστος" (ΗΠ αὐ ΒοΥ). 
7 τυβὶ ποῖ, ΒΟΎΘΥΟΣΥ, 6 Το χιοϊθα ἰο ὁη6 ἱπάϊγι- 
ἀυ.8] Ὀοϑί 085 τ οτὰ ἰΠ6ΓῸ 8 ΠΟΠΟ Π1Κὸ πἷπι, Ὀυΐ 
ταῖν ὍΘ Δ ΙΚ6 ἢ σΟΏΘΡΙΟΔΙΥ ΟΥ Ο6Ο]]Θοἰ γον τ λὰ 
γοίογαποθ ἰο ἰδ6 ζΘΠμῸᾺΒ οὗ δηιοῃ τ βίλθηβ, Εἰϊκ0 ὁ 
νικῶν ἴῃ ἢ. γ. ὃ (Ὀ ἰδίογαϊ6 0 Κ); πᾶν ψεῦδος οἵ 
ΘΟΌΓΒΘ οΘΟπορηίγϑίθβ ἴῃ μι, ἰἔ ᾿νὸ ὁχοϊαᾶθ 1168 ἴῃ 
ΟἾΒΟΥ ΒΡΏΘΓΟΒ, 6. 5. {8096 ΟΥ̓͂ {186 πϑίᾳΓΑ] ΒΟ ΘΠ 668, 
ἈΙΒΙΟΤΥ͂ ΟΥ υγβργυάθηοθ; ΒοτΘ ψγ}ὄὰὲὴ Βαᾶγα ἴὸ ἀ0 
τὶ ἢ (16 ΒΡ 6Γ6 οὗἁ τοὶ σίου, τὶ ΒΤ λ-116. Α1] 
ΘΟΠΡΘτα γα ΟΧΡΙδμαί οη8 αἀἰϊαὺθ ὑμ6 οοποθρίϊου 

οὗ 89 Αροβίϊθ; Ὁπάδσ {18 Βοδὰ ἯΘ ΤΩΔῪ ΘδυΤη9- 
ταίο ἐμοβα οὗ δἰ νίπ (“ πὲσὲ δος ξεπϑεαίωτ πιεπᾶα- 
εἶωπι, αἰδα πιέίωπι λαδοτὶ Ροε86᾽᾽, βοοίϊπυβ (““πεν- 
ἀαείππ ψχυο πιλὲὲ ροδεῖξ ἐεδὲ τειαῦμ8᾽᾽, ΟΤΎΟΙῸΒ 
“Οιδ »οίεδί 6886 Τ1670Γ ἐπιροείοτ 3"), ἘΤ᾿βοορίυβ 
““φπογπῖίαδ πιεπαάαοιἑ ᾽), ὅ. Γδὰρὸ {“πιεπάας ργϑ- 

εἴρια εἰ ρεγιομϊοδίοτ Ἶ), ἀο Ἦ εἰΐθ (““Ὑΐο ἀδθοσυοδ 
ΙΏΟΓΘ ἰμ0 πδηὶθ οὗ 11Δγ3᾽᾽).---ΗΠΌΪΒΠΟΣΥ ΤΟΥῪ 78} 
ΒΔΥΒ ἰμαὺ Βαυτραγίοι- συβὶῦβ δ68 δ)ιορείδος 
τηϊββοὰ {μὸ Αροβ(}]6᾽8 τη ϑδηΐη ἴπ 18 ἐσ ρἰδυιδίλου : 
“ὙΠΒδαὲ 18 86 ΟΥΓΟΏΘΟΙΒ ἀοσίσῖηο, 1 ποὶ εἰα.".-- 
ἴῃ 189 Βοῃίθῃοθ εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος, 16 ἴδχχι εἰ μὴ 
ἰδεσηιδὶ, ὀχοορί; εἰ οὗ, δὶ ποπ σουἹὰ Ὀθ6 Σπδρρὶϊολ- 
Ὁ]0 (ὙὝ᾽ΠοΣ, Ῥ. 4993) οὗ οἷ. γυ. δ; [θΚο χΥΪ; 18; 
Βοπι. χὶ. 1ὅ, οἱοό. 7110 ποζϑίϊγο οὐκ ἴῃ (88 8θῃ- 
ἰθῃσο: ὅτε ᾿Ιησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστὸς τυΐϊσῃὶ Βατὸ 
Ὀθ6 οτἱ ἰθα, Ββῖποθ 1ὺ ἰ8 ργοθαρα Ὀγ ἀρνούμενος: 
δαυΐ (80 αἰἰῷθδττηδίΐοη οὗ {86 11Δ} 18 ΠΥ ἐπαϊοδίοα, 
ΔΙ Βουρὰ ἰδ 16 οουομοὰ ἴπ 80 ἕοστι οὗ ἃ ποζαίϊου; 
(8. 18 ἱπ ροσίθοί δρτϑεπιθηΐ ὙΠ} {116 χοπίαβ οἵ 
86 Οατοοὶς Ἰδηρσιδρο. ΙΣΤ Δ, ἰοστὴβ 8716 ἴουπὰ 
1μαΐτο χχ. 27; 6δ]. νυ. 17; Ηθδ. χὶϊ. 19: οἵ. ΚαΝ- 
ΟΣ, ΠῚ. Ρ. 410; ΥΠΟΣ, Ρ. ὅδ2 β. Τὴ οδβδβοιίίδὶ 
ἔδδίυγο δπὰ ἰμ6 Βοϊχδὶ οὗ {86 116 οὔ (86 δοι οἰ γὶδὲ 
8 (18: 4 6808 Ϊ8 ποὺ {89 ΟΕ γίδιὶ, [6 δαυΐϊοασ ὕτὸ- 
τηΐβοα ὉΥ δηὰ οοΐὴθ ἴγοιῃ 6 Εδίμοσ, (86 λόγος 
σὰρξ γενόμενος; ἰμῖβ 18 1810 χποδβίΐο ΟΥΣΟΡ ἩΔΟΣ 
ἀοοδ ποὶ ἀἰδιϊη κυ δὴ “9 6518 ἔγοσα Ομ τὶδὲ, δυΐ ἰδ ΆΣ8 
θη δϑυπαον δηα ὑμπὰ8Β δοπϑιϊ ἴδ {π6 δἰγοκοδὶ 
Δ  πο8ὶβ ἰο {86 αο8Ρ96ὶ οὗ Ζ265βὺ85. ΟΠ σὶδί. Τ8ὸ 
ΤΟίοσ ΘΟ ἰΒοΥ Θο ΣΟ 15 ποῖος ἴο ὑπ όγαηι οὗ δ εὙΙδα 
ὈΠΌΟΙ οὗ ἐμαὶ 7681. 18 ποὶ οπιπέμπι λοτιέπωρ ραϊτο- 
πιδ (β' 1167) ΠΟΣ ἰο 189 ὑνγχὸὺ [ὈΣΤῚΒ ΟΥ̓͂ ΒΕΥΟΒΥ 018 
οὗ προ ἀδπΐοδ ἐμαὶ 9688 ὙΔΒ {86 Εἰοτηδὶ 
ἨἩγογά, διὰ ὑπὸ ΟὐΒΟΣ ἰδδὶ (860 ΣΦ εγπαὶ Ἡγοτὰ Ὁθ- 
οδτὰθ 688 (Β ββοσ ζ0]] νης Τοτί 85), [π|λ0 
ΒΔγ8: ἐδ Ῥτωδογὶρί. α. 88: «ολ. ἐπ 6. εἐο6 πιαχῖπε 
απίϊολτίδίοδ υοοσαί, χιεὶ Ολτδέυηι ποσαγεηξ ἔπ σα 
υεπΐδεε εἰ φυὶ ποπὶ Ῥωίαγεηί «εδυπι ἐ4244 Επππα 26; 
ἐπα Ματοίοη, λος Εδίοπ υἱπαϊοαυΐ!.᾽"---ΙἮ ΟΥ̓ΑΒΤΟΣΊΒ, 
20] οί; ἰσϑηθθυβ δηὰ αἰ οσἸδη ἃ, χοΐογα 8150 ἰῸ 
Οοτίίμυδ δηὰ .εἷβ [Ὁ] ΟΤΟΥΒ, Ὑπ8ὸ ἀδηϊοὰ ἐμδὶ 
εδιι8 ἨΔΒ8 ἴ6 Ολγίδί, αἰντἱηρς οέει ἔτοτα Ολστί; 
δηὰ μοῦ ἀθηϊοὰ {δε ϑοη, Ὀθοδιδβο ὑπο ἀἰὰ ποὶ 
δοϊκηον]οάκο ἐμαὶ οέδωδ 88 ῬΘΓΒΟΏΔΙΪΥ πη οά 
αἰνὰ (80 Ἡγογά, (6 Εἰοσηδ)] ὅοη οὗἁὨ αοα; ποῖ ἰδδὲ 
{μ9 οτά νὰβ (86 ΟΠΪΥ Ὀεχοίίοη οὗ ἰὴ6 Ἐδίδοῦ; 
διηὰ 580 ὑμ0γ ἀϊδοιγποὰ {86 αἀἰγῖπο ϑοηβμὶρ οἵ 7 6808 
δὰ Ομ τὶβὶ; δπὰ ἰμ8 ἐμ γ ἀοπϊοὰ {π6 Κσίλογ δοὰ 
ὑμ0 8οη."--Μ.]. ὙῶΕυο χοίρσομοθ ἰ8β ΟὨΪΥ͂ ἰὸ πὲ 
θ 
ΤΟ 15 [86 δἰ οΒταῖ τὸ ἄθεοι Ἐδ6 

Ἐαῖμοι ἀπ ἃ [δ Ε[01.---Ὁ ἀντέίχριστος ΠΟΤΘ 
ὁ ψεύστης ἴπ 6 Ῥγοοράϊηρ οἶδυδο, ἀγο οΥΣ ΘΒ Υ͂ 
ἰάθη 1οα), δπὰ 70: ἐδ ὙΟΥῪ ΣΟΆΒΟῸπ ἰμπδὲ ἰδ 6 118. 
ἄἀρῃῖϊοβ ΟἸτῖϑὲ [οΣ 88 Ηυΐμοῦ Ῥαϊβ ἰἐ: {86 11ΔΓ, 
Ὑὸ ἀδηΐοβ ὑμ6 ἰἀοπι λίγ οὗἩ 926808 διὰ ΘΟ σὶβὶ, ἱδ 
ὑμο δι !ομ τί βι.---Μ.1. Φοδπ δά ὰβ “8 Π6}Ὺ ρδτί- 
ουἶαγ, οἰ δὲεϊπρς 186 ΒΟΥ ἔδιδ] σοηβοαῦθηοε οἵ 
ὑμαῦ δι στ ϑιΐδη 110,᾽᾿ ( δίοταϊο 0) [ο (815 πιᾶπιο 
ἴπ {80 70] τίη; οἶδιδΒο: ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ 
τὸν υἱόν ; ἈΘ6γΘ, ἴο υ80 ἔπ ἰογ8θ Ἰδυισίδρο οἵ [ΠΠΠ 6 Ὺν 
Φόδὴ Κηοοῖιβ ἐμ 6 Ὀοϊζοτα ουΐ οΥ̓ ἐδ9 Ὀδετο].---Ἴ 9 
ΔΕ ΟΕ χὶϑί ἀθηΐθβ αἷδὸ ἐδ Εδίμβοσ. ΕἾσδί 86 ἀ6- 
πὶο5 Ολγίδέ δπιὰ μὴ Ῥγοσοοβ ἰο ἄθηγ ἐμαὶ ἘΦ 18 
(80 ὅοῃ οὗἩ δῃὰ τὶ ἐδὸ Βδίμοσ ποϊδὲ μα τοβοβεβ 
{8 οχίγοπιθ ροβι οι οὗ ἀδηγίηρ {86 Σ᾽ αίλεγ ΗΐΪπι- 
86]. ΤῈ Χρίστος Ὀθίοη 8 ἰο Ηἰβίοσυ, ἰο {86 600- 
ὩΟΙΩΥ͂ οὗ βαϊνδαίίοη. ΤῊ ἰά θα υἱός γοδοῖο5 ἔατί μοῦ, 
ΘΥ̓Θ ἀονα (0 {16 ἱπποχταοδ Βοίηρ οὗ αοὰ; ἰδ 
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ἀφηΐ] οὗἩ ἐπ 6 ϑὅοηῃ υἱοϊαῖθβ 86 γουῪ Βοΐηρ οὗ 6οα, 
δΟ ΘΟ ΘΩΓΥ {80 Εαϊθον δηὰ ἰμ018 [Δ τουδί ἰΐ 
ὁοπι6 υἱἱ ομ6 ΒΟ ἀδηΐοβ ΟἸγῖθί. [Ι͂ἢ υδόδι 80- 
Ῥεδγοα ἃ5 Ολτγίηέ, ἃ8β (ἢ 6 ϑανίουν οὗ ἐδ υου]ά, (89 
δοη οὗ ἴμ6 Εδῖδμοσ 10}}1 οὐὗἨ σγδοὸ δπὰ ἰγα, (89 
Εἰοσπδὶ οταὰ τ ῖο 18 ἔγομι {86 ὈΘαΙ πη, δπὰ 
ἴῃ (6 βοῃ 18 τηδηϊοδίοα {μ6 Βεΐπρ οὗ {80 ΕἌΙΠΟΥ, 
Ηἰἷδ ϑρίὶ τι δὰ Ηἷβ ον, 8ὸ ἰμαΐ 16 Κπον]θαᾶμο 
οὔ (μ6 Βδίδοὺ ἰβ ἱτῃροββί Ὁ16 τὶ που (Β6 Κπον]οᾶρο 
οὗ (0 ϑοῃ. Ἠδησα ᾿6 0 ἀθηῃΐοβ ΟἸ τ δὶ 8. 1θα 
(ο 186 ροϊῃΐύ ἐμβαὺ ἢ Β88 δὴ 1464] οοποορίΐοη οὗ 
ἀοὰ οὗ πῖ8 ΟῚ τηδκίπρ, 8ῃ εἴδωλον, ἃ8 ΠΠΌΙ ΟΣ 
Ραία ἴἴ, δαὶ οί ἰΒὸ ἰγιο Θοά. [Ηυΐδον, ἰο ἡ Βοτὰ 
Βηγδῦμο 18 ἱἀδονίοα ἔον {86 ἐμουγσιΐ, Ρυΐϑ ὑμο Ἰορὶ- 
ΟΔ] ΒΘαΊΘΗΘΘ Σπογὸ ᾿ἰυ οἰ αὶῦ ἱμαῃ ἰδ Ἰαιίοῦ; ὁ 
ΒΆΥ8: δ πῆο ἀρηΐοβ (6 Ἰἀοηἑ(Υ οὗ 6808 δηά 
Ογῖϑί, ἀθηΐοα σϑι ὑμ0 βου, ἴον (9 β΄θη 18 ΠΟῚΘ 
οἰμαν ἐδ ᾿Ιησοῦς ὃ Χριστός (ΠΟΙ Π6ΓΡ δὴ ΑΘΟῸῈ 
6811οὰ ΟΠ νὶδὶ τᾶο αἀϊά ποὶ ὈδΟΟΙη6 ΙΔ, ΠΟΥ 9988 
Ἧ}10 8 ποί ΟἾ χἑδί, οσ δοοοχσάϊηρ ἰο ὅπο. ἱ. 14, ν8ο 
ἴδ πο (86 ᾿οᾳ505); Ὀαπὶ ψο80 ἀθηΐοβ [89 ὅοῃ, ἀθ- 
Π168 8]580 ἰδ ΕΔΙΠΟΥ μοί ΟἸἸΥ ἴῃ 85 [ὮΡ 88 ΕδίΒΟΥ 
δηὰ ὅοη δῖὸ Ἰορίσα! ΠΥ σοηγυοτί  Ὁ]6 ἔθστηβ, Ὀὰΐ Ὀ6- 
ὁΔ86 ἐπΠ6 Βοΐηῃρ οὗἩ [86 ΕΔΙΠΟΣΙ χηδηΐοβίβ [{86]7 
ΟὨΪΥ͂ ἱη ἰμ6 ὅοη δῃὰ Ὅθοδυβο 8]} γ πον] θᾶ ρο 
οὔ πὸ ΒδίδΒον 18 δομαϊιϊοποά ὈΥ͂ {16 Κπονϊοᾶκα οὗ 
(6 ϑὅοῃ, 80 ἰμαὺ ἐμ αοἂ οὗἩ ἰμοβθὸ γἢο ἄδην ἐμ 
80η 8 ποὲ ἐἰμ6 ἰσὰθ αοα, Ὀυὺ 8 [δ͵]86 σγϑδιὶοῃ οὗ 
ἐποῖν οσσῃ ἐπουρμίδ---δὴ εἰδωλον.---Μ. 1. 
εβ. 28. ΕΙΥΘΙΥ ΟἿΘ ὑμδαῖ ἄθηϊοιβ [86 

Βοη, Βαῖ 6180 ποὶ [86 ἘαῖΒΘΥ [πεΐΐλὲν λαίλ ἐδ 
ἐλὸ Βαίλεν].---δΥ 18 (86 Ῥγοργοββίοι ἤγοιῃ ἀεην- 
ἐπ) (ἀρνεϊισϑαι) ἰο λαυίη (ἔχειν), διὰ ὕγοτι (μ6 ρΔΓ- 
ἰσαϊας (ὁ ψεύστης) ἴἰο (6 ΖΘΊΏΘΓΑΙ {(πᾶς).--- Αρνού- 
μενος ΟΥΙΔΘΏΓΥ σαηποί 0 τὶ πουΐ δὴ ΟὈ͵θοί, 80 
ἰδδῖ νγὸ Βαυο ἰο σοπῃθοὶ πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν, 
θυ ποῖ: ΘΥΘΓΣΥ ὁΠπ6 ἐμαὶ ἀοηΐοιι μὰ ποὶ ἰδ ὅοη 
δἷδο (Βδίι ποὶ) {80 Βδίμοσ ; ποῖ 6 Ὁ ὁ ἀρνούίμενος 
ΟΣ ἰΠ6 ἱτπητη οἀϊδίο βυοοοθάϊΐηρς ὁ ὁμολογῶν δ 
ὃ6 ἱπάοροπάοθηι βυ )οοίβ, δηὰ πατέρα ᾿οϊποὰ ἰο 
υἱὸν σαπηοί Ὀ6 φογοσποὰ ὮΥ ἔχειν 88 ἴῃ 2 πο. 9.--- 
᾿Αρνεῖσϑαι τὸν υἱὸν δἰ χηϊῆοβ ἰο ἀΐβονγῃ [ἢ 9 ΕἸ ΘΥΠ Δ] 
Ἦοτά οὔ (80 Εδίμον, (86 οροβ (ποί οΠ]Ὺ πὶ 6808 
ἯΝῸ τὶ Βοαΐ ἐπ 6 Τ᾿οζοδ 18 ποὶ ἀπά οδημποὶ ὃδ0 [89 
Οτίδε, θὰὺ αὐδοϊμίεῖψ), δι 88 βιιο ἢ ἀἰβονπίης ἰτὰ- 
Ῥ᾿Ϊ68. ποὶ ΟὨΪΥ͂ ΤΠ ΟΣ Θ ἱσηόοτδηο6 ΟΥ 8 ᾿ἰπϊοἀ πηογ- 
διδπάϊρ, Ὀυὺ 4150 ᾿πῆντα νυ δηὰ ἱπρυτγι οὗὨ {80 
Ββοδιύ δηὰ ἐμὸ ν1}}, 10 ροϊῃιβ ἰο ἃ βοραγαίίοῃ οἵ 26 
Ἰηδ ἴτγοτῃη 86 δου οἵὗἨ ἀοά, 80 {πὶ 1ὺ ὈΘΟΟΠΟΒ 8ῃ 
οὐκ ἔχειν, ἃ οοπίδὲηβ δπὰ οροσγδίθβ 8} οὐκ ἔχειν 
2 7υο. 9. [ἰ 18 ἐδοτοίοσο “"λαδεγε π᾿ ἀσπίϊίοπε εἰ 
εοππιηίοπς (ΘΠ ρ6}), ἃ Ροββθϑϑίοῃ ἰπ Υἱία] {Ὁ]]ον- 
δῖ» ( ἀβιογάϊ 60); ““λαδεγε πὶ πιρηΐὲ εἰ ἤάε, ἐπ οτε 
εἰ ςοη δεδίοτιε᾽" (ἃ 1,8 ρ͵ἀ 9), “ἴῃ ΖΑ} δπὰ ἴῃ Ἰου θ᾽ 
ἀὸ Ἤδι(6), ““ἴπ Κοον]οᾶῦχο, δὶ (ἢ δὰ σοηΐεδβί Ομ" 
μᾶοκο). Εδ]δο τὸ (8 οσχροβίιοῃβ οὗ βοοὶπαβ 
“ποη λαδεγε ορίπίοπεπι, σφυρά ἤει δἰ{᾽}), αἀτοία8 
“ΝΟΝ εορποδοόγε ἤειπι δόιι συϑ δἰί 6) υοἱμπίαϑ ἐγσα 
ὑπισπωπι ρεπι 8), Ερ᾿ϑοορίαβ δὰ οἰ ογβ.---ὐὐδὲ 

ΘΏΡΒδιΐ68}}γ ἀοποίοβ {86 ἔασι ῸΡ 1088 ὑπαὶ 0η6 
ἐδηποί βεραγϑὶθ ΟΠ ΘΒΟΙΥ͂ ἔγοιυ ἴ86 ὅοη νἱϊδουΐ 
Εἰνίηξς ὈρΡ 1μ6 Βδίμβου. Τὸ ΑΡροξί]θ ΠΟΥ ὁο0η- 
οἰπάε8 δτιηδίϊυου : 

Ἐῖ6 ἴμαὶ οσοομπήθαδοῖ ἴδ6 ἔοι Βα τ86 
ῬδΊΒΟΣ 8160.--- ἡ ὁμολογεῖν 866 ΔΌΟΥΘ οἢ ΟἈ. ἰΪ. 
9. Γὶ ἰ8 δὴ δοὶ οὗὨ ἰδ 'πῆον 1176 δῃά οὗἉὨ δ 1000 
Ἰαἰἰππδίο 701} ΟὙϑηῖρ. ΟΥ. Μδιίῃ. χ. 82; οπι. χ. 10. 
[ὑδεδιεγάΐθοϊς : 41 ἰηθ ἀοπηΐδὶ οὗ (6 βοπ 8 ἰῃ- 
γον ὨΘΟΘββα Σὶν (86 ἀοπία] οὗὨ [8:6 ΕΔΙΒΟΥ, δίῃ ο 
86 ΒδΙΠΟΣ οδηποὶ Ὀ06 Κπόντῃ νίϊμοαϊς (μ9 ϑοη, 
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δηὰ 6 Ἑδίμου οδπηοὶ ὃθ τοσοϊγοα, 6 1ονθα οἱ, 
Ἰογϑᾶ, ὈΥ ΔΩῪ στϑῃ, τ] οὰὶ ἐμ βοῃ, ΟΣ Οὐ ΒΟΥ 189 
{δὴ Τ᾿ γχοῦρῖ {86 ἥοη, ἡ 6. (Π 6 βοὴ τηδηὶ δία ἰπ 
ἰὴ ἤδδβα, ἰη6 ΟΠ σιδῖ, τυ βίο ἰδ 9658. 80 ἰδαὶ ἰὴ 
ΦοΒ μ᾿ Β ἀονυθὶορπιθηὶ οὗὨ ἐδ δυρυϊμηθηὺ ἰἤθγῸ 8ΓΘ 
{πτ69 οββϑηὶ}}} δοπηθοίβα Ῥοΐμ18: ἀσπΐα)] οὗἩ (88 
Ομ τ ὶβί, οὐὁὨ {86 ὅοη, οὗ {μδ6 Βαϊθοσ. Τὰ πιἰἀά]ο 
᾿ΐηκς οὗἩ (6 σδαΐῃ, ἰλ6 ἀθη1Δ)] οὗ {μ6 ὅοῃ οὗ αοά, 
Βονβ ΠΟῪ πὸ ἀφηΐ8] οὗ μ6 ΕΔΙΒΟΥ 18 ΟΥ̓ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ 
ἰμυοϊγοα ἴῃ ἐμ6 ἀοπίαϊ οὗἩ Ομ γῖϑί. Απὰ (Π6 ΘΟ ΠΟΥ͂ 
οὗ (μῖ8 Ῥχοοῦ ἷβ τηδθ γϑὺ τ ογῸ βίτἰηροηΐ ὮΥ 8δα- 
Οἴ ΒΟΥ Θα.ΔΠΥ ἀμνοὶ ἀΔῸ]9 Ῥτοοθδβ οἵ δυχυιϊηθπῃί. 
ΤῊ δη ἸΘγ βίδα [8186 ἀοοί 1 π6 ΟΟμβἰβί8 τηδΙὩ]Ὺ 
ἴῃ ἃ πορδίϊοῃ, ἴῃ (86 ἀθη14] οὗ (μ6 Τυηάδηηοῃία] 
ἰγαί, ἰδ Ψ2ο808 15 186 Ομ γίδι. Βαϊ ἴῃ {πὶ 15 
ἱηνοϊνοα ἰθ ἀθηΐδ)] οὗἩ ἰδ 6 Εββοησθ οὗ {6 ὅοῃ 88 
Ὑ6]}1 88 οὗ 86 Εδίδοσ, δηὰ ἀρδίη ἴῃ {μ159 ἀθῃ 8) 18 
ἱηγοϊγοα 186 Ἰοβίηρ, {86 γἱ τί) ποί λαυΐπρ οὗἉὨ (ῃ9 
ϑο δηὰ οὗὨ 89 Εδίμευ. ἴῃ (Π6 β6η86 οὗ Φο ἢ, 
ἯΘ ΙΠΑΔΥῪ ΒΔΥ, ἰδ κίηρ [6 γβὶ δηὰ Ἰδϑὶ βίϑρβ οὗἩ δ18 
δυαυτηοηὺ δπὰ ᾿δαυϊηρς ουἱ ἴμ9 1 ο υθηΐῃρ ΟηΘ8: 
Πε ὐὧἂο ἀεπιειλ ἰλαΐ ὑόδιιδ ἐς ἰδὲ Ολτίδί, λαίὰ ποί 
ἐλε Ταίλεγ. Απάὰ (δ ϊθϑ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ͂ σοπηθοίϊοη Ὀ6- 
πόθῃ ἀρηγὶπα δπά πού μανίηρ 18 ῬΟΥ͂ΘΟΥ]Ὺ ΟἸΘδΣ, 
186 τηοϊῃθπὺ γγὸ ἀπάογδβίδπα (86 οἰ ͵ 608] ΘΒ ΓΔΟΙίοσ, 
{80 ἰνηρ τϑα]ΐβια οὗ 9208 ὙΔΥ οὗ τορασγάϊηρ 
(80 Βυ]6οί. ΑΒ (γ. 28) νγὸ σδῃμποὶ βοραγδαίθ {89 
Κπονϊοᾶρο δα οοηΐδββίοη οὗ ἰμ6 Ομ σὶβι, (89 ὅοῃ, 
86 Εδίμοῦ, ἔγοτῃ {89 λαυίπφ, 86. Κγ68] ροββϑβϑβίοῃ 
οὗ, {π6 Ῥγδοίΐοα] 6] ΟΥ ΒΒ 1}, (86 δοίαδ] γ6- 
τηδιπΐπρς 'ῃ 186 ὅοη δπὰ ὑπ ΕΘ, 80 ΘΟΒΥΘΥΒΘΙ͂Υ, 
ἰοροίμοσ ψὶνὰ μ 6 ἀδηἶα] 8 ὩΘΟΟΒΒΆΣΙΪΥ αίνγθη (ἢ9 
ποί λαυΐπσ: ἰοφοῖμον τὶτ (ἢ 6 1088 οὗ (86 ἐξα ἢ οἵ 
{86 Κπον]οᾶρο, {μ9 1088 οὗ 186 1176 τ ΒΙ ΘΝ ΘΟμ Βἰδίδ. 
ἴῃ ἐμαὶ Κπονϊθᾶκο (πο. χυὶὶ, 8). [ἢ βο ἢ 8 σοη- 
προίΐοη, ἰδ σοηζεϑεῖοη οὗ ἰδ 6 γα ἰθ 88 οβϑοηίιΐ δὶ 
ΟὮ {6 016 δΒἰ(ο, 85 ἰ)6 αἀεπίαὶ οἡ ἐἰῃ οὐδοῦ. Εδο, 
ἷβ ἐμ. ὨΘΟΘΒΒΑΓΤΥ͂ τηδηΐ οβίαι θη οὗὁἨ (Π6 ὈοΙ 7 ον 
ὉΠ ὈΘ] ὁ μἰἀἀθῃ 'π {86 Βθατί. Απά ἐμΐβ ὁμολογεῖν. 
ἷ8 ποὺ ἰο 6 υπάογβίοοα οὗ ἰΠ9 “ οοπ εδῖο οοταάϊα, 
υοοὶδ εἰ ορετὶδ," (Β646), Ὀπΐὶ ΟὨΪῪ 88 οἢ. ἱ. 9, οὗ ἐδ 
οοπἤοβϑίοη οὗἁ [86 τοῦ (στόματι ὁμολογεῖται, Βομ. 
χ. 9, 866 ὅηο. χὶϊ. 42). 10 18 Ῥαγ8}16] Ὑ1ῚῈ} φέρειν 
διδαχήν, 2 Φηο. 7. 10; δηὰ ἱπαϊοαίοβ ἐμὸ ἀοδηϊὶθ 
πἰίογϑησο οὗἩ (Π6 ἀοοίΓῖπ 6 ὙΔΜΒ1Οἢ 88 τδὰθ ΚΠΟΤΩ 
ὈΥ 16 Δροϑίο)]ϊς ργοδοβίῃρ, γοσβο 24." --Μ.]. 

αίεγπαί ἐχλοτία(ίοη 7ομπαεα οἡ »γτοπιΐδέξ, γυ. 24. 

γὲξκε. 24. Ὅἴο, Ιοῖ τδδῖ ΒΟ γὺ Βανθ 
Ἀθϑατχᾶ ἴσχοσῃ [89 Ὀθαὶ πίη ρ, δ 9 πη γου.--- 
ΤῸ βοῃΐίθῃοθ 18 δ ΔΟΟ] 0. [1ὑ 18 νΚ 1] οχρί δὶ ποὰ 
Ὀγ ΤΘΟΡΕγ]δοὶ : ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτως ὑμεῖς δὲ ἅπερ 
ἠκούσατε ἀπ᾽ ἀρχῆς---φυλάττετε παρ ἑαυτοῖς. ----ὑμεὶς 
{πογοίοσο τηπδὶ ποὺ Ὧθ βόμπεῦειν ὙΠΕῸ ἠκούσατε, 
85 1 1ὑ ΟΓΘ 8 ΠΠΘΓΘ ΓΔ ΒΡΟΒ  (ἴ0Ὲ ; ὑπ 6 γ6 ττουἹὰ Ὁ0 
ὯΟ ΓΟΔΒΟΣ ΨΒΔίβοουοῦ [ὉΓ βἢ ἃ οοῃπροοίΐοη δὰ 
ΠῸ ΤΟΔΒΟΠ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ ΒΌΟΝ ΔῊ ΘΠ ΡΉ 819. 80. 
ἴῃ ν. 27, δηὰ ἔγθαυομίγ. 8666 ὙΠοΣ ἢ. δ. 28, 8; 
θ4,2. ἀἅ. Κύπηον 11, 166. Ηοποο (86 ὀχρὶδῃῆδ- 
εἰοπβ οὗ Βοηκοὶ (““απελείοη εδὶ ἐπ ργοποπεμδ; ἰαδο. 
αὐλιδείεν ἰγαγεοίιο."})}, ἀθ Δ οἰί6 (“ὑμεῖς 8 γ6 8}}γ 
{πὸ δβυδ᾽ οὶ οΥ̓͂ {πὸ χτοϊαινο βϑηΐθποθ, ρ]δοθὰ Ὀ6- 
ἴοτο᾽᾽᾽), δῃὰ οἰβοσϑ ΔΥῸ ογόοῆθουῦβϑ. Ναί ΒΥ Δ 
ὑμεῖς Ὅ6 {86 ρυγο γοσείϊνο (ΕὈταγὰ, ῬϑΌ].8), ΠΟΡ 
Ὀδ ἰΔΊζθη 88 δὴ δοϑοϊαἰο Νοιπϊπαίϊνο (ΜΥΥΌΘΓ).--- 
ΤΊ Ββρυγίοιβ οὖν δῇ ΟΥ ὑμεῖς ἰ8 μοὶ ἱπιρΓΟΡΘΥ 2ὲγ 86 
Ὀ δέοντα οἷς ἰῃ ὀΡροδβι(ἴοη ἰο ἀο ἤ οἱἱθ τ τ οπὶ 
ὉΠΟῪ Δ6ΎΘ6Β), [0 1ἰ ἰΒ οὶ Δῃ δης}{Π:6818 οὗ μοὶ 

οο8 ὈΘΙΌΤΟ, ἩΝοΒ ἰδ Α8δὸ δδδυπιθὰ ὈΥ ΤΒΘΟΡῊγ- 
Ἰδοὶ, Ὀθοϑυϑο 6 Ῥγοοθαϊΐπα βοιίθῃοθ 010508 δίς- 



80 ΤῊΒ ΕἸΒΒΤ ΕΡΙΘΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 950ΗΝ. 

Ἀττηδι το] ἰμυ8: ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν, καὶ τὸν πα-" Βροαῖκ τἱΐξ Οαϊνίη: δἴδμπε 26 ἰοίμπι ποδὶ ἴῃ 
τέρα ἔχει; δὰ {{|8 8 (89 σγουῃμὰ οὗ ἐμ Ὀγοϑοδὶ . Ολγιείο ἡγμσπάμπι ἀράϊι, ποῖ ἀαδὲξ (Ὁ ἀδίογάϊοοκ). 
Θχδοτίδίϊοη. ---Οἡ ὃ ἠκούσατε οἵ. γν. 7. Ζολη ροϊη δ 
ἰο {88 δροβίοὶ 681 δῃπουπσοαθηί. ᾿Απ’ ἀρχῆς ἷἰδ8 
ΤΆΟΓΘ ΟἰοαΥΐν ἀοδηοά ὉΥ ἰΐ (ἐς συο ἐπδέϊξμξ σαρίξ ἰϑ 
ἐπ ῥγίπιΐδ ολγίδίίαπε τε σίοπὶδ νιαϊπιεπίὶδ, Βό σα, 80 
8180 [,ἤοϊκο δῃ ἃ οἴμοσϑ). ΤΘΓΘ 8 ἢῸ ΠΟΟΟΒΒΊ(Υ (ο 
(δ ἰπὶς οΥ̓͂ ἐιο γύπα ἐροϊοείδε παδοεπί ἰεπροτα (Β666). 
ΤῸ βυὈϊϑίδπος οὗ ὃ, μοὶ ἃ, Β65Ππ18 ἰ0 Ὀδ ΒἰΠΡ]6. 
Βαυΐ 1 ἰΒ ποὺ δηουχῇ ἰο υπἀονβίδηα ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ 
ευαπφείΐωπι Ολτἐ ((Ἰν]}), οὐ ὑπὸ γαῖ {π4ὺ 7650.5 
ἷἴ6 ἰι6 Ομ γίδὲ (ΗΠ αὐδον, 1λοἸκ6), οΥ ϑεολογοῦμενον 
τὸν χριστὸν (ἸἸΒΘΟΡΒΥ]Δο.), θα τὸ δὰ Ὀοί(οΥ ἀὉ- 
ἀογβίαπα τὰ Βοηροὶ (ἀ6 »ναίγε εἰ Πίϊο) τ 6 {860- 
Ἰοχουπιθῆδοῦ οὗἩ ἰδ Εαίμοῦ δηὰ ἴμ6 ὅοῃ Ὀ651468 
[πὺ ζιαπάδιχοπίδ! {γι ( ἰϑέοτγά 1661), 85 ἱπαϊ- 
οδίοὰ ἰπ {π6 ρῥγοοθάϊηρ Υ6γ868.--ὥν ὑμῖν 
ἀφβουῖθοθ ἔχειν 88 ἃ ροββϑϑϑίοῃ ἱμαΐ [45 (0 Ὀθ 
Κορί. Τὸ ρῥγοροϑιζίου πιιϑί ῬΥΘΒΟΥΥΘ ἰ(8 ῬΓΟΡΘΟΥ 
ταθϑδηΐης; ἰπαὺ τ Βῖο ἢ Β88 Ὀ668 Ποδγὰ τουδί “ Ὀθ 
ἴῃ ἀπ οἰ; τὶ Βῖη 85 βοπιοίίης [πα ἀοίθγτ ἢ 08 
89 118 (Νοαπάθν). Τἷβ πχθδπίηρ ἰ8 8180 υτροᾶ 
ὉΥ 86 Ρδγ81101] ρᾶβϑαρὸ 90. χν. 1-10, σβογο 
μένειν ΔΡΌΘΑΥΒ 88 8 ἴδυουγῖθ Οχργθβϑίο οὗἁ ΟΌΥΣ 
Ἰοτά. [ἢ [89 βοηίθῃδο ἱπιπιο Ἰ 1. }Ὁ ΓΟ] οὶ ηρ ἰΐ 
5 ἰηάἀοοα ἱπηροβϑβί]6 ἰο γοηᾶθν ἐν, το. Τὴ 88πλ0 
Βο]45 χοοά Βογθὺ.0 Ηθποοῦ ΤΘοργ]Δοῖ᾽ 5 παρὰ ἀπὰ 
Γυ Βοτ᾽ 8 τοὶλ τὸ ζ.1589ϑθ. Τὸ ἰγυϊ δηὰ ἀοοίτ! 6 
88 δῃποιπηοοά ὈΥ (μ6 ΑΡοϑΒίϊ95 “18 γϑδὶὶν ἰο ἀ108}} 
ἐπ ἰλεπι, 85. 8. ἰὴ, ῬΟΥΤΟΙ ἰῃ ὑμοῖγ πμοαγίβ᾽ (0 }.8- 
ἰοτά 661), δαὰ ἱΐ {πδὶ ἰα]κθ8 ρ]δοθ, ἐὰν ἐν ὑμῖν 
μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε, 
1 ἴ΄ἰῺ γου--- οι ρ Βα 6 4}}γ ρ᾽ δορά ἤτεί---ο  ἄθ8 

τμαὶ τυ δίο γὸ ανο μοατᾶ ἔγσγουι ἴμ9 Ὀθρίςη- 
Ὠΐηκ, γ78 8180 5818}} δὶ ᾶθ ἰπ 86 δου; δᾶ 
ἱῃ ἴ89 Ἐδιδθτ.---Βοηχοὶ γγ06}} ΟΌΒΟΓΡΥΘΒ: καὶ: 
υἱοίεῖπι. Ὀιϑιοναϊοοῖς ἰ8 ὑπὸ ταϑτὶς: “2080 ἀθ- 
ποίθ68 ὈΥ ἰμὸ ροβιΐοη οὗἁ καὶ Ὀοΐογο ὑμεῖς ἴῃ 6 Ἀτο- 
ταϊβοὰ οοπϑοαυθηοθ ψϊοἢ τ} δοσσοβροηα ψἱᾺ 
186 ἰη 1ἰσαίοα ἀφδιϊηαιζοι 8116 δὺ [10 38 π|6 {ϊπ|6 
ἴιὸ πλαῖκθ8 Ῥγοιιϊποηῦ ἴπ6 πο ἰατη οοπίδϊηθα ἰῃ 
(86 ᾿πΒου και α] ομδηζο οὗ ἐν ὑμῖν μείνῃ αῃὰ ὑμεὶς 
ἰὲν τῷ υἱῷ μενεῖτε.᾽" ἸὯμὸ τϑοΐργοοαὶ οἴἶδοοὶ οὗ (μ6 
ον ΑἸ Ναὶ ἱπ γοῦ δηὰ οὗ μὸ Ομαγοὶ δΔοϊάϊην 
ἄηῃ ΟΠ γτίδὲ ἀσθϑ ποὺ γοΐου ἰο 86 οτἱσὶῃ οἵ ἰὸ τοὶδ- 
ἄΐοη οὗὁἩ ἐῃ9 Οδυτγοῖ δηὰ οὗ μοῦ σοπάμποϊ, Ὀαὰΐ ΟΟΪΥ 
ἐϑ 86 ἔασιν ἀογοϊορπιοηί οὗἉ {1.0 β8πι6. Βιιΐ [0 
ἸΘσργοβδίοη δηά 118 ογάϑν ἰηξπιχαίθ ὑπαὶ ὑμ6 ποτὰ 
τδυϑὶ ἄγδὶ Ὀ6 Ὀτουρδῖ, ργοδοιμοὰ δηὰ οχρίδἰηϑα, 
'δηὰ (Βθὴ Ὅο Βοατά, γοσοϊγοὰ δηά Κορί, δπὰ ἐμαὶ 
ὧλς σλυϑὶ ανο ἔουαπα ἴα ἱπαϊνι ἀπ141] Ομ τ ϑιδη 8 δῃ 
ιοἱοπιοδὶ ἰὰ ψΐοῖ 10 18 νἱ 8 }}} οἰἶδοϊοηί, θυθῃ 88 ἰΐ 
ἷκ 97ἃ]} οὗ 11ἴ6, ἰὰ ΟΥΘΡ ἰοὸ ΘΔ ΌΪ6 ὑδ δ ἰο Δ Υ9 
(ἔχειν) διὰ ἰο 1ῖν9 ἴῃ Ομ τἶϑί 88 (μὲν οἰθϑιῃθαὶ. ἐν 
τῷ υἱῷ δεἰδῃ 8 πδίαγα! Υ Ὀοέοτο καὶ τῷ πατρὶ Ὀθοδυ86 
ἐπα ὅοιυ ἰα μΠ6 Μοάϊμίον οἵ (δ 116-61} 0 881}. 
Ποσο ΤἈΘΟΡΆγ οὶ 8 οχροβίἰΐοη, Ὀα86 ἃ οἡ πο. 
χΥΪὶ, 2. 21 : κοινωνοὶ αὑτοῦ ἐσεσε, 5068 ΒΑΓΑῚΥ ἴδΥ 
οαουσίι. Το Ἰιΐο οὗ Ὀο᾽ θυ τβ πσδὺ σΤΘΘ]Υ δηά 
Θ59θ μι }}Υ Ὀ6 τοοίοά ἴα αοὐ, ἀοτῖνο πουνβῃτηθηΐ, 
ἔτονγ διὰ υδίυγθ (9 σοιμρ]θίθη 88 ἔγοια Ηΐπι. 
Ἑαϊὶ μα58 Ὡοΐ οἷ Υ Ὀγουρῆί πο ὺγ8 δηα ἰη 6] } Ζοη 66 
δυᾶ ὈθοοΙη9 δοηυδίηἰοα ψι{}Δ αοα, Ὀὰὲ μα8 οπιοτοὰ 
ἰπίο ρογβομδὶ πιο σοῦγϑο τὶν ΗἾὰ ἀπ σαΓΓΙ 68 
ΔΟΥ ἴγοιῃ Πὶπὶ 186 δοβραγαὶθ σίζιϑ, θεηϑῦίβ δπὰ 
Ῥονοτθ. Τμο ροϑβοδϑίοη οἵ (8 118 18 ποί Ἰοΐν ἰο 
ἐμ αἰδβίδῃὶ ψαίαγο, ΔΙ ουχὰ [86 11{9 18 Δ δἰ ΓῺ 8] 
Ἀλϊξο, αν (6 οὈ͵οοὶ οὗὁἨ Ομ νιβιδ ΔορῸ ἴῃ γοβροοῖ 

᾿αΥ̓ ἰϊα Ρογίδοιϊου δῃὰ δὶ {1} β8πι6 {ΐτὴ9 Βοτηοϑί μη ρ 
Φτοβοηΐ διά ἐμ οὐ͵)θοὶ οὗἨὨ Ῥγϑβθηΐ ὀχρογίθησα; (0 

ἔτω. 

Βοδίἀδ5 ἐο ῥτίποῖρϑὶ ρδδϑδρθ πο. χγυ. 1 δαᾳ. ἰδὸ 
Το  οννίηρ ΡΙδοθθ ΔΘ ΥΟΣῪ ΒΒ πη δ πο. γτἱ. δ6: 
ΧΥ͂Ϊ;, 28: 64]. 11. 20; 1 ον. 1ὲϊ. 16; Βρδ. 11}. 17. 
Ηθηοθ (896 ονδροσδαίλης δπὰ αἰ υἱὶηρ τίν οἵ ατο- 
ιὰκ8 (““οοπ͵μηοίϊδδιπιὶ Ραίτὶ εὐ ίέΐο ογίδὲδ, διμηκιο 
ἐοτηι 7αυογε οἰ απιοίξία ὕγμεπιῖπ᾽᾽) βοῦν {“εἰδὲ 
οογἢ, ποδὶ ραίεγε οπιπέπε ἤἄαπο ζεἰϊοὶ υῶοα 
σεγαα᾽)) δηῃὰ Οἱ ΒΕΓ5Β, 85 Ὑ70}} 8 (8.6 βοβοϊδϑίίο, οἵ- 
ἱβοάοχ νἱϑνϑ οὗ ϑομπιῖαὰ (“φτγαίίοσα βἰὶ εἰ Ῥαϊγὶ 
ἱπλαδίιαίϊο᾽) ἀπὰ 4. βηρο {““ὠπὶο συπε δο τὴν εῖρα, 
οοπεπιπῖο σπιὶ ἐο 7απὶ ἱπολοαία, οοπιπμιπιςαίο, ΡῈ 
φιαπι οπιῆξς γεγπὶ αἀἰοϊπὶ ἀοίεα λοπιπὶ ἐπ μδιπι ϑαποίμα 
εἰ δεαίωπι σοπίϊπσπ ᾽), ἃΤ6 ᾿μδὶ χη βοβπὶ ἰ0 Ὀχίῃξ 
ουαὐἱ (89 ταὶπὰ δηά {μ6 ἱμουχὲϑ οὗ Φοδπ ἰπ ἐδεὶν 
᾿ἰνὶ πα ἔα] 655. 

γεκ. 20. Απᾶ τδὨΐα ἰ5 186 ὑζοσηΐδθ ἢ 
ἘΠῸῚ ΔΙῸ Ῥσζσοιυιὶβϑοᾶ 5, ἴ86 1 διἰθνγῃδὶ.--- 
Αὕτη ἐστίν Βῃουαϊὰ Ὀ6 οχρΙδϊηθαὰ ΒΟΓΘ 85 ἴῃ οἷ. 1. 
28. ν. 1]. 11 ὙἤοΓα ἰδ 88π|0 ὙΟΓΔ8 ΟΟΟῸΣ ἰῃ (80 
Βδ 10 ΡοΟΒι(οη ΟΥ Δ8 ἴῃ οἢ. 1. ὃ: καὶ ἔστιν αὕτη; 
(ἰἸ γούδγθηοο ἰβ ἴὸ 86 νογὰβ τ λοὶ 70]10ν--- τὴν 
ζωὴν τὴν αἰώνιον. 6 Βυδϑίδμοθ οσ οὐ͵θοὶ οἵ 
ἐπαγγελία 8 αυδι]δοὰ ποῦ ΟΥ̓ 8 Θα Ὀ5ίδηῖγο, 
γ 110 (86 Βυθβίδποο οὗ οὈ͵οοί οὗ ἀγγελία οτ ἐντολῇ 
ΟΓ μαρτυρία οἵ παῤῥησία ἴῃ 6 ΟΥΒΟΥ ῥΘβ55γε8 13 
ἰπαϊοαιοα ὈΥ ἃ οἶδυϑθ οοπηθοίθα ὙΠ ὅτι ΟἹ ἕνα 
ἀοοοταϊηρ ἰο (6 σοηἰοχὶ. [Ιπϑιοδὰ οὗ ἰμ6 Αοου- 
δαϊϊνο (ζωὴν), (6 Νοπιϊπδξῖγο (ζω) οὐδ ἰο δ 78 
Ὀθ6η 1 Δρροβι(ίου ψὶ{} ἐπαγγελία, Ὀὰὲ 11 νγγ88 Ὀο ἢ 
αἰἰγδοίθα 85 δρροϑβϑιϊου ἰο 8:6 τοϊδιλνθ οἰδυ8θ ὃν 
αὐτὸς ἐπηγγείλατο ἡμῖν ἀηποχοὰ ἴῃ (ἢ. δ8πι0 6880 
887ν. 90 ἩΠΘΓ, Ρ. δὅ02 Βαᾷ. ἸΤογοίογο πάπεγε 
ἐπ Πἰίο εἰ ραίτε 18 ποὶ {86 ἐπαγγελία δηὰ καὶ ζωὴ 
ἡ αἰώνιος ποῖ ἃ Ῥυτο δΔρροβί(ΐοη, 80 {πὲ μ6 ΔΙ 
ἰϊθο 1} 15 ἀοβουὶ θα ἃ5 οἰθσηδὶ [16 (βΑχ κε, ΒΕδ- 
858), ὈυΓ “(8 1ΠΠΠ0 οἰθσθαὶ 15 (11:0 Ῥτοτηἶβο᾽" (50 
Ἠυίΐδεν δπὰ τοϑὶ σοϊηπηθηίδίοσϑ). ἘὯΠῸ ἐπαγγελία 
8 »γοπιϊίδδῖο, ΘΟὨΘΘαΌΘΠΓΥ ποὶ γέξ Ὠγοπιΐδδα ᾿ 
δηχο, Εϑ3ι18), 88 ἢ 10 ὙἭΟΤΘ ἐγὰθ ΘΟΒΙΓΔΓΡΥ (0 ἰδ 
ξοηΐυβ δη ὑβᾶρο οὗἩ ατοοῖ ἴο δα ὰ ὃν---ἐπηγγείλατο. 
Αὐτὺς ἀοδίχηδίοβ Ηΐπὶ ““ το 18 [89 σδαῖγο οὗὨ ἰδ] 
ὙὙ8016 δϑοϊοη᾽᾿" [Ηυ86γ), (μα. 8 ΟὨγὶδὲ, διὰ 
ΘΙ ΒΟ ἰμὸ Ἐμοῦ (ΗΠ πἰ. 8), ΟΣ (6 Εδίμοῦ 
ἱπτουκ [86 βου (ϑοοϊμι5). [δαὶ ἡ ζωὴ ἡ αἰώνιος, 
85 (90 δυδίδποθ δηὰ οὐ͵οοὶ οὗ (6 ἐπαγγελία οἵ 
186 δοη, 15 ποὶ νἱονγθα 48 8 αἰτξ σγϑυιοῖθ ἔσοπι δηὰ 
Βα ϑοασθηὺ ἰο ἐμ18 ῬχΤομἶβο, να 88 Ῥγδϑθηὶ δὰ 
θΘχρογίθηοορά, δοαυΐγοα ἀπὰ δη)ογϑα ἡ ΒΟΥ ῦ (80 
ῬΓΘ-υθαυϊδβίίθ οὐ (9 ὈΓοΟΙαΪδθ 18 σοιρ] ϊοὰ τ 1, 
ΠΑΤΔΘΙΥ {1|ὸ Δοϊαάϊης οὗ ἰδ ποτὰ ἴῃ γοι. ἮἌΒΕΓΘ 
8 Ῥτοπιΐδβο ἈΡΡ]168, 1ὺ 18 ἔογι νὴ ΤΠ] 1.- 
8617, Τμογοΐογο ἰὑ 18 ποί βαϊά ἐμαὶ τὸ βιου]ὰ δο- 
ααίγοὶμο 1176 οἴθγ 8], Ὀὰὶ ὑμπδι δὖ τ ἴσο (ἢ 18 Ρτοτα 80 
5 δἰ πηδα 18 ΒΙΤΩΡΙΥ͂ τιϑηἰουοα δὰ οοπηροίαδὰ ὉΥ̓ 
αἰϊχαδοιίοη πὶ ἐπηγγείλατο. ---- αὶ Δοσογάϊη Ἷ 888 
αγο 1:8 ΟΥ̓ ΠΑΡΥ [ὉΥ06 88 οΘορυΐα, δοπηθοίίης ἐιῖ8 
βοηίοῃμοθ ἢ ὑἢ 9 Οὴη6 ργϑοθάϊηρ, δα άϊηρ δηὰ οσ- 
Ῥἱαἰπίης βοιηοι ἷης ἐπ ρ}16, Ὀαΐ ποὶ γαῖ ραγίου- 
ΔΓ πιρηξϊοηθα πὰ 86 Ρτοσοάϊηρ βϑηίθηςθ; ἰδ 
ΓΟίΌΓΘΠ6Θ 18 0 Βοπιοί πη αἰ ΓΘΟΙΥ σοπποοίθα πίει 
δυϊάϊης ἴῃ αοἀ; καὶ ἐπογ ογΘ τασδὶ τοὶ ὃθ ἰδοη 
αἰτιολογικῶς (ΟΘου πλ6 19) ΟΥ̓ 88 ἀθβὶηδίϊ πε 186 
Ταντίμον σοηϑοαῦθησθ οὗ μοϊάϊηρς ἴΔϑι μα Ου8ρεὶ 
(οι). ὈὈ βιογάϊοοκ δι ΚΙΉΡΙΥ οὈβοσυοδ: 
“ ΤῺὴ6 Ῥγοβοῃΐ σα! ν οὗ δἰθγηδ) 116 1π Ὀ6] ΟΥ̓ Γ3 
15 ΠΟ ΟΓΘ 8ΠΏ0}16ἃ ὈΥ [86 ἔλοὶ ἐμαὶ 1 15 ποί γοὶ 
Ῥογίοοίοα ἰῃ ἰλθπὶ ἔμδη {πὶ ᾿πγογθ οὶ οοπιϊπυρὰ 
τον, ἃ ΒΟΙΥ δυὰ ἔγυϊεζα] ἀουθ]οριλθπὶ, δπὰ ἰδ6 
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βηα] σἰοτίουϑ ρογίδοϊ ου τὸ ὀχοϊυδοᾶ ὉΥ 1(8 ΓΘ8] 
Ῥοδβϑβδί ἢ." ι 

Οοποίμδίοη, εοἱίἦ τερεαϊεα ισαγηΐπσε απα ἐτλογία- 
ὅονπε τυ. 206-28. 
Υεε. 26.ΎἩ. ἘἜΒοδο πίη 1 μανθ υυσὶτῖθ 

ππῖο γοῦ οοποδσέπᾳ ἴοδ0 πο ἄἅδθοοὶνθ 
γοῦ.---στο ταῦτα οοπηθοίθα νη] ἔγραψα Τοῖο ΓΒ 
δος ἰο ἰπ6 ργϑοθάϊηρφς ὑυϑγβθβ, δῃά ἰΐὸ οδ͵ϑοὶ 
κερὶ τῶν πλανώντων ὑμᾶς Ῥοΐπίβ δος 88 [ΔΓ 88 0υ. 
18. Το πλανῶντες ὑμᾶς ἃτὸ {86 δηι σα τ βί8, δηα 
ἀδηοὶο58 ἰμαὺ (ΠΟΥ 8.6 ἀδῆρθγουβ }ὲγ δέ, ΤῈ 8} δῃηὰ 
ποῖ ΟἿ υηϑυσοοβΒΊ. }}}ῦ1,Ε ἀλη ΟΥΟΌΒ, 88 15 ουϊἀθπὶ 
ἔγοαι γ. 19. [1ἰ 18 ἀουδιέι] ν Βοίδον 1.6 Σου θη 66 
ἰον. 19 πδσυϑδῃΐβ {πὸ ἱπίογθηοο οὐἤἨ μοὶ δοίυ δὶ) 
ΒΏ606688 ἰῃ (6 6886 οὗὁἩ (Πο86 θοπῃλ ἴμ6 ΑΡΟΒ119 18 
διἀγοββίηρς. ΤῈ ἀθοοίγοσβ ὑπο βοῖγοδ ἢδὰ 86- 
οεάοὰ ; (παἰ 15 411 νγὸ σδὴ σαίδον ἴγοπι γυ. 19, δπὰ 
(88. {ΠῸΥ ἯΤΟ δηχίουβιο ἀοοοῖνθ ΟἾΔΘΥΒ ͵16 ᾿ΘΆΓΉ 
ἴγοιη μ18 σογβο, Ὀυΐ ποιμιίηρ 18 βαϊὰ οὗ ἐδμοὶσν 
Βανί πη ὈΘ6Ὼ Βυ 6685] ἰῃ (μοῖν θη ἀθαυοῦγ.---Δῖ.1. 
Τμΐ8 ἰ8. 4180 ἰηΠπηδιοα ὈγΥ (6 Ασουδβαίϊνο ὑμᾶς δπὰ 
2 70ο. 8; Μαείίῃ. χχὶν. ὅ, 11, 24. [Τηῖ8 ἰ8 
ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ 8 Β᾽ πραϊδν Θοποϊυβίοῃ, ἕο ὑμᾶς ᾿ηαϊοαίο8 
(μδὲ {πογ, (Π0 τοδάϑθγβ οὔ {86 Ερίβι16, ἐμ ΟΒΌΓΟΝ, 
8γε (9 οὐ͵οοί Οὔ16 ἀθοοίγοτ Β θη ἀοαγοι 8.---Μ.], 
Τὸ νοτὰ {86} ἀδποίθβ δὴ δοί, ἃ οοῃ ϊηυΐη 86- 
εἰν γ, δα ἐμ οΥοου το (ἢ 8 8 “δίμάϊξωπι, οοπα- 
ἔω8,, ““φοἄάμοετε οοπαπίδιι8᾽" (Βεοηχοὶ, Ηυ 6 }). 
ἴμω Αρραγαί. Ογιῖο. γ. 36, ποὶθ 27.---Μ.1. Ηφθῃοο 

6 γοϊογαίθα Ὄχβογίδιίοη ἰο δα] 1ν. ' 
γεε. 27. Απὰἃ γοιυ---ἰμὸ οἱπὶπλθηῖ νυ ο ἢ 

γ9 τϑοϑὶνϑᾶ ἔσοιι Ἐπ, δοἱᾶθί ἐπ γοῦ, 
δηἃ γ9 Βανϑ πο Ὡθθἃ δεῖ ΒΥ ΟΠ96 ἴθδοι 
γου.--Τουχιι, ΟΧρτοϑϑίοη δηὰ οοπβίσυοίϊοη, 85 
ἴῃ συν. 20, 21: καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα---φυλάττετεςξε 
μένει ἐν ὑμῖν. Ετοια ὑμᾶς, γ. 20, (ἢ ΑΡοΒί]6 ἰδ]κ68 
καὶ ὑμεῖς, Δη ἃ οσοηἰγαβίϊηρ ἰδοτα τ ἢ οἱ πλανῶντες, 
Ῥίδοεβ βδαϊὰ νογὰβ δι ρ δίϊοα!] ἴῃ δηϊθροβιιΐ οι, 
ἴον (6 Υ τγου]ὰ 6 ἰοο ΒίγοηΥ θα ρΒδαίζοα 1 τ 
ἭΟΓΘ (0 σοπηῃθοὺὶ {μθαλ ὙΠ} ἐδ χτοϊαίϊνο οἾδι150. 
εἴ. νυν. 24, Τὸ γρίσμα Ἀ6ΓΟ, 88 χρίσμα, Υ. 20, 8 ἴῃ 
86 Ασσουβαίϊνο, Ὀυΐὺ τηυ8ὺ ποί Ὀ6 σοππηοοϊοα π 11} 
(86 ταϊδίϊγο οἰδιιβο, εν ἐγ α)εοίίοπεηι. 86 Ατιϊοῖα 
ἀεποίοβ πλδὶ 156 Κπον δηὰ ψβαὺ δΔ5 δἰγοδαν 
θεθη τϑοἰοπθ4. ᾿Ελάβετε αἰδιϊπο οι! Υ ππαυῖκβ ἐμ οὶσν 
Τοσορίίου δηά ροϊῃίβ ἴο ἃ χζγδαίον οὈ] ραιίοη [μ Δ 
86 ργονΐουβ γοΐεγθησο ἰ0 ροϑβοβϑίου (ἔχετε, Υ. 20). 
Το εἰ 18. πού νι ιτμουΐ 18 ἰα68ὶς δὰ του, ᾿ΘΧΘ, 
Ὁπάον ἐμ6 ἱπιρβ6 οὗὨἨ ρτγαϊυἀθ. ᾿Απ’ αὐτοῦ οἵ 
οουγβθ ἀεβίρπηδίοθ Ηἰπὶ γουπηὰ ψ βοτὰ {86 ΑροΟΒι]6᾽ 8 
{που τουοῖνο 88 τουπὰ ἐμοῖν οοπίγο, [ἢ 6 Β8Π|6 
ὙΠῸ ἰ8 ἀοβοσὶ θὰ ἴῃ ἀπὸ τοῦ ἁγίου, ΟἸὨ γἰδί, γν. 2ῦ. 
ΤῊΪ5 ΤΟ Υδ6 ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἰπαὶ τοῦ ἁγίου, ν. 20, τοἸαίε8 ὑο 
ΟΜ τίδι (ΗΠ α186γ). ὙΥ̓Β116 (μ6 Ἐυΐατο ντὰ8 υϑοὰ ἴῃ 
Υ. 94 (μενεῖτε), γὸ δγθ Βογο (80 Ῥγεβοηί (μένει) 
ἴῃ Ὅγάοσ ἰ0 ἜΧρυθθ8 {86 ΑΡοβί]θ᾽ 8 οϑγίδϊ ῃ 888ὺ- 
σϑηος (ἢ {Π6Γ} ἀπά ἰο Θχ!ιοῦὶ δὶ 86 8816 {1π|0 ἴ0 
ἴδαὺ το Β6 4065 οχροοί. Βρηχοὶ (“" Παδοεί Ἀΐς 
ἐπαϊκαίΐσια ρεγφώαπι δμδίϊΐεπι αὐλοτίαίίοπεπι (οοη6- 
γεπάαπηι αἀ 2. Τίπι. 11]. 14) φμα βάεἰεδ, α ἀεοεορίαίοτίδιιδ 
δοἰμεί(αίοε, ((α ἐδ τεεροπάδτε {αεἰΐ : ἀποιϊο ἰπ πΟῸΪ8 
ἸΩδΔῃοῖ: ΠΟῚ δβοίλιβ ἀοοίογο: 1116. ΠΟΒ σϑγιπὶ ἀο0- 
σοὺ: ἴῃ εδ ἀοοίγίπα ρῬοσιαδηθοίπιαβ. ὙΙ46 σώαπὶ 
απιαπα εἰΐ ἰγαπδί(ο αὖ ἀαο δεγπιοοϊπαίίοπα αὐ δέγπιο- 
πέτα ἀἰτεοίαπι υόγσι δεσιεπίξ " Δ δμοἱ ἴῃ ΤΟΡῚΒ: ΙΠΔ}6- 
Ὀὲε8 ἴῃ ΠΙΟ᾽ εογτοία(α).---- Καὶ, ἀπ Ὀθοδιι89 {86 
Ἠοἱγ ϑρίτιι 18 δηὰ αὐϊάείλ ἐπ ψοι (ΒΘΏρΕὶ : οἵ ἑά60), 
οὐ χρείαν ἔχετε, γ808 ἈΑΥ͂Θ ΠΟ πΠθ00ἃ ΨΒΔΊΘΥΟΣ ; {88 
5 Ὀγουχεῖ ουἱ ἤθ τα (μ6 αὐτάρκεια ϑεοδιδάκτων, διὰ 
Ἧ ἴδΥΘ ΒΟΥΘ 8 ΠΟῪ ρΡαγίΐου δΡ, τ ΒΟΝ 88 ποῖ 

ΟΧρΡγοββοὰ ἴῃ συ. 206. Τ|ιὰ σοηῃδίσυοίΐοη τὶ ἵνα 
ΟΟσΓΒ αἷβο πο. 1ἰ. 26; χνὶ. 80 .----Τοῦ διδάσκειν, 
ἩδοὉ. γν. 12. Τδθ Ιηδηϊίῖνο οἷν, Μαιί. 11]. 14; 
χῖν. θ: 1 Τ688. ἱ. 8: ἱἰν. 9, Τηΐδ ἰοδομίηρ ἰδ 
ἰδ κοῦ ΠΟΘ ποὺ 88 8 βἰηρὶο σοηϑοαῦοποο, Ὀυΐ 88 
186 ὁπά δηὰἃ αἷτῃ θοόδυδο οὗ {86 οοπάϊιίοη οὗ (9 
ῬΟΓΒΟῺΒ ἴο 6 ἰδυρῃὶ, 1ογὸ Ῥγοιρίϑβ ἰμογοίο, [ῸΓΡ 
Ἰογὸ ἀθθπ8 Ὁ 118 ἀαίν δηὰ μου β 868 1π6 Σ᾿ θη το ἢ 
ἰο ἰδδοῖ. Ηρθηοθ 86 τηϑδηΐηρς 18: “Ὑοιὺ ΔΓ6 ποῖ 
δὺ 411 ἴὰ ἰῃ6 δἰιαλίοη ἰμαὶ ΒΟ ὈΟΟΥ ΒΒου]ὰ ΟΣ 
οὐυρλὺ ἰο ἰοδο γοα᾿᾽ (Ὀἀϑίοτγἀϊ οοἸς αἴἴον Το δηὰ 
δραϊηβί Ἡυΐ μοῦ, πῆμοὸ ἰδ κοβ ἵνα ἴῃ 8 ποοκοηθὰ 
Β6η86 δηᾷ {ΠῚ Π ΚΒ ἐμδὶ 1ὲ 18. Β᾽ ΠῊΡΙῪ υἱβοα ἰο Ἰηἀϊ- 
οαΐθ (π6 ΟὈ͵66ι). Ηδποθ γγὙγὸὺ ΤΩΔῪ {Π1ῈΚ 6180 οὗ 
Αγροϑίο]ἶοδὶ ἱπβισαςίΐοη, ἔγαίθ 8} ϑποουσγαροηοπὶ 
δα (τ γοίργθησθ ἰὸ τις Υ. 21) ἔγὶο]Υ ἰ680}- 
ἴπζ, ῬοτΒαΡΒ (μαὶ οὗ (89 Αροβίϊθ δἰτηβοὶ ἢ (Βϑηχοὶ, 
ἀο οϊίο, υὕύοκΚο, Ὀ δίογαϊας κ). ΤΉ ΘΓΘ 18 πὸ οο- 
οδϑίοῃ Βογὸ ἰο (πίῃς οὗ πλανῶν; Βοὸ ϑϑαον, 8ρ6- 
ὯΘΓΡ, (τὺςξξεῖσ Βο δβϑβοσίβ 8 6 ΤΘΥ Θ᾽ (10}}, βαΠΔΟΓ, 
Θονϊδοῖ, Βοβθορ. Βυὶ ὙΠ} τοΐοσοησοο ἰὸ πάντα 
ν. 20 δῃὰ περὶ πάντων 6 τηυδὶ ποὶ χοβίγὶοἱ ἵνα 
διδάσκῃ ὑμᾶς ἴο ἱπϑιχαοίΐοη σοποογπίης 1.9 [α}56 
ἰοΔΟΒ6ΥΒ πο: Τάσκο 4068), αἰ πουχι {μδὶ ἰβ ἰη- 
οἰυάοὰ (Πυϊ67).-πῸᾺῸ 18 ἱπιρογίδηι ἰο ὍΘΑΡ ἰπ 
ταϊηὰ ἰδαἱ ἐμ 18 ῬΆΒδαα ἀ068 πο Ποϊ]ά ουἨξ {Π 1665 
ΘησΟυ ΤΑ βοΙηΘηΐ, ΟΥ ΚἸΙΥΘ ΒΟΡΡροτί ἴο ὑπὸ γαραγῖοθ 
ΟΥ̓ Τα μδίῖοθ, θθοδυδΒθ (μ6 ον ϑρ᾽ τὶ ϊ τοῦὶβ οὴ (89 
Ὀδδ18 οὗ {μ6 τοτὰ ρίγοη δῃηὰ σχϑοοϊγοα, δηὰ ἀοϑθϑ 
ποὺ δοτησαπῃϊοδίθ 8ηΥ ὑπ πεῖ, Ὀσὺ ΟὨΪΥ πραγ 
ἰο ὈΘΙ ΟΥ̓ ΣΤ Β ΟΙΘΑΤΟΡ ΡΟΓΘΟΡ(ΪΟηΒ δηὰ υἱοῖγ5 οἵ ἰδὶ 
Ὑὶσἢ (ΠΟΥ ΔΙΤΘΘΑΥ ΠΑΥΘ. 
Βυῖ 85 [896 οἰπίτθηϊ οὗ ΕΠὶτὰ ᾿ϑδοβοῖδ 

γοῦ ΟΟΒΟΘΣΆΪῺ 8411} [ΒἰΡ6, δ ἃ 15 ἔστι δ ἃ 
15. ποῖ 6, δι ἃ ε5 0 ΒαῖΒ ἴδαρδὶ χοῦ, δοὸ 
Δ ὈΙᾶθ᾽ 1 ἘΠῚ ΤΏ.---Αϑ γγὸ σοϑὰ τὸ αὐτοῦ χρίσμα 
δηὰ ποὶ τὸ αὑτὸ χρῖσμα, ἰὰ 18. ΟἸΪΥ͂ ὨΘΟΘΘΒΑΤῪ (0 
ΟΌΒΘΟΡΥΘ ἰμδὶ ΒοΠζοὶ (“ ἑώεηι δεπρεν, ποη αἰϊμα αἰφιιθ 
αἰΐωά, 5εἀ οἰδὲ οοπδίαπδ, εἰ ἰάεπι αρμαὶ δαποίοδ οπιηε8) 
ἤπα5 6 {86 Ὁ Δ ΚΘΔὈ]ΘΏΘ6Β5, δηὰ Ὁ ϑἐογάϊοο 
διηα οἴποτ (86 θη ν οὗ {86 ἢ γἴβπι, πὶ ἢ ὑπ- 
ΘΟΟΑΒΙ ΡΥ (ΘΔ 6.68 ὈΘ᾽ΘΥΘΥΒ δηα το ἢ ἰμ6Υ ἢαγθ 
τοοοϊγοὰ ἴτοπι Ηΐτπ, ὑμ6 ΟἸγῖβί; ΟἿ τϑδαϊηρ; 
Ὀγΐηρβ ουἱὐ {818 1ἀοη  γ ἀπ αἶϑο γοϊοτδίθβ 15 
οτἱκία : [8360 Αρραν. Οτί(. νυ. 27. ποίο 29, γῇ οτο 
860 οὗΒοῦ γοδάϊηρ ἷ'β δἀνοσδαίθα, δοσογάϊηρς ἰο 
1 ͵Ο ΚΟΥ ὁ {Π6 Β4Π16 Οἰἰτηοηϊ,᾽ ἱ. 6., (ἢ 9 
ἰάθηί οι] χρῖσμα, ὃ ἐλάβετε.---Μ.].-- ΤῊ δἰσυοίαγο 
ΟΥ̓ 8 Βοηίθῃσθ ὈΓΘΒΟΠ(Β ὈΘΟΌΪΡ αἰ ου] 65. 
᾿Αλλὰ ἰπίγοάποοθ 86 δη{} 688 μένετε ἐν αὑτῷ. 
ΒΘ, οὐ πὸ 086 Β8δηα, [9 Αροβίϊθ μδά δϑϑυγοὰ 
μοι ὑμαὺ ΠΥ ἈΔΥΘ ΠΟ πθϑά οἵ Ὀεοΐπρ' ἰδιιρηΐ ὉΥ͂ 
ΒΗΥ͂ 0π6, Ὀθόδυ80 {Π6Ὸ} ᾶγο (86 ϑρί τί: τοιηϊπάϊηρ 
{Βὸπὶ οὗ πὸ ποτὰβ οὔ {πὸ [ογὰ δηά Ἰοδάϊηρ {Πθῖὶ 
ἰπῖο δ]] ἔγαι, 6 ποῦν ἀθοΐδυθβ, οἢ 186 οἶον, δπὰ 
ΟΥ̓ ΔΥ οὗ ΔῃΠΠο8ἷ8, ὑμαῦὺ ὑπο Ὺ αν προὰ οἵ 
δοϊάϊης {Δ πα] τ Ἠΐπι. Ηδποο (ἢ6 νοσὰβ ἴῃ 
ῬΑΓΘὨ 6818 Ὀοοηρ ἰο [86 ἢγβί ὡς, ΔΙΙΒου ἢ {110 
Υἱνδοῖν [οΥ (86 ΑΡοβί] θ᾽ 8 ἀϊοι ἢ} τ αἰσἢ πΘΥΟΡ 
Τορθαίβ ψιΒουΐ ἱπαϊοδιΐῃρ ΒΟΙῚΘ πον ἤδδίιγο, πη 8 
οσοδβιοηθα νϑτίουβ τηοἀϊβοδίϊομα. ΤῈΘ οχῃοσία- 
ἰἴοι : μένετε ἐν ἀντῷ τοαπῖτοβ Βα 6] γ ἰοτνατὰ ἀπὰ 
βίοδ δβίηθθθ τὴ Οὐγίδί, 88 ἰδ ηχηΐθίδ ΚΑ Ὁ] 6 
ἔγοτῃ (86 οσοπίοχιὶ πὰ νυ. 28, ταβιλιβ ὀσχρ᾽αἰηΐης 
ἐν τῷ χρίσματι ΘΥΤΟΠΘΟΟΙΒΙΥ͂ (Π 5 οὗ (89 ἨΟΪΥ͂ 
βρῖγιῖ, δὰ Βδυμηραγίθη- τυβίιβ οὐ 186 ἀοοίτὶηθ 
οὗ 116 ϑρίγὶί, ν8}]10 ϑοιοίί θη βι σι κί σὴν οὉ- 
ΒΕΥοΒ: “Ἷἢη Οὐγίδίο, ψιόπι ζολαπηξε δοπιρεῦ ἐπ τιεηία 
λαδεί." Τὰ πιοῖϊνο ἴον δία ϊηρς τὶϊα ΟΠ τὶδὲ ἰ8: 
τὸ αὑτοῦ χρίσμα διδάσκει περὸ πάντων. Ἠφηοο ἰδ9 



ε 

ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΟΕΝΕΈΒΑΙ, ΟΕ 590ΗΝ. 

δοπίοχί 4180 σϑϑοιιτηθηβ ἰδ 6 νγ6}} δαϊμοπίϊ οδ θὰ 
αὑτοῦ [" δυϊ ον 68. οὐ Βιδαπο᾽ 5 ΟΤ ΒΟ ΐης, 
ΔΥΘ 81} (.1ὲ οὐμβὸῦ ΨΔΎῪ; {πΠ0γ βίδηἀ ἰδυ8: αὑτοῦ 
Ο. Βίη (2) δχαϊπδὶ αὐτὸ Α. Β. (ἢ 6. Κι.--Μ0}]; ἷἰ 
ἦβ ἰδ οἰπίπιοπΐ οὗἨ [6 ΗοΟΪΥ ἀδοδὶ ἔγοῃη Η τὰ 
[αὑτοῦ 1], Ονῖϑι, σῖϊ [ἐν 7] τότ {ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ἴ0 
Τοιηδὶη : δηὰ {118 οἰ πο πὲ 686 68 ἐπ 6πὶ ΘΟΠΟΟΓΏ- 
ἴπρς 81} ἐμΐηγθ, 88 τὸ τοδὰ νυ. 20: οἱδατε πάντα. 
Βιυϊΐ πού οπἷγ 86 οχίοηὶ οὗἉ ἐμαὶ σοποουπίηρ ὙΒΙΘΒ 

, (ΒΟΥ͂ δτὸ ἰδυρὰὶ οὗἩ ἱμὸ Ηοὶγ ϑριεῖν 18 186 πιοίΐγθ 
ἴον Ηἷ8 ἀχδογίδιίίοη ἰμπαὺ ΠΟΥ Βου)ὰ δοϊὰθ τ] ἢ 
Ηΐϊὰ. Τὸ δμίοῦ τιοίγϑ ἰ8 ἐπ6 ομδγδοίογ  βιϊο : 
καὶ ἀληθές ἐστιν. Τι6 χρίσμα 18 6110 ΔΌΒΟ]υἱ 6} Ὁ 
ἀληθὲς, ἱπιρΙ γἱπρ οὗ οουγθο ὑπαὶ ἐπὶ 4180 τυ ὶ οἰ ἰἰ 
ἰοθοβοδ, 8 ἰσγαο; ἰἢ6 ΗΟΙΥ ϑρίνγι 18. (16 ϑὅρισ! οὗ 
ἐγσυΐῃ (9ηο0. χὶν. 17), ἐμβογοίοσο Ηθ Ἰθδάθ ἃ γοῦ 
δδο ἰπίο 411 ἰσαὶῃ (πο. χΥϊ. 18). 80 Ὀδιον- 
ἀΐθοϊ; 4150 [ΐζοκο, 40 οίίο, ΒγάσΚηον, ΕΌγαγα. 
ΤΏΘΡΟ ἰδ πὸ βατοιπὰ ἴοτ' τοδί εἰ οὐΐηρ [86 ΓΘΙΘΓΘΏΟΘ 
ἴο ἐμαὶ σψιΐοῦ (6 χρίσμα ἰθ80}65, 88 ἀο Οδουϊηο- 
πἷυθ, ὙΠΕοΡμγὶδοῖ, [αΐμος, Νοδηάοσ, ΒΘββϑυ, 
Ἡυϊπδον. Το ἱπιρογίδποθ οὗ ἴμ6 ἰγθ Θββθῆσδθ 
δηὰ ϑυδείαηοο οὗἩ ἰδ6 χρίσμα οσδαδίουϑ {μ6 δα αϊ.- 

ἐΐομαὶ οἴαυβο τ ϊοῦ ἀθη 168 δΔ]}} 116: καὶ οὐκ ἐστὶν 
ἐηδμλΣ δηὰ 116 5 ποί, 18 ποὺ οχίδηί. Φοδὴ οὐἷ- 
ΘΕΠΥ ΒογΘ τοοαγτοὰ ἰ0 (89 ὑποιρμί ὀχργοββοὰ ἴῃ 

γ. 21: πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν, διὰ (Πδὶ 
ἐδογο ἰ8 πὸ 16 σβογο ἴα ϑρί δ ἰθασῆθθ. ΝΟ 
ἐμὸ Αροβίϊθ σϑβαπιθβ τὶ ἰΠ 6 ΓᾺ]16 ὕοστῃ καθὼς 
ἐδπδὶ νυν ϊοι 6 δὰ Ὀοσαῃ νι} ἀλλ᾽ ὡς, δηὰ τηογο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ὈῚ ΨὙΔ6Υ οὗ τοπιϊπαϊπρ ὑπ θη ὑπαὶ (6 Ηοὶγ 
Βρίτιι μαά ἰδυρθὺ {μ6πὶ ῸὉΓ ΒΟ116 (ἰτη6: καθὼς ἐδί- 
δαξεν ὑμᾶς. Τα Αοτὶδὺ δἴϊον (16 ρῬγοοθάϊηρ Ῥχο- 
δοῃΐ οὐριὶ ποὺ ἰο Οσσαβῖοῃ ΔΩΥ͂ Οἱ ΠΟΥ ; δπὰ 
ἐδ καὶ Ὀοίοτο καθὼς ᾿πδίοδὰ οΥ̓͂ (π6 ἀλλὰ Ὀοΐοτο 
ὡς ἰ5 το ἢν δοοουιπίθα ἔοσ ὈΥ μ6 οπὸ ἱπιιηθαϊΐ- 
Δίου ῥγοσραΐϊηρ ἰἴ: [16 Ββϑηίθῃησϑ, ὑΒ8 γΤοϑατηθά, 
δοπποοίβ τὶς (86 ἰοΒ. ΠΟΥ͂ οὗἁὨ ἴΠ6 σα ἢ οὗ τῃ 9 
Βρίτι δὰ Ηἰδ ἰθδοιίπρ; ΔΡΥΘΘΔΌΪ ἰο ψμῖο Ηθ 
[88 ἰδυχελ δπὰ ἰθβοῖοδ ὈοϊΐονοσθΌ Ηθῆσθ τὸ 
διυουϊὰ ποὶ ἀϊνίἀο ὑλ6 βοοοπὰ οἴδιιβθ οὔὐὔὨἩ (δ ὑ6Σ 80 
ἱπίο ὑπο Ῥασίϑ (στὰ Γυΐμορ, Οδϊνίη, Βδυτ- 
κατίοη- τυβίαβ, βδιάογ, Βυοκπογ, Βοαβον, Ηυ-. 

ἴδον, δῃὰ οἰ 6 Γ8), 80 {πὲ ἀλλ᾽ ὡς πὸ αὑτοῦ χρῖσμα 
διδάσκει ὑμᾶς ἴ6 (86 δγδὶ δηϊοοοαάθηΐ, δηα καὶ 
ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος ᾿ἰἰ8 οοῃδοαπθηὶί, 
διὰ διχαΐῃ καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς ἰΒ 16 δοοοπά 
δηϊθοοάθηϊ, ἀπὰ μένετε ἐν αὑτῷ 1.86 σΘοπβοᾳυθηί. 
Τηὸ οχρ᾽δηδιΐοη αἷνοα ὈΥ 08 18 Βαρρογίοα ὉΓΥ 
Οοουπιοπΐυ5, ΤΒΘΟΡ γἶδοῖ, 1ὕοϊτο, ἀθ οίίο, 
Νοδηάον, Ὀἰϑιοτάϊθοὶς, Εννα] ἃ δὰ οἴμοτβ, [Τ}ἷ8 
δΡΡΙῚΪθ 5 ΟὨἸΥ ὃ {μπ0 βισυοίυγο οὗὨ (16 Βθηΐθῃσθ, ποὶ 
(0 {πὸ οαχροβί(ίου οὗ 80 ρβδδβᾶχζο. ᾿λ8 ἰὸ ὑδθ 
ἔοττηοσ πὸ σδπποὶ Ὀπὶ ὑἶπὶς ἐμαὺ ἴΠ6 ὁη6 δ ορίοα 
7 Ἠπίδοῦ ἀπὰ ἐμ 6 ΤΙΔΩΥ δυϊβου 68 0 ἀῶτθο 
ἩΪΊῈ Ηἷπι, 18 ῬΥοίογδΌΪο ἴο ἐμαί οὗ Βγϑυηθ, πὰ ου 
{80 Γο] οΐης στουπᾶθ: 16ἰ, δ δϑδίρῃβ ἰὸ περὶ 
“άντων (8 ῬΓΟΡΟΣ Ῥοδί (ἴοι, ΤΥ ΒΘΡΘΒΒ ἱῃ [ἢ9 ΤΌΤΊΛΟΣ 
τὶ 8 ἢ0 τοϊδιΐοη ἩΝδίβοονοσ ἰ0 μενεῖτε λυ 
οὗ (Ὡ9 δοπμδβοαυθηῖ; 24, ἀλλὰ ἱπαϊοδίο5 (παι ἐ}16 
ΑΡοβι]9 8 δϑουΐ ἰο ἰπίσοάσοθ δὴ δηϊ θαἷβ ἰὸ 
οὗ χρείαν ἔχετε, ἃ ΒΡαΪ6ΠΟΘ ἰπ ἩΒΙΟΙ {δθ ἑθδοιίης 
οὔ ἐμ6 χρῖσμα ἷἰΒ ἰο Ὀὼ ἀορογίθοά 83 ϑχοιωρίϊης 
ποῖ ἤχου ἰπ6 ὩΘΟΘΒΒΙΥ οὗἨ δῃοίπορ δυτηδη 
ἐθβδόβον, δὰ 8, Ὀδσαυδο (ἢ 8 οδ.89 καὶ οὖκ ἔστι 
ψεῦδος κὐὰἀοὰ ἰο ἀληθές ἐστι φαῖδοβ 818 ὑπουρδῦ 
δῦοΥο ἰμ9 Θμδυδοίοὺ οὗ ἃ πι6γὸ ραγοείοὶϊσα)ὶ δηὰ 
δεοοπάδυυ οΟὈβογυδίΐοη, δῃὰ βϑίδϑιηρβ ἰΐ 85 ἰδ9 
Ἰοδαΐης ἰπβουρθί. Τθδθ δῇῦο (10 ρτοιπὰβ οἢ 
ἩΔΊΟΙ μυΐμοσ, Οδἰ τίη, Βαδυπιχαγίθι -Ονυδίυ, Κδῃ- 

ον, Βνγὔοκηον, Βεδβδοσ, Ηαἰδοσ, δὰ ΤΩΒΗΥ͂ ΙΩΟ0Γ6, 
ἄδοπι ἐξ ργοίογδθο ἰο ἀἰϊνἀθ (9 το] ἰηϊο ἱπὸ 
οἴδυβοθ, δηα ἰο ἔδῖκα καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι 
ψεῦδος 858 ἰ9 δοῃδοαυοπίὶ οΥ ἐμὸ ἤγβὲ οἶδα. 
“Βαϊ δβ (89 δποϊίΐηρ ἰθδοθθ8 γοῦ 41] (ἴῃ κε, 80 
1 18 ἰγὰ διὰ 15 πὸ 116,᾿ οἷο. (Ψὰ1}60).--- Μ.1. 

ΤὰᾺε εοποἰιδίοη οὗ ἰλε τολοίδ δξεεοίίοπ, γ. 28. 
γεκ. 28. Απἃ ποῦνν, ᾿ἐτὲ16 ΟΕ] ἄχθη, αἰ ᾶϑ 

υνὶτ [1π| ἐν] τα. 
Καὶ νῦν σοῃποοὶβ ὑμ9 ὀχβογίαιίοη, σορϑϑιθὰ σὴ 

δοσοπηίΐ οὗ ἰ(8 σγοδὶ ἐτωρογίδῃοθ δπὰ δ᾽ γοδὰν εσ- 
ῬΓΟββθα 88 ἃ ὮΟΡ6 δηἀ ἱπ δοηβάοθποο ν. 27, υἱ τὰ 
188 Ῥγϑοθαϊηρ γοῦβοθ. Καὶ νῦν ΟΟΟΌΓΒ ΥΟΤῪ οἴϊοη 
(πο. χνὶ!. δ; Ασἰβ ἰ1]. 17; ἴν. 29; νἱῖ. 84. χ δ: 
χχὶϊ. 16;.2 ΤΊ 688. ἰϊ. 6), οὐ καὶ νῦν ἐδοὺ (Αςίδ χἰϊ!. 
11; χσχ. 22, 26), οὐ νῦν οὖν (Αοἷδ χγΥϊ. 86; χχ]]ὶ, 
16), οὨ {80 Οἶ Βα Ββαπὰ ἀλλὰ νῦν (016 χχὶϊ. 86), 
νῦν δὲ (πο. Υἱΐ!. 40; ἰχ. 41; χν. 22, 24; χτϑ 
86), θυὶ ΑἸ τγαγ8 80 ἐμαὶ ουἱί οΥ̓͂ [π6 ΟΥ̓ χΊ ΠΑ}}Υ 56ῃ- 
(16ηἰ ἀοβογίρίοη οὗ ἐμ Ῥγϑβοηὶ ἴΠ6 τὸ μ48 βργιηξ 
ἃ οογίδὶ ἢ ἰορὶοδὶ βἱ χζηϊβοδησο ἰπ ΟΥ̓ΘΥ ἰο πιατᾷ 
[Π6 σοῃβθαιοηδοδ ΤΟΙΣ ἃ Ῥγοβοηΐ δἰἰυδιΐϊοι, ἰὸ 
ἀγα δὴ ᾿ἰηΐοσγοηοθ ΟΥ ΘΟποϊυ βίοι, 0 ΔΠΠΟΣ (ἢ 
ἰοδίαγοδ ἰηνοϊγοα ἴῃ ἃ ΖΊΎΘΩ 6486 ΟΥ ἰ0 ἀδηοίθ δὰ 
δῃ{1 {πο 104] τοϊαίίοπ (Ὀ 5ίοτα 60 Κ). Ηδποο Ρεὺ- 
Ἰὰ8 ΟΡῚΒ ἴῃ γοπάουὶπρ: ὁ ΕΥΘῺ ΔίΓΟΒΑΥ πον---ϑὲ 
ἴῃ ορροϑί(ἴΐοη ἰο ἐπ Ῥαδγίἴδη- τη ρθη ἀοοίτίδο, 
(δὶ υαπΐου ψί αοα οδπποῖ ἰδ κα ὑ͵δοθ δσοορί ἴῃ 
8 διυΐίατα Κἰπράοπι οὗὨ Ἰὶρεί." -- 6. δοδϑοῃδθὶθ 
δάἀάγοθα τεκνία ἴγοοθ {89 ΑΡροβίϊθ᾽᾿ Β δ σπ  βί 688 
ἔγοπι 8}} βουσὶν, δηα ᾿πίθη 8105 δἰ8 Ἔχῃοσίδιϊοα 
85 8. ῬΑίασΓΠΔΙ εἰρη, ΌὉΥ τοι παϊηρ ὑμοπὶ οὗὨ (ἰς 
ἴθ] ον οὗ ἰονθ 85 89 δοῃβοαῦοῃοσ οὗ δἷ8 
ἈΑροβίο)οδὶ ἀἰβοῆδαυρθ οὗ ἀυϊγ. “ερεϊο εἰ 
Ῥγαοορίὶ οὐπὶ δίαπάα αρρεϊαίίοηο, χα Ῥαίεγηιμη ἐτσα 
ἐο8 απιοτέπι ἀεοίαγεί᾽" (Ἐϑι1. 5). [ἐ 18. ἱποοποοῖνϑοὶθ 
ΒΟΥ ϑοοίπυδβ ΔΡΡῚΪ68 ἰ86 ἐν αὑτῷ ποί ἰο ΟἸ γτὶδὶ, 
Ῥυὶ ἰο εξ ρον Ολτγιδίωπι, αη ἃ μον βθτο ον οουϊὰ 
δ ἀροπ {μ18 ἀοοίτῖμθ. ΒΟ ΚΙΙ, το Οσρὶ δἰμϑ Υ. 
27 οὗ δοιάϊπρ ἰῃὰ (0 }6 οΘοπίοββδίοη ἐμαὶ Ψ6βὺ8 ἰ8 (86 
ΟΕ σίβι, ϑυρχζοϑίδ Ὦ6γ6 δία ΐπρς 1ῃ σὶ ΣΕ ΘΟΌΒΠ688.-- 
Νονν {0110 778 ἃ γοίβσθηοσθ ἰοὸ ἰδ πα στηθῃϊ. 

ΤΒαὶ 1 ΕΘ 581} Ὀ6 τρδυϊΐϑαϊθα γ᾽ ΏΔΥ 
βΒανθ οοπδᾶθηοθ δῃᾶὰ ποῖ ὈΘ βδμιδηιϑὰ 
δ ΤΑΥ ἴτοιι Ἐπ δ ΕΠὶ6 οοσαΐῃς---ϑἴποο ἐὰν 
δηὰ ποὶ ὅταν 16 ἰμὸ ἰγὰθ τοδάϊηρ, γὸ δδνα δοῖθ 
ποὶ 88 ἰπιϊτηδιΐοῃ οὐὗὨ (ἢ ἐέπιδ, ΟΥ [8 8 ΠΘΆΓΠ6683 οἵ 
(86 ἐΐπιο, δαὶ οὗἉ (δ6 τεαϊὲν οὗ (86 τιδηϊΓοδἰδίϊοι οἵ 
Ὠτίβυ (ΒυίΒον, Ὀὐβιογ 66). ΑἸΙΒουρΒ (86 
δδῖωθ τογὰ 18 δρρ ἰοὰ ἰο οὖν οτὰ᾽ 5 Δρρθασίηςξ ἰῷ 
ΒοβΆ, ἰὰ {μ6 ἔοτπι οὗ ἃ δογσυδηί (6. 111]. δ. 8. ἐφανε- 
ρΩθη), 581}}} 10 πιδῪ 6 ΔΡΡΙ δα νΐ ἢ θαυ) Ὀτορτ οὶ 
ἰο ἐλ ζυαΐατο ταδηϊοϑιδιΐου οὗ ΗΪ8 σΊΟΓΥ 85 ἴῃ Οοὶ. 
111. 4. ὙΤμαὶ π|ι}} ὍὈ6 τηϑδηϊοαίοὰ ὙΒ1Ο ἢ 88 γοί 1 
ἰάθη. ἸΤμὸ Αροβὶῖΐϊθ ΠΟῪ μῬ88568 ἰ0 {86 ἤχοί 
Ῥοσγϑοη ΡΊ ΓΔ]: παῤῥησίαν σχῶμεν. τ Θγθγ ὈΪδοοῖ 
αἰ ταβο]  ἀπάον 116 Ἰατγδ (σἂ. ἱ. 6 5α4ᾳ.; ἰϊ. 2 84.; 
11,16, 18 844.) δπὰἃ ῥσομιῖβοβ (Κι. 11}. 1 δᾳᾳ.: 21; 
ἷγ. 17; ν. 11. 20), ΔΡΡ] .80]9 ἴο 411 τί βουὶ Ὀεϊδᾷ 
8010 (ο ὁχοϊυάο Ηἰπι56}7 ἤγοτι {8:8 ὮΟρΡ6 ΒΕΤΘ ῥΓγθ- 
βοῃίοα (ἀ6 οι, Ὀἰδιογἰθο κ). Ηθπ6θ ἱΐ ἷ8 ποί 
ἤτοτα τηοάθβίυ (8. δοιιταϊὰ}), ποῦ Ὀθοδιδθ Βα που]ὲ 
ΒΟΥ 1088 17 ΔΏΥ ΤΟΙ ΘΓ οὗ δὶ ΟΒΤΟΝ ὙΓΘ 
[ΑἸἸἶπς ἀνὰ (βαπάογ). Παῤῥησία 156 Ἰἰ οτΑ 
{ρϑηΚΉΘΕΒ, ἔγθθ- ροκοηποδς (Αοἰβ ἵν. 18. 29. 81; 
χχυΐϊ. 26; χχυὶιὶ. 81; 1 Τ688. ἰϊ. 2) ἐμοὰ οοηβάοδί 
ΔΕΒΌΓΔΙΟΘΘ τϊ ἢ σοδρθοί ἴο 811 (86 {πγοδὶδ διὰ ἰϑγ- 
ΤΟΥΒ οὗἉ ἐδοὸ ἠυάριιοιί. Τηὸ Ψυϊκεαίο ἰγϑηδὶδίοθ 
βαμοία, ᾿ς Θὲ ῬΡοροΡν ,)γεμαΐσ (ττοϊ αἷο ἑἐ. ἐ. ἴτο66)» 
τευ σκοὶξ (υτειαϊολεὶξ ἰ, 6. ἔτ ΘΘῈ.688), ΜΒ δΙΘΟΣ 
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ἱξαόοσδῆοθ 8Β88 ἰυγπδὰ ἰπίο ἰογίαϊ ( ἐμά σ) δὰ 
λογία! οββ (γεμαάϊσ κεῖ). ΟὐΟΙΡΑΥΘ ΥἾπδΥ α8- 
ἰογα -(λεοίο. Βιδιίεν 1861, Νοβ. 1. 2; Φ{υἱηρ;, Βὲὸ- 
ἰὠελεε Ἡότίετδωμελ ὉΠ 8. Υ.--Α ϑιίσασδωτο οαϊ- 
ιἰοη οὗ 1687, ἰπηάοοα, Π85 δἰτεδαὰγν Κγομά σζεῖ, Ὀαὶ 
(6 οτίπδὶ ποτὰ 18 γοναϊσκεὶξ (ΝΌΣΗεΥς θα. 
1624), ξγενάϊσκενί (Ὑ ει οΥς οά. 1626), εἰα- 
ξεὶ (1680), δηὰ ἴῃ ἃ βοίβοι οὁἢ ὅπο. ἰΥ. 16--2] ἢθ 
δρθδῖκβ οὗ δοίάπεις (7τοίΖ) ἴπ ὑμ6 1Δδὲ ἀδυ. ΤῸ 
ατεοὶς βομοϊαδὶβ δοὰ 1 οχ σου ΒοΓ8 ὀχρϊδὶῃ 
(89 νογὰ Ὀψ ἄδεια, ἐξουσία, ἡ ἐπὶ τοῖς κακίστοις 
εὕτολμος ἀπολογίααυ. ΤῈ6 ΟΥ̓ ΠΒΑΥΎ δη  Π 688 18 
αἰσχύνεσθαε (Ῥτον. χὶλὶ. δ; ΡΆ]]. 1. 20) ἰο ὃ6 
δδβαπιοᾶ, ἰο Βϑιπηθ ΟὨΘΘΒΟΙΓΟΥ 766] 85]18π|6ἀ, 80 88 
ἰο ἀδρατί ἴγοια Ηϊτὰ 86 Ζυάρσρο. Τὴ ῥσοροβίϊίοη 
ἀπὸ ᾿ΒΟΣΘΙΌΣΘ 15 ποίε-εὑπὸ (βοοΐπυ8), πογξεξοογαπι 
ἐπίθες, Επι814), ποὺ οί ἱοφείμον (8. βομυηλά, 

ἀς6γ), Ὀυξεσξασαν ἔσο (Οαἰγίη, Βοσδ, 49 Ἦ εἰθ, 
Ὀυδιοτάϊοοῖκ, Ηαἰμογ); Ὀυὺ 1ὺ 18 ΠΘΟΘΕΒΑΥΥ͂ ἰο Γο- 
(δἰ 6 Ῥαβδδῖυθ᾽ δὰ ποὶ ἰδ ΜιάἋ]6, Ὀθοδῦθο τ7 
ἀο ποὺ τοιϊγο δῃὰ τἰμαγαν οὐγδοῖντοβ, Ὀὰὶ ΔΥῸ 
το)λθοίθα δηὰ ἀγίγθῃ νυ. Οἵ. Μαίίμ, χχυ. 4]. 
ἴς 18 ᾿παροβδὶ [9 (ὁ δρτὸθ ΠῚ Ἐγχδδίηυβ, ἮΒῸ 
ΒΆγΒ: “πὶ ἐΐωτε ποη ρμιάεας ποείτὶ."" ---ΠΠαρουσία 
ΟΟΘΌΤΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΕΤΘ ἴῃ Φ081᾿8 Ἡτιλ ρα, Ὀυϊ ΟἾἾΘΩ 
οἰδουογο (λέαιι. χχὶν. 8, 27, 87, 89; 1 ον. χυ. 
28: 1 Τ688. ἱϊ. 19 οἱθ.}, ΟΥ̓ βρομ 8 Μ 1 φανε- 
ρωθῇ, δὰ 65 φανερωθῇ δΒηΟΓΒ ἰο παῤῥησίαν ἔχειν 
80 παρουσία ΔΌΒΟΙΒ ἰ0 αἰσχύνεσθαι. ΑἸ] δῖα, ὁΘ0η- 
ποοίθα νὶΐϊ ἔνα, σοπδελί 68 ἃ τη οὔ το ἴοσ δρ αΐπρ 
πὶ Ηἰΐτα, ταὶ κίηρ ἐπ ἰ5ὸ ρα, ἴῃ {011 ΟΒΕῚΡ 
αὶϊ ΒΗ πὶ. 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΤΙ͂,. 

1. Το υππνϊ δἰ καῦΐϊο σϑίθγθῃοϑ 6 0 [0 ἐδ ἱτη- 
ταδηθηὺ ΤΥΎΪΩΪγ 186 ἑλεοϊοσίοαξ ἴῃ ἰδ δἰχοἰοδύ βΒθ}86 
οὗἰδο γογσὰ. Ασδοοσχαϊηρ ἰο ἰδιο ἄπδὶ οἶδαδθ οὗ Υ. 
22 δα νυ. 28 το Πδύθ ΒοΙῸ ἃ ΓΟίοΓΘΠΟΘ ἰ0 8 2αΐέγ- 
καὶ γεϊαίίοη νεῖ τοβροοῦ ἰο ἐδ β πη, δηὰ ἰο ἃ πἰέαὶ 
τείαίίοι τὶιὰ τοβροοὶ ἰο ὑπ Εδίμο οχἰ θἰΐηρ ΒΌΟΥΘ 
διὰ Ὀοίογο ὑμ9 του]ὰ τι ΐη (μ6 αοἀμεδά, 0 
80 15 ποὶ ΟὨΪΥ 8 ῬΡΟΟΙ ΟΥ Ὀσὶποὶρὶθ Ὀοίοτο Ηδρ 
Ὀοοδαιθ ΡΟΣΒΟΏΔ] ἱπ (ἢ 9 Ομ τῖδί, θὰ Ηὁ 15 ῬΟσβομ δὶ 
ἴῃ νἱσίυο οὗ [νὴ8 Βοΐηρ, [86 ὅοῃ οὗ [89 Εδίμοῦ 80 
ἷδΔ ἃ Ῥογβοῦ, ἰδθ βοῃ ΠΟ 88 ὑπ [τηδροὸ οὗ ἰδ 
ῬΔΙΝοΥ ἷ5 4180 6 Ῥοσβοῦῆ. Βυὶ Ηθο ὈθοδιηθΘ ἃ Η19- 
ἰοτῖς δ] Ῥογβου, ἃ Ῥογδοῦ ὈοΙΪοὨρίΩς ἰο 86 δ ΒΙΟΥΥ 
οὗ τηδη ἴῃ ἰπὸ ΟἸσὶϑὶ γὙὲοὸ ἀἰὰ δρρϑδᾶγ ἴῃ «6818. 
8ε6 ΕΧΚΟΚΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

2. Το Κπον]οᾶσο οὗ Οοα σὶϊοαῖ (16 Κπον- 
Ἰοὰρξο οἵ ΟἈτίεί 18 Ἰτροβϑὶ Ὁ16, Ὀδοδιι8ο (πὸ ἀποιῖο- 
ἰοάσε οἵ αοὰ 18 τη ροββὶ Ὁ]6 πνιϊδμουΐ Μεἐἰοιοδλὶρ νἰι} 
Θοά, νυἱιϊοῦ 8. 80] οἷν [89 γϑϑαὶὶ οὗ σοῃἤοϑϑίοι οὗ 
Φεβὰβ (6 ΟὨνἰδί. 

8. ΕΘ ]ΠΟτϑῖρ τ αοα 58 ποὲ {μ6 δοὶ οὗἁ τη ϑὴ 
θὰ {π9 δοί οὗ ἀοἄ ἰΒγουρὶ Οἰτῖϑι. [Ιὑ θορὶπδ ἱπ 
(δ πορὰ ποῖ 18 ρυοδομβοα δῃά μϑασγὰ, ΘΟ Ἰη168 
ἴῃ 1 οοιατηπἰ σα οη 5πὰ γϑοορίϊοη οὗ {86 ΟὨγ]8- 
τὴ, (μο Ηοὶγ ϑϑρί γὶΐ, δηὰ ἰΐ δομβὶϑίβ ἴῃ (ἢ 6 ὑγυία 
διὰ ἴῃ [6 ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ οὗ ἔδι( ἢ δηὰ σοηοββίοῃ. 
Το Ῥοτὰ οἵ ΟἸ γὶϑὶ δὰ {86 ϑρίσῖὶ σίνθη οὗ Ηΐαι 
Ιλυδὶ γδὶ δοῖηθ ἰ0 υ.8 δηἀ ἀο ΗΪ5 ποτὶς δὰ ἰὴ ὺ8 
δηά (ποθὴ τὸ 88}}1 Ὀ6 Δ0]9 ἰο δ0116 ψ ῖ ἢ Ηΐπ ἰῃ 
Υἱγίυο οἵ Ηἰξ ρονοσ. 

4. ΤΊιο αυοδίϊου ΠογΘ 18 8Ὧ8 ἴ0 Ἡΐπδαὶ οοπδίϊυἱο8 
86 ἀδγοποο Ὀοΐ θη ἐ886 ἰπ ἐοοϊοεῖα πιὰ 6886 ἀὯἐ 
ἐεοϊξεῖα. ΑΒΘ ΒΌΤΟΘΙΥ 885 {8.686 ἔγγο ΘΟΠ [Ἶ0}8 πιαδί 
δ8 ἀἰδι᾿ σι θὰ ἔγοτι δα οἢ ΟἾΝΘΓ, 8Β0ὸ δογίαϊῃ ἰὺ 18 
(δαί ἴῃ ρμοϊεῖ οὗἨ ἔδοὶ {μι Ὁ ἀο σοὔχὶβὲ ἀ]οη δι ἀθ 

680 ἢ οὐϑὺ. 50 ΟΟΝΣΕΒ8. Ασα. Ατὶ. 8.: “Οὐδ εἰ 
ἐεοΐδεῖα ἴ----ἰπ, ας υἱία πὲ ἀνροογίίδε εἰ πιαϊὲ αἀ- 
πιϊχίῖ---Ξ ΑΡΟῚ,. ΤΥ͂, ἀδ ἐοοίδεία ὃ. 11: πιαῖοϑ ΠΟΙΗΗΘ 
ἐαπίμηι ἐπὶ ἐσοίοδία ἐδῖ., ΠΟῚ τό, δοποῦ ὕέγο γὰ δὲ πὸ- 
πεῖδε: Ἡϊογοηντῖις ἐπέπι αἱ: συ εὐσοὸ μέρσοαίον ἐξέ 
αἰΐσμα δογδ τεασμίαίμδ, ἀε ἐοροΐεεῖα Ολτίείἑ ποη Ροίεεξ 
αρροματγὶ πες Ολτίβίο διιδ͵γεείως αἰεὶ." ----ὙἼ1λ|κο ἔδγοβ 
{8 00 δἰοοὰ ἴῃ (8 βΒ8δ:10 86] δΔὶοη δῖ ἀθ ὑπὸ νμθαὶ 
(Μδι. χὶϊὶ, 28 βᾳᾳ.) διὰ μβαὰ μαζὶ ἰὼ ἐμ ἀϊνὶπο 
τηδηϊοδἰδιϊοη8 οὗὁἨ ζτδο0 Ἡ ΒΟΓΘΌΥ ὑπ τ ο]6 δοϊὰ 
18 ταδο ἔἤδυι 119 δηὰ 86 ρομυΐηθ θαι Ὀγουρχμὺ ἰο 
Υΐροπθθθ. Βυΐ ἰΠ807 Ββδονοὰ ἰμοιηβοῖγθθ ὁ ὉΘ 
ἰδτὸ8 δῃὰ ὉΥ ἐμοῖσ βοοϑάϊηρ ἀϊὰ οὀχϑουὶϊθ οα ἰμ 6 1ὰ- 
ΒΟΥ 65 {μ0 ἀϊνίπο ᾿υάρτηοεηί. Αὐχυδίΐηθ πὰ Βοάθ, 
τὶ τ οτὰ Γυ ΠΟΥ ΘΩτοοΒ ἴῃ 818 δοοοπὰ δχροβὶ- 
(ἴοῃ, 8180 δορδγο ὑλ6 δηιοηνδίδ τὶ ἰμ6 οἱ] 
ΒυΠΊΟΌΓΣΒ οὗ (6 Ὀοάγ. Το Ὀοὰγ οὗἨἩ Οἢ γίβί δἷδο, 
80 ἸΟΩ 88 ἰὑ 18 υηδογχοΐπρ (89 Ῥγοσθδδ οὗ Ὀοΐης 
Θυχοά, ἐμαὶ 18 80 ἰοῃᾳβ 858 ἰὺ 88 ποί αἰίδϊ πὰ ἰὸ 
Ῥογίοου Βϑϑ] τ ἱμτου ἢ ὑπθ Σοδυγγοοίζου, μ88 ΒΌ 6 ἢ 
ΠΟΧΙοῦΒ δυτηοῦγθ (σμαπάοφωξάεηι αἄλως οὑταίων 
ΠΟΥΡΣ ὡρδῖμδ εἰ δαπίίαϑ Ρεγίοία πΟΉ ογεί ἰδὲ ἕπῃ τεδο- 
γεοίζοη πιογίωοτατα; δὶς δωιπί ἴπ σόγροτὸ Οὐτω, 
φυοπιοᾶο δμπιοτες πιαϊ). ΤΒοὶν ὀχρυϊδίου ᾿ἰθογαίοδ 
ἴμο ὈΟΑΥ͂ δῃὰ ΘΠ8Ό]65 1ὑ ἰο δἰίδίη υπίο ροσίθοι 
6811} (συαπάο ευοπιμηξιν, ἑωπο τοἰευαίω ΤΟΥΡιΩ). 
Βυὶ ἰμ1ῖ6 ἀἄοθβ ποὶ ΠΑΡΡΘῺᾺ ἰὸ Κορ ὺὑρΡ Βοάο᾽ 8 
βξυτο, σὶϊὰ ὑπὸ ῥσγου θη 18] οἂτο οὗ αοα᾽" (ὕ2- 
ἰογάϊθο). : 

ὃ. ΤΠ ῥγοδοοΐ βοοΐϊΐοπ δημοΐ Ὀ6 ργοβϑβοᾶ ἰηΐο 
ἴδο βοσυΐοο οὗ ῥγθάθβιϊπαυι δῖ. Αυκυδίηθ, 
ἰπἀθ64, δΒῶγ8 Δ ΤΟΐογθησθ ἰο πὶ8 Ῥῶβδδρθ 
(46 δοπ. »εγδου. 11, 8): ““ποη φγαπί ἐκ ποδῖδ, φυΐα 
ποῖ ἐγαπί δεσπάηι »γτοροδίίωπι υοσαίΐ, ποῃ ἐγαπέ ἴῃ 
Ολτίδίο εἶδος απές οοπδίἐμἰίοπέηι πιμπα το ἐγ απ 
»τϑαεείπαίζὶ δεσμά Ῥγοροδίίωπι ς᾽, σὲ ὠπίσογλα 
ορεγαίωτ."" ὅο. Οϊνίῃ, μι ΠΙ. 24, 7. Βυὶ 4]- 
[Βουσ Οα]νία ὑμ6 ἐμθοοϊοχίδη [ἀοτταδη “2 οσ- 
πιαξέκεν,᾽" ποϊξεξαοσπιαίωί, ἐ. 6.,) 009 γγὲπο ἰ8 οοτίδϊῃ 
ΟΥ̓ ῬΓΣΘΒΌΙΩΘΒ (0 ΒΔΥ͂ ΒΘ ΚΏΟΤΥΒ, ἩΒοΙΠοΥ Β6 6 πιΐδ- 
ἰδκθῃ ΟΥ ἴῃ ἐδοὸ σὶ καῖ, Ὀαὺ 186 ὑσβόθοῦ οὗὨ ἃ ἰ860- 
Ἰοζῖοδὶ] ἀοξτηα---Μ.} οδηηοί ὃθ οογγϑοϊοθα Ὀγ ΟΔ]- 
γἱη {89 ᾿πιοτργοίοσ, γοὶ Αὐρσυδίϊηο (86 (ποοϊορίδη 
68 6 σογγοοίθα Ὀγ Αὐρυδίϊηθ (Π 6 ἐμέο Γοίοσ ἱα 
15 7ταοίαί. αα ἢ. ἃ. ἩΒΟΥΘ ὮΘ 88 Υγ8: “ὲ νόουῦν- 
ΤΑΤΕ δῦᾳα ὑπιδηγμέδοδ αμὸ απίϊολγίείωδ, αμξ ἴῃ 
Ολτγίείο ἐδί; φυωὶ 86 ἐπ πιοίδια οοπιπιίαί, ἐπ ΠΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ 
πιεπιδγιῖη ἐδί, φιὶ αὐίεπι ἕη πιαϊία Ῥεγπιαπδί, λΏπΙΟΥ 
τιαΐμ εεἰ.᾽ Τμὸ ΑΡοΒί]9 ἀϊδβιϊῃ σου β68 ἰη γασγὰ δα 
ἰγὰθ ΟἸ τὶ βίϊδη 16} ον 881 ἔγοτα ὑπαὶ τη κ]οἷλ 18 ΟὨΪΥ 
ουὐϊνατα δηὰ ἴῃ ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΘ; ἰμο8θ ὙμῸ ὈΘ]οΩ 
ἴο 16 ΓΌΤΙΔΘΙ ἃΓ6 80 ἱβογουζὮν ζοιἰογοὰ ἴῃ {μον 
ὈΘΙἸονηρ δὰ σοχζοπογαιϑα χηϊηά, ἐμαὶ, 88 [0ὕοξκθο 
{μ1 ΚΒ, ΒΟΥ ΘΔ ὨΘΥΘΙΙΏΟΥΘ Βορατγαίθ ἔγοτα ὑμδΐ 
ἔθ ΠἸοϑιῖρ. [0 ἴθ, ἴὸ '86 ἐμ6 δβισι κΚίης ἰδηρύυαρκθ 
οὗ (16 Οχυπιοτοῆ οὗ Ὀἰάγιμιϑ, ἃ υοἰμηίατία π6- 
οὐδδίίαδ, Ὀὰᾳὺ ὯΟ σοπίγατιεία8 παίεγατγμπι, δἸι μου ἢ 
ἴῃ 1.9 δου Γ86 οὗ ἸὩογ8] ἀθυθ]οριμθηὺ ἰθ6γὸ Βμοι]ά 
δΙΪ8Β0Ὸ 8 αἰυεγϑίίας φιδείαπί(δ.---Τ 0 ΡὮγΑΒοδ οὐκ 
ἐξ ἡμῶν εἶναι ἀπὰ ἐξ ἡμῶν εἶναι υϑοὰ ὮγΥ (ἢ 
ΑΡοΒι]Ϊ6 ἰο ἀθποίθ δ᾽ ΠΠΡῚΥ ὑμ6 ορροβὶϊθ σὑϑϑι] δ 
ΟΥ̓ ἰλ6 δἰ ΐοαὶϊὶ 11}6- Ῥτόσθβϑ, τ ον ἰπ {π6 ἴογ- 
ΤΟΙ 6186 ρα 8 ἰο ἐξελϑεῖν δπὰ ἰπ {86 Ἰαιίον ἰο 
μένειν μεϑ᾽ ἡμῶν. Βαῖΐ, 88 Αὐυρσυδβίίηθ ΒΑγ8, ΟΥ̓ΘΥΥ͂ 
ΟἸιν βιίδῃ ΤΩ ὈδΟΟΠῚΘ δὴ δηιοτὶβί, δοοοτὰ- 
πῃ 88 .εἷἰ8 11] τοΐυβ68 ἰο “Ὅ6 ἀοἰογιαϊποὰ ἰο 
μένειν ἐν Χριστῷ, σι Ἀσὰ ὈορΙπαῖης πὶ [η6 ἢσδΡ- 
ἴῃς οὗἩ Ηἰΐβ νογὰά δηά δἀυδηοίῃρ ἰ0 πίστις εἰς αὑτόν, 
ἴο ΘΠ] 11,0 απὰ ἀπτοπιὶἰἶπρς ἰγαϑὲ δά οἱοανίης 
ἰο Ηϊτὰ, ἀθύθὶορβ 1ἰ8017 ΟΥ̓ ΟΥΟΣ ἀοίοτιιϊπίης, 



84 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 590ΗΝ. 

Ευϊάϊηρ, δἰγοιρίμοηΐπρ, Ῥατ γίηρ δπὰ δομᾶστω- [ δηὰ δἰ Ἰθηρίμ, ὑβυουμῃ 8 πο οοπιΐπρ οὗ ΘΟ γῖϑὲ 
1ῃὴρ (86 νΥ}1}1}}, 18. ἃ νου 18. Ὁ]0 ὨΒίΟΥΥ οὗ 186 νογὰ 
μοαγτὰ π|ῖϊὰ (μ6 ουἱναγὰ θασα δῃᾶ ἱππνδγαϊγ ἰἱπ 

ἴῃ ῬΟΥΟΡ, {189 Κιηράοῃι οὗἨ ΟἸγῖρὶ 18 ὁπ66 ΠΟ ΣΘ 
Βυθάπθα.᾽ (Νοαπάογ). Τΐβ 18 (π6 οῃ6, δπὰ οὗὨ 

ἐμ6 Βοαγί δ] ἀπ οοπαυονίης ἔμ 6 δϑαρὶ ἀπ] 1886 ΟΥΒΟΡ 16 βδπθὸ διίδοῦ Βρεδῖζβ ἰδυ5: “ἢ 
ἢδ88 ὈδοοΙαο τσλοέίν Ὀ6] της, Ὀυΐ ον 81} (μαὐ ΙΠΔΥ 
δηὰ ἀοθ8β Οὔ γχοδίϑίβησθ δὖὺ ΘΥΘΥΥ Ῥοϊηΐ, 80 
(δαὶ 1{ οὔθ ἀ068 γοδὶβὲ [ὋΣ δοίη ἰοησίϊι οΥ {ἴπὴ6 
δηὰ 80 ὑπΠ4068 4]1 118 ργονυϊοῦβ δοαυϊροπλθηίΐθ, μοὶ 
10 οὗξδιη δομσ68}8 ὈΠΡδρἀοηοα β'η8 Ὑ81ΘΒ ΠΙΔΥῪ 
δρλΐὶη ἀγαν 10 ἀΟῺ ΟΥ δἱ 1θ88ὲ δυσοδί 1.8 Ῥσο στ δδ 
δηὰ Ὀγίηρς ἰὸ ἰο (09 Ῥοϊηὺ ὑμπδί, 1688 ΐ αὐτοί 
ἴο Ὀοΐηρς οἰθαπμβοά δΔηο, ἰὰ υν1}} δροβίδιϊσο δηὰ 
ὑμθὺ08 ἃ ΟΕ γΙβίϊδῃ ΙΏΔΥ Ὀθδοηθ 8ὴ δη  ἢγ]ϑι, 
ΜΘ 186 ΠΟΎΘΥΟΣ Οὗ ΤΆΣΘ ΟΘΟΟΌΏΓΓΘΩσΟ, ὈΘΟΔΌ.86 
ἐ.ι6 ΘίΘΓ 8] ΡΟΎΤΟΓΒ οὗ {86 τννοτὰ οὗ ΟὨ Υἶδϑὶ δηὰ Ηἰΐβ 
δρίτὶϊ ΓΘ ὙΟΓΥ Βίσοῃ αὶ δπὰ τοὶ ΒΥ ἀπά ὑπὸ μοασὶ 
οὗ πιὰ 88 Ὀθθη ογθαίθα Ὁ. δηὰ 11} Βρθο18) 
δἀαρίαιίϊοη ἰο βδὶά ρογοσβ. Ησηοο (6 πηΐγοσβαὶ 
Θχρογίοησο ἐμαὶ ἴὶ ἰβ αἰ ον ἴοὸ χοῦ ἰο Ογὶβί 
ἱπβτουρὰ Β611-ἀοηγίης δηὰ νοῦ] ἀ-τϑηουαπῃοΐης Ρ6ηϊ- 
ἴθησθ, Ὀὰὲ ἐμαὶ 10 15. οὐ τόσο αἰδῆουν ἰὸ σοὶ 
ΔΎΔΥ ἴσοι ΟἸσὶδὺ ἱστοῦ [Π6 ἀ6η18] οὗὨ [μ6 οου- 
δοΐθῃσθ δηά οὗὨ ἴδ! 88 Ὑ6}} 858 οὗ πὸ νογὰ οἵ 
Ογὶδὶ αυϊοϊκοηοα ἰπ 6 Θοῃδβοΐθησθθ ὈΥ͂ ἔδὶἰ},--- 
διὰ ἰδ Αρυβι1]9 δρεαῖκβ ἔγοτῃ {18 Θχροῦίθῃσϑ. 
Βυὺ ἴῃ 4}1 {15 {Πλοῦὸ 18 ποῖ ΠΣ Ῥγοαθϑιϊ πδίΐοι 
ἼΟΡ ἡθοοδβϑὶ (Υ, ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ δἰποθ (Πη0 ΑΡροβί!θ᾽ Β 6ὁχ- 
Βογίδιϊοι ἰο δΌϊ46 Ἰ66Υ65 ΤΟΟῺ (ὉΓ (8:6 μοδεοὶδεἰέίψ 
ΟΥ̓ ὑΠ6 ΙΓ ΔΡΟΒΙΒΔΥ͂, 8ἃ8 ἰο0 {18 ΤΟΔΙΣΥ οὗ τ Βὶοῖὶ {Ππ6 
ΑΡοβί]9 δου ΘΠ ΠΥ δα γι δἰ 5 ΠΟ ἤθδν ἴῃ 6 6880 
οὗ {8080 ψῇο 8.6 Υἱῖδὶ ΟἸ γἰβϑέίδῃβ. ΝΟΣ ἷ81ὑ ἰοὸ 
ὯσθΘ ογουϊοοϊκοα ἐμαὶ Φοδη ἀοοδ οὶ γον οοὖἱ (δ 
ζαϊαϊοϑὶ δ᾽] υδίοη ἰο ἰμ6 αἰ Το ο6 Ὀοίνγοθη ἰδ86 
εἰεοἰὶ διὰ συοοαίξ δα ἰμο ἀοπμπηι ρεγδευεγαπίία. [πὰ 
ὑπὸ Ραβϑαζθο Ηοῦ. νἱ. 4-ὁ ὑπὸ δρβο οὗ ἐδ ἰστῸ 
Τορβθποσϑὶθ (88 18 οὐϊάθηϊ ἔγομα ὑμῖν ἀσβογὶ ρι 108) 
8 Βυρροβοα ἰο ὈΘ ῬοΟΒ810]16, θαὺ {86 ΤΘ- ΘΟ  ΘΓΒΙΟΏ 
οὗὨ δυο} δροβδίδίοβ ΟἹἹ]Υ ἰβ βαϊἃ ἰο 06 ἱπιροβϑὶ Ὁ]6, 
80 ἰπδὲ τὸ οὐριιὲ ἰοὸ 6 δίγαϊά. [Ηαίμβοσῦ: ἐδ9 
ὙΟΣΑΒ εἰ ἦσαν ἔξ ἡμῶν, μεμενήκεισαν ἄν μεϑ᾽ ἡμῶν 
οοπίδίη {ἰδ6 ἰάθα ἰμ8ὺ ΒΘ ὙΠῸ ἰγΓΌΥ ΘΙ χα ἴο 89 
ΟὨυγοῖὶ ὙΠ] πανὸσ ᾿οᾶγο ἱΐ, θυΐ πο ἰμαΐ ἰοδγυοβ 1 
ΒΟΥ {ΠΟΥΘΌΥ ἰμδ μ6 ἀἰὰ ποὶ ἐγυ]γ Ὀοϊοης ἰο ἐἰ. 
ΤῊΪΒ σοηδάοποορ οὗ μ6 ΑΡοβέϊο ἴῃ (δ Ἰονο οὔ {86 
1ογὰ σμῖοῖ 608 δηα ῬΥΘΒΟΣΥ͂ΘΘ ἢ 056 Ὑκ0 ΓΘ 
Ἢ 5, δῃὰ ἴῃ ἔμοὸ Βα .}Υ οὗ ἱμοθθ ὙΠῸ ἰιᾶγθ ὈδΘη 
τοὐἀρθοπιοά ὉΥ Ηἰπι, Βθθὴβ ἰὸ σοηίγδαϊου {μ6 ἰάθ8 
Ῥγο-βυρροβοὰ ἴῃ ΗοὉ. νἱ. 4-6, (αὶ {Π6γ 4180 ὙΠῸ 
Ὑ6Γ6 ὁπ66 ΘὨΪ 6 Π64 δΔηὰ μα ἰαδιοα οὗ (π6 68- 
ΥΘΙΪΥ καἰ δὰ νγοῦθ ταδὰθ ραυίδ ουϑ οὗ ἴΠ6 ΗΟΙΥ 
αμοϑί, σδὴ ζ811 αιναν. Βυὶ ΦοΌ ΒΡΘΔΙκΒ ΠΟΘ, 83 
86 ἀοοβ ἱπσγουρῃουί 13 ΕΡρ 816, ΔΟβοϊυΐοὶγ, τ Β- 
οὔ ΒῺΥ ΥΟίουθηο6 ἰο (ἢ68 βέδίθ οὗ σγδάταὶ ἀογ6]- 
οΡπιθηΐ, ἔγοτῃ ΨγἤΘΠ60 ΒΟΎΟΥΘΥ Ὁ 4068 ὈΥ͂ ΠΟ Ἰῃ 088 
ξο]]οῦν (μαὺ 16 ἀϊαὰ ποὺ Κπον '(. 76 ὁπ6 εἰγουτα- 
βῖαποο ἰδδὺ ἴο ἐχλογίβ ὈΘ᾽ΘΥΟΥΓΒ, ἃ5 Βυο ἢ ἴο ΔΌ1Δα 
ἐπ Ομ νὶδβί, 18 βιβίοϊοηϊ ἴο Βδῃον ἰμαὶ 6 ἀο068 ποὶ 
ὙΓ88 ἰ0 ἀρὴν ἰμο ροδεϊδιϊψ οὗ {πο ῖν δροβίδευ, 8]] 
89 ἰβ8 ΒΓ οὗ, δῃὰ γυἱ σι γ 80, 18. (818 (δὲ πο {παι 
ἄοοβ ποὲ δυϊάο, βδὰ ἤθύοῦ ὑγυγ οπἰθτοα ἱηίο ζ6]- 
Ἰονβαῖρ ἰ1} ὑπὸ Ποτὰ Δ ἢ15 τσλοίς Ὠοατί, Ὀυὺ 
δἰ μουσὰ δ6 ψγ͵8 ἰοποιοαὰ ὉΥ ΗΒ ἰουθ δηὰ ζοὶὶ 
βΒοιβον δὶ οὗ ἰΐβ ῬΟΟσ, 86 μδὰ ποὶ θη ΓΟ Υ 
δὐαπαυποά δὰ τοπουποοα ὑπὸ ῬγοΥ]4."---Μ.]. 

6. Το Αροβϑί]θ όσθ δϑβοσίϑ ἃ ἀρ ῦ]α 8 οὗἁ 
Ὠἰδίοσὶ σα] ἀθνθὶοριμθηὺ ἰῃ ἰ(5 ἀοῆπίιϊο Δρρ)] σαί οη 
ἰο πὸ ἀονοϊορηπιθηί οὗ ἴμ6 Κἰησάοιη οὗ ἀοά. 
ΕΥΪ ὉΥ ἃ σγδάυλ] ῥτοοοθβϑ οὗ ἀονοϊορπηθηὶ ου]- 
Τηϊπδίθβ, (οη ἴῃ λα οομῆϊοὶ Ὀοίψοοι ἰμ6 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ αἀοἀ πὰ 6Ὑ1]}, {89 ΓΌΤΠΙΟΡ ἀρνοῖορϑ 186}, 

[818 τοβροοὶ 6180 78 5} 8]] 8606 Βοῖν (6 πογκίηρ οὗ 
056 ὑπ. ον πὶ Δ ΟΥΘΡ ΔΡΌΘΆΓ ἴῃ (86 ΘΟΌΤΒ0 Οὗ (86 
ἀογοὶοριμθηί οὗ (μ6 Κίπράοτῃ οὗ αο(, (δὶ 'π σοοὰ 
δα 601] {μΠ0Υ6 8.6 δογίδίη ἱπαϊνϊ 8] Ρουβοπαροδ 
σοῃϑίϊιαἰηρ 88 1 6 γο, (86 σοηΐγο δηὰ δρῬθαηνῦ- 
ἴῃς ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ 88 ΓΟΡΓΟΒΟἢ 8 1768 Οὗ (86 σΟΠΗϊοἰΐη 
ῬΥΙποὶρ]68, απἰτἰὴρ δὰ οσοποθῃϊγαίίηρ ἰπ ἰμοαι- 
Β6ΙΥ68 88 056 ργοδὶ ψ80]6, {πὸ ἔγαριδθηὶβ 86β8.- 
ἰογθὰ ἱῃ ΤΩΔΏΥ ἱπάϊνι 4135." “ἤδοη ἴπ [86 
(ἰπι68 δοίοσο 186 Βοίοτιπδίίοπ (06 δβοουϊαγὶ στοὰ 
ΟΒυτοῖὶ ὑπάον ἰδ 6 Βοου]αυζοὰ ῬΑΡΒΟΥ, γγὧ8 65ρ6- 
οἶδ} ἸμΒ ΓΙ πιο ηΐ8] ὉΠ Δ6Ρ (δ οἷοδὶκς οὗ Οἢ τ ϑ(18π- 
ἴγ ἰο ορβσαγο δῃὰ ὀρροβθ ἴσα ΟΒΥ βε δηῖγ, Ῥθο- 
Ῥὶ 6 ταϊεὺ Ὀεἰϊΐονο ἐμαὶ {Π6Υ δα ἰπ ἐ8 15 {86 Υ]531}6 
τοδηϊοβίαιϊοη οὗ δηι ογιϑί, πὰ Μαδιδῖδ5 οὗ 
δαπον, 6 Βομοιγίδηῃ ΓοίουιροΣ Ὀοΐογο Ηυπ55, 
τοὶ ΒΌΡΡΟΒ6 ἴο Βαῦο ἀοἰοοίοα {πο οἴἶεοὶ οὗ 54- 
(88 οΥδῖϊ 'π (86 οἰγοιτηδίδηοο ὑπαὶ 6] ον τα ἰἢ- 
Ββιοδαὰ οὐ ἰδοη γηρ δι τὶδὶ πὶ 186 ργοϑοῃῖ, 
Υἱζ., (6 τυ ]Ὸ οὗ ἰδ Βοσυϊαγῖτοα ΟΒυΣΟΝ δὰ 86 
ΒΥΓΑΥ͂ ΟΥ̓ ἃ ΒΌροΓδἰ  ἰοη οὐθῃ ἀπίο {πο ᾿ἀοἸ]Σΐπρ οὗ 
186 Βυϊηδη, νοῦ Ὀορυ ]θα ἰπίο βϑοϊκίηρ ἰἰ δἱ βοῦιθ 
ἀἰδβίδπὶ ρουὶοα," 116 ἱπογϑαβίηρ γουϑϊλί θα οὗ 
(86 ἀορίδ8 οὗὨ οἱ] ἰῃ {πο τγου]ὰ, τὰπϑ ᾿μογοίοτο 
ῬΔΓΆ1]6] ἰο (0 ἀονο]ορηιθηί οὗ {86 Κπράοπι οὗ αοὰ 
ΟΥ̓́Θ; ὉΡ ἰο 18 υἱἱπιδίο σοτηρ]οίζοη δηὰ ὈΟΓΒ μ855 
ἱπτοῦχίι ῬΟΣΒΟΠΑρΟΘ πὰ ὙΒΟΙΏ (Π6 ΦΟΥΠΙΟΣ ἀοοδ8 
οοῃσθηίζδῖθ. 8,66 8180 Ὀἰδἰογαΐθοῖκ: “ἼὯδο ἀογεῖ- 
οριηθηΐ οὗ (πὸ ΟΕ σ᾿ βϑιϊδη ῬυὶῃσῚ 016 διὰ ἐμαὶ οἵ ἴδ 6 
ΔΕ ΙΘγδιϊδη Ῥυΐποὶρ]6 ΔΥῸ ΤΘΟΙΡΓΟΟΘΔΙ1Υ τοϊαϊθα. 
ΟὨγἱβιΐδη σα οδῃηοί ὃδ6 τογοδ]οὰ τὶ ουὶ ἔοσίἢ- 
ΜΠ οχοϊεϊηρ (86 σοπἰγδαϊοίϊοη οὗἩ 180 ἀδικη 6 π55. 
τη μοδὲ δηὰ (8 ἴδγ68 5100 ἰοχοῖ Π6 Ὁ Ἐπι1] ἐΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ σίρθΘ. Τὴ δῃ( ον δίϊαι δρ᾽σῖ ΟΣ ΚΒ ΔΙ σοδαν 
ἰὰ ΣΩΔΩΥ Δη ἰσπγ]δί5; Ὀαὺ (89 οὯη6 δι οχὶϑίὶ 15 
Βι}}} ἑαϊυ ΓΟ, 5.1}}} ἰο οοῖπθ, δπὰ 18 ΟὨΪΥ δοπουποοα 
ΌΥ διΐ8β Ῥγοούσγβοσθβι0 ΑἸιβουρσ ἰδογοίοσγο ἰδ 
1Ἰα8ὲ ΒΟῸΣ ἴι88 ΔἸΓΘΔΑΥ͂ Θοπη6, γοὺ 1(8 [1] ο]ο56 ἰδ 
81}}} ἰο δοπιθ, ΥἱΖ., {86 Τ6ϑὶ, Ῥ ΥΘΟ 8] δάγνρηὶ οὗ 
ἐπ ᾿ογὰ τρΐοι ψ|}} ἰακ6 ΡΙδοο ἱπιπιοαϊδίο Υ δοΣ 
(6 ΔρΡροδγύϑῆοθ οὗ ὑπὸ ῬΘΓΒΟΏ4) δηισησίδὶ. Βαὶ 
Φοδη ἀἰὰ ποῖον (6}} 08 ισλέη 818 δι τὶ βδὲ 
γου]ἃ σοῖηθ ΠΟΥ ρῖτθ 8 ἃ σι τοπο]οσὶς δὶ] οἷα α ἴο 
{80 οχϑοί ἐΐπ:6 οὗ {86 Ῥαγβοῦαὶ δαγνοηὶ οὗ Ο)ιτῖβι. 
Τῃ ὈοΐᾺ τοβρϑοίβ 6 δοῃῆηθβ Ηἰτηβο]Υ ἴο [88 πίδί6- 
ταϑηΐ ἐλαὲ (86 ΘΥδη 8 8.6 ἰο ἴβϊκο ρἶδοβ."- 

7. Αἰμβουχὰ Φολη ἰη ρινίηρ Ῥστοιιίΐίποπος ἴο ἐδ6 
ΤΩΔΣΤΟΥ 8Π4 Υἱ Δ) της οοηίΓο οὗἩ ΟΠ Υἰϑεϊδηϊν, τἱς., 
(ο {π6 Ὀο] οΓ {πὶ 7685 18 ([Π6 ΟΕ νδὶ δα [89 ὅσαι 
οὗ αοἂ, ἀἄοθ8 ποὶ ψΆΣΓδπς 19 0 πἀοτναῖαθ ἰδ 6 
δριἸου]αιοα οοπίοβϑίοι οὗἉ ΤᾺ10{ἢ} 88 δ᾿ ΨΠΟΙ]Θ ΟΣ 88 ἰὸ 
118 Θοτῃροποηὶ ραγίϑ, γ᾿ Ἀ1Ο ἢ. ΔΥΘ ΟἿΪΥ ον ορταθης 
οὗ 86 Ῥαϑμῖης ΚΌΣΙΩ, 0 γοΐ δἰίδοοβ, δηὰ ἴῸΥ (815 
ΥΟΥΥῪ Τοαβοῦ, ἴμ6 στοδίοϑί ἱπιρογίδησο ἰο ἔπ ζαὶἈ- 
“ωιϊηεδα 97 αδίαϊΐπσ, (6 βάεδ φιὲ ογεαϊαγ, πὶ τοῖδ- 
ΓΘΏ6Β ἰο Βαϊὰ σΘΠΓΓΟ. 

8. Ηἰ5 δοοουηὶ οὗ {π86 χρῖσμα δῃηὰ 1ἰ8 σὶ8, ὁδ8- 
τοίου δι 68} δηα οιηρ αἰ οΑ}}Ὺ δάνυοσιὶβ ἴο ἐδ 
ὉΠΙΎΘΥΒΔΙ Ῥγοβιμοοά, ἱπάϊοαϊϊης ἰἰ8 οΥἱ σῖη δοὰ 
Εἴοτγ. 

9. Τὴ. “οἱ ϊσαὶ ΔΌΙ] ν᾿" (Ὀυπιογάϊοο Κ) οὗ 
ΟΕ τ βι δὴ Τουπά ἃ οα ἴ89 [}} Κηυονϊοᾶσο οὗ {δ 8 
ἰγυ ἢ, 1 (μ6 δἀναποῖίηρ Κηον]οάρο οὗ {86 ἐστ ῃ 
1501}, χοῦ59 ιδηὰ ἴἰπ βαπὰ ὑῖτ ργοργοβϑῖγθ Π0]1- 
Ἠ655. Τὰ ροϊηῖ ἐμβγτουριουΐ 18 ποὶ ΟγῸ Καον- 
Ἰοᾶχο, υἱα᾽πρ8 οὐ ἱμέοσπιδίίοῃ οὗὨ ἃ 116 ἐπ δπὰ οὗ 
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(τοδὶ) αοα, θυΐ {89 δοίι8] ροββϑβδίοῃ. δὰ θη ͵ου- 
τηθί οὗὨ {μὲ 116, {80 1170 1186] ἀπὰ {86 ῬΟΓΒΟΙΔ] 
ΘΟΏΥΘΣΒΘΟ οὗ (80 υπῖδῃ 508] τ [86 νης δηὰ 
τογοδ᾽οὰ ἀοἂ: δηά 1ὑ ΘΟ ΘΟΓΏΒ Ιη8Π᾿8 ἱππιοϑί διὰ 
πιοϑὲ ὑχοΐύουπα Ὀσΐηρ, ΒΟ 18 ποῖ ἐμ ο Σ᾽ (ἢ 6 ὑπάον- 
Βιϑπ αἴης ΠΟῸΡ ἰῃ9 γϑϑβοῃ, Ὀυΐ ἰῃ9 Ὑ2]1, ἀμὰ ἰδ9 
Ῥοϊπὶ ἴθ ᾳυοδίΐοη ἷδ ποί δοίεποο Ὀυὺ οσοπβοῖθ 66. 

10. Τὸ 15 ΟὨΪῪ ἴῃ ἰῃ9 ὙΔΥ οὗ ονοάϊοποο ἰὼ (ἢ9 
πογὰ δπὰ ν}}} οὗ αοα ἐπεὺ τηδῃ 18 8010 οὸ Κοορ 
δηὰὶ ἰπι 1 Ὁ [6] ον μῖΡ νὴ Ηΐμπ ἴῃ οτάθν ἰμδὶ 
6 ἸΩΔῪ ὈΘΟΟΙῺΘ ὃ ῬΔΤΙΔΚΟΣ οὗ ὑμ6 ἀϊγῖπο Βοίῃρ, 
{με ἀϊνίπο Ναίατο. [ἐ 15 οοπίγαγῳ ἰὸ {6 εὐ οὗ 
αοὰ ἐμαὶ πιδῃ ἀθραγίβ ζγοπι ἱμ6 δΒεὶπο οὗ αοἀ υπι1]} 
86 8. ΒΟΥ ταὐοοιοά, 

11. Το ἀφοϊβίοη δπὰ {9 βορασγδαίϊοῃ νν1}1 ἠοΐ 
ἰδθ ῬΪδοθ ὑπ|}] {πο Ἰαβὶ, ἐμ 168ὲ ᾿ιλἀρτηθηΐ; 60η- 
δ ΠῸΡ {1ι159.--- 

ἩΟΜΙΠΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

860 τῶῖκδί ἰΐτηο δ '8 ἴῃ [89 κἰηχάομι οὗἩ αἀοἀἂἢ 
1, Ηθδυίκοη ἴἰο (6 τυογὰ ὙΈ16Β 18 Ῥτθδομοά (νγ. 
18, 24); 2. Ὀ6 Ἰοα Ὁγ ἰδ) ϑδρέγίξ το ἰμοὰ Πδδὶ 
τοοοϊνοα (γν. 20, 27); 8. δα ποὶθ οἵ {88 δέραγα- 
ἐοπα τ ΒΙΘᾺ ἐδ Κ6 Ρ͵]866 ἴῃ ἐμ Οδυτοι (νυν. 19, 22) ; 
4 Ὠοϊὰ ἔμλϑὲὶ ἰο 96δὺ8 6 ΟἸγὶδί, το 18 ἰδ 6 ϑοη 
οὗ (89 Εδίβον (νυ. 20, 28).---Ἴπ 411 [ῃ9 δορᾶσχϑ- 
εἴἰοη8 ἴῃ ἰ86 ΟΒΌΓΟΝ ὍΘ Βιγ0 οὶ ἰο ὕογχοὶ ἰο ἀ6- 
οἰ 49.---Ἰ ΘΥ̓ΘΡΥ β8θραγδίϊοῃ ἐπ ΒΟΙΤΟΥ͂ οΥ̓͂ βανΐης 
Ὀοοῦ ἀοσεῖγοα Ὀοίοτο 18 σομῃοδοίοα τ 08 [86 70Υ οἵ 
ἔτοδίοῦ ῬΟΣῚ Βοσοδῖῖοσ.---ὴ [86 ὉοΟΥ ΔΙΠΙΥ 88 
ἰο ἯΠΟ δύ ἴσο υἱίδ] ΟἿ δι ϊδὴβ ἰδ κὸ οαΥΘ ἰοϑὶ 
που 1086 (Π6 σοηγίοϊΐ οι ἐμαὶ (86 γἱϊα] ΟΠ ἰβιΐίδη 
δυίάοα οοπϑέδηϊ.---Αοἱ 828 Οἱ άδθορ ἀϊὰ γψῆὸ οἢ- 
οουπίογίης ἰδὸ Μιαάϊδηΐϊίοβ πα θογίης 18δ,000 
ὙΠ} δὴ ἄγ οὗ 82,000 εἱ ἐϊιο 1οτὰ᾽ 5 Ὀἱ  ἀΐηρς τοὸ- 
ἀυορὰ {δ 6 Βαπιοὸ ὈΥ 22,000 δπὰ τηδάθ ἃ βοϊϑοίζοῃ οὗ 
800 ἔγοια ἰὸ τοπιδὶ πίη 10,000 ονθῃ 88 ἀϊτοοίθα Ὁγ 
186 Μογὰ, δι [θη χαϊποά 8 ρ᾽ογΐουβυϊοίοσΥ Ὑἱτὰ 
ἴδειῃ (᾽υ ἀκα. νἱὶ.).-ΟἼ ὸ βοῦτοθ οὗἁὨ (πΠ6 δποϊμιΐηρ 18 
ἴμε Ηοὶγ αδοεί, 118 ργθ-γεαυϊβδιϊθ σοζοπογδίίοῃ, ἰἰα 
ῬΟΥΘΥ Δ δβδεϑυσοα οομνίοίοη οὗὁὨ ἰμ6 ἱτηρογίϑῃοθ 
οὗ (80 ἰσγυί, 19 Σπὴρυ}80 δὴ Θδαγηθδὺ ἀθβῖγο ἰο 
Ὁγίης 1 Βοτλθ ἰοὸ 86 ποατίβ οὗ οἰδιοσβ; ἀὺ 'νγ88 8 
Ῥγοίθοιϊίου ἔγοιαῃ {89 δ γασο ἶβαὴ δα ορ βοορᾶ- 
᾿Ἰἰδηΐδιῃ οὗ (6 2 δηὰ 8ὰ οοπίυγίθθ. 18. χὶὶ. 1ὅ 
ΔΡΡΙΪο5 ἰο 1, [1 βου] γί βο᾽ ΒΔῪ ἴῃ τΟΧ6 δίγίοἱ 
δρτοοιηοηΐ ΪΓὰ [10 ἰοχὶ ὑπαὶ (6 ΘΟ γΐδαχ οὗὨ (86 
Ἠογ αδοβὲ ἔσο ΟἸγἰδὶ 18 ἃ Βᾶγο Ῥγοιθοι ἢ ὕγοιῃ 
ΔΗΥ͂ δηἀ ΘΟΥ̓ΘΤῪ ΤΌΤΊΩ οὗ ΒΡ Γἰΐι14] ΒΘ ΘΒ81 Οἢ ἴδῃ), 856- 
Ρδγαϊ βιὰ δῃηα 1παϊυἹἀπι4}18}).---Δ 1.1. Βοσαυβο οἵ 
ἃ ΒΟΙΤΟΥΓἕΙΙ ἜΧρουΐΘ 66 ἰη ὑπ 6 ΟΠ ατοἢ ἀο ποῖ ρἷνο 
ὮΡ ἴ80 707 οὗ (89 κίοτγ οὗ 6 Ομ υχοΙ.---Οοηρᾶ- 
τίβοη οἵ {86 οἰπίιηδῃί 885 {π6 ἥρσυγο ΟΥ δυο] οὗ 
86 ΗοΙγ δρίγὶῦ: 1, 1.5 τα]ὰθ; 2, [8 89 ἴῃ ἐμ6 
δηυοϊηιην οὗ Κἰηρβ, ὑυῖοϑίβ πὰ Ῥγορμείβ; 8, ἰ(8 
ῬονοΥ οὗ βισοησιαηίηρ, πὰ βιϊ πηυ]αϊδη ρ {86 δρὶ- 
τῦ οὔ Ἰιΐα ; 4, ἰἰ8 ᾿ηδπθηοθ ὁ0η ἃ Ἰἰ 6 νν 6}}- Ι]οαβίηρ; 
ἰο αοὰ; ὅ, ἰἰ8 ἔκ Γ-Βργοδαϊηςς ἵγαργαποο.--- 6 
ἰυπάλιηοηίαὶ ἀοοσίτϊηθ οὗἁ 8] γϑίϊοη 18: «Ψ96808 18 
(186 Ομγίδί. 1, ὙἼῈ8 1 ἀπά ἴῃ 10 γὸ πα ΟἿΤ ὙΔΥ͂ 
ἰπηῖο {89 σΣἱοἢ Βοαγὶ οἵ Οαοα δηὰ Ὀτίηρ Θοά ἱπίο 
ΟὟΓ ῬΟΟΥ Βοᾶτί ; 2, ἴῃ ορροβίϊίοη ἰο ἰῦ τὸ Ὀσηρ 
οἰογπαὶ γυΐη ἰπίο ΟΣ δοασί δηὰ ΟΌΓΒΟΙΪΥ 8 ἰηΐο 
εἰδγῃδὶ ταΐῃ. Οὐ, 1, ΒΥ 1 γου Ἰοασα [6 σοχτυρί- 
ἷης ἴδῖδβθ ἰοῦ 8; 2, ἰῃ 1 (86 ἔτ δῃὰ ᾿ἰνί ησ 
(γι βείδη Βιονϑ Εἰ τη βο]; 8, ουὺ οὗ ϊ γοὺ Ράᾶ488 ἰο 
πὸ ἱπῃοτιίδηοσο οὗ αο4.---) 0 ποὺ αἀγῖνο ΟἸτὶβίὶ πὰ 
Ἦΐϊδ σψογὰ ἴσγοπι [ΠΥ μοαχί, οὐ. Ομ σὶϑί ν}}} ἀγῖνο 
66 ὕτοπι Πἰβ Κίηράοῃι.---Υ. 28. .Οοπῇῆτγπιαίϊοπ- 
αὐάγεξε. ᾿ 

ΟΒΕΟΘΟΕΥ :-- Ν᾽ σ ϑριγίίι8 ϑαποίιμα ἐπίμδ δέ σμὲ 
ἀοοσεαί, ἀοοίοτ ἰΐπσια ἐχίμς ἐπ υαπιπηι ἰαδοταί,᾽" 

Αὐσύδβιινε :--Οαἰλοάγαπι ἐπ οαἰο λαδεῖ, σωὶ 
ἑπίωδ ἀοοεί.᾽" 

ΤΌτΤΗΕΕ:---ἶἰ 18 ἀδηρογουδ δηὰ ἰουυὶδ]9 ἰο ὃ6- 
Ἰίονθ βοιμοίΐης δβαϊπδὺ ἐμ 6 ὉΒΊΪΟΥτα ἰδΒι ΠΠΟΏΥ, 
ἔδυ ἢ δηά ἀοοίΣ!πο οὗἩ {89 ππῖνοσβαὶ ΠΟΙΥ͂ Ομυτοῖ, 
Ὑ" Ὦ10}1 88 ΒΟΥ [18 6] ἃ ΐ πῃ δηἰ ΠΠΟΥΒῚΥ ἢ ΘΥ̓́ΟΓῪ 
ΡΪδοο ἔγοτῃ 89 Ὀοσίπηΐῃς 8680 δἤιίοθη Βυπάγοα 
γ 51 Ῥδϑί.--- ΔῈ ἃ πιδὴ 888 8 ῥδίθσποβίοσ σουπὰ 
18 ποοῖςζ διὰ ἃ σοχζυθ ἴῃ δὶ8 Ὠραγί. 
ΒΤΑΒΚΕ:--τΑΒ ἰῃ9 ὈΘΙΣΑΥΘΥ οΥὍἨὨ ΟἸ γἱδί τγδϑ Οἢ9 

οὗ Ηἰἴβ τιοϑὲ ἰῃιϊτιαὶθ ΑΡροβί!θϑ, 80 δι οἢ γἰδὶ ἀἰὰ 
μΟὺ ΔΥΪΒ6 δποης 6.018 ΟΥὁἩΤΌΤΣΙΒ, Ὀπὶ ἰπ {86 ὙΘΓΥῪ 
ταϊάϑὺὶ οὐὁἨ ΟΠ νγβίϑη ομλ.---Τ 9 ΟἸ ΌΣΟΙ σϑαιδὶ ποία 
ποί τὶϊμουῦ οὔἴοηοοθθ οὗ ψΔῖοΒ ἱμαὶ 18. ποὶ Ἰοδϑὶ 
ἰδαὺ τη Βον 1018 ἰπΠογὸ αὐίβϑο θη Ὑπὸ δοὶάὰ 
ἴλ180 ἀοοίγϊηθ δηὰ δροϑβίαι 2 ἔγοια (0). 9 πῃ  ΟΎΤα 
γα ; (0 ἰᾶγοβ ἀο ποὺ ΧΡΟῪ ὉΥ ὑδβοτηβοῖνοθ, Ὀὰϊ 
ἴῃ ἐμ6 τιϊἀϑὲ οὗ ἐμ6 τι ἢ οδὶ.----ΟΟἸὨ 5 ΔΠΟΥ͂ ἰῃ ρσοοὰ 8 
δ ἐπί} }}}0]6 βίῃ οὗ ἃ ἴσὰϑ Οἱ βιϊδη, ᾽ 8 85 ἰθτι- 
Ροσϊσίης δηὰ ὨδΏ ΟΔΌΪΘΠΘ88 ἱπάϊοδίθ ἃ ζ4]586 
Βεαγχί.----ΟἸνἰβιῖθη8 ἃγὸ διυοϊηἰοα, δῃὰ ἐμποὶν Ὠδθ 
Ββμου]ὰ ἀδι}γ σρταϊηὰ ὑμετ ΟΥ̓ ψ]ιδὺ {Π6Υ οὔθ ἴο. 
αοά διὰ {μοὶῦ ὩοΙ ΒΟΟΣ 88 βϑρί γί] Ἰκίηρβ, 
Ρυΐοβίβ δηὰ ρσχορ)ιίβ.---α ἰσδοθοῦ οὐραί ποῖ το 
ἀοδρίβο ἰβ ἩΘΌΓΘΥΒ, [ῸΣ ἐπ 6 Υ 4180, 1 (ΠΥ Ὀο]ίονς, 
δτο δῃοϊπιοά τὲ (86 Ηοὶγ Κϑρ᾽τῖὶ δηὰ ἐμ Κπο- 
Ἰοᾶχο οὗ ἀϊνίπο ἰσυΐμ5, δἰ ἐμοῦ ὑΠ6γῸ ΙΩΔῪ ὉΘ 
αἰ ογ θη 668 πῃ 1.0.6 ἸπηΘΆΒΌΧΟ οὗ ὑπο ὶν δποϊηιρ.--- 
Ηο 4180 ἀθηΐοβ Ομ σἰὶδὶ 6 ϑανίουσ, το ἀο68 ποὶὲ 
ῬΓΟΥΘ ἴῃ ἀθοά ἐμαὶ Ηθ 18 ὦ βανΐουῦγ γῆο δ 88 ἰῃ- 
ἀοερα ἀεϊϊνογοὰ μι ὕγοτῃ {89 κυ]}οὃὺϑηὰ Ρυπ8}- 
τηοπὲ οὗὨ 31η.--- 9 Βαγνὸ πδοα ἰο 6 ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ ὁἢ 
ΟΡ φυαγά ἀρεαϊπδί ὑπ9 ἀθηΐδὶ οὗὁἨ Ομσῖδὲ ποσὰ 
ἰδ κο8 ρἷδοθ, μοῦ ΟὨΪ ἰὰ νογὰβ δηά ἴῃ ἀοοίσίῃο, 
δυὶ 4180 ἰὼ οὐν 1176.--ὸ νοτὰ οὗ αοἀ τηυδβὶ χ6- 
τηδη ἷπ {πΠ0 ὙΠ0]6 Ιη8ῃ, δπὰ ηοὶ ΟὨΪΥ ΘμΐδΣ ἰδ 
απ ἀογβίδιαΐῃς.---Α ΟὨχὶβιΐδη, δὴ δποϊηἰθὰ οΏ6, 
(μδὲ 18 θ8 ἄδῖαθ, Ὀαΐ 8150 ὑμ6 σγοδίθδιὶ ργογοβῆ- 
ἐϊνο ἰο ἀϊνίπο νϊβάομι, ᾿ὑ Ορϑῃϑ (0 δἷπὶ {π6 βοβοοὶ 
ἴῃ πίοι (6 χοῦ ἸθδΓποα 8.6 δβθαίθα ὈΘ]ΟΥ ὁ 
86 Ὀαποῖ οὗ Βυταὶϊ γ, γ᾽ 80 ΤῸ]]ΟΥ ἴῃ (ἢ 9 Β11|0]}- 
οἶἱγ οἵ ἐμεῖν βοασί, τὸ ΚΠΟΥ 8]}} ἰδίῃ ρβ, δῃὰ δΥθσ 
Ἰθᾶσῃ ἡ Βαΐ [6 Κπονν, ἰοΥΘ δηά Ἃ0.---Αϑ ἰβ ἃ κὶπρ 
νου 6 Κίμσάοιῃ, ἃ ΤΌΪΟΣ ἱμουΐ βυ᾽θοίδ, ἃ 
ΚοθοΧΆ] νἱϊμπουΐ 80] ἴθ γ8, Β0 18 8 Ο γἰ βιϊδη ἡ 1{}- 
ουν {86 δηοϊαιϊηζ. Βδοδυβθ {10 ᾿αϑὲ σοτηΐης οὗ 
6 Γογὰ νν1}} Ὅ6 ἰονγὶ Ὁ]0, γα δβιιουϊὰ δ αἰ] χοπὶ 
ἰο ὍΘ 80 Ὑ611 ῥτορατοά ἰμδὺ ψγὸ ΙΏΔῪ ὈΘ0 1ουπ 
ΜΟΓΙῺΥ ἰο βίαμπα Ὀοίογο 86 ὅοῃ οὔ δίδῃ.-- -Τ 
ἀδγ οἵ οὖν 1ογὰἀ᾽ Β δοπλὶῃβ; ΤΩΔΥ͂ ῬΓΌΡΟΙΥΪΥ Ὧδ (6]]9ἃ 
16 ὈοΙ ον’ ἀΔΥ οὗἨ ΒΟΠΟΙΓ, ἴῸΣ ἰΠῈῪ 8.8}} ὈΘ 
τηδηϊοβίοα, ἀοοϊαγοα γἰζμίοουϑ, δηὰ δἀνδποοὰ ἰὸ 
{86 Ζ}} ο)ογτηθῃΐ οὗ ἈΘΑΥΘΏΪΥ ὈΪΘββίῃρ. 

ΞΡΕΝΕΒ:--ἶν 18 ἃ στοαὶ Ὀ] βίης ἰμαὶ ἀοὐ ἀοο8. 
ποὺ 8110 {πὸ ΒΟΔΥΘΕΪΥ [7] ἀθοοῖγ .Β ἰ0 ΤΘσηδ ἢ ἴτν 
186 Οδυγχοῖ Ὀαΐ Οὐοσγ 68 ἰὰ ἰπδῦ ἐπ 6Υ δ΄’ ᾿η849 
Κποσ δηὰ νγὸ ᾿ἰθᾶγη ἰὸ Ὀ6 οἢ ΟΣ γυδτὰ δραϊηϑὶ 
18 6πὶ, ἐμαὶ ΓΠ6Υ͂ τηῦδϑὲ τπδηϊίεϑὶ {μοιάβοῖνοβ δη 
τλῆ κα {ἘΠ ΘΙΆΒοῖνοΒ ΚΗΘ, ἩΒΟΥΘΌΥ ἴμ6 ἀδὴροῦ ἰδ. 
Ἰοϑϑθηῃθὰ δηὰ ὈθΊΟΥΟσΒ σοπἀοσοὰ τόσο οδυςίοιιβ. 
ΔηΔ ΡῬτοωρίοα ἰο Ὀ0 αἰ)! χοηὺ ἴῃ ῬΓΔΥΟΥ ἀπά ἴοὸ 
ΠΟΥ Κ οὐὐν ἐμοὶ ονῆ Βαϊναίϊοα ὙΠ θα δηᾶ 
τγοι Ὀ] ἢ .--Ἔτουρ ἰμοδ ΒΟ σαν Ὀο]ίογο πὰ 
δῆ τηϑὰ6 σγοαὶ δάνδποοβ ἴῃ (86 ἔδὶ ἢ, τα γ 6 
ἀδοοϊγοά, δηὰ τποσοίοσο 1οὐ ἐμόο8ο τ ὰο {πΐηῖς ἐπὶ 

ἀμὸν βἰαπᾶ, ἰακα μεοὰ 1οβϑὺ ὑμπον 11}, Νομθ Ὀυΐ 
{8080 ψἢ0 αν ἴμ9 Ποῖ ϑρ᾽σὶι πὰ ἐπὸ δηοϊηιϊης 
οϑῃ ὃ6 Βι. 81 οἰ ΘΠ ΕΥ̓ οα τ εἷγ σιατὰ ἀραϊηϑὺ ὑπ 1168. 



“ΤΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 9ΟΝΝ. 

οἵ διαιοινϑὶ, ΑἹ] οἶμον πον ϊθάρο ἰδ 00 τοῖς 
ὉΥ ἤν ἰο Ὀ6 8016 [0 Ἡὶδίδπα ἱοιιριδίϊοι δπὰ 
δυϊτὶ 4] οοπβίοί. 

ΠΉΙΗΟΕΝ :---τ οπῖψ λαδ Οοα, τοῖο λα Ἡϊΐπ αε 
ἐδλε Ττίωπε Οοἄ. Ἰμθὲ κ8 ΟὨΪΥ Ὀορίη τῖϊι ταὶ ὑμ6 
ΑΡοϑβίϊθ ρυΐδβ ἰῃ ἰἈ9 τυϊάα]ο, “76 ἐλαΐ λαίλ ποί ἐλε 
ον, πείίλεν λαίλ ἠδ λὲ Ταίλεν, δὰ ἱμδὲ νὰ 
ὙΠΟ 6 Ὀοχίμηδ, οὐ ἐδδ βοπ τοὲ οαπ οπΐψ ποι 
ἑἐλγουσὰὶ ἰλε Ηοΐν δρίτίἑ, ἀιὰ οοποϊῃθ ἴδ9 βιδίθ- 
Ιηϑΐ ἰῃ τἰσίαθ οὗ πλαΐ ἱμ6 Αροβί]θ βδυβ, ἱπδὶ 
ἐμ δποϊπίΐπρ σοχμϑὶῖ ἤγοια Ηΐπὶ ψ͵0 18 ΠΟΙΪΥ: 
7λε Ποῖν Ολοδέ οοπιείλ ἥγοτα ἰδὲ Καίλεῖ ἀπά ἰλε 
ϑοη. 

ΒΑΥΑΤΕΒ :---ΕΥ̓ΟΣῪ ΟΠΘ 80 ἰδ ποὶ 88 ευαησείίοαί 
Ομ εἰβείδη, ἀοϑβ πο Ὀο᾽ΐονο ἴῃ 968ι8 ΟἸγ]δὺ, 18 δῃ 
δι ιοἶδί. 

ΗκύυβΧΕΒ :---Α 08.110 ῬΟΎΤΟΥ, 8 ΟΡροδίξϊ οι ἰὸ 
ΟὨ γί ϑεδμῖγ, 885 βίιϊγσοὰ ἤγοτμι (π6 Ὀαρὶπηΐηρ. 
Απά ἐΐ8 18 ἃ γοσοτιπιοπάδίΐοη οὗὨ Ομνἰβιβηϊν ; 8 
Ῥτοοῖ οἵ (μ6 χλϊ κι ρονοῦ οὗἁὨ ΘΟ  βεΔ 1 δζαϊπδὶ 
ΟΥ̓], ἩΒΙΘῺ 18. ΤΘΥΤΙΌΙΟ ἰο (890 τ|ιοϊκοὰ ΟΠ6. 
ΙΔΟΓΘ ἔμ κοοὰ γαΐδβοβ ἰἰβοὶζ (μ:9 ἸΔΟΤΘ 8180 ἀοθ8 
6Ὑ11} Ὀοοὶΐν ἰίδο!,. ἜΔοσο αοα Βῃ1148 8 ἰθσωρὶο, 
Βαίδτιι ἴθ Βι το ἰο Ὀυ 1] ἃ ἃ Ομδροὶ ΒΥ (Π6 5146 οὗὨ ἰἱ. 
--ὶτ ϑοσυοδ 4180 0 Ἔσϑγοΐβο δῃά ἰγὺ ἰμ9 ΒΟ] ἀ1 6.8 
οὔ Ομγίει, ὙΠ Βουΐ δὰ ὀρροβίπα ΡΟΣ, ἐμο ἀἱ- 
σἷηθ ἀγάπα που]ὰ Ὀ6 πιϊπουὶ 116 ΟΣ ἰηίογοδί.--- 
Ὁ οϊ ε7 το Ῥγοίθπάδ ἐμαὶ 86 κοσποὶ δά 
ομαγδοίογί δ ϊοβ οὗἩ ΟἸ τ δι ϊδΣ Ὑ 8.0 ΙΣΤ ΟΠ 6], 8 ἃ 
ΥΟΥΥ ἱπιρογίδηλ δροοῖλ ἰῃ ἰμΐβ Βἱδίουυ.---Ἶὖ 80 
ἐδοῦρμι ΟἈ τ διδοῖ ἱρόν] Ὁ. 86 στον οὗἁ 
διυιοησὶδὶ πουἹὰ Ὀοίσαν τοδὶ γθ 8 ΚΠ 688 οὗ μοδεί 
δηὰ υπάογείδηάἀΐης δηὰ τυδηΐ οὗ οοββάθηοθ. ἴδ 
ΟὨμγϊθίΐδη διουἹὰ το]οΐϊοο δ ΘΥ̓ΟΣΥ ἔστ Ὁ τοϑηὶ- 
Γοδβίδίΐοῃ : (86 θὰ ἴα ἀγα νυ ἱπᾷ ΠΟΔΓΟΣ : {89 οδἰδδ- 
ἰσορθθ ἰπ ἰμ9 Κἰπχάοαι οὗ Ομγῖβὲ 18 {86 ροὶπὶ ἰο 
ὙΠΟ ἐμ Θγ68 οΥ̓ ΟΥἰδίΐδπθ δγὸ ἸοηρίρΙΥ ἀϊ-᾿ 
τοοίοά.---Τ 9 ὁιοιηΐοδβ οὗ ΟὨΥ δι δηΣ Υ ἀΥΘΔῪ ΠΟῸΓ- 
ἰϑμτη θη ἔγοια ἐμ9 ΟἸΌΓΡΟΝ : ἰὑ 18 ἱπ ἐμποῖν ᾿ἰογοϑὶ 
ποί ἰο βυϑδον ἐμοιηϑοῖνοδ ἰοὸ Ὀ6 ἀοργίγοα οὗἨὨ {89 
πδῖὴθ “ΟΠ ΥἸϑΐδη ;᾽ {Π07 σψουἹὰ ἐμοῦ ΘΟσοΙΡ 8} 
1088 διὰ 6 1688 ἀδηζθσουδ.--- 0 τηδηϊοδἰδιΐοι 
οὗ 811}, (19 φορὰ 85 γῦ8}} 88. (8:0 ὈδΔ4, 18 {86 ἀθβίφῃ 

᾿ οΥΓὶ ἔλο9 Κίηράοιι οὗὁἨὨ αοά. 189 ΟΥἹ] οδῃποὶ Ἰοὴς 
ΘΟ0Π668) οΥ ἀἰδαιυΐδο ἰ(86}7 ὁ βία ὰ Ὀδοῖὶς: 11 ΟὨ]Υ 
γγδὶὶβ ἤοσ ὑπ ἰἰπι6 οὗὁὨἨὨ οοπιΐπρς οὐἱ. Οαοἂ πὶ}16 ἱϊ 
(08. ΤῊΘ ΔΡΡΘΔΓδ696 οὗ ΕΥ̓ ἰχῖθδ δῃὰ ρυγὶ θβ 
1.6 Ομυχοῖ; [ἐ 16 8 σοΐγοβΐηρ τοϊϊοῦ ἰο ΟΠ γίβ- 
(88 ἰο 860 ἰδ: βορδγδίϊοῃ οὗ ὑδ9 υῃοϊθϑῃ.----᾿ 
ΟὨεϊβιίδη ἰΒ ἰπβυγοὰ δηὰ ρτγοἰοοίθα ἔγοπι ζ8]5390 
ἴθβόμοσθ. Ηἢο 88 (6 ΗοΪγ ϑρισιι 1. ἯΔο ἴ- 
ὑθγροηοίγϑίοβ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὑμὴν ᾿ἰκκ6 ΡγθοϊουΒ Ροσἕυτῃθ, 
Θῃίοσθ ἰηΐο ΟΥΘΣῪ ἰδίῃ, δὰ ἱπηρανὶβ ἰοὸ 1 ἴγα- 
ἔτϑησο δη (μ6 Ὀγοαῖ οὗὨ Ἰἰΐ6---ἰο ἷ8. ἐπὶ πἰκίηρ, 
λυάγσίημ, ἰθοὶϊπρ δηὰ νυ] ὴρ. Το ΟΝ γί βιΐδπ 18 
ὙΠΟΓΘΌΥ οἷοί οὰ τ {ἢ 8 ΤΟΥ] δπα ρυ θϑυν αἰ ση Υ 
ἰπ [9 Κἰηράοπι οὗ αοἀ (ον. 1. 6). 78 δηοίπί- 
ἱῃς ἰδ ὑμ6 βἰχηδλίατο οὗ 180 Ομτιβίϊδη. 2. ΤῈ6 
δρίσῖῦ ΘΗ 8Ὸ]08 ἶπι (0 ἰΥΥ, ἰο Δοπ Ι Ὺ {Ππ|ὸ ϑρὶ τὴς 
ΟΥ̓ ΟΥΤΟΣ, ἰο ἰυάρο; ἰο βυιοἢ! 8 ΟἸ ἰβίδῃ ΠΟ ἔ8]86 
ἴδον σ8ῃ Ὀ0 ἀδηρογουβ.---Τὸ ΟὨ τ βυΐδη [88 8 
ἤπθ 86η86 οὗἁ αἰβογίἰηαίίου (ϑασαχ οὐογαίω8); ἮΘ 
αὐἱοκὶν ῬΟΓΟΘΙΥΘΒ {16 Θββθῆοθ δηὰ (θη άθ μου οὗ 
ΘΥ̓́ΟΣΥ ἀοοίσϊηο; θΏ00 ἷἰ8 ΟἸΥΙΒιϊδ ΒΟΥΘΥΙῪ οὗ 
ἡυἀχιμοηὶ δηὰ 8 δη  ΡΘΙΠΥ ἰο Βυπογοί 8..--- δά 
ΟΡ 0Ώ8, βοἀιιοίλνο Ῥτί μοὶ ρ᾽ 65 διηοὴς Οἰτ δι ΐδη8, 
οΥἰχίπαῖθ ποὺ ἴῃ ΟἸ γἰθιϊδαϊγ. πὸ ΟἸΌγΟΙ οὗ 
ΟὨσῖβὲ τηϑὺ ποὺ Ὀ6 ομδυχοὰ τ 1} ἐπὸ ου]] αὶ 18 
ἷπ 1ἰ.---ΑΟὸ ὑμαὺ Ὑ11} ποὺ Κπονν αοα 1π 765903--- 
ἯΠΘΓΘ 6180 111 ἢ0 Κπον Αοα---Τ 6 γ0 18 ΠΟ ΣΘ- 

ΤΏΟ. 

γοϊδίΐου οἵὗἨ αοἂ νμΐϊοδ τοβοι 686 (δ γοτοϊδιδοι 
ἴῃ Οχίϑί : ΕΥ̓ ὁ; 18 ποὲ βαι5δοα νὰ εἰπὶ6 τονοὶδ- 
ἐἰοῦ, τμῖο τουοϊδίϊοι 0Υὺ}}} δας έν εἷπὶ 1---ΓΠΝο- 
μὸν [86 Ὁ ̓ἰκ ΟΥ ἀο ποὶ Ἦϊκρο ἱΐ, Βϑοϊοζίδϑθ δὲ 
ΟὈ] κοὰ ἰο δαβοσὶ ἱμδὲ ἔσὰς Ομγ δι ϊδηι ιν τῶϑ υὰ- 
Κοον Ὀοίοσο ἱμθ; (Κ0. Ἡδδέ (ΒΟΥ ΒΟΥ οα]]} 
ΟΥἰβ δ 15 Ἀπονγ ἰο ἐμ 6 ποθ δπί αὐ ἱιγ.--- 
Τ0ο ἰγὰο ΟΠ τ ϑιΐδη δὶ} 15 ἱτπηπηα Δ0}6 δηὰ πϑοὰβ 
πο Ρογίροιϊης.--- 8 ΥΑΙ 8 18 οὐ ἰδο υἰπιοδὶ ἴδ. 
Ῥογίδῃοο; ΟἿΣ Θίθ τὶ δα νδίϊο ἀσροπὰδ Ὀροὴ 
ἱε ; 1 18 οί 8 υ.861988, δι.01190 αποδεοη σαϊδοὶ ὉῪ 
(86 δοβοοὶβ, θυΐ ἱξ ΘΟΠΟΘΙΙΒ λέ Ῥγονεῖθε 9 αἰεγπαὶ 
ἐΐε, διὰ {πὸ Υἱτίο οὗἉ [8}8 ρσγοπιΐβο ἀϑρϑῃβ οὴ [λ6 
Ῥοσβοῦ οὗ 932 6808; ΟἿἹῪ ἱΐ Ηθ ἰ5 ὑσὺ]γ ἐδ ὅοη οἵ 
Θοὰ Ηοθ ἰδ 4010 ἰο Ῥγοζηΐβδο δηὰ ρὶνο οἰδγαδὶ ᾿ξ. 
Τα τηυδὶ δἰΐδοι τε Βισοηἷν ἰ0 ἐπὸ ζδιὲμ, δυὲ 
ἐμοδο ὙΠῸ αύθ δὶς ὑπ ρόῦγον οὗὨ {μὶ8 ζαὶ ἢ, {}γὸ 
δηὰ ἀϊο 07 {118 ζ4}}.---Εσθ δαοϊηιθα ΟΠ τ δι 1888 
βϑίδῃηαἀ ἴῃ πορὰ οὗ "δχπίηρ δηὰ δασποπϊΐοι, δ6- 
οϑῦδο αἀθοοῖνοῦΒ ΓΘ ὩΘΥΟΡ αὐἱοὶ 856 Ὀδοδῦδο 
αὶὶῃ υ6 (Πογὸ ἴθ οί δοίης ἐπδὲ ἡ 10 8} τηθοίδ᾽ 
ἐμδοπὶ μια) - γὰγ.---Ομὸν οἱ β ἀθόγθαδο ἰπ ἰδὸ 
ΘΟΌΣΒΟ οὗ ππο, (86 ΗΟΙΪΥ ϑρίνιϊ ἄοοβ ποὶ ἀ9- 
ογθ880. ΟΥδὸν ἔὙΘΠ16Β οὗ χτυϊπὰ δὰ θη θδοίοδ οὗ 
1δουρσπξ ἤδη κο, 6 ΗοΪγ ϑρὶτιὶ ἀοα8 μοί Θμδηρθ. 
Υἱο]ὰ ἰο π6 Ῥγοιριίῃ δ οὗ (6 βϑρὶσὶὶ δηὰ Ὁ Υἱεὶ- 
Ἰδηΐ ᾿οδί ἰδοῦ ταϊδίβικο ἰῃγῪ οὐ δρίὶστὶϊ ΓὯὟΥ ἰδθ 
ΗοΙΥ ββριγιὶ δπὰ ὍὈθ9 ἀοοαϊνοὰ. 6 μῆτὸ δηὰ 
τα θος.---Αἰάΐρ πῖῖὰ ΟἸχίαυ δπὰ ἴῃ Ηἰἱπι ἰπ 
βιοδ δϑίῃθ88 οὗ δἰ δηὰ ζ811}} 8] 0] οπίηρ Ηΐα 
18 {80 ΣΟΥΘ6 λοπομγαδίε, ἰιὸ τλοῦῸ ζ8}1 ΔΎΔΥ ἴτοι 
Ηΐπι, δῃὰ ἰ ἰβ πΘΟΘΕΒΑΓΣΥ, Ὀδοδιι56 ΟἿΣ δοοϑρίδῃοθ 
ἀοροπάβ οὐ ἰζ. ἢ ομὸ ὈΘΟΟΙΩ6Β υηΐδὶς( αὶ ἰθ 
ΟἈγίδι, πον οδὴ ἢ 6 ΘΡΡΟΩΣ Ὀοΐογο Ηΐπι νι} 707- 
ῥυϊμοθθ [οοπδάθῃο032}]ἷ 7λαὲ ἐπουσηξ 885 δὴ 
οὐον τ οἰ πρ ἰδ 6 ηο0 οα ἰδ ποδγί οὗ 8 Ομ τίδ- 
845. Ηον 8}141} ὑπ 0 Π ΘΎΘΥΒ ΔΡΡΘΒΣ Ὀαΐογο Ηΐμ 
ἯΠΟ ἴ0 Ρ]6889 ἴδ ποσ]ὰ Ἰοανα Ομ τσὶ, δὰ δβίθοδι 
[89 τοῦ] 8 ΒΟΠΟΌΓΒ τ Ογ6 δἰ ΚὮΪΥ 1285 [86 ζτδ0θ 
οὗ Ομγὶβιῖ Ηον νὸ6}} 1 που]ϊὰ Ρὸ ἰΐ 811 πιοῦ 
που]ὰ ΟὨΪΥ͂ οχϑιηΐπο ἐβοπηβ 68 ἷπ 8}} {βεὶγ 
ὁυάρίης διηὰ ἀοίΐης; οουὐἹὰ γοὺ δοὲ {88 ἱβ (86 
ῬΤΟΒΘΏΟΘ ΟΥ̓ 568087 πουϊ]ὰ γοῦ ἀδγα ἰ0 ΒΔΥ δποὰ 
δηἋ 5068 ἃ (πίη ἰπ ἐμ:9 ῬγΘβθηοο οὗ 768π57 πουϊὰ 
γοὰ ἄδγθὸ ἰο τιαϊβίαϊῃ βυϑ δὴ ΟΡΙὨΣΟΏ ὈΘίοΟΥΘ 
Ηἰπιῦ [ἔ γοὺ ἃγὸ μοῃϑϑὺὶ δηὰά δοῃβοϊθῃίοιβ δὸ- 
οογάϊηρ ἰο γοῦν ἱπίογργοίδιΐοι, 8ὸ {πδὶ Ηθ ΠΙΑΥ 
τοὶ ΟΥ̓́Θ ὉΪ8Π16 γοι, ὙΒΥ͂ μα γοὺ {βίο ΠΩ͂ 
νοσὰδ νον γοῦν ἱκίησὉὉὉὉ 
ΒΕΒ8ΕᾺ:--ἰ ὦ (δ δϑὺ βοᾶν. αὶ (μοδθ γῖο 

Τοδὰ (ἢ ΒΊΒίΟΥΥ οὗἩ (86 ΟΠ υΣ ΟΣ ὙΓΟΒΟΊΥ, ἀπά ὁ08- 
βίάον (Π6 {ἰπ|6 οὗ μὸν εἰ σβιοϑὺ ἱπτγδγὰ θοῦ δηὰ 
τηϑηϊΐοβὶ ΡΟΎΘΥ ΟΥ̓ΘΡ ὑδ6 του] ἰο Ὀεϊοηρ ἰ0 88 
ΘΑΡΙΔΙΥ Ταΐαγα, νγ}}} Ὅ6 ἱποϊἱποᾶ ἐο βυδβρεοοὶ [88 
ΒΟΙΥ ΑΡροβίϊθ, ἰο βαῦϑθ Ὅθθῃ ἰπ ΘΥΤΟΥ 70 δββυσίῃςς 
8 ἰο 'δνὸ Ἔχρογϑησδᾶ μ6 Ὀερί ηπίηρ οὗἨ (ἢ 
Βουγ; ἰδοβα, οὐ ὑπὸ οἶβὸρ δπᾶ, τῖιο δομβὶ 6 Ὁ 
{παῖ {π6 αη οὗἉ ΤᾺ 6 αο5ρ6] ΒΒοπο ἰὰ μ18 Ὀγὶ κα οὶ 
Βρίοπάον, τ βθα μὰ {86 ῥγοδολίης οὗ {6 ΑΡοϑίϊθδ 
δ Θδπιθ ἕο ἢ 88 ἃ Ὀσίάοστοοτα οὐ οὗὨ μἷ8 σμδαι 6 Γ 
διὰ γοὐοϊοο 88 ἃ σίδηὶ (9 τὰ Β18 Τ8ο0 ἔγομι 080 
οῃμά οἵ ἐμ θαυϑῃϑ Ὀδοὶς ἰο (6 βδῃϑθ οπὰ δβδ8 

δπά {μαι ἴπθγο βουπάβ ἰΒγουσᾷ (86 ἩΒοΙΘ ΒΙ ΒΊΟΣ 
οὔ 86 ΟΒυγσοα ἰδο βἰρσὶ οΥὗὁἨ (Π8 δαὶ πὶ “"ἀδὶάο μἱῖὰ 
5, ογὰ 96808, ἴοὉ ἃ 18 ἐἰοναγὰ οὐδηΐηξ "᾿--- 79) 
{πὲ ουθπ ΠῈΣ πιοϑύ' φ]ογίουϑ νἱοίοτγίθβ, πο 189 
νἱοίοτυ οὗἩ {π6 Βοίογπιϑιίοη, ἃσὸ ΟὨ]Υ 1Κ6 {80 ΧΘ- 
βοοίΐοη οὗ (μ6 δβοίυἷπρ βὰπ οὐ {ἰμ6 ἀδυκεδιηῖ 
οἱου 5,---(ἴ σα 180 866 1818 66886 (0 Ὧ6 
δὶ σι βαί (λ9 Αροβίῖθβ (ὁ}} 8 οὔὗὨ [89 1δδὶ Βοὺν δὰ 
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τοδὰ {πὸ τηογοὶ Ὁ] οαυθο οὗ ἐπὶ6 Ῥυοϊοηροὰ ἀυγα- 
οι οὗ ἰδὸ 1δϑὺ δοιν, Ῥγοϊομ χοα [ῸΣ που ἐπ 
φκυίοου δΒυπάτοά γοδτθ, ἴῃ ὑπὸ πνοχὰδ οὗ ἐδ9 
Αροβὲῖο ““ἰδο 1οτὰ 18 Ἰο ζ-Βυ οΥης (0 ᾽8- τά "ἢ 
(2 Ῥεὶ. 11]. 9).---Ἴ9 τυυδῦ ποὶ ΟἈΪΥ ὍΘ οχ ΟἿΓ 

δαδὶσδὶ 0596 ΔΗ Ι Θ τἰδί, ὁη9 στοδὺ ΔΑΥΘΣΒΔΣΥ 
διοὰ ἀφοοΐνοῦ, ὈυΐΓ αρσαϊηδὺ ἃ του υάϊπουϑ Ργο- 
ΚθΌΥ οὗ [0 δι ομχ δι ΐ δ 8066 .--- 9. ΒΟΙΔΘΌΟΟΥ 
Ῥταϊβοὰ (06 βαϊπίοα Οοἰἐΐη σοῦ ΒΒ ΤΕΥ ὈοΙΌΓΘ [ἷ8 
ἀεαίιι, οι δοοουπί οὗ εἷ8β χροὶ τυνἱϑδάομι, 6 σορ] θὰ 
ἩΠῚ ἃ δτοΐο: κ'Ὑοβ, 1 γὸ Ἰθδσηθα τηδὴΥ {πίη (8; 
δαὶ {86 πιοοὶ ρῬεϑοΐουβ κηονίοαρθο. ἰοασηθὰ 85 ἃ 
αἰ]ὰ ἐπ ΤυὐποΥ 5 [880 Οδἰθοβίδτη, τ βῖοἢ; ΘΟὨλ- 
ῬΓΙδ6ῈΒ ΘΥΘΥῪ ἱδίπρ τ μίον [1 ἀραῖτο ὑἰὸ ΚΘῸΡ διηὰ 
ΘΑΙΥ͂ ΔΎΓΑΥ ὙΪΠῚῈ τὴ6 ἴ0 {Π6 δορὶ ἴδοο ἰο ἴδ6θ.᾽" 
“-α ἸΘΟΣΠΟΣ οὗ ἰὸ (ἰδιθο δηλ, ὑπαὶ διὰ ἰδ6 
Βοὶγ ϑρρἱτῖι, ἰ6 8010 Β0 ἴᾺΣ ἰο ἀἴβοουθν 8}1 ἜΥΤΟΥΒ 
ὙΠΟ Ν τοὶ ἰαὶο οραϊπδὶ ἐμ ΟΒΡ9], ἐπὶ ἈΘ 18 Ῥγο- 
ἰϑοϊοα ἔσο ἀδοθρέϊοι δη ΤΩΔῪ ἐπι ΟΥ̓ ΘΔΌΪΥ βίδα 
08 (16 ἔουπάδίϊου οὗ 18 8 10}.--- Ν Π9 (896 7688 
οἴ ἰ86 τδιίϊοιυ δ δίβ ΠΟΥ {86 ΘΟ τἶδὶ οὗ (86 ῬὨ1]1080- 
Ῥθοτα Βυγίϑ ἰμο Κἰηράομι οὗ βαίδη.--Τὴο. δαιὶ- 
ΟὨτδί8 διονθὰ ἰμοιηβοῖγοθ ἰ0ὸ 0 δη μι οἶδὲβ-- 
Ῥοοϊοπϑίου Ὀορία5 τ ἢ τα ΘῈ οί ἰὴ ρ ἐμαὶ τ 168 
186Ὺ Βανϑ δοαζὰ ἔγοτῃι {80 θορί ποΐηρ (Βίορον:)--- 
ΕνΥΘΣΥ ἔσθ ἀοοίχίπθ ἐμο δδβοσίϊοη οὗ ὙΒὶοὶ 18 88- 
εἰκυοὰ ἰο ἰπ6 ομυγοι ἀυγίης ἐμο ἰἰπηθ οὗ ΒΟῸΣ 
ατοπίδ, 18 δἰγτοδὰυ οομίδίποὰ ἴῃ 80 ἰγΘΘΒΌΓΣΥ οὗ 
ΠοΙγ δοντὶρίυχο. 
Φοβδηη ΤδΌ]ΟΥ δὰ ῬΥοδομ θα ΤΩΒῊΥ͂ ἃ ᾿ἰθαγηδὰ 

βοσιοι το Νίοοϊδυδβ οὗὨ Βδϑὶο, ἐμὸ ἡ 8] ἀϑῃ δῇ, 
τὶ οἰϊοὰ δηὰ ἰο]ὰ εἶπ: ““Ὑοῦ Δ΄ ἃ κὶηἀ-οαγίθα 
ἴδ διὰ ἃ μτοδί ὑγὶοϑὶ, Ὀπὸ Βαῦο ποὺ γοὶ ἰδβιθα 
ἷπ ἐστ 86 βυϑοίηϑθβδ οὗ {89 ΗοΙΥ βρίνι,." 
Ἐτοῖὰ ἰμδὶ ἐπι ΤΌΪΟΣ δουρμὶ ἐμθ ἰσὰθ ΤΘΔΟΒΘΡ 
ἧπ 80 βοτὶρίαο δηὰ ἐδ ἍὉσοβϑβ, ἯΒΟ ὑθϑόμο 8 Ὁ8 
ΤΏΟΓΟ πῃ 0Π6 ΒΟῸΣ ἐμ 8Ώ 4}} ΘδΥΒ]Υ ἰοδοιογ θ68 
ἰθδο 118 ἰο 80 1481 ἀδγ. 
[ΆΚΒΌΞΤΟΝ :-- Βο δὲθ ΔρῬΘΔυδμοΘ οὗ δη[ἰ- 

οἰ νὶσὶ νγ88 ἃ ἀοοίγῖ ο 80 ὉΠ ΘΓ ΒΔ11Υ χϑοοϊγϑα ἴῃ (ἢ 6 
Ῥτϊαὶ ἶτο ΟὈΌτοΙ, ἰμδύὺ 1ὑ 88 11 ἃ Ῥγουθυ 8] 
δογίπς διθοης ἰθοη; δπὰ ἰμοποο Κι. ΦΌΒη ἰδικθ8 
οοσαϑίοη ἰ0 πῃ ο 8} 120 οα {86 ἀοοσίΣ 6, πα 8ΤῚ 
8 Το] ον Β αζοὶπϑὶ (μαι βρὶ τὶν, τι 108 πὶ δὐοσ 
εἶτηθ8 ν»δ3 ἰ0 δηϊτηδίθ “(86 τηϑι οὗ 815." “14{{}6 
ΘὨ 1] τ η,᾽ Βα γ8 6, “1 8 {π9 168 ἐΐπιθ; 84 88 γ6 
μιαΥϑ ποδτὰ ἰδαΐ διιὶ οι χὶϑίδ 81.}8}} Θοῖηθ, ΘΥΘῺ ΒΟῪ 
{θοῦ 8.6 ἘΙΔῺΥ ΔΗ οἰ Ρἰδίθ: ὙΒΟΓΘΌΥ γὃ0 ΚΠΟῪ 
(μδὲ ἴὰ 5 116 148. {ἰπι6. Α5 πο 88 ἰο ΒΔΥ, Μ0 
δτο ἴΔ.1]0Ὲ ἰπίο ἐδ. 6 γΟΥῪ ἄγοξβ οὗ ἰΐπλθ, 88. ΔΡῬΘΒΣΞ3 
ἔτοιῃη ἰμδαξ δη ον βίῖϊδῃ βδρὶσὶῖ, τ ΒΙΟΝ ΠΟῪ 80 
τηποῖ ΡΟἸ]αΐοβ τ6 ΟΒΣΟΒ 68; [Ὁ γοὰ ΚΟΥ ἰἰ 18 
ἃ Θομμ0η ΒΟΥ Ϊηρ, ἰπδὺ δ οτὶδὲ 18 ἰο οοῖλθ ἴῃ 
{080 τγοίοοὰ ἀαγαΒ. ΤΏ ΑΡροβί]ο ζοϑθ οὐ ἰὸ 
ΘΙΏΡΙΟΥ ἐδ 9 βδιο δ] δῖοι ὑΠΣΟΌ ἢ ἰΠ6 τοδί οὗ (86 
ἘΡίδι16; νυ. 22. οἷ". ἷἰν. 8; 2 4)ο. 7. ὙοτῈ τ 
866 {6 ΔρΡΡοΙ]]διϊοα “δε  ογ βι᾽" 18 οι ρ]ογοα ἰο 
δ᾽ απ 8 ΘΠΟΠΙΥ οΥ ἀοἀ δπὰ ροάϊἶπθ88 ἴῃ κ6ῃ6- 
ταὶ, ΌὉγ {9 βαπὶθ ἤἥφζυγθ οὗ βρϑθοῖ ἰμαὶ ΕἸ188 Ὑγ88 
ἀοδί πο ἴῃ {Π086 ἰπι68 (0 δ᾽ ΚΠ Ὺ α »τορλεί, ἀπὰ 
Βδοὶιοῖ, α ἀαυσλίεν ὁ Ζεγαεῖ; δηα ὑπαὶ ἴῃ [1680 
ἀἰπηο8 7489 18 υδοά ἴῸὉΥ α γαϊίοτ, δΔηὰ ΝΟΙΓΟ [ὉΓ α 
ἐνγταπί. Βιυὶ 885 680 σου νοῦ  Ὁ]6 ἰΘΥΤΏΒ ὨΘΟΘ6888- 
ΤΥ δυρροβϑ ἐμδὺ {μ6 Ὁ ΟΥ̓ΧΊ ΏΔ}}Ὺ Ἀἀσας ΝΝ ἴο Ροσ- 
ΒΟῺΒ οὗ (86 Ι'κο σμδυδοίοσβ, ὙΠῸ (86πὶ ἴῃ 
ῬΤΟΡΟΥ, 80 ἀο068 {6 πδμθ ““Δη 1 γὶδὶ ἢ ἰγ888- 
ἰογτοὰ Ὀγ δι. Φοδ ἰο οογίδίη οὗὨ δἷ8 ᾿πιρίουβ Θοη- 
ἰδιηρογασῖθθ, 8ἃ8 ὨΘΟΘΒΘΑΡΙΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘΟ, ἐμαὶ ἰμ 6 70 
ΔΘ 06 ὙΠΟ Βιοιυ)]ὰ δυΐβθ ἴῃ ἐπ δι ον ἰἰπι|68, ἰο 
ΟΣ {86 {1116 ΘΠ ΘΏΓΥ Ὀοϊοη χοα; 88 τηδυϊςθα ουὐ 

ἷπ 1.6 Ῥγορβθοῖθα ὉΥ (6 ῬΓΟΡΟΣ ΠδΙΩ6 οὗ διίϊ- 
οἰ τδί.---Μ.]. 

ΗυΒΡ᾿Β ἔνγχο ΒΟΓΠΙΟΏΒ ΟἹ 1 950. ἰὶ. 18, {6 056 
θη ]οὰ “ γορλδοίθε οοποεγηῖπῦ «ἀπιϊολτίαί,"" (86 
οἶμον “Ῥγουάϊοοθ ασαϊπδί ἰλε ἀοςίχίηε 97 Απέολτίει," 
8΄Θ Ἧ0]} ποσὶ σοδαϊηρ, 88 ἐπ 60 Ὁ ΘΙ ὈΟΟΥ͂ τυ 68 οὗ 
189 ᾿Σογαΐατο οἢ ἰδ δΒυ 07 οοἱ.---Μ.]." 

[ἩΕΙΤΒΥ :--- ΤῸ ἀΘΩΥ ἰμ6 ΕΔ ΠΟΙ, 18 ποί ἴο 
ἄθῃν Ηἶῃι ἰο ὍὈ0 ἐμ ἰσὰθ αοά, 85 ἰδ δοδίβοῃβ 
ἀἰὰ: Ῥαὶΐ 1. ἰο ἄδην {8ὸ ἰχυϊ οὗ ΗἾ8 ἐδβί πο; Υ, 
866 σἢ. γ, 10; ὅπο. 11]. 88 ; 2. ἰο ἀδὴγ ἰμ6 ἀοοίτίηθ 
οὗ μ9 δίδουν, οὐ {πδὺ ἀοοί 9 νει ϊσῖ Ῥγοοθοάοἢ 
ἔγοια Ηΐὰ ; ““ἴοΣ σα σοι αοα μδίδ δοηΐ, βρϑδὶ- 
οἱ [80 τοσὰβ οὗ αοἀ,᾽ 95π)ο. ἰἰ1. 84. ὙΠ 6ηο9 1ἰ 
ἐθ ουϊἀθηί, ἐμδὲ ἢθ ψ8ο ἀθιΐοί {1|ὸ βοη, δδπποί 
(Βὺ8 τοίδὶῃ ὑμδ0 ἰσὰθ Ἐπον]θᾶρα οὗ 9 δίδουν; 
ὅηο. ;. 18; Μαίίῃ. χὶ. 22. Βγ Ἡΐϊπι 810}9 σδὴ γ 
ΘΟΙΏ6 ΔΟΟΘΡΙΔΌΪ ἰο ὑμ8 Εδί ΒΟΥ, 80 88 ἴ0 δυα 116: 
ἴογυ Ηδ 18 ἰμ6ὸ ἮΔΥ, δηὰ ἰῃς Τσαὶδ ἀπά {89 1,18, 
ὅπο. χῖν. 6. Απάὰ ὃγ Ηΐπι δ]ομθ δζὸ το ἰδυραύ 
ΒΟΥ ἰο ““ψΟΓΕΙὶρΡ ἰδ6 ΕΔίμοΣ ἴῃ δρὶσγὶὶ δηθὰ ἴῃ 
συ ,᾽ ὅπο. ἱν. 28,24. Ηδποο Οσὶδὶ δὸ οἵϊοῃ 
9118. ὑπὸ Φονγβ, {μὸν ἰμβοσγοίοτο τνδηίοα ἰμὸ ἐγὰθ 
Κηοπὶοαρο οὗ 9 Εδίμον, Ὀδοδῦβθ ὑΠῸῪ ΚΠΘῊ ποὺ 
Ηΐϊπι, 5:ο. νἱϊῖ, 19; χίν. ; χυὶΐ. 3.---Μ.]. 

[48Ρ. Κ5ΗΑΒΡ:--αουπάδποο οὗ ἕδπαί οΐβιω, 6ῃ- 
{πυδίαθηι δὰ οἰ ον τι βο οβ πῶνο Ὀθο Ὀτοῦρδὲ 
ἰπΐο 186 ΟΒυγοῖὶ οὗὨ Ομτῖβί, Ὀγ 0.16 τη δὶ πἰογργοίΐη κα 
δηἃ στο ἰΒδΡΡΊ γος οὗὨ (μοβ0 ἰοχὶβ ὙΒῚΟΝ δροδκ οὗ 
[89 κἰἶΡ οὗ ἐδ) βρίτηι, γν ΠΙΘΉ ΒΟΙΏΘ ἸΏ6 ἢ 80 Ὁπ667- 
δίδη ἃ 85 [0 8 ΚΘ Π0 ἀἰβέϊηοίζοῃ Ὀθί 66 ὴ {8:6 {ἐπ 68 
ἔμθῃ δὰ 186 {ἰπ|68 ὩΟΥ͂.---(706] 11. 28; Αοἱδ ἱϊ. 
17; Φ26.. χχχὶ. 84; 1 ὅηο. 11. 27.)--Ηθῃῆοθ {πον 
ΘΟΒοΙΪυθ ἐμαί ἴῃ 8680 ἀδυβ, ὙΒὶσς τὸ ἰδ 6 ]Ἰδβὶ 
ἄδγϑ, (80 ϑ'ρ ̓ν οὗ αοα ἰβ ρῬουγοά ΡΟ 8]} β6βὲ, 
δῃὰ ἐμαὺ ΘΥΘΥΥ͂ 006 ΒΔ ἃ τἱρῃΐ ἰ0 ὀχροοὶ ἱπητηθ- 
ἀϊαΐο ἱτωραΐδοβ δηὰ σουθἰδιϊοηβ, 88 ἰο Ἡμδὲ 9 18 
ἰο Ὀο]ΐονο δηὰ ἰο ργδοίΐβο: ἐμαὶ ὈΥ (818 8.88:ϑίδῃοβ 
οὗ [Π9 δ ρ᾽σ]ῖ, ΘΥΟΤῪ ὈΤΟΙΒΟΣ ΣΩΔῪ ὑπάογϑίδηα (89 
Ιηγϑίογίὶεβ οὗ (6 ΗΟΙΪΥ βοτὶρίυγοθ, τὶϊμοαὶ 80 
χοῦ Ὀ]Θθοτὴθ ὙΑΥ͂ οὗ δἰυγίηρ Βυμιδὴ ᾿οδυΒὶρ: 
ὩΔΥ͂ Δ ΤΩΔῪ ἰδκθ ὈΡΟΣ Ἀἰπη56} Γ [ἢ 6 ῬαβίογἹ οὔἕοθ, 
δα ὈΘΟΟΙΙΘ ἃ χυϊὰθ δηὰ ὑϑϑοῖοῦ οὗἁ οἰβοσθ, ψὶι- 
οὗν ΔΗΥ͂ Ὑτγϑηΐ ἔσγοη ΒΌΠ.ΆΣ ποτ ἸΏΘΥΘΙΥ͂ 
ὌΡΟΣ {δ ἱπρυ]θο οὗἩὨ ἐμὸ ϑρίγιὶ οὔ αἀοά. 1680 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΟΘΒ πᾶνθ θη ἀγαν ἴσομι ἰμ 986 δηὰ 
ΒΌΟΝ ἰοχίβ οὗ βοτὶρίυγο: δὰ 80 ΤᾺΣ δΒαῦο ὑπ 6 7 
Ὀθθ δ Ῥγοϊηοὶοα δηὰ ἱτρτονϑὰ ὈΥ͂ δούοσαὶ διποηρδί 
8, ὑπαὶ τϑϑϑοὴ πὰ ρῥυυάθῃοο δηὰ 8]} δοαυϊσοά 
Ἰοδυηΐηρ, ΔΥῸ γαῖ ΒῈΡ δοσουπίοα ὉΥ͂ ἰβοιὰ ἰπάθ- 
ΤΆΠΟΘΒ ἰ0 ἴ80 πογὶς οὗ αοἀ᾽ 5 Οδυτοῖ, 88 ΔὴΥ 
ΨΘΆΥΒ φοπΥὶ υϊπρ ἰο ἰϊ. ΝΥ, ἰῸΥ δτὸ διγὶ γοᾶ 
(ο ἃ ΡὈἱΐοἢ δθογο ἰδ δογί ρίυΓοΒ ὑἐΠποιηβοῖνοθ, τ ῖ ἢ 
[ΔῸῪ Ἰοοῖὶς ΡΟΝ 88 ἃ ἀθδα Ἰοογ ἰἢ σοι ραυΐίβοι οὗ 
186 ᾿ἰχν τ Βὲη (Βοὰ, (89 ψ ἐπ 688, {86 δποίπεΐης 
σα 86. δυο στοοοϊγοα ὕγοπι δΌΟΥΟ, ἩΔΘΩ 18 
[86 ΟὨΪΥ τηΘΒΌΧΟ ὙΓΠῈ ἔμ οτὰ οὗ ἰγυ ἢ αη ἃ ΓΔ]βοῃοοά, 
οὗ ροοά δῃὰ δου]. Τίνα σοϊοαγ, νυ ἴθ ἢ {Π 656 δ ἢ .8]- 
888 ἀογῖνο ΤῸ (818 ἱμποὶν ποίΐοη ἔγοτῃ {86 οἰ 6 
ὍΥ̓ ΒΟΙῚΘ ῬάΒββαροβ οὗ (Π6 Ο]ά δπὰ Νὸν Τοϑίδιηθηί, 
ψου]ὰ ααϊίο νϑδηΐβῇ, 1 Π6Υ που]Ἱὰ Ὀαΐ (ΔΚ σατο ἰὸ 
αἰϑη συ δ Ὀοίνγθοα (6 οἴἶθοίβ οὗ ἰμὸ ϑρίγϊϊ, 
νοι Ὀοϊοηροά ἰοὸ (6 οομηγογίίης οὗὨ ἰμ6 νου]ὰ, 
δῃηὰ ἰδοβϑο ἡ ὰϊοὶ ΟΥΟ ἰοὸ 00 ΗΠ οοηδίδηϊ Ῥ6Γ- 
τιλῃθὩὺ ΟΡΟΣΘΙΪΟΏΒ ΔΙΏΟΠ 8.0 ἢ} 88 ΨὉΓΘ ὨΙΓΟΔΑΥ͂ 
ΟΠ γὶβίϊδηβ. Τῆοτο 18 πὸ οἱ νῖ}] ἀθὴν Ὀυὶ (89 
ΑΡΟοΒβί]68, δηὰ ἰμο86 ἱπ ὑμοῖν {1π|68, Βαἀ {8686 ἰῃ- 
δρ᾽γϑίίοηϑ, {μι 686 γουθϊ αἰ (ΠΟΥ Βροδῖ οὖ; διὰ 
ιι6 ἰοχίβ, ἰπαὺ ὑπο Ὺ ρτοάμδθ, ΔΘ Βοῖηθ οὗ ἰμϑῖῃ 
Ῥἱδίῃ Ῥσγοοΐβ ἐπ ἱμο86 ῬΓΟπιΐθ68 ὙΘΣΘ τα889 φορά. 



88 ΤῊΕΒ ΕἸΒΞῚΤ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ" ΖΟΗΝ. 

ΠΟΥ αἰὰ 5060 ν᾽ δίοπθ, δῃαἃ τσ οπάονοα τῖϊὰ 
ΟΧΙΣΔΟΥ Δ  ΠΑΥῪ ἰδ] β οὗἩ τιδάομι δηὰ ἐπον]θᾶκο, 
αὶζπουΐ λυ τδῃ Ἰηοἰ Βοάδ, δῃὰ πυϊρχηΐ οχροοὶ ραγιὶ- 
ουϊῶν ἐτρυϊδοα οὔ πὸ Ηοὶγ αμοβὲ ἀροη οσο851:0}8, 
ὝΠΟΓΘ {86} πϑδηίοα δἰΐ μον Ἰἰρμὶ οὐ αἰτϑοίΐοι ; δηὰ 
81} (μιῖ5 νγ88 ἱπά οϑά ᾿1{{10 Θηουκὰ ἴον {Π9 ἀἰϑοῦδυρθ 
οὗ (δαὶ σγοδὶ ποῦὶς {Π0}Ὺ δὰ ὕροῦ {π6 1} ἢ 8Δη68, 
ἘΔΙΔΟΙΥ, [Π0 Ὀγϊηρσίηρ οὗ (6 νον ουοὸν ὕγοια δυ- 
ἀδίδια δῃὰ θαι μθηΐδτι 9 ΟἸγἰδ δῖ γ. Βαϊ ἐμαὶ 
Ῥοΐπς ἀοηθ οὔςθ, δπὰ ἰμ6 6085Ρ9] οὗ Ογὶϑὶ, δπὰ 
81} ἐμϊηρσβ Ῥογίδιπίηρ ἰο ἰΐ, Ὀοϊηρ ῥ᾽]  ΗΪῪ Ἰοῖν ἱπ 
ἩΓῚ Ηρ ὈΥῚ ἰδ9 ΑΡοΒίϊο8Β Οὐ Αροβίο ἷθδὶ ρθῆ, 88 
ἰδοσο πουϊὰ ὃο ἔγοιῃ Βοποοίοσ γασὰ 0 ποϑὰ οὗ 
{1086 8658: βίδῃοοδ οὗ ἰμὸ ϑρίγϊιϊ, δβο ἱξ ποιὰ 6 ἃ 
γδὶῃ (πἰης ἰο οχρϑοὺ ἰμθὰ. 9 δ.ὸ ποῖ ἰο ἀθϑὶγθ 
μο86 ἱπιπιϑαάϊαίθ του δι 08, ΠΟΥ ἰ0 οχρθϑοί ἐμαὶ 
αοἀ βιιου]ϊα τουσῃδδαῖο ἔμϑ, ἰξΐ τὸ Ῥγαγϑα ΥὯΓ 
πο. Οοά διδὲ} ἀοοϊατοὰ 4}} Ηΐβ νι], ἐμαὶ 18 
ἘΘΟΘΒΒΑΡΥ [ὉΓ 08 (0 ΚΠΟΥ͂, ὈὉΥῚ ΟἿΡ ϑαυΐϊουσ δηά 
Ηἱβ Αροβϑί]οβ: δηᾶ ἰμ9 συΐϊθβ ΨΒΪΘὮ ἰδ 07 μδΥθ 
εἰνθῃ υδ, ἰορο μον τὶὶῃ ΟἿΣ ΟὟ δίῃ χα] Ἰἰρμῦ δαὰ 
ΤΟΒΒΟΩ, δπὰ ἰδ οἶμον ουϊνγεαγὰ πιθ8}8 δὰ 6 }}8 
οὗ ἱπβίσυοίίου, ἩΠΙ6Ὶ ΔΥΘ ΟΥ̓́ΟΣΥ ΟΔΥ δἱ δδπά 
Διο 08, ΔΣΘ δι δηοϊοπί, ρα πἀΔῊ Δ Υ βυϊδοϊοηϊ, ἰο 
ευϊὰο δὰ ἀΐγοοῦ υ5, ὈΟΐῈ 88 ἰ0 Ὀο]1οὗ δηᾶὰ ῥτϑο- 
ιοο, ἐπγουρσὰ 4}} ἐ)0 οὁ88608 δπὰ ϑιροῦρθῃοίοβ ἰδ 
Δ ΟΣ ΠΟΥ ΒΔΡΡΡΘΩ ἰοὸ υ8. Απά ἰῃ οχίγδογαϊ- 
ὮΔΙΎ οδδοδ (ὐοὰ ἘΜ} ἰδῖζθ οδῖθ, δ0Π|0 ἩΔῪ ΟΥ 

οἶον, (μαὶ τϑ 588}} ποὲ 6 δὶ ἃ 1088β.0 Απὰ ἰἢογε- 
ἤοσο ἰο ρῥγοϊθηά ἴἰο {89 ϑ'ρ᾽σγὶῦδ ἐπ {π 686 ἀΔΥ5, οἰμον 
ἴοΥ Ῥτοδοῆϊηρ, ΟΥ ῬΓΔΥΪΏΖ, ΟΥ ῬΓΟΡΒΟΒΥΪΗΖ, ΟΥ 
ἀοπουποίῃρ Οοα᾽Β Ἰυάκιποπίβθ, ΟΥ [ῸΣ ΔΗΥ͂ ΟἿΒΘΡ 
(ΐπρ, ἴῃ βσἢ ἃ ὙΔΥ 88 ἱτᾺ 168 ᾿ταπηοάϊδίο ἰηδρὶ- 
Ταίοα; ΟΥ ἰο 8βοῖ ὉΡρ ἃ ᾿ἰσμι τοι δὶ 8, ΘΟ ΓΑΙ 
ἰοὸ (86 ᾿ἰσεὶ οὗ σϑθδβου, οὐ ἀϊδογοηϊ ἔγοι ἴῃς ᾿ἰχαὶ 
οὗ βοτγίριυχο νιίμβουῦ ὑ8, 18 {Π6 οχίγοπι οὗἉ 9017, 
δε δυδίδδιῃ δηα τηδάηο688.᾽"---Μ.. 
[19 οὐγίηπι 181. ἃ φεπεταὶ ρἰῖι, Ὑουποββδίοα ἰο δ] 

Ολγίσἰϊαπδ; 
2. ποῖ ἰγδπβι οὶ Ὀπΐ Ῥοστηδλποδί; 
8. Ἰοδὰβ {μη ἰηΐο 8} ἰγυϊὰ ; 
4. τλοῦθ8 ἔμοῶι 0 {88 Ῥγβοίίοο οἵ 

81} (80 ΡΓΘσΟρΡί8 οὗ Ο σείει; 
δ. δββϑυγοϑβ ποι οὗὁὨ ἐποῖν ΟΒΥἰ κἰἴδη 

Ῥυϊνιϊοζοθ; (σμ!]!άγϑη οἱὐὨ Θοὶ, 
ΤΩΘΙΣΌΘΓΒ οὗἨ Ομ γὶδὺ δπὰ ἸΏ Βοτὶ- 
ἴογβ οὗ {πο εἰ ράοπι οὗὨ Πα γ6); 

6. ἔθϑοδο8 ὑπ θηὶ πῃ 4}} (ΠῚ ρ8; {8607 
ἃτΘ ἰδβογοίοσο αἰβοῖρ]98 δπά 
ἸΘΔΓΠΟΓΒ 81} (16 ἀδγε οἵ ἱδεὶγ 
1176; 

Ἴ. ῬΥΕΒΟΤΎΘΒ {μὲν 6] σβῃὶρ τἱὰὶ 
(πὸ ΕΔΙΒΟΣ δηὰ ὙΠ} ἰμὸ 8οα; 
(αδὲάε). ; 

8. δηὰ πιδῖζοβ ὑβοῖὰ ἰδ6 ΤοΠρίὶο 
οἔὗ 6οἀ.---Μ.]. 

᾿οπεερόηρεξε πεδεινεασπρποσομες τῇ ραπαϊωκεῃετεσης αν σκιιει.κ χπετρασυξαρες, Ἀπ κτηρστςσεττεὰ; 

ΠῚ. ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΡΑΒΥ͂ ΤῊ ΒΕΘΟΝΤ. 

ΟΠΑΡΊΤΕᾺΒ ΙἸ. 99.-Υ 12, 

ἨΞ ΤΗΛΑΤ 15 ΒΟῈΝ ΑΟΑΙΝ τ ΟΕ (ΤἸῊΕΒ ΒΕΙΝᾺ τὶ 60} ΤΗΒ ΒΙΟΘΟΉΤΈΟΤΨΞΒ (11. 29)18.4 
ΜΙΒΑΟΙΕ ΟΕ ΗΙΒ ΤΟΥ ὟΆΑΝΌ ΜΕΒΕΛΕΤΕ 
ΠῚ. 4-1θ0α), ΕΠΡΕΟΙΑΙΙΥ͂ ΤῸ ΡΕΛΔΟΤΙΒΕ ΒΒΟΤΗΕΒ 
ΒΕΕΟΒΕ ΗΙΜΆΑΝΌῚΙΝ ΗΙΜ (1Π| 19-24ὴ, ΤΆΥΙΝᾺ {1|ΚῈ 600 

({Π...8), 18 ΒΟΥ͂Ν ΒΥ ΗΙ8 ὙΠ 
ΥΙΟΥ͂ {{Π. 106-18), 15 ΒΙΕΒΒΒΡ 

ΗΒ ΒΑΙ5Ε ΒΡΙΚΙΤΒ (Υ. 
1-6), ΗΒ ΕΝΟΟΥΒ ΤῊΕ ΚΟΥῈΕ ΟΕ ΟΡ ΑΝῸ ΕΧΗΙΒΙΤΒ ΒΒΟΤΗΕΕΙΓΥ ΓΚΟΥ͂Ε (Υ. 1-21), 
ΗΒ ΤΕΙΌΜΡΗΒ ΟΥ̓ΕᾺ ΤῊΗΒ ὙΟΒΙῸ ΑΝῸ 15 Βῦ0ῦΒΕ ΟΕ ΕΤΈΒΝΑΙ, {Π1ΕῈ (Υ͂. 1-12). 

1, 7λὲ ἱεαάίπρ ἰλοισὴξ: Πᾶς ἰλαΐ ἐδ δογπ ασαὶΐπ 0, Οοα ἰλε Κἰσλίεοις ἀοείδ, τίσλίεοιδηεδς. ΟἿ. ἰϊ. 29. 

29 Ιἔγο ΚΟΥ ὑμδὺ δ9 18 τἰ σμΐδουβ, γὸ ἰκηον" ὑμαύἶ ΟΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 ὑμπαὺ ἀοοίὶ γἰσξι θουβῃαβδ 
18 Ὀοτ οὗ ϊπ|. 

γογεο 290. [Σ ἀοτπιδη: “1 γὸ Κηον ἐπαῖ Πο ἴα εἰ έθοι δ, Κη γ6. Τδο Πηροτγδίϊνο ἐπ Ιου πὰ ἔπ ἢ τηδγκίη οἵ ΒΕ. Υ. 
ὝΤΙοΙ. Ἐγπά. σγάπηι. ἈΒοπ λίβα, βγτίδο. Γιατί (οχοορὲ Ρακη. Β62Ζ8), Οογπιδς, θα ίοι, 1ἰλ] δὴ δηὰ Ἐτουοὰ 
γογβίοηβ, δῃὰ δαορίοα ὈΥ̓ ἴπΠ9 δι: που ἶθ5 εἰϊοά Ὀοϊον ἰὼ Ἐχεροί. απ ΟΥί.--Μ.] : 

8 καὶ αἴϊος ὅτι δηὰ Ὀοίογο πᾶς ἰδ ἴ!: τοδάϊης οὗ Α. Ο. 5[π., π ΠΥ σαΓεΐνθη δηὰ γογϑίουα. “Οσμε αὐδεμάϊ 
πα σαιβα ἐγαὶ; ἐΣ Ψολαπηΐς ϑέγοὸ δ εεἰ.} (Τἰδοοηαοτί, 80 οἰλίίϑ 1 ἴῃ πὲδ 11 οαἰἐίου). {Π| καὶ Β 
κουαίπο [Ὁ δοῦνοδ “(0 πιαγὶς [89 ΘΟΏΖΓΌΪΟΥ ΟΥὨ [86 ἐπίθγϑησο δηὰ ἴθ ργϑπίβο,᾽ δ Ευγαγὰ οὐὔφογνοβ.-- Μ.) 

[2 ἀοῖθνο: τοϊδίηίπς καὶ: “τδδὲ 180 ΘΥΘΓΥ͂ ΟὨδ ἴπδὲ ἀοοῖὰ ἐπ τἰχἰθουδησδα δῖ Ὀσοα ὕόγῃ οὗ Η!."-- 

ἘΧΈΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟἈΙΤΙΟΑΙ͂,. 

ΤΙ διδγεοί οὗ δίκαιος 18 τιοὺὶ βροοϊδοᾶ. [Ιζἔ δδ8 
ἰο Ὀ6 δϑδοογίδ πὰ οἰ μὸν ἔγοπι {10 δοπηθοίΐοι 1(ἢ 
86 Ργοσθαϊηρ γΟΥΒ08, ΟΥ ἤγοηι (89 Ὑ6γ80 ἰ᾿.86]7. 
Θὰ ἐι18 Ροϊῃΐ ϑαὺᾶου υ ΥῪ 7050} ᾽Δγ8 ἀοιγῃ δ 6 
Οδποη: “1 δίκαιος ἀοβί χπαῖοβ ΟἸσὶδίὶ, ἐξ αὐτοῦ 
χοΐουβ ἰο ΗΠ. Βαϊ ἰἢ {86 Ἰδαῖον 18 Στ ρΟΒ510]6, 
ἐμαὶ ἰ8, 1 ἐξ αὑτοῦ ταυϑὶ ὍὈ6 γεοΐοχγγοά ἰο (οά, 

- δίκαιος 8180 τηυδὲ ἀρδίρηαίθ αοα.᾽" ὙΤμογο 18. 0 
Ζογπιαὶ οοππροιΐοι οὗὨ ἰμ18 γθσβϑθ τὶΐὰ (μ6 ῥτο- 

οοὔϊηρ τοῦβθ8 σοπἰ δἰ πίηρ σοΐθγθηοθ ἰο ΟἸγἰβί; ἴξ 
8 (86 Ὀεσίπηΐης οὗὨ 86 ΠΟῪ βοϑοίΐοη. Ηδπος {μ}8 
Υ6γ80, δίδπαϊπρ 810η6, τλυδὲ ὍΘ Ἔχρ]αὶποά ὉΥ 1" 
861, δῃὰ 86 αποϑίΐοη οὗ {86 βι)θοὶ 888 (0 ὃ 
ἀρίογταϊ ποα ἔγομι δὴ δχϑιιϊ πδίϊοη οὗ (8:8 Υ 88 1’ 
8617, Ηδποθ ἔβογο '8 ὯὨῸ ὙΔΥΤδπὶ [ῸΣ 8η οὐ παγὰ 
οδοϑϑίου οὗ ἃ γϑίδσθῃοο ἰο Ο τ ϑί, Θβρθο 8} διη09 
186 ΟΠΘΠ688 οὗἩἨ 186 ΕΔΙΠοΤ ἀπά ἐμ 8οη. οἵ οἷ 
δηὴ ΟἸτῖβί, ἰ ουουργοβϑηΐ ἰο (μ6 παϊηά οἵ 708ῃ,. 
80 ἰμδὲ [δ ὕγεαι ΠΥ δπά ΘαΒΙΪΥ Ῥα5888 ἔγο (88 
0.9 ἰο ἐδ6 οἶμον νγίτθουΐ 8 Βροοίδιὶ ἱπαϊοαίϊοι οἵἁ 
ΒΟ ἐσδηϑιιΐίοη. ΝῸΓ οδὰ πο μϑίμε ἤγομι (88 
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“σοσὰ δίκαιος ΒΟ ΒΟΥ ἰδ 6 ΥΟΙΌΣΘΠΟΘ 18 ἰο ΟΠ χὶδὶ 
ογ ἰο αοά, ἴον ἰἰ ἰ8Β δρριὶἱοά ἰο αοἀ ἴῃ οἈ. ἱ. 9 δῃὰ 
ἐο ΟἸσἰδὲ ἴῃ οἱ. ἰΐ. 1. Βυὲ ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται 
ἀοοίάφα ἰ6 μοϊῃί. Τὸ ἰάθα οὗἩ γεννᾶσϑαι ἐκ 
Χριστοῦ ὧΥ τέκνα Χριστοῦ ποἰνὶ βία πάϊης 8ρο- 
Θ᾽ 8 ΧΘΌΤΘὨΟΘ ἴο 18. ἰχ. 6; 111}. 10; Ῥβ. χχὶϊ. 81, 
οχ. 8; Μαίιμ. ἰχ. 2: 7:ο. χὶϊ!. 88; ΗΘ}. 11, 17 
ΟΟΟΌΣΒ ΒΟΥΒΘΓΟ. Βαΐ γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ 
οοσυΣΒ ΟἈὮ. 1]. 9; ν. 18 οἷ. νυ. 1. 4; οἷ. ἰν. 7; 
δηὰ τέκνα ϑεοῦ ἴῃ ἰμ8 ὙΟΥῪ ποχί σογδὸ οἷ. ἐἰὶ, 1: 
Θοπβοα  Ὠ Ὦγ: Β0 ᾽8 θοτῃ οὗ (οαἱ ο7) σά. “ώ- 
ἐμ )μείετη, σίρηῖ᾽ (Βοηρο]). 6 Βανθ ὑμθγοΐοσο 
(ῆο γαϊὰ δοποϊυβίοιυ: αοα 18 σἰίθουβ, μ6 ἐμαὶ 
ἷ86 ὈοΓῃ οὗ (ουἱ οΥ) αοἂ ἀοοὶὰ τἱχιίθουδπ 688. 
1 χε δεσείε ἰἰζε.---Μ.. Ηρποο ΟἸγῖδί 18 ποῖ μ ον 

ἴμ6 βυδ]οσὲ οὗἉ δίκαιος διὰ ἐξ αὑτοῦ (ἃ ᾿(ρ1ά9, Βοη- 
εοϊ, Β1Ο ΚῚΣ, ΕτοτασδΏῃ, 8].}, ΠΟΥ Οὐγίδέ 89 80Ὁ- 
ἦεοὲ οὗἩἨ δίκαιος δὰ ΘΟοά ἴλ9 ϑυδ᾽]θοὶ οὗὨ ἐξ αὐτοῦ 
ϑίογσ, 1υὔοϊκο, ΠΟ ΟΣ 8].)}; υὶ Οοα 8 ἰδ 8ὰὉ- 
Νὰ οὗ δίκαιος διῃᾷ ἐξ αὐτοῦ (Νοδπάον, Κοβι]η, 
Ῥύπιοχάϊοοϊκ, ΕΡτασὰ, Ηυίμον, 8].}). 

γεκ. 29. 1{ γὸ ἴεῆονν δαὶ Ηΐσ ͵ἴ86 σἱρῃῖϊ- 
ΘΟΙΤΙΔ.---Βοδὶ ἀ05 τ μδὺ ἢ885 Ὀθ6Π Βδ᾽ ἃ οὁἢ δίκαιος εἰ 
οἷ. 1. 9: 1. 1, τρ Βαγτοὸ ἔασί μοῦ ἰο δβάἀὰ ἐμαὶ 17 αοὰ 
ἦβ ἅγιος 88 ἰο Ηἰβ δδεόποε, ͵δ ἷδ δίκαιος 88 ἴο ΗΪ8 
ἀοίησ, ἀιιὰ δὶ Ὀθοδιιβὸ Ηρ ἷβ ἀγάπη (οἷ. ἶν. 16), 
Ηΐδ οπογρίσίηρς Ν111 δ᾽ πὰ αἱ {π0 σονυοϊδιΐοη οὗ ΗΒ 
ΜΒο] 695 ἰῃ ΙΔ'Ὺ5 δ 0506 ἈΖΤΘΘΘΌΪΟ ἴο (86 ΠΟΙ 6855 
οἵ Ηἰβ Βοίηρ δηὰ δἀὐϊυδβίρα ἴο (89 πδίῃσο δῃὰ ἀθ8- 
ἐἰπδίΐοῃ οὐ Ηϊ8 ουθδίυγοβ, [0 ΐοβο θοηοδί ἰμ 6 
δ΄ οπδοίοϑα, ΒΟ ης ΠΟῪ ΗΪ8 γοσὰβ 8.0 ἰοὸ Ὀ6 
Κορί διὰ Ηἰΐβ Ῥγοῃιΐβοβ ἰο ὃο Χ018]164, δηἃ ΠΟῪ 
δοβα ψἘῸ ΟΌΘΥ Ηΐπιὶ δῖὸ ἰο Ὀ0 ΤΟ δρα θὰ δηα ἐπ 080 
ἯΟ ἀἰΒΟΌΘΥ πὲπὶ 8.6 ἴοὸ ὃ6 ρυπίβῃοα, 1,6ᾳἰ8]4- 
ἐΐοῃ, ἀδι υποϊδιϊοι δὰ ῬΧΟσαἾ80, ῬαπἰΒδυδοηΐ δὰ 
ΣΟΎ Σ, τοἀοιηρίΐοα δηα (δ0 ἔΟΣ ΧΙ Ύ ΘΠ 688 ΟΥ̓ δ} 8 
8Δ)΄'6 ἐδ 8οὶβ δπὰ δχῃὶθιίϊοηβ οὗ Ηΐβ δικαιοδύνη, 
ΠΟΙ ἰ8 80 ΘΏΘΙΩΥ οὗ Ηΐβ ΒΟΙΥ Ἰοτθ ἀϊγοοίοα 
ουἰϊπναγά]γ, ΟΥ {Π6 ΘΏΘΣΩΖΥ οὗ Ηἰἱδ ον οοπ͵οϊποὰ 
ὙΠ ΗΣ8 ΒΟ] 688. Ασσογαϊ αν ἔῃογθ 8. ὯῸ 
Σὶσδίοοῦθη 688 τ Βδίρυου οαἰϑὶὰθ οὗ αοά, οΥ Βορᾶ- 
Γαΐο ἵσοτα αοα δηά Ηἰβ δῃου αὶ τίης, Βο ἐμαὶ Ηθ ἷ8 
ποΐ ΟὨΪΥ ἰδ ῬΓοίοίγρο δῃά οὐ ζίπδὶ, Ὀυΐ 8180 {π6 
Ῥγϊπιογ 18] δοῦσγοθ οὗ 811] ῃυμηδὴ τ θουβπ 688. 
Τλῖ8 18. δὴ ἱπιροτίδηϊ οὐ͵]οοὶ οὗ ΟἸγἰβιδη Κπον- 
Ἰοάρχα, τυ ἰςι, τι ]8ὺ 10 ΤΥ Βα 80] Ὀ6. Ῥχο- 
ΒΌΡΡοΒοα ἱπ ἐμ 6886 οὗ 8}1 ΟἸ τ ϑιδηβ, 15. ποὶ 
ΔΙ 8 Υ8 δηα τον ἐουμηὰ ἴπ ἰμ6 ἀοϑῖγοά βίσοηρί ἢ 
Δηα Ῥυσὶν ἴῃ ἱπαϊγῖάι.4] ΟΝ ΥἸβέδη8. Ηδποο ἐὰν 
εἰδῆτε. Τὴ 6 ΑΡροϑίϊθ ΔρΡῬ68]8 ἰο {16 ΘΟ; βοϊοιβῃ 688 
οὗ {πὸ Οπυγχοῖ, ἀθβισῖηρ ποὺ ἰο ἰθδοῖΒΒ; δηνίβῖης 
ΒΘ δαΐ ἰὼ Το οΣ ὑποῖὶν Κηοτν]θαρχο υἱία] δηᾶ 
ἴταϊ]. [ΗΠῸὉ]]1ὰΣ: “πα 7 εἰ εδὲ αἰϊτίδιμίεπι 
ἀϊοίπεπι ἐνεργητικόν, υἱ οὐρα ει οπιπία φιδε 
δείοΓΣ διιδὲ ἰεσὶ δμηΐ σοηϊογτηῖα, υαἷέ οἰ ασὶί; ογεα- 
ἑμγὶδ οοπυοηϊοηίε8 ἴέσεθ ργϑῳδβογιδιίί, Ῥγοπιΐδδβα 71αεία 
ἘΟΤΘΗΣΙΣ ἐπιρίεί, δοποδ γοπιμΠ Γ αἰ Ὁ οἱ ἱπιρίος ρωπὶί.᾽" 

Ὧονν γ6.---οἴηοο ἴὐ 18 σταιητηδὲῖο 8 }} 7 οοχγοοῦ 
(Κάμπος 1]., Ρ. 560) {πδὲ βυοῖι ἃ δι ρροβίἐϊοη ΣΏΔΥ 
Ὧθ ΤΟ] ονγοὰ αἰ ΠΟ ὉΥ 16 [τη ρογϑιγθ ΟΡ 86 [ἡ- 
ἀϊοαίνο οὗ 6 ομἱοῦ ὑθ 86, οΒροοί!υ οὗὁἩ ἰδ Εαὰ- 
ἴσγο, {Π6 Ῥτγοπιϊμοηὺ 80 οὗὨ ἰδ [πάϊοαϊϊνο Εὰ- 
ἰυτο, τ ΒΙ ἢ 18 ΥΘΤῪ ΠΟΔΥΪΥ τοϊδίθα ἰο ἐμ [τὰ ρ6γὰ- 
ἐἶνα, ΓΟ ἀ6Υ5 1 Εἰ ρὮΪΥ ΡῬΥΓΟΌΔΌΪΘ ὑπ. ΟΌΡ γινώσκετε 
ἰδ 9 Πωηρογαῦῖνο. Νον βῖποθ 9 τϑδὰ αἱ οἷ. νυ. 
16 (τοΐοστρα ἰο ὈῪΥ ἀθ εϊίο δὰ Ὁ δβέογα 661) 
ἐὰν οἰδαμεν---οἵδαμεν, Ὀὰΐ ἴπ (Ἀ6 γ 6 γ86 ἰτητηοα αἰ ον 
βυσοοοαΐηρ 6Ἀ. 111. 1, ἰδετε (ἰο νι ῖο ἨαΙ ΠΟΙ 6 8115 
ἰδ 10Π), {μ6 Ἰαἰίο Γ᾽ σοπβί ϑγαίδοι ἀθοϊ 6 ]Υ ουὐ- 

Ὑγοὶ ῃβ (80 ΤΌΣΟΥ 8 ΘΟμϑίσαΐηβ υ8 ἰο ἰδ κΚθ 
γινώσκετε πα {86 Ιπιρογϑίῖγθ ΤῸ {88 τηυδὲ βι}}} 
Ρὲ δαἀἀοὰ ἐμ βθῆβο οὗ ἰμ9 γϑὺῦ δηὰ ἐμ γ8γβθ. 
ΤῈΘ νυοχῦ γινώσκειν ἀδποΐθ8 8 δοίὑυἱν ουοσ ἀθορ- 
ϑαΐηρ, αυϊοϊκοπίηρ δηὰ ΘὨΙδυρίπρ, (86 Κποπίηρ 
πέδαι ἤτον ἰμὺ8 ἰπίο Θχρϑυίταθηΐα! Κπονίηρ 
γινώσκειν). 86 σαί 8 (80 οὐ]οοὶ οΥ̓ 811 Κποτν- 
ἴῃ, δηὰ (6 ΟὨσῚβιδη 8}}8}} 06 16 ἰπίο αἱ ἐχαίμ, 
ἐμαὺ ἰ8, Βὸ 18 0 ΚΟΥ ἰπμΟσΟΌ ΚἈΪΥ, ἰο Ρ458 οἢ ἔγομι 
0186 Ῥοϊπὶ ψ ον Β6 ΚηΟΝΒ ἀπὰ ψ θγοοῦ δ0 88 
δορηϊ οι, ἰο δηοίμον [πὰ ἃ ἄθθρον Κπονίηρ δά 
Ἰπεὶρὺ---Μ,}, ονθα ὉΥ 186 οἷά οὗ {μ6 Ηοὶγ ϑρίτὶι. 
Π γο Καοὸν ἐμαὶ Ηο ἰβ τἱρῃίθουβ, γ9 Κπὸνν ποὶ 
γοὶ, θυΐ δΣο ἰο Κποὺ {μαί---. Ηδποθ 6 χηυδί ποὲ 
ΘΟΏΒΙΓΆΘ 6Γ6 ἴῃ (86 Ιπαϊοαίνο (Βεζα, Ββῃκοὶ, 
Ῥυριογαΐοοκ, Ενα], Νϑδηᾶον ἀπὰ αἱ.) θαὶ ἱπ ἐμ 
Γρογαϊϊνο (γυϊραῖθ, ασοίζυβ, 46 ΥΥ οἰίο, 1ἄοϊκο, 
Ενγαγὰ, ἨυΒ6Ρ δηὰ 8].). 
ΤΒαῖ αἷἰδὸ ΘΥΘῚΥ ΟΠΘ Ὅγ8ο ἄοσιῃ χὶρμῖ- 

Θοῦδη655 88 ὈΘΘ. Ὀοτῃ (οι!) οὗ Ἐξίτη .--- 
Ἑαὶ ἱπαϊοαίθα {10 τοδί οὗ Δρραχίομβηοθ διὰ 
ΘΟΏ ΡΣ ν οὗ ἰδ Βοοοπὰ ἰο {86 ἢγϑὺ ὑἱβουχιί. [ἐ 
ἄσθβ ποὲ θθϊοηκ, ΒΟΊΎΘΥΟΣ, ἰρ γινώσκετε, 88 ἢ ΟὨΪΥ 
Θχρυοββὶῃς 8 Ἰορ]68] το]δίίοι (Ὀ 1δἰοτἀἴ 60): 1 γο 
Κηον--ἰ 9 γ6 ΚΗΟΥ 8180 (Ν δηᾶθΣ) ; Ὀυὲ ἰξ δ6- 
Ἰοηχβ ἰο ἐμ βυδ᾽οςί, πᾶς ὁ ποιῶν, δῃὰ δΒοὶ8 Του ἢ 
86 γτο]διΐοι οὗἩ ὑπὸ ὑνο ἰσυΐη8: Οοὰ 8 σἱ κμίθουβ, 
Δ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ Ο0Π6 ἯΠ8Ο ἀοοὶμ τἰσϊθουδηοδβ, ἱ8 ὈοΤη 
οὗ αἀοά. Ἧο μδυθ ἤθγο ἰὸ ἀο ψ τ ἃ σϑ8] σοὶδ- 
{101.--- Ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἰΒ 6 {μαι Β88 6 
δικαιοσύνη πλυὶῃ, Εἰ τη56}7 δη ἃ σα 0.868 ἱΐ ἐο θ6 ρρογ- 
αἰΐνο ἱπ 18 τναῖκ, 18 που, ἷθ τογάβ, εἶδ δΘοη- 
ἀυοὺ διὰ ἐδὶπ κί, ἱπ 18 ῥα ρσπιοπί, διιιυάο, 
ὈΘΑΣΪΩΖ Δ ΔΡΡΘΔΣΘΏΟΘ, ἰο 60π16 ἔοχίδ δὰ ὃ6- 
σΟΙΘ ῬΟΥΘΘΡΪ0]6 ἰπ Εἰπι861, Ῥοίηρ ἰδ ἔθτο ποί 
8 ΠΙΟΣΟΙΥ͂ Ουὐνναγὰ δηὰ ἱβοϊδι θα δοῖ θυΐ δὴ δοιυἱν 
οορίϊηθουθ δηὰ οοῃηθοίθα, δανΐηρ 88 τυοῆ. 
τοβροοῦ ἰοὸ {μ0 ἱπνασὰ δἃ8 [9 ἰμ6ὸ ουϊνψαχά, (6 
ΘΠΟΣΔῪ ΟὗἁὨ βοπιοί ἱηρ ροββοββοὰ ἱππνδσγάϊυ, οἵ 8 
εἴτι τοοοϊγοά, οὗ ἃ οομηπχυπίσαίοἃ πδίαγο δπὰ 1ἴ76. 
Ποιῶν ἷβ οτηρβαίίο ; υἱῃϊθουβπ 8 τηυϑὺ ὃθ ἀοη6, 
δη4 ποῖ ΟΪγ απ θὰ, οοῃἔοββοά, ρυεδομοά, Κποννη, 
[6]0 διὰ Ὀεϊϊονοά, [Ιὲὸ τηδὺ Ὅ6 ἀοῃθ 88 γοὶ ἱτη- 
ῬουέθοίΥ, ἱὰ ΘΔ ΚΏΘΒ8, ὉΠΟΥ͂ Γοροϑίοα ἱπίοχταρ- 
(1οη8, δυὺ ἐὐογψ ΟἸ τ ϑίϊδπ τπυυϑὶ δηὰ ἀο68 ἀο χὶριιὺ- 
Θουϑῆ 688, πᾶς ““οπιριΐδ εἰ δοίμδ᾽" (Βοῃ 61). Νὸγν 
18 16 δῃηουρὰ (ο ἀο ΟὨ]Υ βοτὴθ Ῥασίβ οὗ 1818 τί σις 
ΘΟΌΒη688, ΓοΒροοὶ τηυδὲ 6 δὰ ἰο [86 ὙΒοΙο τὴν 
δικαιοσύνην. ΑΒ ἰοὸ {89 παίιγχα οὗὨ (δ]8 δικαιοσύνη 
νὸ ἢδγθ ἰο (Β1η]ς Οὗ ἰλ6 τἰ ἢ ΘΟΌΒΠ6ΒΒ τὰ 1 ἢ ΘΟΠλ6Β 
ἔγοπι αοἄ, Ρ88868 Ὀοίοσθ Ηΐπ, 1ἰΒ Ηΐβ δῃὰ Ηἰβ 
ΣΙ. [Ιὑ 18, ἱμῃεΓοΌ σο, ἃ υἱιιϊθουθηθββ, Ὀινὶπο 
8ἃ8 ἰ0 1(8 Κὶπά, δὴ σδίιθποο οὗ αο(᾽8 ῥυποταϊα] 
Σἰ ΘΟ ΒΏ688, ἔσοτα αοα ΗΣμλΒ6 1. [1ἐ τηδηϊοδβίβ 
1180} ἴῃ ονϑάξθποα ἰο (86 ὈΐνἽ 6 σοχμτηδ πῃ ατηοηίδ, 
ἴῃ βιυπηΐηῃς δῖη, ἴῃ δυσὶν ϊηρς ΔΕΟΣΥ ΠΟΙ 688, ἰπ 
ἴοῦθ οὗ ἐμ Ὀγοίβγθῃ, ἰπ {π6 1179 δπὰ ρσγονί οὗ 
ἔδιι ἢ ; δηὰ δι βορὰ τσὴ Ὀ6 υδηϊίης ἴῃ 15. 70}} 
ΘΧΒΙ ὈΓ(0η δηὰ ἰ(8β ρουίθούοῃ 110 ἔὰγ τοϊηίο, βι}}} 
(8 18 ἰδθ γἱρῃίθουδηθ8β ΒΟΣΘ χοίογχϑοα ἰο. Οὐοσὰ- 

ῬᾶΆΣΘ ποιεῖν τὴν ἀλήθειαν οἷ. ἱ. 6 δηά ΠΡ 

ΠΝ 66. χυὶϊ!. 19; 15. 1νἱ. 1; Ῥϑ. χίν. 16.--- 
τ 

ΤῊ] ροϊπία ἰο ἃ ρονουζυϊ δὰ βροοὶᾶς σαιβο δπὰ 
οοπαϊοι, πίϊμουν τυ ιΐθ}λ ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην ἰΒ 
ἐτηροββὶ]9 δπὰ ἱποοῃοοϑίγα]ο : ἐξ αὐτοῦ γεγέννηται 
Τ|6 Ῥχοβοῃὲ ποιῶν, δηὰ {1:6 Ῥοτίδοί γεγέννηται ἀθ- 
ποίθ 80 Βοαιοπμοα; {86 ὅγϑβί ἰῃ ογάθυ οὗ οχίβίθποβ 
ἶθ: 10 δὲ δογπ ὁ (οαἱ οὗ) Οοά, (6 Βοοοῃμᾷ, το 8 
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8 ἰῆο οὔδεὶ διὰ χρδυῖϊὶ οὗ ὑμ0 ΤΌΥΤΙΘΡ, 8: 0 ὁ 
(δλε τἰσλίεομαπειδ. ᾿ ῬΙΟΘΟΐΒΘΙΥ ἰμῖ8 ΟΥΔΟΥ ἨΔΒ Β0- 
ΘΟΒΒΑΥΪΥ ἱπιρ! δὰ ἰῃ (Π6 ὀχροοὶίΐοη οὗὨ ἐμὸ βῃὈ- 
δβίδῃσο οὗὨ ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην.--- ΑΒ 1 τοβατα 
ἰο δίκαιος {89 (ΓΒ δικαιοσύνη διὰ ποιεῖν τὴν δικαι- 
οσύνην ἈδΥΘ6 ἰο ὈῸ ἰΔ΄κοη ἰῃ ἃ 70}1} δηὰ 1ἰνί πα Θ0Π56, 
80 ἸΙἸκονγἶ86 ὑ8 6 ῬΏγΘδΟ ἐξ αὐτοῦ γεννᾶσθα. Το 
ΤΟίΟΓΘΩΟΘ 8 ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΥ (0 ἃ Ὀορσίπηΐϊηρ 1106, 
ὈϊγΙΝ, ὁ οοιαΐηρ ἰμίο οχἰδύθησο (Ὀθοοζαΐηρ) οὗἁ 
Βοιηϑί ἰηζ ἩΒίοὰ ἀἸὰ πού οὐ ἀο66 ποΐ γοὶ οχίδὶ; 
ποὶ ΟὨΪΥ 8 συ δημθ ΟΥ 8 ἱπιργονοϊηθῃί, Ὀπὶ δοῖηθ- 
ἐἰηρς ΠΥ ΤΑ ἡθραα πον---ηὰ (μδὺ οἱΐ οΥΓἹ αοἅ. πο 
8680 οὗ (6 Ῥτοροκδί(οη ἐξ 6160, 85 ἀου .1686 ἴ0 
6 μο]ὰ ἔδϑί: ουἱ οὗ Ηΐπ, ἐμαὶ ἰδ ουίΐ οὗὁὨ αοἄ᾽ 8 
δοϊέσοτσῃ ΗΟΪΥ Εδβοποθ. “ΔΝαδεὶ ἐχ 7260 δὲ παίι- 
γαης ἢ οὶ ἀοσχωΐίγχετο᾽" (1 0) ΟΥ̓ ““ εοπεί δεν ἐπ 
φιαάατε ρανίϊεἱραίίοπε δμερεγπαζωνγαϊς ἐ8εε ἀϊυέπὶ᾽" (ἃ 
1 γτ8), ΒαυηΣ τοοοὶγθᾷ ἃ ὩΘῊῪ ὈΟΐΩ ΟΥ πδίυγθ 
ουοἱ οὗ ἀαοὰἂ (βρεπθῦ), βου υγ δηδιοζοῦδ ἰὸ 
γένησθε ϑείας κοινωνοὶ φύσεως, 2 Ῥεῖ. ἱ. 4.---ΟΥὙὮἁὨἁ 
ὅ:ο. 111}. 8, δ, 6; ἱ. 12, 18; ΤΠ, 1. δ; ΕΡΆ. ἱν. 
28, 24: Βοαι. χὶϊ. 2: 1 Ῥεί. ᾿. 8, 28. ΤΏΟΥΘ 188 
Ὀινίηθ βοϑὰ (οἱ. 11ϊ. 9) ἰὰ {μο89 ΒΟ δ. Ὀοσῃ ουἱ 
οὔἤὁ Θοὰ; δπθγ Βανὸ ποὶ Ὀϑοοίὴθ (οὐ, ἀοἰδοά οΟΥ 

᾿ΔΌΔοΣθοα ἰῃ οὰἀ οΥ Θοἀ δΔρδοσδοὰ ἴῃ μοι, Βαϊ 

, 

ΟἾΪΥ ἈΔΡΙΔΚΟΙΒ οΟΥ̓͂ (μ6 Ὀϊνίπθ παίυγο, ζογτι-ἶἶκο, 
Εκὸ πον -ΟΓ Ὀαῦοθ, δοὸ ἰδωὶ ἃ Ὀοκίπηΐϊης 8.88 
Ὀθοπ τηδάθ, ὈὰΓ ΟὨΪΥ 8 Ὀορίαπίηκ, δου ρκ 186 
θερίηίηρ οὗ ἃ ᾿ἱΐρ, δ᾽ νη, δοίης ἴσοι δηα ᾿οϑά- 
ἑὴν ἰο αἀοἄ, πδοβθ ρογίϑοίζοη β ποῖ ντουκηΐ πιδ- 
ΕἰΟΔΙΙΥ ΟΥ ὉΥ Θποδδηϊπηθηὶ αὐ ὁ06 Βίγοῖτο, Ὀαΐ ἰδ 
δι Ὀ᾽οοὺ (ο ἐμ 14 οὗἩ Ὀἰνὶ ΠοΙῪ δρροϊηϊθαὰ στον. 
Τῆὶδ Ὀἱτί ουἱ οὗἩ αοά ἴ5 ἃ ἰγδηβ᾽αἰΐοι οὗ τῦϑῃ 
ἤγοσα. ἀϑαίν ἰο 118 (6. ἐϊϊ. 14), Ὀτίηρβ πἷπ ἰο {890 
τἰχιὶ οὗ (89 πονϊὰ δηὰ ρίνοβ πἰπη Θίθ τ] 1176 
οἱ. ν. 11, 20), δηὰ οἴεοοὶβ (μ6 Ὀϊεβϑδοὰ σεβυὶ ἐμαὶ 
οὐ ἰϑ ἰῃ υδ δὰ τὸ ἴῃ Ηΐπι (οἷ. ἱν, 1δ), 85 86 

οἰ]άσθα οὗ αοἀ (68. ἱϊϊ. 1, 2, 9, 10), ουἱ οὔ αοἀ 
(6. δ, 10). Βαὶ {πῖ8 ἰδ Ὀγοῦχῃι δϑουϊ ὈΥ τλ68Ὲ}8 
οἴ δῃ οἰ ῖσδὶ 11 76- Ῥσοθθδα (οἷν. ἰἰϊΐ. ὃ; νυ. 1). Ἧο 
δεοοῖπε ἰδ οἰ! !άτοη οὗ αοἃ. Βυΐ ποιμίης ἰβΒ βαϊὰ 
ἢόγα οὨ ἐἰβ ροΐηί, οὐ οὐ (86 τηοαϊάίϊοπ οὗἨ Ομ τοδὶ 
δυἃ Δ} ἰπ ΠΏ. Ἧ᾽ ὁ βανὸ ὑβΟΓΘΌΓΟ ἰ0 βοί δϑὶ 9 
8}} ἐσροβί(οπβ, ἩΒ ἢ ὑγθϑῖοη ὑπ6 ᾿Βουραὶ, 1116 
8 ο80 οὗἉ βοοίπυβ (““7)εἰ δέπιέζεπι 6846 , διὰ Βοβοη- 
τα ον (“Απιατὶ α Π)ε0᾽" δηα ““ δεπεβεῖίε αὖ 60 οτ- 
πατὶ,᾿" ΟΡ ἱπίγοάυςσθο 8 ογαοῖρῃ οἱϑιμδηί, ᾿ἰκὸ ἐμαὶ 
οὗἩ ΗΙχοη οἰ (ἃ ἀθδιὶηΥ βμαι ὨΘΟΘΑΒΙὶῪ οὗ Ὡδίυγο 
Τορσγοβοηϊθά ἴῃ ρῃοβίϊοο- ἀπ} 8(16 ΤΠ 6), δπὰ 
(οδΒ το ἢ Τρ Ργ μα ΟΥ̓ ΥΟΥΘΓΒ6 ὑμ0 χὶρδὶ 
ον ἰπ τλδκίηρς ἰμ6 ἀοίηῃρ οὗ τἱ σι θουβηθ88 116 
οοπάϊιϊοη οὗ οὐν δἀορίίοη (ϑοςοίηυ5, ἘΡ᾿βοορὶι8, 
ϑοιρΐον, 81.}; [86 ὅ8180 σοϊδίϊοπ αἷβὸ οὗ ἀοΐϊης 
τἰ χὐθοιδη 688 ἰ0 βίδα πῃ ρ ἴῃ (86 ἡυάστηρηὶ ( 1.8- 
Ρίαο, Ετωβοῦ, Ἐδιϊ 8) 88 ἰο Ὀ6 ὀχοϊιιἀ θα 88 'στϑ]- 
ϑγδηί.---ὔοκο (24 64.) 56 Υ8 “ῬΤΟΡΘΥΙΥ οὁη9 οὐρδὶ 
ἰο αν οχρϑοίβα ὅτι πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐξ αὑτοῦ 
ποιεὶ τὴν δικαιοσύνην ;," 18 15. ποὶ οογτοοί ΔΙ μου ρὮ 
ἐπα ἱπουχι 18 δοσγϑοὶ 9ὲγ δέ. ΦοὨΠ Τη8}.68 189 
Ῥογοορί  0]9 δηὰ οοζη Δ Ὁ]6 ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην 
8. Β0γ86 ἰ0Κοὴ οὗὁἉ Δ) 6 δἰάάδῃ 11 οὗἩΞΒ6 'ΠῸΡ ΙΔ, 
νον Ὀοφαη τ} (86 Ὀγίμ ουοἱ οὗ αοά, οὗὨ (6 
δαορίΐοι, οΥὨ {με {6 ουῦ οὗ το ἀσαὶὰ οδπηοὶ 
ἀθϑίγου δηὰ πμΐοῖ οδῃ ΚΙΟΣΥ δζαϊπδί {}|9 ῥυὰς- 
πιθηΐ. ΤἼΠ6 Τοϊαιίοη Ὀοίγ 6Ὼ γεγεννῆσθαι ἐκ ϑεοῦ 
8δηα ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην 18 ΘΧΔΟΙΪΥ ᾿ἶκὸ μδὺ Ὀ6- 
ἰγθοῃ κοινωνίαν ἔχειν μετὰ ϑεοῦ ἀπ περιπατεῖν ἐν 
τῷ φωτί ἴῃ οἷ. ἱ. θ. 

Οοπηεοίίοη τοὶ ἰλὲ μγεοσοάΐησ, απα ἀευεϊορπιεηί ἴῃ 
ἐλε «εφμεὶ.----Τ 6 τοι δηὰ ἱπάοροπάθπὶ ἱμουρμὺ 18 

ὑπὸ ἐμπέγοσωσοι ὕο ΟΣ ἐδο ἐεχί οὔ ἴΠο ποχί μετ. 
[6 υπαδιηδηίδὶ ἴοπὸ 8 δίμαιός ἐστι, Ῥ6ΥΔ)1}εὶ ἰὸ 
φῶς ἔστι, πὶο 8 ἃ ἔυσίδον οοπβτιδέϊοι οἵ ἰνὸ 
ῬτΘδΌΣΩΡΟΣΟΒ ἱμδὶ αοα 18 μ9 Βυιδ᾽θοί. [ὲ 15 ̓πιροδ- 
δ' ὉΪ6 ἰο γοδίσγϊοι ὑπ ποίΐοῃ δίκαιος ΌΥ ἰδ εἰάο οἵ 
(06 ἱπίογθησο ὝΒΙΟΒ 18 ΒΟσΘ ἀγαά πῃ ἔγομι ἰὲ, ἰῸ 
υϑδεία 7εαϊείαϊ. ἤδποθ γἯὙδὸ͵ υυτιδὲ Βοὶ δοοῖς δ᾽ 
βηὰ δὴ ἰηίθσγῃ δὶ γϑοὶ ργοΟδὶ γε δι ομδμΐ Ὀοίποοα 
{86 ἡμάσπιεηί, (ἰο ὙΒΊΘἢ γ. 28 15 βδυρροδοὰ ἰο τοΐεσ, 
θυ οὗὐ πδὶσοῖ ποίδίπρ ἰδ δαϊὰ, ἐδ γοίδεοβοθ 
Ὀοΐῃρ Β'ΡΙῚῪ ἰο Ο γί δὲ Β Αἀγθπί), διὰ τισλίεοω- 
μοδὲ; ὍΘ Ὡθ66α ποὶ (Βίηἰκς οὗ {89 ἡμεϊοείαϊ ἔπηςίθα 
οὗ (89 Ὀἰνὶμο υἰρμίθουβηοθθ ΠΟΡ οὗ ΟἿΣ δεΐην 
ΔῸΪ6 ἰο δίδπὰ Ὀθίογο (δ τγίρλίεομφ 7 ἀσ9 οΩ]γ 
ἐβγουρὰ ἀοίης τισλίεοιαποιθ. Βυὺὶ ΦοΒη ἱπ οολ. 
οἰπαϊηρ ἐμ ἤσβί ρασὶ πὶ (86 δίγοῃβ δοηβδοὶδ 
ἄοη ὙΠ1ΟΝ οὨ {86 στουπὰ οὗ [80 πδὶκ ἴῃ Ἰικδὶ, 
δανογὶβ τ ΒΟΡΘΙῸ] Ῥγοπιΐδο ἰο ἰμ6 Ὀϊοαβοὰ ἀδθ- 
ἐἱπδίίοι οὗὁἨ ΟἿ δι 88, Ῥδββ68 ἔγοσα {86 παῤῥησία 
ἵπ ἐμ6 Αἀγοπί ἰο {π0 ἰδουφσῃὶ οὗ ἐπὸ Κομδδΐρ, αἵ 
89 ὮΟΡΘ, ἰδ ΦΊΟΣΥ διηὰ πουιίδρο οὗ 89 δ ΤῸ 
οὗ αἀοά. Τὶ 18 {86 οοπποοίξοη ὙΠῚῈ πῆρδὲ ρο68 
Ὀοΐοτο. ΤΠ ποχί πιδὶῃ Ῥασί οἵ (86 Ερίϑι}6 18 8η8- 
Ἰγυϊοα!ν ἀἰναθὰ Ὁ ἰμ ἀονθϊορμθηὶ οὗ {8} 
ἰάθα οὗ ἃ φἰογίουκ Ὀἱτένι ουἱ οὗ ἀοά. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. αοά᾽ δ δέέγϊθυίο οὗ Σ᾽ ξῃθουδῃ ἐδ 18 οὶ 68 ]7 
ΘΠ ΟΥ οἰ 68}}} δοινο, Ὀυὶ 6150 οοϊοτη ποδί ΐνο. 

2. Το ἱτροσί οὗ τοχοποσδίΐοι δμῃουϊὰ 6 ἰεἰά 
μοϊὰ οὗ ὉΥ ἰδ ἱπά ρο μα 016 ΘΟὨΒΘΑΊΘΠΟΘ; ΥἹξ.: 
ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην, αϑὰ ΘΥΘΕ ἐζ8 Ὠδίαγο ἀεδηοά 
86 ἃ θοκχίβοΐηρ οὗ ἃ δον, Ὀἰγνίπο Ἰ1 6. 

ὃ. Τὴο γὴϊαὶ ῬΟΟΣ δηὰ σοοί οἵ ἃ ἰγΥ νοὶ ὰ 
γἱ κι θουδηθ88 ἴῃ ΟἿ θοΐπα δηαὰ νδϊκίησ, 110 δοὶ ἰδ 
ἸΏΔῺ 885 Π6 ἷβ, θυΐ ΟὨΪΥ ἴῃ αοὰ, δὰ οαἰ οὗ Θοὲ 
ΟὨΪΥ ἿΒ Τὴ8η 88 ἢ6 Π858 Ὀθοοῖηθ ἃ ΟΝ χἐδὶ δ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ῥοίετγταῖδο [βηὰ οὐ ΘχροΣ ππδη 81}γ,---Μ.7 πλϑὶ 
ἐπου Κπογοδι.---Νοῦ ΟὨΪΥ ΦΥΘΙῪ Αἱ οὗ ἀοὰ ἱα 
ξοοὰ κπὰ ροχζοοί, αὶ Ὀοΐδ 4}} 6 χοοὰ, δπά δ]} 
Ῥοσίοοιίου ἀτὸ {86 οἰ οὔ Ηΐτὰ, (86 ΒΪξΒίδουθ 
986.---Οοἀ καίνοδ δῃὰ τηδη---Ὡοΐ ΟὨΪΥ λας ὑσὶ ὁφ- 
οοπμ [ὁοῖμ68 ἰπίο οχἰβίθῃοθ.--Μ.].--ὀἀοἀ τη]ε8 
ΟΥ̓́ΘΥ ἰῆθο διὰ 85 Ηΐβδβ ποῦῖκ ἴῃ ἴδθ6, ἰμδὶ ἰθο8 
τοδγοδὶ ὈδοΟΙη9 δηά τοιηδὶῃ Ηΐα 6}}1]α.---Ἡ ΒδίουοΣ 
ἷ6 Ὀἰνίπθ ῬυΟΩΡΙ 8 δορὰ ἰγρ6}8 ἐδ6 αὐ ῖσδὶ, ὈΥ͂ 
μὰ ΐοι ἰἢ9 Ὀινῖπο ΤΩΔΥ ὉΘ ἰαοης βθ6ά.---Ἴ 6 ἐστ 
οΥ̓͂ Σοζοπογδίϊου ἰ8 ἔδο σἱρμίοουβ Θο(, διὰ δὴ οἱ ὶ- 
οΔ] ϑἰαίι ἷ5 16 πιατὰ δηὰ δίση. 

ΞΡΕΝΕΕ :--Νο Ππι8Ὲ δ88 ὉΥ πδίασζο {16 ῬΟΎΤΕΡ ἰ0 
ἀο τἱἰχῃῦ οὐ ἰο σσοσὶς στ συ θουβηθβδ, Ὀὰΐ ἐξ Θομμ68 
ΟὨΪΥ͂ ἔγοτι δὶβ γοβοποσδίίου, ὕγοσι ΟἸτὶδὲ, π0 
Ταδίζο8 18 βίγοι αὶ ὉΥ τοροπογδαίΐοη δηὰ Ηἰδ ἀπ }}- 
πᾳ ἴῃ υ8. 
ΤΑΝ Ε-:--- μὸ αο8ρ6] 18 σατοῖαϊ πῖϊ ἐλ 9 ἸΔῈ ἰο 

οοπποοὶ {μο τ σα δου δη 688 οὗ Τα τ τ ῖ18 (δ6 τὶ κι» 
Θου θη 658 οὗἉὨ 1ϊἴ9 δηὰ ἱμογοΐῃ 1168 8 (Σ6 τπρδῖκ οἵ 
8 ΒΙΠΟΟΓΟ ΘΥ̓ΔΏρβΟ] οἱ ῬΥΘΔΟΒΟΣ δ ἃ ἃ Β' ΠΟΘΙ ΟΥ88- 
46}168] ΠΟΔΥΟΥ. : 

ΞΤΑΚΒΚΕ:--- ΒΟΙ ΙΘΥΟΥ 5 ΔΓΘ δεϑυσοᾶ Ὁ ἐδμοὶγ ΘΗ Φ 

γἰσλί, ὑπαὶ [867 Βαυθ Ὀδσοῖηθ {86 ομάτοι οὗ θοὰ 

ὉΥ ἄτδοθ, {πὶ ΘΟὨΒΘΑΙΘΙΙΥ (Β6Υ ΤΩΔΥ͂ 07] 
ΔΡΡΘδΣ Ὀοΐοτο (μο ᾿ιἀφταοηὶ βοδὶ οὗ Θοὰ Κπονβᾷ 

δαὶ πο Εδίβον ψὴ]} βου δ18. ἢ] άγϑη (0 ὃὁ Ραΐ 

ἰο δοιηυδίοη οὗ ἴδοϑ, διὰ ἰὰ ἰ818 [δ1} δηὰ υπ- 

ἀουδέϊπρ ΒΟΡΘ ἐπι  Υ ΤΩΔῪ ᾿οΥΓᾺ}}γ ἰδκο Ἰεαγὸ οἵ 
{18 του ]Ἱά. 
Β5558Ε:--μὸ ΑΡοΒβί]0᾽8 σοῤοϊοίῃς οτος (δ9 
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Ῥτγοβϑηὶ ῬοῦΤοΣ οὗ {86 ομ]άγθη οὐὁἨἩὨ αοὰ ΟΥ̓ΟΥ βἷη 
ἷβ, 85 ἰΐ ψογο, ἃ ἰδοῦ οὐ ἩΪιϊσ ἢ ΔΒΟΘΠΩΒ ἰο 
[λ6 “ΊΟΥΥ ἰμαὺ ἴδ 8.1}}} σοϑοσυθὰ (00 ὑμβθι; διὰ {86 
ΔοΡ9 οΥ̓ (μ18 ὕαϊυγ9 ΠΊΟΥΥ͂ ἱτα ρ6 18 Ἀΐπ ΟΠ66 ἸΏΟΤΘ 
ἰο Ἔαυζο ἷβ 1ἢ} 110 οἰ ἸάΘ (0 180 νι} 41} ἀ1]1- 
ἔδποο ὑπὸ Ομ γί βιϊδη νυἱσίιθ αἰγοθαν δοοογαθα ἰοὸ 
δόσιν, υπἰηδυρησοοαὰ ὮΥ ἰδ6 δβοάυσοτβ ὙΠῸ Ῥγθ- 
ἰοπάοα ἰο Ὀ6 40]6 ἰο 5866 (8ὸ Γοτὰ πὶ βουὺ ΒΟ] 688. 

[Εζεκ. ΗΟΡΚΙΝΒ:---Τ ο89 ν8οὸ ἀ0 αοα᾽Β οοτ- 
τιϑἀτηθηίβ, Βαυθ αὶ τἰρα οὗὨἩ ΒΟ ΓΒ}ρ δὰ ἰημποσὶἴ- 
8ὴ06 ηΐο οἰθῦηδὶ 1116. ΕῸΣ ΠΟΥ 8.0 Ὀογῃ οὗ 
Θοὰ αμπὰ ἰἐμπογοΐίογο βοδύδθη 8 ποῖ} ῬΑΙΡΙΠΊΟΏΥ, 
(μοῖὶγ ρδίθγῃδὶ οδίαίθ: [ὉΣ ἰδ Αροβί]ο βίῃ 
“ ἘγΟΥΥ ὁπ0 ἰδΒαὶ ἀοοίδ χἱρἰθουϑη 688 18 ὈΟΓῚ οἴ 
αοἀ;,᾽ δὰ 1 (67 8γὰ θοσὴ οὗ ἀοα (θῇ δοοοζάϊης 
(0 δι. Ῥαυ} 8 ἀγρυμιοηὶ Βοπι. Υἱῖ. 17: “1 ὁ8}}- 

ἄγοη, {πο Ποῖγϑ: ποτ οὐὕἩ αοα δηᾶ Ἰοϊηΐ- μοῖγβ 
τὶ! ΟἸγδὶ,᾿᾿ γᾶὸ 8 {86 ““οὶγ οὗὨ 411 {πίη γβ.᾽ 
Το ἰγίαὶ οὗὁ ὑλγ Ἰορὶ ἰδοῦ, τ οίμοσ ἐμοὰ τὺ 8 
γιὰ δπὰ φσϑῃιΐηθ Β0Ὲ Οὗ αοα π|}} 116 ὉΡροὴ (ΒΥ 
οὈραΐοθησθ ἰο Ηΐἶδβ σοιηπηδηδ, ἴὸν “ἰὴ {Ππ|Ὶ8 {}16 
οἰ] τ θη οὗἉ αἀοα 8.6 τηδηϊΐοϑί δηὰ (πὸ οἰ] άσϑῃ οὗ 
ἀμιὸ ἀον]]; ὙΒΟϑοοΥοΣ 18 ὈοΡ οὗ ἀαοα ἀο68 ποὶ 
ΘΟΙΏΤΣΩΙἑ 8'Π. . . . δπὰ ὙΠΟΒΟΘΥΟΡ ἀοοίἢ πο γἱραι- 
ΘΟΌ 5658 18 ποί οὗ αοα.᾽ 1 4πηο. 111. 9.10. Νοὸν 
1 ὉΥ οὖν οὐοάϊΐοησο δηὰ ἀυ [Ὁ]. 688, 0 ΔΡΡΘΆΓΘΒ, 
μα τ δΔ΄Ὸ ἱπάθοαὰ {μὸ οδι]άσοη οὐ αοὰ, ουν 
Ἐδιμ ον ψν}}1] ΟΣ ΔΙ ΗΥ σῖνο 8 8 οἰ] 8 Ῥοσ οι ; 
δηἋἀ ἐμαὶ 18 ὯΟ 1658 ἰἢ8ῃ 8 Κίπράοτῃη. 8.0 δαῖτ οὰν 
ϑαυτοῦν [υ χὶ!. 82. “«ΕΘΔΥΡ ποί, 1{{0|0 Βοοῖκ: [ῸΓ 
ν 18 γοῦν Εδιβμ ον 8 χοοα Ρ]θαβαγο ἰ0 βσὶνο γοῦ {80 
κἰηράοπι."--Μ.]. 

: ᾿ 2. Τῆε σίοτῳ 97 ἰλὲ δοπελί. 

ΟΠΑΡΤΒΕ [Π. 1-9. 

1 Βοδο]4, τμδί ΤηδΏη 6 Οὗ ἰογθ ὑΐ:6 Βδίμοσ Βαύ θοβίονγοα᾽ ὉΡΟὴ αδ᾽, (μαὺ τὸ βῃου)ὰ ὍΘ 
68}1.64 (ἢ βοηβ᾽ οὗ ἀοαἰ: ὑπογοΐοσο ὑῃὴ6 του Ἱὰ Κηοποὶ ἢ ὺβ ποί, θθοδῦβα Ὁ ΚΩΘῊῪ Ὦΐτὰ 

2 ποί. Βο]ονθᾶ, ΠΟῪ δ.θ ὯἯΟΘ {86 Βοη8 οὗ (οὐδ, δηᾶ 10 ἀοίἢ ηοὺ γοῦ Δρρθᾶγ" πδὺ τ 588]] 
Ὀὸ: Ὀαυ τὸ θοῦ ὑμαῦ ΒΘ ἢ6 51|4}} Δρρϑδτ", γγό 588}} Ὀδ6 || Εἰμὶ; ἔοτὔ τγἴΉὸ Β..4}} 8566 

8 Ηἴτη 85 ἢ6 186. Αῃά ΘΥΘΡΥ δὴ ὑμδαῦ μαύμ {118 ΒΟΡΘ ἴῃ Εἰπι ρατ Ποῦ ἢ π)561, ον α 88 
86 15 Ρυγοῖ,, 

6101 δέδωκεν Β. Ὁ. δίῃ; οἴδοτθ, Α.6. ἔδω κεν. 
δὴμιν Α.6. Βίη; οὐδοῦ τοῦ ὑμῖν; δὸ Β.Κὶ. 

δη9 2 ῬΟΓΒ. ΡΉΓΑ) : δ4τ4.--Μ. 

[ἀοτταδῃ: “ μδιῖ ραίτθη."-Μ.] 
[189 Ιαὲἴ6Γ σοδαϊηρ ΡΣΟΌΔΌΪΥ ογἰ χίπαί δα ἐπ [δ 6 Σϑίδεθῃοθ ἴο 

[5 ἀτοοῖς: τέκνα θεοῦ: Θογίηδὸ: ᾿ΟὨΠ ἄγη οὗ Θοά," [86 ΑτΈ016 158 Βυρογῆπουδ δὰ ππδαυϊποσίζοὰ δηὰ 
“ρλάγεη᾽" ἰΒ ἀοο  ἀΘἸΥ ΡγϑίθγαὉ]9 ἴο “ 2054."--Μ. 

ἐκαὶ ἐσμέν αἴτες κληθώμεν ἰδ ᾿ἰπϑογίοὰ ὈΥ Α. Β. Ὁ. Βίη; ΠηΔὴΥ οσυταῖνον δηὰ γοσείουβ, Ψα]κ.: δέ φύμημ ;" 
Οἴδογε: εἰ διε. ἘΓΑδΙΩΌΒ Ἰοοῖὶς [{ ἰο Ὀ6 δὴ δὐάϊεἑίοη ; {πο θοορῖ. οπιἐἐϊοὰ . ὙΠῸ [180 Ἰσαπδίβείοη οζ 
0 Ὑυϊκαῖο πτὰδ ἃ δίυσ "  β-ὉἱοοκΚ ὕο ΠΊΔΗΥ, δἷδὸ [ἢ θγ, δὰ ἘΠ6Ὺ ομ! θὰ (ἢ 6 οΓὰδ δοοογάϊης Ἰγ. 
[180 ἀογπιδῃ τγοϊαΐπα καὶ ἐσμέν δηὰ ΣΟΠΘΓΒ 'η Δἢ ἰΠἀοροπάοπὶ οἴδαδο: “απά 106 ατὸ (Ἰῖ ἱ. ε. αοἀ᾽ δ 
ΘὨΙ Γθη)." Οδϑουπιοηΐῃδ οχρίδίηδ: ὄδωκεν ἡμῖν τέκνα αὐτοῦ γ ἐενέσθαι τε καὶ κληθῇ- 
ναι δὰ ΤὨΘΟΡΙγ δοῖ: γενέσθαι τε καὶ λογεσθῆναι. Ἰῶο δΔαϊοτ 66 ΔΓ ἀοοϊἀθὰ]γ ἰὰ ἔδνυου οὗ 
[6 κομιπίηθη688 οὗ ἐμο δά [08 ---Ἀ. 

Ὕοτοο 32 κι να θεοῦ: αογτηδη : “ οὨίἸάγοη οὗ 

8 
{π9 Αονῖδε [ἢ 

ΤΟ. Κὶ. ἰπδοεὶ δὲ Ρ οἴδαμεν. [Α. Β. 

οἱ,"--Μ. 
ΘοΥδη “δηὰ ἰΐ Πδίδ ποῖ γοῖ Ὀθοοπι0 τηδηἰοδΕ. 

8 ΘΙα Ρ]ογοῦ ὮΥ ϑυ7τ.. θυίοῖ, 116118 Ὁ} γὙ6Γ88.: 8: 
οἴδοτα. Ἧο Ηὐπιθο]ῖ σοπογ: “ δηὰ ἰἰ μοί 

ΤΟίοΓΘΩ09 ἴο [Ὧ9 ἘΕΓΘ ΤΩΣ 16 ἀΙἶσυ δ ἴο ἀο δο ἐπ [ἀϊοπγαῖίο ἘΏ ᾳ118}}.---Μ.] 
Βίη. δ]. οὗν ἢ ; Ἐἢλο ἱπϑου 0 ΙΏΔΥ ὈῸ τοβα γ δοοοπῃ θᾶ ἴοτ ὮΥ 

1116: “4 Ῥαβαεῖγο γὸγὺ ὙΠ} οὐ τί ποῦς δὴ δαϊοοξίνο, 
ΒοΖα, ΗἩδιυγπιοπά, Ῥοασβου, Βογί θοῦ. ΒΙΌ1ο, ΒοΏ οὶ," δηὰ 
Ὡοΐῖ γοῖ Ὀδοὴ τηδηϊδοϊϑα ;᾽" ἔπ 6 ἀογδη βϑοῖκα ἴο γοΐδὲῃ 

4.9 ἀρρδσγοιΐ οοηίσγαδὲ τὰ πο ργοοθάΐηᾳ. Τ89 θγιδὴ οἷαί δὲ δηὰ θορίηδ ἃ ΠΟῪ δαμΐθῃηοθ ἔμ8: 
- Ἰγεΐσνο οἷο.".-.Ν. 

[ φανερωθῇ, αοεδε: 
ἀρότερ: “ ψἘὮ82 189 ΠΙΥΘΙΘΥΥ οὗ οὖν διΐατο δοίης [6 ππνοὶ]ϑά, {ππ|8 9 δὲ 8}4}} ὕ0 : 

ἱέκε Ἡΐα, τύδο τες οἵ ΖΙοΟΣΥ δηὰά δ] δβοοίίθοδα ἐἰιαῖ ἰπγοΐϊγνοῦ.---Μἴ.} 
δεοαιδε. 

ἩΏΘῊ ἰΐ 88)411 Ὀ6 πιδηϊοδὶ;" 1.116: “ποι ἰξ 5.411 0 τηδη!δοὲοὰ " δηὰ ἴῃ Ῥαιϑ- 
αἀἰφοϊοσοὰ δλαὶξ 7. 

Οοεγπιδὴ 
οτοο 8 ἔϑρβεαας “οπ, Ηϊηι᾽" ἴῃ Ἰίϑα οἵ ἔπ6 ἀθρι ἐρέτας δὰ ἀδοορέϊνο “ἐῃ δέηι ἢ οἵ ΒΕ. 7ζ..-Μ.} 

θΘαειοδη ς "ὁ ΒΑ ΠΟΘ ἢ Ὠ] π)86}7 οΟΥ̓ΘῚ 86 

8 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂ ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, Σ 

Ονίσίη ὁ} ἐλε αὐορίϊοπ.1 ν΄. 16. 
γεε. 1α. ΒΘΒΟΙ--] ἀοδίγοϑ ἰοὸ οδἷΪ ὑδ0 

εἰϊοηιίοα οὗ εἶθ τοϑδάϑρα ἰὸ ἱμοὶν 8114] μἰδίο, 
(Μανρκ χὶϊὶ. 1 ; 58ο. ἱ. 29), ποὲ πὶϊμοπί ἰδ ον ἢ 
διημασθιηδηὶ αἱ 1.8 ΖΊοΟτΥ, Ἡδογοοί, Β6 Εἰ πι86}7, 85 δ 

1 Φοη!ὰ [ὲ ποῖ 6 τΘΙ͂Ι ἰο οοἷη ἴ᾽9 ποτὰ ολίξῥιδλέρ αἴϊον 
ε.ο οὗ δου δεΐρ, 116, ἔσθ ἀ-ϑηΐρ, οο. Τμ6 
ποτὰ τοὰ “ δἀορείου ᾽" ἀθῃοίθδ " οδέάελέρ,, δοὰ ἴον ἐδο 
τη οἵ δυο ἃ πογά ἴῃ Ἐδρίιδη [ἢ 9 ἰογαιδ "' ΒΟΠΔΐρ "- 
δ τυνα Ἢ ὮδΥυο ὈΘΘΏ υδοὰ ἴοΓ [86 Θογιλδη “ Εἰ ἡὐδοδοῖξ," 

15 Βο]γ."--Μ.] 

οἰ] ὰ οὗ αοά, Βδὰ πιαάθ ὀχρογίϑθηδο διὰ {βοΓ ὍΡΟ 
.)6 0868 ἴῃ {1:0 Βθ04}6] ἡμὲν ποῖ ὑμὴν. ΤῸ ΓΖΟΣΙΔΟΥ 
(μοϊθά οἱἱγ ΟΥ̓ Αυρσυδίΐηο, Κβδηοσ διὰ ΗπίδοΣ 
ΒΟ] 6 οοτηδἰποὰ τὶ ἐμ Ἰδένος (0 πὶο 
ζγτα, δηὰ Οτοίϊι 04}} αἰϊοπίΐ ἢ), δοὸ ἰδὲ [8}9 
τί σιὶ Υἱοῦ 1168 ποὺ τἀ} Ὀοίνγοθα ἰμο80 ὑτσ 
ὑἱδουρδίθ (Ὁ διοταΐφοκ), Ὀὰὶ ἰπ ἰμοὶσ οοπιθίηδ»- 
(ἴοπ. 

ὙὍΥΒδῖ δῆ θσ οὗ Ἰονθ ἴ86 ΕἰΔΊΠΟΣ ΒδῖΒ 
εἴνϑῃ ἴο τ.5.---Ποταπός, οὗ γοαυθηΐδ ΟΟΟΌΣΥΘΒΟΘ 
ἰπ ἐδ Νοὸνν Τοδβίδιηθηὶ, δὰ (δοοοσάΐης ἰο Βυί» 
τοδηη, θχίοορς. 120, 802) ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἀοτῖγϑά ἔγοι 
ποῦ, πόϑεν, διὰ ἀπὸ (πο-απός) υἱ( δῃ ἰπδογί θα ὁ 
(»το-ἀ-ἴσε, ῥγο-σει8ε), ἀνὰ ῬΥΟΡΘΥΪΥ οὐρλΐ (9 ὃθ 



92 ἸΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ Χ5ΟΗΝ. 

ΓΙ ΘῈ ποδαπός, 85 ᾽ξ υϑοὰ ἰο Β6 ττΙ (θη ΤΟΥΤΙΔΟΤΙΥ, 
ἀρποῖθϑ ΕἰλοΓ ἢν ὡλεγείγοιαῦ υλαάποεῦ ου,α8} ΤὨΘ 
αμοδίΐοη τοϊδίθϑ ἰο οχίγδοίΐοα δῃὰ σγβοθ. δ οβσθαΐ 
διὰ αὐ} ΠΥ ἃγὸ ἱπαυϊνοὰ Αἴίεν. 80 [μαἶκο ἱ. 
29: ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμός; Δίαϊϊ. Υἱϊϊ. 27: 
ποταπός ἐστιν οὗτος. Ὀοδοοηΐ δηά οχίγδοί οι ἃΧῸ 
ὙΠΟ Ἰοϑὲ βίαι οὗὨ δηὰ ἰμϑγα γοπιδῖῃβ ποι δίηρ 
Ὀυὶ κΚίμά δηά αυδ)ὶίγ. 1κυκα τἱϊ. 89; 2 οί. 11]. 
11; Μαγκ χὶϊ. 1, [Ια ἰδ9 Ἰαδὲ ρβββαβοὸ ἱμ6 ποσὰ 

᾿ ΒΘ ΒΟΥ ἰουσοβ ἐμ δθηδο οὗ φσυαπί8. Ηδῃσο ἐὶ 
8 Ὑγσοῖς ἴο ἰγϑηβὶδίθ ““ σμαίεηι εἰ σμαπίωπι ἀπεονοπι᾽" 
(ϑοοίΐμυβ, Ερίβϑοορίιαβ, Ἐϑι1.8), νμδὶ οὐ “ΒΟΥ 
δτοαὶ Ἰονο᾽ ("ΐϊοκο, ἀθ οιίε, βαπάονρ, Επνα]ὰ) 
ΔΙ μου ἢ ΝΘ ΔῪ δάταϊν ἐμαί {86 βἰρηϊδοοί, οα οὗ 
“«γμαὶ 8" ΡΙΑγ5 ἰπίο ἰμδυῦὺ οὗὁἨ ““φμαπέωδ᾽᾽ (8. 
Βοϊιπιίάι, Ὁ ἀϑιογάϊοοῖκ, Πα 6 Υ).-- μα 9 Σοημ 6 ΓΒ 
ὙΘΡῪ ὙΓ7611: ““τολαὲ σίοτίουδ, διδίϊπιε ἰουα" ἘΤὨθ 
αυΔΙΠΥ͂ μ88, δ ΔΗΥ σαῖθ, ἰο Ὁ0 Γοίαϊηοὰ, ΤῈ6 
ἴαοί, μβονγονοσ, οὗ ἰι5 θοϊῃρς ἀπά οβοσυϑα 18 ποῖ ἰπ- 
Ρ ἰδ ἱπ ποταπήν (᾽ν), Ὀὰὺ γαίμον ἴα ἡμῖν, ἐπ- 
ἀϊσπῖδ, ἱπὶ ποία, ρεοσαίογίδωδ (ἃ [(δρ᾽46), }υϑὺ 85 {86 
ἀγάπη διὰ 1.8 ποίῃγο ἰὭγοἾγ 685 ἴμ9 ἰάδα οἵὗἉ 1.8 ζγοδί- 
Π688, ΟΥ̓́ΘῺ 88 {Π 0 Βίγοησί δηὰ φγοδίῃμϑϑθ, (89 1ἴπ- 
[ϑηϑίγθη 88 δηἀ οχίθῃβίγ 688 Οὗ ἸΟΥ9 8.6 σοΠ 008- 
ἰγαϊοὰ ἱπ πο. ἰἰ,. 16: οὕτως ἡγάπησεν ὁ ϑεός. 
ΓῸΔΒΟΣ ῬΟΥΓΙΏΘΏΙΠΥ ΟΌΒΟΤΥΘΒ ἱπ δὶβ 8680]18: 
“ζειιδ εεἰ Χολαππες δἰ σωϊατὶ υεγδοτιτε ΡΟπάδγα: 
ποη αἰεί, ἀφαϊδεε ποδὶ ἄρωπι ἀἄοπμπι αἰἐφμοά, δεα ἐὑρ- 
ϑαπηι οσατι(αίεπι εἰ [οπίεπι οπιπῖμπι δοποόταπι, ΠΟΥ ἴρδιπι, 
ἑάσιε ποπ »το ορεγίδιδ αμέ δἰμαϊί8 ποδίτίδ, δε στα- 
ἐμίο.᾽ ᾿Αγάπη ἄοοκ ποὺ τηθᾶῃ οαγίίαί8 πιρπει8 
(Β6:8), φ)εοίμε, ἀοσιπηιεπίωπι, δεπεβείαπι, ἰοῖκθ ΟΣ 
Ῥτγοοῦ οὗ ἰογε (ϑοσίπυδ, ΕΡ᾿βοορίυδ, ἀτοιΐυ8, 8ὃρο- 
ποῦ, Νοδμάθυ, ἃ].}; (818 18 οοσαβίοπϑά ὈΥ δέδωκεν. 
Ββοηκοὶ: ““ποπ πιοάο ἀεεδίίπαυΐϊξέ εἰ οοπίμέϊί, 8εἃ 
εἰΐαπι ἐχἠϊδωϊ,,᾽ Αοἀ 858 ποὺ ΟὨΪΥ φίγοι ἰπ ἸΟΥΘ, 
Ὀυΐ Ηθ 888 ρσίγοι ἰοτϑ ἰ(βοὶϊΐ, τωδάθ ἰξ ον οἵνα, 
ΔΌΒΟΪα ΙΥ σίγϑη 1ΐ ἰο9 18 80 ἐμαὶ Ηΐ8 Ιογθ 18. ΠΟῪ 
οὔγα. [8 ᾿αρίάο οχρ]δὶπβ ἀγάπην ἴῃ {μ)}0 Β.. Ο. 
ἰπίογθϑι, (8: ““ἐ, 6. ολαγί(αἰδηι ἕωπι αοἰΐυαπι (αο- 
ἐωπι αἀπιοτὶ8 δεὶ φμο πο8 πιῖγα απιαί), (ωπιὶ ρμαδεΐυαπι 
ποδέδφιιε α 1.0 οσπιπιμπίσαίαπι εἰ ἰπΐμδαπι. Ψιαείε 
φιαπίαπε ολατί(αἰεπν---ποδὶα---ρτοοεί «ὁ εχλιδιι 
ει, οἰπιν---ολαγί(αἰόπι ογεαίαπι ποδί ἀεαϊί εἰ ἐπ μα, 
φιία βιὰ δ εὶ ποπιξπαπιμῦ εἰ δωπιωα." ΟαἸνΐμ᾿ 8 
ἴση 1165 ΒΑΡ ἴῃ ἰδ6 ΑΡροθι]θ᾽ Β ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΣ : 
“Ομοά αἰἰοὶξ ὈΛΤΑΜ ἐδδ6 οαγίίαίεηι, δἰσπίποαί : λὸος 
ἡλοΥ 8 6886 ἰϊδεγαϊϊαἰδδ, φμοα πο6 έμδ »γὸ Πιἰῖϊ8 ἢα- 
δεί."" --- Μ.1. Τὸ Αροβιϊο, νυ πρς ἔγοπι 8 βθῆδο. 
8:4 ΘοπβοϊουΒη 688 οὗἨ ὑμθ δἀορίϊοῃ, 8808 ὁ πατὴρ 
διὰ ἰδ ροϊηίβ ἰο {890 Β6ᾳμ6]. 

μΠδὶ τἷᾷῷὝόῪο δου Ὀ6 οδ]1]οᾶ ομἰᾶστθῃ οὗ 
0οᾶ.---Α8 νὸ ἰᾶνο ποῦ ὅτε 88 ἴῃ Μαδίί. υἱῖϊ. 27, 
10 ΓΟἕδγθησθ 18 ποὺ ἸΔΘΓΣΟΙΥ͂ ἰ0 [86 ϑιιϑίαποθ, {80 
βιδηΐηρς ἴδοῖ ὑπαὶ ᾿νὁὸ τὸ οδ]οὰ αοἀ᾽ 8 ομ!]άτοῃ 
(ἰπ ορροβίιϊοι ἰο 8. βοιπιαι, Ερ᾿ϑοορίαβ, 4].}; 88 
ἵο δαγο ποῖ ὅπως, 88 ἴῃ πο. χὶ. δ7, τ 0 γοίογοησα 
ἦβ ποὶ Ῥυγοὶν ἰ60]16, 88 τηδὶπἰαἰποὰ ὮὈΥ ἱαηρο, 
1 ὔοκο, ἀα Νεοίιο, Βγάςκπον, ΝοδποΥ, 8]., νὰο 
86 ΘΟ Ρ6]]16ἃ ἰο ΒΡΘΟΪῪ 885 ὑπὸ αἰἕυ οὗἩ Ἰονὸ βοιιθ- 
πΐης γ ἱοῖ 18 οἱ σοηίδὶ θὰ ἰη ἴδ ἰοχί, 6. σ. ἐμαὶ 
οὔ αοἀ Ββοημάϊης 6 ὅοῃ ἴἢ ὀγάθν ἰὸ ἱπάϊοαϊθ ἰδ 9 
ῬΌΓΡροΒΘ οὗ οΟὐγ βουβ!ρ. Βυὶ Ὀοίηρς ἀο4᾽ 5 68}}- 
ἀγθὰ 18 ποὶ ἃ αἰ βιογ γ ἰο 6 σοτημηιπίοδίοα, 
ποὺ Βὲ ΠΠΡῚῪ ἃ ργϑβοηύ ἔδοὶ, Ὀυὶ ἃ ἐδϑὶς ἀη ἃ ρυγοῦ]θαι, 
ἃ ἴποῦ ΟὨΪΥῪ πῃ ῬΓΟΟΘΒΒ οὗ Ὀθοοπλί ἢ, ΟὨΪῪ στδά 8}}Υ 
ΒΟσΟΙΡ ἰδίῃ, ποὺ ἃ ογϑαιΐοῃ οὗ ἱπδίβηίβμθοι 
ΟΟσΌΓΓΟΙΟΘ ΟΥ 8 ἱπιηοαϊδίοὶΥ δΒηϊδιιοα δοί οὗἁ 
ογοϑιΐοη, Ὀαΐ ἃ τυοτὶς οὗ αοὰ ραβϑίπρ ἱμγουχὰ αἱΐ- 
ἔογϑαΐ βίδροϑ οὗἨ ἀογϑὶοριαθηῖ, δὰ ἃ ὨἰΒΊΟΣΥ οὗ 

ταδῃ, ἃ 16 στουρσῶῖ ὈΥ αοἀ ἴῃ τηδὴ ἔσοπι ἃ Ὀεκία- 
Ὠΐηρ ἰο ἃ σὰ οηά, 6 (6 ΓΟΥΚΊΎΘΠ 655 οὗὨ βίη. 
Ηδμοσθ ΘΓ, 85 ἴῃ οἷ. ἱ. 9, ἵνα δἰ χη δ68--- δ᾽ πὸ 
δἠηομία ὍΘ ο411ὁ6Δ. Ους δἀορεσα ὃὈγἐΒοὸ Βαΐδεν ἰς 
ὑπο βυρθδίδῃσο δι δἷπι οὔ Ηἰδ 1ουε.--- καλεῖσθαι 
(πο. 1ϊ. 28: φίλος ϑεοῦ ἐκλήθη ἀο658 ποὲ ἀεποὶθ ἃ 
ΡῬτγοαϊοαίθ νὶϊπουΐ δυδίδησο, ἃ ἤδηθ πιϊδουὶ ὃ 
ἸΩΘΘΠἷΖ ΟΥ Δ ΘΙΏΡΙΥ (1116, ἤἔοΣ Ηθ (δδὲ 8115 τ 
ΟΣ] άγοη 18 αοα, δηὰ (10 Ὀϊ]οββοὰ δηὰ ρ]οτίου 
ΒΡΙΣῚ (5 ἴῃ μοάυθῃ, ΤΆΘη γ1ὸ ΔΓ 6Δ]]6ἃ 80 ὮὉγ πρῶ, 
ὈΥ ἴδ9 Ὀγοίθγθη ἰῃὰ οαγηθδβὶ, ὈΥ {86 ποσὰ ἰω 
ἸΔΟΟΊΚΟΣΥ. “ποτα αοὰ κἰγοβ πδιηθβ, Ηδ δἰ γδγε 
Εἰνο8 8180 80 δοίης [116 (Βίος δἰ σηϊδοὰ ὉΥ 189 
δ81η9 Μ.].᾽ Βοββογ.---ο πδγθ ποῖ {18 πδβιηθ οἵ 
ΟὨἰ Πάρθοι τὰϊϊ πον {μ6 ΒΟΠΒΒΪΡ, ουθὴ 889 ΜΘ ἀο ποὶ 
οἷν εαἰξ ἀοὐ ΒΔΙΒοΥ; Ηθ ἐφ 4180 οἷν δίβεογ. Βαὶ 
{86 δοκῃον)]οάρσημοηὶ οὗἁἨ {18 Βουβῃὶρ φίτοῃ ὮΥ 
αοἀ δηὰ οχμϊἱϊοὰ ἴῃ τ 116, 15. ΒΕΓα Ὀγοιξδέ 
οαΐ, ΑΙ δουρσὰ Αὐσιίϊπο 5 γος (“ ἀίς ποὺ δε 
ἀϊδοτίπιεη ἐπίεν αἀϊοὶ οἰ 68466᾽᾽), γοῖ 18 (δἸνίη γχαὶ 
“ὐπαηῖδ εἶδ 6886 ποη »οίεξ,). Ἡδποθ ἰδ9 
ΤΟ 6ΙΚ σοτηπιθηἰδίουβ οχρ]δίη: εόετε γὰρ ὅτι ἔδω- 

κεν ἡμὶν τέκνα αὑτοῦ γενέσθαι τε καὶ κληθῆναι (Οϑοα- 
τ ΘηἾ 0.8), ΟΥ καὶ λογισθῆναι (Τ ΒΘΟΡὮΥ].).---δαυπι- 
ἐδτιθη-Οτυβίυβ δὰ Νοδπάοῦ δέος ᾿ἶπι, ἜΣ] αἰ Ὼ8 
καλεῖσθαι πὶ τοΐογοποο ἰο 5ηο. ἰ. 12, ὉΥ ἐξουσίαν 
ἔχειν γενέσθαι, Ὀπὺ (ὲ8 18 ΟὨ]γ (6 ΡΣΘΒΌΡρΡοβί(ου οἵ 
καλεῖσθαι διὰ ἰΐ ἴθ ποί Βαϊὰ ἰμαὶ τοὲ μου ]ὰ μδγὸ 
(80 σὺ (0 6411 ουγβοῖνοβ οἰ] άσθῃ.---Ἴ Β6 ροεὶ- 
(ἴοι τέκνα ϑεοῦ ἰπα σαίο5 ἐμ6 ποίΐϊοῃ οὗὁἨ ἐμι6 βοὺ- 
ΒΒ1Ρ, [86 οΒοῖςο οὗ 1:86 τννογτὰ τέκνα ᾿πβίοδα οἵἉ υἱοί 
189 Ὀερίμπίης, ἰμ6 Ὀϊσίῃ, (80 ἀορομάθῃοο, δοᾶ 
ὑπὸ ἀϑηϊεῖνο ϑεοῦ ἰπβίοδὰ οὗὨ αὐτοῦ (μΒ6 σΊΟΤΥ δηὰ 
ἰκίμθ88 οὗ ΐ8 βοπβιὶρ. Βοηροὶ: “Ομίά πισΐκε, 
φυατη ἤει. φιιδδ Ῥγορστίου πεοοβειίμᾶο, φυσπι πἰλμε 
Δπὰ νγὸ δ [---Τ δ δα] ποίοη, οσχίδγῃ δὶ} ῦ 

ἰοϑὶ θα δὰ ἱπίθγηδ}ν τοαυϊγοά, 18 ΠΟΙ 8 
ξἰο88 ποῦ βογογηθὰ ὈΥῪ να (γυϊκαιὸ “οἰ δὐπι") 
Ὀυὺ δὴ ἱπάορεπηάδπὶ δβομπίθμοο αἀδδέρηρα ἰο ψφὶτθ 
Βρϑοΐδ)] Ῥγοϊηΐθὴ06 δηἀ ἰδδβί: ΠἸΟΩΥ͂ (0 (86 ΣΟΔΙΣΥ͂ 
οὔ (88 Βοῃϑῃὶρ δηὰ (86 βββϑῆδθ οὔ ἴ86 ἤδη; ὑἱ ἰδ 
86 κ᾽δάβοιμθ δχργοββίοῃ οὗ (86 δογίδί ΠΥ δηὰ οὗ 
{π6 Θοῃδοϊουδη 688 ἰου πο οἢ Θχρογίθῃοθ σεβροοῖ- 
πᾳ ὑμῖδ αἸ, δου ποὺ Ἔχδοίν 8 ττϊατηρδδαὶ 
ΘΧΟΙΔΙη δι ΟΏ ΟΥ̓́ΘΡ ἃ 05.116 τνοῦϊά. ὍΠ6 δδδυρ- 
ἰΐοη οὗ ΕὈγατὰ ὑμαῖ κληϑῶμεν ἱπάἀϊοαίο5. 186 τεΐδ- 
ἰἰοῃ οὗ αοἀ ἰο υ8 δΔηάὰ ἐσμὲν ΟΡ τοαϊαιΐου ἴο αοά, 
ἐμ ζΌΓΠΙΟΣ [86 ἴδοὶ οὗ [{18 Ὀεῖηρ τϑοοποὶ!οά, (89 
Ἰαϊέον ἐμδὶ οὗ οὔν σμῃδηροὰ παίιγο βη ἃ γϑηουδίίοη, 
ἰδ απέουπαορά, Βοί ἢ, ̓ ἱπά δα, ἂχ ἱπηρὶϊοὰ Ὀυΐ ποὶ 
ἰλυ8 δοραγδαίθα δηι αἰδβίσι αϊθά. 

«ἀπιϊιλοδὶς οΥ τὴ6 δοηδὴϊ υ. 1ὃ. 
Τμοσγθίοσθ [86 υγοσ] ἃ ονυσϑῖὶ πα ποῖ.--- 

Διὰ τοῦτο τοΐεγβ Ὀδοὶς ἴο ψ]ιδὶ σοθϑ Ὀοίοτο: Β6- 
οαῦδα ΜΘ δύο {πὸ οἰιϊ]άγοιῃ οἵ αοὰ, ἐπ ποι]ά 
Κηονοί ὰ8 πο. Τθ6 ΔΡροβί]6 σῃοη τ! 0ῃ8 8 ὨδΟ68- 
ΒΆΓΥ͂ ΘΟΩΒΟΑΌΘΠΟΘ Οὗ ΟΓ Ὀοΐης οἰἑ]άγαι οὗ Θοὰ, 
ΥἱΖ.: 86 ψογϊὰ Κηονϑῖβ 8 ποί. Ηα ἀεβίγοδ 
ΘΓ ΠΟΥ ἰο τηθοῦ πῃ ΟὈ͵οοϊΐοη οὗὨ δα] όνογθ (δ. 
βο!ιπ ἀ1), ΠῸΡ (0 ἜΧΡΓ665 ἃ στουπὰ οὗ σοπδοϊδίϊοα 
[0 τοβρθοῖ ἴο ὑπὸ ρογβθοιτομβ ἰο νυ ῖσ ἢ {ΠῈ} 
ἃγ0 ὀχροϑϑὰ οὐ ἴδ ρετί οὗὨ [116 νγοσ]ά λ1.} ({μαΐ μετ, 
ατγοϊΐυθ, ἀο οιίο, 1ἰϊοϊτο 4].}, ὈὰαΓ ἰο δα ]οὶῃ 88 
δου σ- οουγγίης γα οὗὁὨ ΟΣ Ἔχρογίθησα [[ βἰιουϊὰ 
ΡΓΘΙῸΓ ἰο ΒῈ 0 υἱΐι ΗΠ υϊΒον ὑπαὶ [6 ΑΡροΒβί]ο Βογθ 
ἀοβονῖθοα {86 σοῃίγαβὶ Ὀθίννθοι ὈΘ]ἴοΥοσβ, τέκνα 
ϑεοῦ, ἀπὰ (0) ποῦ δηὰ (π6 ζτϑαΐηϑδϑ οἵ (86 ]1ογε οἵ 
ὑπὸ Εδι ποῦ 80 χαγς δοιὰ [δαὶ οηἀοδγίῃρ ὨΔΠιθ. 
Δ1.1.- ᾿Ἡμᾶς ἀοῃοιοθ (86 τοϊδιϊοα δπὰ οδἰἰϊαάο, 
(89 παίυγο δπὰ νγ8}ῖ οὗὨἨ ἐμ6 σδ]άγοι οὗὨ Οοά, ποί 
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ΘΧίΘΣΠΔ] ὈΟΥΒΟΠΘΙΥ ΟΣ ΓοΪαἰΐοη.---ΟἹ ὁ κόσμος 
ΘΟΙΏΡΩΓΘ ποίθ8 οἡ οἷ. ἰΪ. 1δ, δηἃ ου γενώσκειν 
δοίε8 ὁπ Οἷι. ἰΐ. 8.--οἰ ὙἘθ Θββ6ηοα οὗ 6 ποίΐοῃ ὁ 
κόσμος δοοογαΐπρ ἰο 08} Π᾿8 τιδῆῃοῦ οΥ̓͂ (μ᾿ πκΚίηρ 8 
δηίδφοπίϑηι ἰο αοα ; {μ18,---δὲηῃα ποὺ (6 σοῃβὶ ἀ6- 
Ταιΐοη οὗἩ [8.6 πα ΠΟΥ] 8] δι γθησί δπὰ ᾿ηδυθηοα οὗ 
090 ἯΒΟ ΟΣ Ορροβϑαὰ ἰο (6 ἔδυ δῃἀ ΟΌΒοιΓΘ 
Ομ γί διϊδη8, δὰ τιϊπουῦ Ὀδίηρ ῬΤΟΡΟΣῚΥ σοί ]ο88 
ΜΈΣ τοπί (0 ᾿ἀρ6 ΟΥΟΓῪ ἰδἰηρ ὈΥ (πὸ βίαπάαγὰ 
οἵ ποῦν πίβαομι (ΕΡὶβοορίυ8),---ἰ (89 8518 
οὗ ἰδ Αὐὸ05ι16᾽ 8 αγζυπιθηι." (Ὀπιογα 96). 
γινώσκειν δἰ σοϊθοθ ἃ Καονίηρ ὙΒΙΟΩ τηοτοβ [ἢ0 
ἩΠ|06 8, ΓαΒί8. Οἢ ῬΟΣΒΟΏδὶ ΟΧΡΟΥΘΠ66, γοϊἢ- 
ἰΔΥῪ Δργθοηιγοηὺ πα ᾿ἰΥΘΙΥ ἰπίογοϑί, δὴ ἀρΤΘ68 
πἰιὴ (Π6 ἔγαπιο οἵ ταϊπα, δηα ἰπ 9 Ὀ1848 οὗ ᾿ἰἴ6. Τα 
ποΙ]ὰ ἀοο8 ποΐ υπάογϑίαπαὰ Ομ τ βιΐδη.8, Β60 Κ᾽ πὸ 
ἱπίθογοοῦγβα τε {6 πὰ, ἰδ 1.68 πὸ ραγὶ ψῖτ ἱμ θαι, 
ΟΥ δίδη β Ὁ ἴμθηι, δ ἃ ἢ88 πὸ Πἰκῖπρς ἴον ἔθ μι: 
811 (18 18 ἱπυοϊνοὰ ἰπ οὐ γινώσκειν διὰ Βἰχηϊβ6β: 
ἄοεβ ποὺ ποῦν ἴ6πὶ [ὑποτου ὨΪΥ ΟΥ Ἔχ υ πθῃ- 
ἰδ γ; τ86 τοῦτ] ὰ ̓88 πο σοποορίϊου οὗ ἰδ6 βρὶνὶ- 
ἰυδὶ παίυγο οὗ ΟὨ γί βιΐ818.--- Μ.}. ΟΥ̓ νυ. 18; ὅπο. 
χΥὶ. 88; χυ. 20, 21. Ηρηδο ἐῃ6 οχρίδηδίϊοῃϑ οὗ 
ἀτοίαβ ““ποῆ ασποδοῖί »͵ΥῸ διΐδ,᾽᾽ ιν ““γρϊοῖ, 
γέρτοδαί,᾽" Βαυπιρατίοη- γι δηα οἰ μου βεξεμισεῖ, 
ΔῚ0 ὙΓΟΩΣ. ΤῊ18 γοϊδί οι βυι Ὀβ᾽βιΐηρ θα θοη δὴ 
ΠΟ νοῦ ἃ δὰ [μ6 οἰ άτοι οὐὗὁἩ ἀαοἂ ἰδ8 
Ἀροϑί!ς ἔστ μον ὀχ εἰ δἰηβ ἰη ὑμ9 ΤΟ] οἱ ργοροϑὶ- 
ἴοι: ᾿ 
Βοοδῦδθ ἐὶ Ἰζηονν Εξίτα οἱ.---Ὅτί ἀο68 ποί 

ἀοροπά οἱ διὰ τοῦτο; Φο ἢ Β ῬΌΓΡΟΒΘ ἰ5 ἰο Ἔχ ῥ]δὶπ 
ον ἃ ΠΔΡΡΟΠΒ (δαὶ ὑμ6 νου] ἀοθδ ποί ὑπάον- 
διδηὰ (6 (δι 8 η8, Ὀοοδι80 ΠΟΥ τὸ σἸλ  ἀτ ἢ 
οἵ (οὐ, δῃὰ 110 ΟΌΒογυϑβ δοοοσγα σὴν ἰδαΐ (π9 ἕαυϊὶ 
1168 ποὺ ψὶὶ (6 οἰ άγοη οὗ ἀοἄ, Ὀυΐ ἰὲ 156. 1π6 
δυϊὶ οὗ ᾽ὴ6 πον] ἰἰβο 1, Ὀδσδιδο ἰζ δ88 ηοΐ ΟΠ 
Οοά, Τινώσκειν οὗὨ σουγθα τηυδὶ Ὀ6 ἰΔίζοη Π6ΣΟ ἴἢ 
(80 βαῖηθ 86η80 88 ἰπ ἰδ ΓΟΥ̓ΠΟΓ οἶαιδα δηΐ, 
ΒΘ 1Π6γσξξογεάεγε ἐπ ἤεμπι (8. ϑο}1 41), πογϑεεηόσϑε 
ἀοείτίπαπι, φαγατε αἰσΐηαπι ἴόσοπι, 7γμ88α εἰ οὐδοτυαγέ 
(Βρίδοορία5), αν “80 ψδοὶς οομπίγαϑὶ ἴῃ ταϊπὰ 
δηὶ ὈἷΔ8, 4180 μαίγρά δηὰ ρογβθουίίοη᾽" (ἀθ 
ἤει(6) δγθ δι γδοδὰ ἴῃ ὑπ 0 του ἀ᾽ 5 ποὶ πον ίης 
Θοά, Ὀοϊὰ τυῦῖϊ ἢ τούογθηοο ἴἰο ἴπ6 οὨΙάγοῃ οἵ αοἀ 
δηὰ ἰο αοὐ Ηἰπιβο]. Τη6 σοποϊυδίοι 18 ν]14: 
οὐκ ἔγνω τὸν υἱοϑετήσαντα (Οφουταθῃῖ 8), ἐπ οΓΘίοΥΘ 
οὗ γινώσκει τὰ τέκνα αὑτοῦ. Ηθηοθ αὐτόν τασδὶ ἀ6- 
δὶσηδίο Οοἀὐ απὰ ποί ΟἸμγὶβί. Βϑοδι8θ γὸ ἃχ6 ὈΟΓΏ 
οἵ ἀοα, δηὰ δγτο Ὀδ6ῃ τηλάς ραᾶγίδ κοῦ οὗ ἰδ Ὀϊ- 
Υἱὴς πδίυγο, ἰῃ 6 νοτ]α Ἰκπουν οἱ ἢ ποί υ8, τυ ίοι αἰ ὰ 
ποὶ κποιν Θοἀ.--Τ6 δῆ ρα οὗἨ βηβθ ἰῃ γινώσκει 
δηὰ ἔγνω τηιιϑῖ ηοὲ 6 ογογὶοοϊςοα, 7} ἴδοι οὗ [ἢ 6 
ἩΟΥἹα ποὺ Κπονΐῃς ἐπα ΘΙ άσοι οὗ αοἀ ἰ5 οοπαϊ- 
ιἰοποὰ Ὀγ (6 ἔδοὶ οὗἉ 115 ποὶ Κπονίηρς αοά. Τ18 
ἷδ (16 Βγβῖ, οὰὐ ψ σἢ ἀθροηάβ ἐπ βοοοπά. Τδ6 
Κηον)]οάρκο οὗὨἩ αοἀ 18 86 στουπὰ οὗἉ ἐπ πον ϊοὰρθ 
οὗ πιδῇ δπὰ ἴπο Κηον]οάκο οὗἩ ἰμῃ6 νοῦ], Ὑν 8] 0 ἢ 
ΔΓΟ ποὶ δηϊης ἰῃ ὑ86 οἰ Πάγοη οὗ αοα ; 86]ΐ- 
Καον]οθάρχο α180 ἀθρθηὰβ οα Δ. ΑἹΊ ὑϊι686 δ.Θ 
Ὁ δπίϊης Πότ [86 πον θά ρο οἵ αοὰ 15 νδηίίης; 
ἴθογα 18 πδηϊΐπρ (80 Κηον)οάχο δὰ υὑπαᾶοΥ- 
διδπάϊηρς οὗ ὈοΙΐοΥΟσΒ δη ἃ ΡΟΓΒΟΏΑΙ Καονϊοᾶμο 
ὙΠ τοβρθοὶ ἴἰοὸ (89 ψμο]ο δπὰ (μ6 ζϑθθσγαὶ ἴῸ 
Ὑ οἷ ῬΘΟρΡ]6 Ὀοίοη, πὰ σἱῖϊὰ χαβροοὶ ἰ0 {0 
Ῥδυιϊουΐϊατ, αυθη ἀοννῃ ἴο ἐμοῖὶγ ον Βοατὶ δηὰ πᾶ- 
'πγο. ΤΌΘΥ Κηον ποίδίης, ποὺ οὐϑα, δὶ {0 
ἀο (1 χχὶϊὶ. 84). 

ΤᾺΣ ἦορε Ὁ ἰλὲ ϑοπελίρ. νυ. 2. 
γε, 2. Βοϊονοᾶ.---Τὴῖϊθ εὐάγοδβ8, ἀγαπητοί, 

ἀσμοίοδ ἃ σοϊδίϊοη ἰπ ἩΒΙοΒ Ἰονο ἰβ οχρογίοποοά, 

δὰ πὶ 9 ῥγαβοηΐ σ96 συ ρόγίθηοο οὗἁ ἔπο ἴογα οΥ̓͂. 
αοά, σι οβο οὨ]άγοῃ (ΠΘΥ 8ΓΟ, πὰ οὗἉ ἐπ Ἰογο οΥ̓͂ 
18ο80 υἱὲ. ὙΠΟΩΣ (ΠΟΥ ΔΙῸ Θοπηροῖρα, δπὰ 80- 
ΘΟΥαΪἾΥ οοηβιϊαἰ68 8 δηἰ]ι6 88 ἴο (86 ῥΡΓθ- 
σοάϊηρ οἰδυδα: 76 ἃγ οὨ]άγοῃ οὗἩ ἀοα δηὰ ἐμοσο- 
ἴογα (16 που] Κπουοὶἢ ἃ8 ποῖ. ; 
Νονν αὸ ψ,ὸ ΟΒΙἸᾶτοι οὗ Θοὰά.--ΤῊΘ 

ἴουτοοσ ἐσμέν οὐἸταϊπδῖθ8 ἴῃ τέκνα ϑεοὺῦ δῃὰ ἰδ 
Ῥτοοοάϊηρ ρΡασίϊοϊο νῦν δηὰ 18 Τοεροδίθα δῇον ἰδ 9 
ΡδγθηίΒοίΐοα] δη 6818 ροϊηίης γβὶ ἴο ἐμ Ζᾳοὲ 
ἰδαὺ {86 νοσυ]ὰ ἀοθβ ποὺ πον ἰἢθ8 οἰ άτοη οὗ 
αοἄ πον, διὰ βϑοοῃάϊυ ἰὸ (6 ἔυίυτο, ΤῈ6 60Ὲ- 
ἰθχὺὶ δῃὰ ροβί (ἴοι οὗ νῦν τοαυΐϊνα 1ὲ ἰο Ὀ9 ἰδ Κοῦ 88 
ἃ Ραγ[6016 οὗ ἰΐωθ (ἴῃ Ορροϑιίΐοῃ ἰο ἀθ εἰ 6: 
ὨΟΥ͂, Ρυτγδυδηΐ ἰο μὲ ΡΌΓΡΟΒο οὗ ἰΙουο)ὴ. Τ ὺβ ᾿ξ 
ἰ8 ΘΙΏΡΒΔΙΣΟΑ]ΙΥ δβϑβοσγίθα, ἐμαὶ, ποὺν  πβίδπάϊης 
(πὸ ορροϑίιοη οὗ ἰδ του], τγ ἃγὸ δἸγοδγ (86 
οἰ] άγϑη οὗἩὨ αοἀ, δ᾽ Βουρὰ 1.6 αἴοτυ οἵ ουν 80}- 
8.1} 158 8{1}} οοησοα]οα δηὰ ἱππρογίοοι, 850 [ΐλοϊκο 
δηὰ Ὀβιοταϊοοῖς ἀραϊηϑὲ ΗΓ μοΡ [ὙΠῸ ἀρθη 68 8 
Τοίδγθηοθ ἴο (6 Ῥγοσοιίης γογ89 δηἀ σοηβί 6.8 
νῦν υδοὰ νῖ(ἢ τϑβροοῖ ἴὁ0 {86 ζαΐατο (ο ὕ π ὦ) ἰο 
ἰπαϊσαία ἐμ Ῥγοβοηΐ β(ἴογυ οὗ {ἰμ6 οἰ] στο οὗ 
αοὰ; δἀάϊηρ [δαὶ (6 Αροβι] Ὀοΐοτο τη θη οοΐης 
{86 Γαΐατθ ΖΊΟΣΥ, ποίΐο68 ἰμ6 ἴδοί {π80 1 18 88 γοῖ 
ΘΟΠΟΘΔ]6Ὰ.---Μ.]. 

Διεᾶὰ ἐς Βαῖδ ποῖ γϑοῖ ὍΘΘ: χηϑδηϊξίθδιϑᾶ 
ὍΠαῖ τὸ 8881} Ὁ96.---ΑἸἰ 6865 ἴ0 [86 ΡὑΓ6- 
σοαϊηρ ἃγο νῦν δὰ οὕπω, ἐσμέν ἀπὰ ἐσόμεθα, τέκνα 
ϑεοῦ ἀῃὰ τί, ψΒΙΟΘΝ ἰ8 ΤΟΥ  ΒΟΡ ᾿δασνοσθα ὈΥ ὅμοιοι 
αὐτῷ, ᾿υ8ὲ 88 οὕπω ἐφανερώθη ἰβ σαγτὶοα ζαΣΊ ΟΣ ἴῃ 
ἐὰν φανερωθῇ δηῃὰ οἱδαμεν οοῃἰϊηποὰ ἰπ ὀψόμεϑα. 
ΤἬ 86 δη Π6865, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἃγὸ ποὶ οσοπίγατία, Ὀαὲ 
ἀδυθὶορταθηίβ οὗ ἰλ6 Ῥγϑβοηὶ τέκνα ϑεοῦ ἐσμέν, {μὰ 9 
ἀενοὶορπιοηὶ οὗ ἴΠ6 δΔἀορίϊου ᾿πίο (6 ἱπ ΒΟΥ Δ 866. 
ΤΙ δγχζυμχθηΐ {μογοογο 18 ῬΧΟΡΟΣΙν οαγγὶ θὰ ὁ 
ὉΥ καὶ (ἴῃ ΟΡΡροδιίΐϊοῃ ἰο Βεζα, ἀτγοίϊιιϑ, ΚΡ; ΘΡ 
δα οἰποσβ, γο σοηϑίγυθ καὶ 8ἃ8 ἃ ΗοὈταΐβιῃ ἴῃ 
(μ6 8686 οὗ ἀλλά), διὰ δὲ δἴζοσ οἱδαμεν ἴ8 τ ΚἈΛΥ 
Ὑϑδηϊηρς (σοὨίγαγΥ ἰο ὃ. ϑοδιιαὶ, 1 οκο, βαθιὰ ον 
δη4 οἰ Β0Υ8).---οὐὗπω ἐφανερώθη ῬΡοϊπῃίΒ ἰο δοπιοι ΐπρ 
δοίμ}}  οχί βίης Ὀὰαΐ 858 γοὺῖ οοῃποθαϊθὰ. ΕῸΓΡ 
φανεροῦν Τλθ8 8 ἴ0 ΤηΆ,6 πιδηϊΐεδί, ἰο Ὀγΐης ἰὸ 
Ἰιχῃϊ, 80 88 ἰο Ὀ6 ὀρθὰ ἰο βίη ἀπά ἰο Ὀ6 Κπόνῃ : 
ποὺ ἔγοια {π6 τογὰ ἐἰβοῖ , Ὀυῖ ἔγοτα ἰἢ6 οοπίοχί ἐξ 
88 ἴο Ὦ6 ἀοιοττηϊηοὰ τΒοίθοΣ {818 τηδηϊοβίδιϊοη 
5 ἴο ἰαἶκθ ρἷδοθ ἰδού! γ, ὈΥ τθδη8 οὗ ἰδίοτὶ αὶ 
ἀονθὶορπιθηΐ δηα αὐθηΐϑ, ΟΣ ἸοχίσΔ}Υ ΌὈΥ τθ8δἢ8 
οὗ ἰῃπβιγυοίΐοα δηὰ ἰθασΐησ; ἤθτο (6 ΓΌΣΙΩΘΙ 
ΘΟΌΓΒΘ 18 ΥΟΥῪ αἰ ΠΟΙ] τπιασκοὰ (80 Ηαΐδμον ἰπ 
οΡρροβί(ἰοῃ ἰο ΕΡχατα) 80 8130 οι. ἰϊ. 19; ὅπο. 1]. 
11; υἱῖ. 4; χυϊὶ. ὃ; χχὶ. 1. ΤῈ6 οοηίοχί 1ὰ ᾿ἰκΚθ 
ΤΔΏΠΘΓ ἱπ 1168 ἰο0 τσλοηι {818 τηϑηϊ}οϑἰδίιΐοη ἰδ ἰὸ 
Ὀ9 τηδᾶο, ἰἶ 1ὺ 8 ποὺ ΟΧΡΊΟΣ ΠΥ βίαϊοα, 6 ῥχὶ- 
ΙΏΔΥΥ ΤΟΐΘΓΘΠΟΘ ἰβ8 ΠΟΥΘ ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἰο {86 νον ά, 
(16 ΒΟΟΟΠΟΔΓΥ (0 Ὀοϊϊονογὰ (Ὀ ἰϑιογαἰεοἸς). Τθ 
ἰπιογγοχαίνο (τί ἐσόμεθα) Ῥταβθηῖθ πὸ ἀἰβου)ι, 
854 σοπίδἰ 8 ποίη ἰο ἴάνοιις ΕΌσαγα 8 Ορ πίοι, 
Β'π06 ποΐ ΟὨΪΥ ΔΙ͂ΘΙ γογῦβ οὗ Κπονΐηρ, ἱπαυϊτίης 
οἰς., δηὰ ἴπ αἴγεοςί αὐοδίΐοηβ, Ὀὰΐ δἷ8δο ἱῃ 66 8608 
 ΠΟΓΘ Οἰλββῖοα] ὙΓλίΟΥΒ ᾿νοῦ ὰ σον δὶ ἾΥ ἰΔΥ9 
υδοα ὃ, τ, [86 Ν. Τ΄ νγιῖογβ 86 ἐπ 6 ἱπίογγοχαίϊγθ 
Ῥχοδουη; οὗ, ΤΠ ΠΟΥ Ρ. 181] ; Βυϊπῆδπη ᾿. 210. Οα 
16 ἱμουκδὶ 8617 δοιηρᾶγο (ο]. 111. 8 (ἡ ζωὴ ὑμῶν 
κέκρυπται σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ ϑεῷ) Ποιὰ. υἱϊ!. 17 
(εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι----ϑεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ 
Χριστοῦ) ἀῃμὰ ν. 18 (οὐκ ἄξια τὰ παϊήματα τοῦ νῦν 
καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς 
ἡμαᾶς), εἶδο 64]. ἷν. 1 (ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος 
νήπιός ἐστι, οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὧν.) 
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7 18 ἱπηρογίδης ἰ0 σϑπιθιη Ὁ ὑπδὲ Ἡμδί 18 βαϊα ἰδ: 
“1 Π88 ποί γοῖ δρροαγοά ψῇῆδι νγγὸ 588}} 06᾽ δῃὰ 
ποί, ὑἰμαΐ ““Ψψὸ 888}} 6 βοιποί ἰἴπρ ν᾿ Εἰ ἢ 88 γοὶ γα 
ΔΙῸ ποί᾽᾽; οὕπω πορδίῖγοβ ποὺ ἐμ δίς, Ὀαὺ {86 
ΒαΥυϊης Δρροδτγοα, (}}0 Ὀοϊης τπιδηϊοβίθα. ΤΈΘΓΘ 18 
ΟὨΪΥ οπὸ ιν π ΒουΒῖρ (6}}}14-88}0}; ποπ ἀαπίωγ 
σταάμε υἱότητος ((α1]0ν). Βαὺ 10 μι88 1.8 δίαίωδ ΟΥ̓ 
βίδρεβ, 118 υπίοϊάϊης δπὰ ἀδγοϊοριαθηΐ, (Π6 ἀθνθ- 
Ἰοριπθηΐ οὔ {μ6 ἔπποῖ Ὀεΐηρ οἵ 6 ομτὰ οὗ αἀοἀ δοά 
{πὸ τ 1] αἴης οὗἨ (πο οῖν ππδηϊο]ὰ ρῥγὶγοχοθ δπὰ 
Ῥοββοββίοῃβ. κ"Ἴπὸ ἔπ γ ΔΙΓΟΔΑΥ οχὶβὶβ ἴῃ (ἢ 
ξοττα δηὰ ἰ8 Ἰδίθηϊ πὰ (6 ργαβοηί᾽" (Ὀ ἀδιογά 601). 
Αὐρυβίϊπο: “μα εδί εγσο, φμοά 2απὶ ἐχρεοίαπιιιδ, 
δὶ γαπὶ πὶ 1) οἱ δωπιμδ 3 φιια αμέδπι ἐρῖπιδ αἰϊμά, σιίαπὶ 
ἢ 22ε13" ἩἨονονοσ αἰ δγοηί ὑπὸ ἔαϊυ ΓΘ βίδ θ ΠιΔῪ 
6 ἔτγοια {86 ργοβθηΐ δηὰ δἰ βου ψὸ πιυϑὺ αἀΪ8- 
εἰ συ ἴ86 ὁπ ἔγοιι (86 ΟἴοΡ, (86 ΓΟΓΙΠΟΥ 18 
ποῖ ΔΌΒΟΙ αἰ οἷ πε [Η ἱμ6:--Μ.]. Τΐ8. 18 (δσ 
ἴογτοθ οὔ οὔπω ἐφανερώθη, νΥ ἈΪΟῺ ΟὨ]Υ͂ ὈΣΙηρ8 οὐἱ 
δ ΟρεἢΒ ἴὸ βίῃ (πᾶὶ τ ΐο 18 ΘΟ θα οὶ, δὰ 
(818 15 10 ἐσμέν Ὀδ6οπιθ ἐσόμεθα. [Οθουπιθηΐαδ: 
τὸ γὰρ νῦν ἄδηλον φανερὸν γενήσεται, ἐκείνου ἀπο- 
καλυπτομένου. ὅμοιοι γὰρ αὑτῷ ἀναφανέντες τὸ τῆς 
υἱοθεσίας λαμπρὸν παραστήσομεν. οἱ γὰρ υἱοὶ πάντες 
ὅμοιοι τῷ πατρί.---1.1. Βυϊὶ τὶ ἀο68 ἰμαΐ 6ο0π- 
εἰϑὶ ἴῃ ὃ - 

Ὗνο Ἰχπονν ἰμαῖ ἤθη ἐϊ 5811] ὈΘ6 τρδῃϊ- 
ἔοαῖθᾶ, νγϑ 8841} 6 119 (βἰ πιὰ (0) ἘΓῚ 1 .--- 
Οἰδαμεν δἰ ᾳπϊῆο8β οογίϑιηίγ οὗ Κπονίηρ, ποὺ ΟὨΪῪ 
ξυο6858- ον] ]θᾶρο ( Δοβι)8η}), δη Κηονληρ ρδΥ- 
εἰσὶ Ραίβα ἴῃ μοί οὨΪν ὈΥ 189 ΑΡοΒι168 (ἘΡ᾽βοορί 8), 
Ὀαΐ ὉΥ 4}} ΟΒ γἰβίϊδῃβ (( Δ] νη), ὉΥ 8}} οὗἨ σβόοῖα 1018 
βαϊὰ : τέκνα ϑεοῦ ἐσμέν. Το οὈ)θοί οὗ {π2ἰ Κπον- 
ἱπᾳ ἰ8: ὅτε ὅμοιοι αὑτῷ ἐσύμεϑα. Τθ ΟΟΟΌΓΤΓΘΙΟΘ 
οὗ (818 ἠαίατο οομάϊἰου 18 ἱπαϊοαϊοαὰ ὮΥ ἐὰν φανε- 
ρωθῇ. ΑΒ Ἧ6 ΒδΔγΥ6 ἐὰν δηά ποῖ ὅταν (6 ΓΟ ΓΘΏΘΘ 
δ Ὡοΐ ΟΠΙΥ ἰο ὑπ6 {ἰπ|6ὸ Ὑμοη (ϑοοίΐηυβ δπὰ 8].), 
Ὀαϊΐ ἰο {80 ΓΘΟΔΙΠΥ͂ οὗἨ ἰμ6 ταί ον, οὖ. ποίθβ οὰ οἷ. 
ἱΐ. 28. ΑΪ80 πο. χὶϊ. 82; χῖν. 8: χυὶϊ. 7. ΤΏ Ψυ]- 
βϑὶο χίνοβ (86 ῥῬγϑοίβὸ βιιδάθ οὗ (που καὶ: σμπὶ α»- 
ατιοτῖί, ὈσΪσίης ουὔὖὐ {Π0 ἔογοο οὗ 86 1 μέ. ἀγασί, 

ΔΡΡΙ1οἃ ἴῃ {πὸ δι ὁ). Αοτίδϑί. Τὸ 8] οὐ οὗ φανε- 
ρωθῇ ἷἰ8 τί ἐσόμεθα, νυ ϊοὶ 18 Οοαν ἔγομι [6 ὉΠ ἷ8- 
188 0Ὁ1]9 Τοίογθηοθ ἰο ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. Νο 
ΟΧΡΟΒΙΙΟΥ 88 ΒΟΡΙΟΌΒΙΥ ἱπουρα οὗὁἨ Οοά, Ὀυΐ 86- 
ΥΟΓΆ] ΒΟΡΡΙΥ Οὐγδέ (Αυρυβιῖπο, Βοάθ, Οαϊνίη, 
ΟΔΙΟΥ δηὰ οἱ 618.).---Φανεροῦσθαι τί ἐσόμεθα οοἷπ- 
οἰάθβ ψῖτ {Ππ6 οοπηρς οὗ Ομ γὶδὺ δηὰ σμοαα τέπι, 
ἦν 18 ὙΘΡΥ͂ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἰο ἰΒίηὶς Π6τὰ οὗ Οἰγὶδί, Βαὶ 
φανεροῦν ποι]ὰ ἱΠ 6} αν ἴο Ὀ6 Ἔχρίαϊ θα ΠΘΓΘ οὗ 
Ἠΐβ ΔΡροδυϊης ἴῃ ΚἼΟΥΥ, ὙΠΘΓΘαΒ ἰἰ 8 υϑοὰ ἴῃ τ. 
ὅ οὔ ἨΪΐβ ἀρρϑαγίης ἰπ ἰμὸ 868} δηὰ ΘΧΡΥΘΒΕΙΥ͂ 
γοΐοστοα ἰο Ηἰἶπι ὮΥ ὑπ 6 ἀοπιοπδίγαινθ ργοπμοῦα 
ἐκεῖνος, δΔηὰ {6 Β8116 υϑὺῦ μδὰ ἀϊδοτοπὶ βυ] Θοία 
ἷπ {86 ὑτχο βθῃΐθῃοοδ ἱτητηθά δἰ ο}Υ δασοοοάϊῃρ' ΘΔοἢ 
οἶμοῦ. Ἧ᾽Θ ΙΠΥ̓ δάπιϊύ ΠΟΥΘ “16 ΡΟΒΒΙ ἢ ΠΥ οὗἁ 
πὶ γοίογθησο, {Π0 ΚΟΔΙΥ͂ οὗἁὨ πὶ ἢ ̓ ἰδ πἰδίοα ἴῃ 
γ. δ, Ὀυΐ μᾶγθ ἰο τηαἰηἰδῖη τ ΓΒ (86 ΠΎΘΔΙΟΣ Ὡυπι- 
ὉὍΔΥ οὗ ὀχροβίίοτβ ἰδὲ {5.6 σοποϊπΣ οὗ ἰδ9 αἀἷο- 
ἰἰοῃ ΓΘΑΌΪΓΟΒ 08 ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἰο φανερωθῇ {Π6 βϑτῃθ 
Βυθ᾽εοί πο Ὀοϊοηχθ (0 ἐφανερώθη, ἸδιΏΘΙΥ τί 
ἐσόμεθα, ΘΒρ6οἾ4}}Υ βίποα {110 Ἰαϊί ον 8 τ πρικίποα ὉΥ 

, ὅμοιοι αὑτῷ ἐσόμεθα; {ἰι0 Ἰαίξον ἔπγο ἃ8 τ9}} 88 86 
ὑτνὸ ἴἕογπιβ οὗ φανεροῦσθας ἃτο οοΥΓοΪαιγοα. Οὁ- 
ουμηδηΐιβ ΘΧΟΘΙ ΘΗ Υ͂ ΣΟΙΏΔΙΚΕ: τὸ γὰρ νῦν ἀδηλον 
φανερὸν γενήσεται, ἐκεῖνον ἀποκαλυπτομένου: ὅμοιοι 
γὰρ αὐτῷ ἀναφανέντες τὸ τῆς υἱοθεσίας λαμπρὸν 
παραστήσομεν. οἱ γὰρ υἱοὶ πάντως ὅμοιοι τῷ πάτρι.---- 
Ὅμοιος ἴ8. γΟΒΟΙΔὈΪς, Β᾽ ΣΡ ἰ0 ἃπᾶὰ πηοίξεοα δ) 
ἰ0 (Βαμάθυ); 1ΐ ἰδ ποίςξεῖσος [(Ἀ6 ΕἸ ρἸΣ8 ἢ} 4 ἐκ" 

ἷ8Β διιδίρυουβ εἰ χηϊγίηρς Ὀοΐδ “ἐδέηεαγ᾽" δπὰ 
“ἐ συαΐ.᾽" 1 Ὦδγα χοίδἰηρὰ “ ἐκε᾽" ἴπ (δ6 ἰοχὶ, Ὀυὶ 
εἴνθῃ ““ δἰπεῖαν᾽" ἱπ Ὀχδοκοίβ.---Μ.1. ΟΥ̓ ΟἸ τὶδὶ 
Ῥαυ] βαγβ: τὸ εἶναε ἴσα ϑεῷ ῬὨΪϊ]. 1ἰ. 6; ἀδηὰ Ηϊε 
ΘΏΘΙΠΙΪ6Β: ἶσον τῷ ϑεῷ, πο. γ. 18. Τιυϊκ6 6811 υἱοὶ 
τοῦ ϑεοὺ---ἰσάγγελοι Ὀυὺ ποὺ σοι ϑεῷ.--- ΘΟ] ]δοὶ 
(19 ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ οὗὨἨἠ ὁμοούσιον πὰ ὁμοιούσιον.--- 
Ὅμοιος Β᾽ 5818} 08 Β΄ ΓΔ ΙΠΠΔΥΓΥ ἱπ σίου] ἔογμι δηὺ 
ΔΡΡΘΑγΆΠ66 (ὁράσει, ΒοΥ. ἷν. 8; οὗ. ἱ, 18, 16; ἰχ, 
Ἴ, 10, 19), δμὰ {μδῃ ἴῃ Κὶπὰ δῃα δι βου (710. 
Υἱ. ὅδ, Βν. χὶϊὶ, 4; χυἹἱ. 18). Ι1 ἰβ οεσιδὶῃ 
ἐμδὺ “8 ογθδίυ το Ὑν11}} ΠΘΥΘῚ Ὀδοοτηα Οτοδίοσ " 
(αι μὸν 1), δὰ “Δ οη εγίπιμδ Ἰάεπι, φιοά ει, 
δε δἰηιῖΐεδ ετίπιι 72εἰ" (αϊ μον, ὅ8910].)}. Τ|μδὶ 
(89 σοῃμῃδοίλοῃ σα ΓῸΒ 8 (0 ἰο ΔΡΡΙῚΥ αὑτῷ ἰο 
αοὰ δῃὰ ποί ἰο ΟἸγὶβὲ, ἱβ οἷθασ διπαὰ δἰτηοδὶ υπὶ- 
ὙΕΠΕ δοκηον)οαροα; Βεοῆσθ θη Ο] 888 ΥὙΕῚ 
Ῥοϊηίθα!Υ : “.2εο, οὐδ εὐηιι Πἰ .᾽" Νον δι μουσὰ 
86 ποίΐοῃ οὗ Τοϑοιθίδποο ἰο αοα :δβ δβοιῃδν δὶ 
Υαρσυθ, (Π6 αἰιοδίϊοη το τ ΒοίμοΣ ἐδ οοπίεσί 
ἄοθ8 ποὶ βδιοὰ ᾿ἰκῦῦ οἡ {Π6 δι ι]εοῖ. Ηυΐδον ἰἢ- 
ἀοοά γἱ ΒΟΥ ΟΌΒΟΥΥΟΒ ἰΒαὶ ΘΟ ημθπΐϑίοτβ δτα ποὲ 
ὙΔΥΤϑηϊΘα ἴῃ αγδίίγατιϊν γοβι τοίη 1ἴ, Ὀὰϊ [16 δὺ- 
ἰοιρὶ οἵ ἀογίνίηρ τόσ ᾿ἰχαϊ ἔγομλ ἰμ6 οοπίοχι 
τηυδί ποΐ Ὀ6 ΔΌΒΟΙυἰΘΥ γοριάϊαίρα. Μυοι π|}} 
ἀοροπὰ οἡ ὑμὸ σὶχμὶ υπάογδίαπάϊηρ οὗ {86 δἰ- 
λοϊπμοα βΒοῃίθῃσθ. 

Βοοδῦδθ νγ6 5881] 800 ΕΥΐ τ 8.5 Εἰ ἰς.-- 
ΤῈ δηποχαίϊοῃ ὈΥ ὅτε ροϊπίβ ἰὸ ἃ, σαεξμαΐ τοἸαίϊοα 
οὗ Σαβοι ΐδησο ἰο (ἀΔοὰ δῃὰ δβοοίηρς αοὐ. ΤῊΪ8 15 
ΔΙπιοδῦ ὈΠΙΥΘΓΒΘΙΙΥ δοϊηον]οσοα. Ἡδδησα 1 18 
ὙΧΟΩΡ ἰο ἰδ ῖκο δτιξξἀλλὰ καὶ (ΟΘΟΌΙ. 6Ὠ108), οτξξ 
ὅτε καὶ (ϑομο)]ϊαϑί. 11.}, οτσεσέ (ΓαίΠοΣ, ) 
ἴον (818 ἀϊθέυγ 5 δὰ πορδίϊνοβ ἐδλ6 ᾿πίο ΓΠ 8] γοὶδ- 
ἰἰοπ οὗ (89 ἐνγγο. Νὸος ἀο68 ὅτε ἀδβοσὶ 8 {89 “ Αο- 
ὦμα λιγυε ἐγαπείογτκαίοπὶδ" (Ἰγτὰ). Ιὲ 18 τηοεὶ 
πδίυσγαὶ ἰοὸ ἰαῖκο 80 ᾿πίθγ ἢ] σοϊδίοι οὗὨ τοϑδοι- 
ὈΙδποο ἐο αοἀὰ ἀπὰ βϑοῖηρ αοά, βΒο ὑπαὶ {πὸ οσυσε οὗ 
ΤΟΒΟΙΘὈΪδπο6 ἰο αοἂ 1168 ἴῃ 8δοΐηρ ἀοὰ: πὸ 5}4}} 
Ὧθ δἰταῖαν ἰο αἀοὰ, ὈοοαυΒο Κγὸ 8588]1] 860 Ηϊπὶ ἴδοδ 
ἰο ἴδοθ. ΕῸΡ φτδιωτηδί! 68}}} δῃὰ 18] οο 6 4}}γ (818 
ΘΟΌΓΒΟ 18 Ροϊπίοα ουαἱ ἰο υ8. Υῇ α 88}41} Ὀ6 δἰ τι} Γ 
ἰο Ηΐπ, θθσδυδα 176 888} 866 Ηΐτ, βαυῪβί; 6 Αρ05- 
(16, δῃὰ ποῖ : ὀψόμεθα αὑτὸν, ὅτι ὅμοιοι αὑτῷ ἐσόμεθα 
(Ὀὐδιοσαϊθοῖ). Τὸ τθοι ͵δησο ἰο αοά ἰδ ἰδὲ 
ϑηὰ οὗ (δο Ιοτϑ οὗ Θοά, δῃηὰ ποΐί (6 βοοὶπρ Οοὰ 
ὙΒΙΘὮ 18 ΒΙΤΩΡΙΥ (86 ἱηδίσατηοπὶ οὗ 0Π6 ἔογταοσ, ΟἿ 
πο. χυὶΐ. 24. Αβ γινώσκειν οΘοπάϊιςοδ ἰο δατϊΚ 
(ἔχειν), Β0 δοοΐης αἀοα οἴἶοοίβ ἱμ6 οΐῃρ;, δῃ ἃ τιογὸ 
Ρδυίου Δ ὺ[ὺῦ0ἷ (λδ9 Ὀοϊηρ δἰσαῖασ ἰο Ηΐπι. Ηδδοθ 
{86 ἰμΐοΏ8] τοϊδίΐοη οὗ {86 ἔννο 18 τουουβοὰ ἰ{ ὅτι 
8 Βυρροβοὰ ἰο δὰ ΟἹΪΥ 8 ““" ἐεείέπιοπέμπι ἀμ εἰρ- 
ποι δἰπι ἐμ ξιὶδ᾿᾿ (ΟΔΥΡΖΟΥῚ), ποὲ [ἢ οδιϑο οἵἉ ἰΐ, 
οΥ ἰΥ (89 βοοίῃρ αοὐ 18 ἰδίκθῃ δ8 {86 οἴδοσὶ, ἔγοιι 
ψ ΘᾺ 15 ἰπήοστοα {πΠ6 σαΌ86, ΤΟΒΟΙΙ ὈΪδηοο οἵ Θσά 
(Οαϊνίη, βοοίμυβ, ΕΡ᾿βοορὶυβ, Ἐ1ῸΚ}). ΝΟΣ ΩΔῪ 
γὸ ἰπίον τ ἨσΌΙΒΟΥ ὑπδῖ Ὀοσαῦδβδ νγὰ δλαΐΐ 568 
Ηΐμπ, ἱβογοΐοτο το ΚΠΟῊ ποῖ (οἱδαμεν)ὴ ἱμαὶ ΝΘ 
8}81} Ὀ0 ΒΙτηΐδὺ ἰο Ηἰἶπι; ῬδυςΙΟΌΪΑΥΪΥ 88 (δαὶ 
Κηον]οάμρο τοβίϑ οὐ {86 ΒΟΏΞΒΐΡ, ΔΘ 18 8 ἔδοῖ, 
δηὰ {μ6 τογὰ οὗ ρΡτοιιΐβα σίνοῃ ἴο (86 σμ!]άγοῃ οἵ 
αοά. Βαϊ (818 βοοίῃᾳ τοῦϑδί ὉΘ ἰδίκϑιη ἴῃ {86 [01] 80- 
σορίδιΐοι οὗ 6 ποτὶ, ἃ ταὶ ρογίδοι βοοΐηρ ἴῃ ἴδ 6 
Τοβυγγθοίοη- Ὀοαγ, δπὰ ποὶ ΟΠΪΥ͂ ἃ Κ68] Κπονίπᾳ 
Τὴ ὈοΙ στοῦ δ ἴῃ (Π 6 σῶμα πνευματικόν (1 ΟοΥ. ΧΤ. 
44) διὰ 5668 ἴδοϑ ἰο ἔδοϑ (1 Οοσ. χίδί, 12); ἰὶ ἰδ 
“φηαχίηιο ρῥταοσίϊοα οἱδίο, φιπιπιὶ δοπὶ αἴσϑησις ρίεπι 
δίπια ̓" (7. 1,.8.59).---}ὸ οὐ͵οοῦ οὗ {15 δϑοεΐίῃρ 15 
αοά, καθώς ἐστι : “ΑΒ Ηο ἰδ ποὶ ΟὨ]Υ ἴπ ΗΙ5 {[πιδᾷ9 
οἷο., θα ἰῃ ΗἰτδΒ617 διὰ ἴῃ Ηἰβ Βείηρ, Ηἰδ ρεγίοοί 
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Τ᾿ ΒΥ δηὰ ΟἼΟΤΥ ΡΟΒΟΙῚ, βασι 8 βοοίῃς οὗ 
Θοα 1Β 8 χὰ] σγουπὰ οὗ σοβοι θὴρ Θοα δοοογά- 
ἰὴ ἰ0ο ΒΟΥ. χχὶϊ. 4: καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὑτῦυ 
καὶ τὸ ὄνομα αὑτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων 
αὐτῶν. 2. ΟοΥ. 11]. 18: ἡμεῖς---ἀνακεκαλυμμένῳ 
προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίον κατοπτριζόμενοι τὴν αὑτὴν 
εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, καθάπερ 
ἀπὸ κυρίου πνεύματος. θῃοθ Βοηρ6): “ἐξ αἀπρέοσίω 
«ἡ μμάο." β'ρθοπου : “"Ἴὸ βϑοϊηρ 18 {6 ὀΘδϑυδ6 
οὔ {86 ᾿Κθη655.᾽ 800 ᾿ἰκονν 89 ἀο  οἰΐο, ΝΑ οΣ, 
θυ διογάϊθοϊς, ΕὈγαρά. Ὑπὸ βοοίηρς αοά πιιϑὺ γοϑδοὶ 
οῃ ἰπὶ Ῥγ8 0 5688 ὈΥ͂Τ φἰοΥ  γίηρ εἷπὶ ἰπίο μι τυ 16} 
18 ἴ86 οὈ͵δοοὶ οὗ 8 βοοίῃᾳ,, πιδκίηρ ἷπι β᾽ πὶ} 18} [0 
Ηϊὰ ψοτὰ 6 5008θ.(. Τυ5 18. [1816 (1160 ῥσο- 
τη ἰπδὺ γ7Ὁ 888}} Ὀ0 ϑείας κοινωνοὶ φύσεως (2 οί. 
'. 4. Ηδθδηοθ τὸ χαυδὶ ποὺ ἑμιηὶς τὶ ΕΒ ταγὰ οὗ 
“86 ἸΙσμῦ-παίαυγο οὗ αοα;,᾽" οὐ νῶι ἀο ἡοίίο οὗ 
(80 δόξα οὗ ἀοἀ;,᾽ δῃηὰ 8.}}1} 1988 νυ τὰ 83. Βοδι αι 
δηὰ θυ πιογαϊοοῖς ΟὨ]Ὺ οὗὨ οι. ἰΐ. 29: δικαιός ἐστιν, 
δὰ χαῖρ ὙΠ} (μ6 αγθοὶς Θχροβίίογβ (συμβασι- 
λεύσομεν καὶ συνδοξασθήσομεν αὑτῷ) εἶδο ΟΥ̓ Οὔ 
οί ἱπμογιίδποθ τὶ ΟἸεἰὶδί, δ'ησοο οἷ. 1ἰ. 28 
(οὐ. Βοπι. υἱῖϊ. 17; 2 Τί. ἰἰ. 12) βϑυρχοβίβ ἃ8 
ἸΏ 6 ἢ, δ τ,Ὧἢο ΤΙΔῪ ΒΔΥ ΨΊ ἢ Πα Π ον ὑμδῦ γγὸ μα 
Ὀδοοπλο ἰοτάβ οὗἉ βίῃ, οἵ ἀϑαΐῃῃ δηᾷ 9 ἀου. Βαὶ 
διβουσὰ δον ΟἸΘΑΥΪΥ ρ85808 86 ὈΟυΠαΒ οὗ ὁχθ- 
ξε518 ἱπ ἰβ ἀορπιδίϊοαὶ ἱμουρδὶ (“ γαϊίοπα ππδηζ 8 
δαρίεηία, ταίῤίοπε υοἱμπίαί(δ δϑαποίϊίαίε εἰ 7μδίξίἑα, τα- 
ἕϊοπδ Θογρογὰ ἱπηπιογίαζιίαία, ταίζίοπο εἰτίμϑημδ σίοτία 
εἰ [εἰλοίίαίε δείογπα ἀἄ60 δἰπιῖδεδ ογίπμδ᾽᾽), (086 ψΠῸ 
ΔΙῸ μο]4 ἔαδβὶ ἴῃ {86 δ ἰθηταθπί οὗ 6 ὑπ θΓ- 
βίδα ϊηρ ὈΥ 0 Τῃ6ΔῺ5 ἀο0 υιϑὲῖοο ἰο {πο ἱοχὺ ; δπα 
οὔ (1686 ταθι Οογίοὶ] οδρβ (δ16 οἸἑπιᾶχ ᾿π 18 ῬῈ110- 
Βορ ἶοῶὶ ϑχροβί(ΐοα: “1 Ὀοϊῖονο ὑμαὶ ὑπμ6 τοΐϑγ- 
Θθη00 ΒΟΥΘ ἰδβ ΒΙΠΡῚΥ ἰο (86 ΕἸΚῸΣ ρογίθοίοη οὗ 
(886 Κηον θᾶρο οἵἩ ἰμὸ Οτἰθεῖδα γ οὶ κίου δα ἴδ9 
86280 ἰ0 ὍΘ 48 ΤΟ]]Ο8: βόοῖηθ ἋΔΥ, δἰοσ ΒΟΥ 6Γ8) 
ξοπογδιϊοηβ δηὰ οομί!ν 65, τηδηκίη, το 88 
γοὶ οἰ 28 ουθσιωσοῖ ἰο (86 Βρὶῖῦ οὗὁἨ ΘΟΔΥΒΘΣΘΔΒ, 
ΠῚ δ06 τροσθ οηϊϊσἰοποα, ΘΟ Ὀ]οἃὰ πὰ ΒΑΡΡΥ 
διὰ ἐμπ8 ὈῚ πι68}8 ΟΥ̓ [86 τροτὸ ρογίθοῦ Ἰσῦ ὑμπδὶ 
ἷδ ἴο γἶβθ, δἰϊδίπ ἐἰο ἃ ρογίϑθου Καον)οαρθ οὗ (6 
Ρίδῃ οὗ αοἀ δηὰ (μ6 ρυγροξα οὗ 76905.--- ΑἸ, ΖοΒη, 
17 (οὰ Βεάϑιὶ δὰ ἃ ρυθβϑη( πηθηὶ οὗἩ ἐμ6 ὈΪοΟΑάΥ͂ 
Νοιθ84 65, Οοδίηϊ 5Ἰα θα, Ὀγα σοοηδάο3, οαϊοίδ, οίο. 
διὰ [86 ἰἰπιθ68 τ θη ἐπουϑαπὶβ 6 γῸ δἰδυρσπίογοά 
ἷπ Βοβοὺν οὗ γοϊϊρίοη !---Βαὺ -οι ἢ Ῥγοβϑηιϊταθπί 
αἴ ἐμ6 οὐποδίξοῃ οἵ τηδηκίπα πὰ χοϊϊμχίου, υἱγίαθ 
διὰ ΡἈΙΪΔΗΟΒΓΟΡΥ Μὶ] γοὺ 6 ροτίοοιθα ὉΥ {86 
Ρτονϊάθποθ οὔ ἐμ9 ΑἸπιϊρείν Βδῖμον." ΓΑυρυθ- 
πο (Τγαοί. ἱπ Ἐρ. ὕπο. ἵν. ὅ) σᾶο Βονουος ὑπ- 

ἀ8δ αὐτῷ ἀπὰ αὐτόν οὔ ΟἈτίβί, οχοϊαὶπιθ: 
Εγσο υἱδωγὶ εὐπιὰδ σμαπάαπι υἱδίοπεηι, ΓΥΓαίγοδ, 
φμαᾶπι πεὸ οοιξεδ υἱαλέ, ποὸ αἰγὶ αὐάτοϊί, δε ἐπ ΘΟΥ 
ἀοπιέηδε ἀϑοσπαϊέ : οἱδέοποηε σιαηάσηα, ουἱδίοποπε Ὀγ20- 
οοἰδεπίενι οπεπες ριολτίμάϊεδε ἱεγγέηαϑ, αὐτί, αγσεη- 
ἐΐ, ποτρότπα αἰσμα οαπεροτώπι, ριηολτγιμαΐποηι πιατὶ 
ἐξ αἔγία, νι σλτεία πὶ δοῖδε εἰ ἰμηδε, ρυϊολτιὶιμαἶπιδηι 
σπρεΐογιιπε, οππηΐα διρογαπίεηι, φμΐα ἐς ἕρεα »υΐολΤα 
δι οππα.᾽"---Μ.]. 

ΤᾺ: ροισαν 97 ἰλὶδ ἀορθ. νυ. 8. 
κι. 8. Απᾶ ΘυοΣΥ οὔθ πὲ Βδιἢ ὑμὲδ 

Βορα οὐ Ἐξίμπι, μα] ουσϑὶδ Βίτη8ο]ζ.--- 1} 
καὶ ΜΓ σι 16 ποἰτξξοὖῦν, Φοἢ ΘΏΠΟΧΘΒ (6 βοπίσμιθο 
Ἐχργοδδίηβ “10 τ10Γ8] οἴδοοῦ οὗἨ Ομγἰ θη ΠΟΡΘ᾽" 
(ΒΒ ον), νοι δοιὰ ἰΐ οοπίαἰη5 δὴ ὀχβονγία- 
ὨΟΣ, ἰῃ Ῥοἱπὺ οὗ 86.890, γοὺ ΤΟΥΙΠΔΙΥ ΘΧΡΓΟδ868 ἰδ 
88 ἃ ἴδοὶ δηἃ ἰδ ΤΟΣ θα ρ μαι 68}}γ, βῖηδο ἰΐ ἰΏ- 
Προ ἰῃ ἀοοϊἀθα ἰθγὰβ ἰδὲ ἢὮθ το ἀο68 ποὶ 
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ΒΑΙΊΟΥ Ηἰπλθ6] ἢ, δα ΘΠ ἀοΓ18 ἰμαὺ ΒΟρΡα ἰῃ ἱπαταῖς- 
ἰ.ἀ6. ΕῸΡ πᾶς ὁ ἔχων 18 οπιῃὲδ εἰ δοίμδ; ““Ἐγο 
οῃ0---δὲῃμ!α ΟὨΪΥ δ ἢ ΔῊ ΟΠ6; [ὉΓ 88 {8 ΒΟΡΟ (Υ. 2) 
ῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ δηα οχοὶ βίο ὈΘ]ΟΏ 8 ἰο ἰδ οΒὶ)- 
ἄγϑῃ οὗἉ αοά, ἐμ 6 Υ δπὰ ὑΠ|6 0 ΟὨΪΥ͂ ΘΕΟΥ͂ ἐλ 9 ΡΟΥΤΟΓ 
οὗἨ βυοἢ ἃ ΒοΟρῈ ὙΒοΙΠΟΥ ἰὺ 18 10 ΘΧὨΌ1 150] ἰὰ 
βδῃοίϊδοδίϊ ὁ, 88 ΠΘΓΘ, ΟΥΓ 0 αἴοτὰ ρϑίΐθηθθ δδὰ 
ὁογίαϊποββ (Βοτα. Υἱἱὶ. 14 βααᾳ.; 28 5ᾳᾳ.}᾽ (θὕϑ8- 
ἰογα 66Κ), δπὰ ἐπ᾽ αὑτῷ ἐ, ὁ. ϑεῷ ἀοῃούθ5 “186 Ζ]- 
γα ᾽" (ΗΠ 0860), ΟΓ 81}}} Ὀθίίον ““ἴμ6 γ68] ἔουπὰ- 
(ἴοα οὗὨ ἐπὶ8 Βορο᾽ (. δη56), 19 στουπὰ διηὰ 
801} οιιἱἦ οὗ ψ οὶ τ σΥΟΥ8 ὉΡ, 80 ἐμαὶ 3, Βοπιιίὰς 
ΤΙ ΠΥ οὔδογνοθ: “22.6.5 σίσπὶί δροι." Αἀτοιϊυ 5 
ὙὙΘΆΚΘΩΒ ἴλ6 ὑμπβουραΐ: “Θιος 2 εμδ δαπι δροπι υἱέ 
εοηοῖρὶ.᾽" ἘΒεδίἀ68 ἐλπίζειν ἐπ’ αὑτῷ ((οα) οοδυγβ 
Βοπι. ΧΥ͂. 12 δπὰ ἐπὶ πλούτον ἀδηλότητι, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
ϑεῷ 2 Τίπι. νἱ. 17, δουρὶ ἔχειν ἐλπίδα ἐπὶ διπὶ 
ἀαί., οσουτβ ΟὨΪΥ ᾿ογθ 8δηα 10} εἰς ϑεὸν Αοἰδ. 
χχὶν. 1ὅ.--- ἔχων τὴν ἐλπίδα ῖΒ ποῖ {110 Βδπι6 88 
ὁ ἐλπίζων, ἴῃ Ἰδίί6 ν᾽ ἀθῃοίϊῃρ ΟὨ]Υ͂ {86 δοὶ οὗ ΒΟΡΘ, 
Ὀαὺ (9 ἔοΓΠΙΟΣ ἀρϑοσι Ὀΐῃρ ᾿ΟῸΡ6 88 ἃ ροσιηδηθηΐ 
ῬΓΟΡΘΟΣΊΥ, 88 ἃ ἄχοἂ ρῬοβϑϑββδίοῃ, 80 (Βαὺ ἰμ9 δοί οὗὨ 
ΒορΙὩς ἱπ υπἱηιογτυρίθα δηὰ Ἰδϑιϊπς. Ηρποο ἰὺ 
18 ὩΘΙΓΒΟΣ ΠΟΟΟΒΒΔΥΥ ΠΟΙ σοΥτϑοί ἰ0 οσχρ]αΐη ἔχειν, 
88 Βοϊαΐης ἔδϑὺ ΟΥ Ῥγοβογσυίηρς (Βϑῃϑου, ϑρϑῃηθσγ), 
ΟΥ̓ ἰο ἰδκὸ Βοτοὸ ἐλπίδα 88 86 οὈ͵θοὶ οὗ Βορο, ἐμαὶ 
Ὑγ ΒΙΘὮ ΟἿ 18 ΟὈ͵ οὐ 6} Θπ {104 ἰο Βορο (Ετατά). 
Τὴν ἐλπίδα ταύτην παΐυχα!! Υ Ἰοδ 8 18 ἴο ὑμίηκ οὗ 
ὅμοιοι αὑτῷ ἐσόμεθα. Τ᾿ 8 νὰ ν. 2 (86 οὈ͵οοὶ δὰ 
ΒΘ 5[88060 οὗ οἱδαμεν. ΝΟῪῊ ἰὺ ἰ5 ἀοϑϊσπδίθα ὮΚ 
ἔχειν τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ’ αὑτῷ 858 πο οὐ͵οοί οὗ ἃ 
γοδγηΐηρς ἀοϑῖτο ἴῃ ἰλ6 ρόονοῦ οὗ αἀοά, ἰῃ οτάοΣ ἐὸ 
Ὀτίηρ ουοὐ ἰλ6 ρυχίσίῃρς τοδοίζοι ἱπ ον ΘΔΡΙΒ]Υ 
6. ΤῸ τρόγὸ ἐλπίζειν πουἹὰ ὍΘ ᾿ποοιρσταουβ 
0} [86 ἁγνίζειν ἑαυτὸν, νυ Ὠϊσὶὶ 18 αἴοοίοα δπὰ ἰὸ 
Ὀθ οδροίθά, ΡυΥἰπιδΥ, ΒΟΎΘΥΟΣ, [818 ΒοΡῸ δηὰ 
801-ϑα ποι βοδίΐοι ΟὨ]Υ δγῸ θγθ οοηπθοίοα (Ηοῖ- 
ἸΩ8ΏΠ), Ὀαυὺ {Π0 βἰδίθ οὗ μαυϊηρ Βορ6 δινὰ ρασγίϊοὶ- 
Ῥδίΐοι πῃ (818 ΒορΡῸ δ΄θ ρυθϑυρροβοά ἴῃ (᾿ὸ 6880 
οὗ ἐδ6 δοίβ οὗ βαοῖ βοῃροιί ἔψίηρ οὗ οπμθδο] δ. ““Ομἱὲ 
λαδοέ λαπο Ἔρεπὶ δἰ γε, 86 ε886 ίϊωπε Ζεὶ, εἰ 6α- 
»εοίαί ἄοπες βάξε δμα γευδίοίων, ἰδ δἰπα ἀμδίο ἴα ἀο-- 
σοπἀδίμν 806 ἰἱΐα, μὖ 86 ρωγίβοοί, ποὸ ἐπυοζυαέ 86 807- 
αἰδιϑ οατηΐδ, δε σαγπθηὶ πιοτίἱβοαδῖι" (Ἰλαῖμ6.).. 
ϑ.91{-βδποι οδιίοη ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ σομῃδὶποὰ πὶ] 
Ομ γί βείδῃ Βορο (ἀ6 ἤ οἰἰ6) ἰ8 1.8 εβδείιιδ (Ἠ απ 8). 
Ηο6 ἰ5 ἐμθ τιον οἵ βαμποίϊοδίϊοη, ποὺ (6 Σχὸ- 
Υ̓ΟΥΒΟ, 85 ατγοίΐυ5 πιαϊπἰδη8. ΝΟΥ ἰ8 βδηοίϊδου- 
ἰἰοα (89 οομάϊιέοη οὗ ἰδ9 718] πηοπὲ οὗὁὨ (818 ΟΦ. 
([μἰοῖο διὰ βοόυογὰὶ Βοπμδα Οδίδοὶ!σ Θοπλπιθηίαδ.. 
1078), ΠΟΙ τηϑὲ ᾿νγ0 πᾶ ι6γθ ἰδ σοτηθἱπαίίΐοη οὗ 
Ὀούὰ νἱϑοινβ (Βα ] μεσ, Ερἰβοορί8). ᾿Ἠ᾿Αγνίέζειν 

ἔγοπι ἁγνόςακκαϑαρός (ϑα1488), ὙἤΣἼ (Νυτα. 
Ὑἱἱἱ. 21; νἱ. 2, 8; Ῥβ. χὶ. 7) οἴϑδι, ραῦο; δρρὶ θὰ, 
ἵπ (89 Νὸν Τοβίαπιθηί ἰο ψίβάομι (7886. 1. 47), 
ἰο ὁπ ζΔ]ΠἘ}Πἔὴς ἃ νον (Αοἰδ χαὶ. 24, 26; χχὶν. 
18), ἰο ἐδ9 Ομ τι διΐδῃι σαῖς (1 Ῥεῖ. ἱ. 22; 688. ἱν. 
8; 2 Οον. τἱ. ὃ: 1 Τῖπι. νυ. 22), δῃὰ ἐο ἐμ οἰιδϑδὶθ' 
(Τὸ τ᾿. δ; 2 Τίπι. ἱν. 12; νυ. 2; 2 Οοε. χὶ. 2). Πὶ 
βὶκἶθο8 δοοογαϊη σὴν ἐλευθερία παντὸς μολυσμοῦ 
σαρκὸς καὶ πνεύματος (ῬΆΔΥνοΟΥ 8), ἡ τῶν ἁμαρτὴ- 
μάτων ἀποχή (ὈἸοτιθαὶ. ΑἸ6χΧ.). Π66 ἰξ 8 [89' 
ορροβίϊο οἵ ὑπρωγε, δθὰ ἅγιος ἰλ:0 ορροδίίθ οὗ 9γο- 
πε, αἸϊουφκὶι 1|ὸ Ἰαίτον ἀδποίοδ ἰτναγα ἐπιρυτ 
δηὰ ἐδο ἴογιηοῦ ουὐϊνγατά ρῥγοίδηϊ γ [Ρο]]αϊο:] 88' 
ἃ ΘΟηδθαῦθηοθ δηὰ ἴῃ ἃ βοοοπάύδγῃ 80Ώ86. ΤῈ6᾽ 
τοΐογθῃοο ἰὸ αἀοα, ψο 8 δίκαεος δΔῃᾶ. τ οΙ τῷ Δ ΣΘ.' 
ἰο γϑϑθι]ο, ποορβϑὶ δίθ8 08 ποί ἰο γχοδϑίσχιοὺ {89 
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τυοδηΐηρ οὗἉ ἀγνίζεεν (0 οαδίϊεανο (Απρζυδὲΐη6), Ὀαὶ 
ἰο ἰδκο ᾿ξ ἴῃ ἃ ἩΣΔΟΣ 86:80 ᾿ἰκ καθαρίζειν (οὮ. ἰ. 
1, 9.). “7ἴἼος πον ἰαπίμπι ας {ἴα ἐωγρί(μαϊπὸ σατγπὶ 
ἱπίεἰἐσεπάμπι ἐεί, δε ἀδ οπιρέδιια ραδοϊοηέδι απὶριὶ 
οἰδοεί,, ἴσα, ἀσατί(ἑα, ἱποίάία, οαΐο, συρετδία, σίοτία 
εὑρίἀϊάαίε εἰς." (αῖ Β.γ). Τδθ οὈΪθοί οΥ̓͂ (ΐ5 ἢ Δ]- 
Ἰοπίης 18 ἑαυτὸν, ὑπαὶ ἰδ ἴο ΒΑΥ ΟὟ ΟὟ 86], δὰ 
ποῦ ΟὨΪΥ Ῥδγίϊουϊδν ἀοἰ81}8 οΥ̓ ον 116 ΟΥ οὺγ οι - 
ὙΔΙα 6. Τ6 Ἔχμοτίϑιϊομβ οἵ Ροίον (2 Ῥοί. 1}. 
18, 14) δηὰ Ῥαδὺ] (2 ον. νἱϊ. 1) δῦ δῃαϊοσζουβ ἴῃ 
Ῥοϊπὶ οὗ πιδίίου. Το Ῥχγοβοηΐ ἀδποίθϑ ὑπὶηίου- 
τυρίοα Βο -ρυγὶ βοδίίου (Βεσα, ϑρομον, ατοίξυ, 
4].), Ὀθοδυδο ὑμ6 Ὀἰγίπο 116 ἴῃ Ὁ5 σΟμΒίδη  ῦ 68- 
δου πίογϑ ΡΟΣ Υ δηὰ πηγὶ θουβπ6 88 δὴ 06- 
δυ86 ἴμ650 πιαδὶ 6 ἀοηθ δινδὺ (Ὀ ἰβίογα  θο )Ὶ. 
Βαϊ {μΐ8 Βο ᾽ -ρυν  δοαίϊΐοπ ἀο6 56 ποῖ Ῥγοοοθὰ ἵἔγοι 
ΟἿΣ ΟὟ 56] 7 ἰπ (80 58Π16 ΤΔΏΠΟΥ 88 1 ὈΘΆΤΒ ὈΡΟῺ 
ἦς; θῆοο {Π6τὸ 18 ὯὩ0 αὐτὸς ὈΥ ὑμ6 5᾽46 οἵ ἑαυτόν. 
Αὐκυβιΐπο Ῥοϊπί αἢγ βαγΒ ἰπ (πΐ8 τοϑροοὶ: ““Ομΐδ 
ΠΟΉ οασίυ σαί πὶ δε διὰ ἤει ἰε ποϊεπίεπι ποπ 
οαϑίψοαί. ΕΥσο φυοά αἀγωπσὶο υοἱωμπίαίεηε ἱμαπι ἤεο, 
σαφέϊεα8 ἐς ἔρευπι. ΟΓαείὑϊοαν ἰε, ποη ἀο ἰα, δεα ἀδ 
1110, φυωέ σεπίξ, μέ λαδί(εἰ ἐπ (6. Ταπιεη φιΐα ασὶο 
ἐδὶ αἰϊψωΐϊά υοἰωπίαίε, ἰάδο εἰ {δὲ αἰϊφωϊά ἰτίδιείωπι εδἰ."" 
ΤῺῸ ῬΟΥΘΥ, {86 ἱπηρυδθ δηὰ ἰηϊ(ἰδἰΐϊνθ οὗ β6]7- 
Ῥαγίδοαίίοπ ἀο ποὲ Γοδίθ ἴῃ {9 ἐΐδόγεπι αν ιέγίωηι 
οὗ πιᾶπ, αὶ ἰῃ ἐμαὶ οὐ ψϑϊο Τοϑίθ (86 ΒΟΡ6 
ΒΊΟΙΣ ἰτη06}8 βοὶ -ρυνὶ οδίίοη. ['οο ΗΠ υὐμογ.--- Μμ : 

ΑΝ 85 Ἐ6 15 ΒΟΙΤΥ .--- Ἐκεῖνος ἰΒ ΟἸ γί ει, δο- 
οοταάϊης ἰο ὑμ6 σοπϑίδηΐ υ86 οὗ (δὶ ποσὰ ἴῃ 70χ- 
ἱδροδβίιϊοῃ τὶν αὑτὸς, ἰὰ ἰλ6 τε χ8 οὗἨἩ Φόδῃ. 
ΟΥ. οἈ. ἰϊ. 6. ὙἼ 116 (89 οοηἰοχί γοᾳυϊγοα 8 ἰο δΡ- 
ΡῬῚΥ αὐτὸς ἰο αοά, ἐκεῖνος τη  δηἀ τηιδὶ Ὀ6 Δρρ) θὰ 
ἴο ΟἸκἶϑί, 88 ἐπ τογὸ σϑιηοίθ βυῦΐθοί. 8 οδῃ- 
ποῖ τοίου ὈΟΙᾺ ἰο ΟἸσῖβὶ (Ατοίϊυβ, Ἐβιϊι δ, Οδνἱπ), 
ΟΡ Ὀοίῃ ἰο ἀοἂ (γγτα, βοοίπαδ, 4].)}.0 Ογῖδέ 18 
{π6 ρμδίνογῃ, δὰ ΘΧΡΥΟΒΑΙΥ ΔΙΏΟΥΒ 08 ΒΟῪ 76 ΤΗΔΥ͂ 
Ὀθοοτηθ 8 πεῖν ἰο αοα. [1 ἐπ Αροβιῖϊο "δὰ βαϊὰ 
ΘΏΪΥ: καθὼς ἐκεῖνος, Ἧ6 Βιιου ἃ ὑπθη μᾶνθ Ὀ6θῃ 
ΟὈΪ χε ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἁγνίζειν. Τλϊ8 5 ἰτηροβδί Ὁ]9, 
δοὰ {πὸ Αροβίΐο ἱμπογοίοτο δα ̓οΐῃβ ἀγνός ἐστι; Ῥυ- 
τὶ ἐγ ΒΘ] οηρ8 ἴο Ηΐπὶ ϑββθη 8} γ, Ηδ 15 δΔΌΒΟΙ αἰ 6} 
διὰ οὐ ΚΙ Π8}1Υ ΠΒΟΙΥ δπὰ συἱβείθοῦβ, “ἰπ τποϑὶ Ρ6Υ- 
ἴοοὶ ΒΑΓΙΩΟΩΥ͂ ἩΓΪ{Ν {86 ΟΥ̓ Κἵμ Δ] σἰ κα θοῦ θη 6885 85 
Ὑ6]1 85 (80 ΟΥ̓Κ 8] ῬυΓΙΥ οὗ (86 Βαΐδον " (Ὀ5- 
ἐονάϊ οἷς) 866 νυ. ὃ, 7, οἰ. ἱϊ. 1. “16 ἁγνότης ἰ8 
ΔῈ αἰγδαίο ἐἱπβοσίηρ ἰα ΟἸγίδι᾽ ([μο1κ6), διὰ 
ἔστι, μοί : ἦν, ἱπαϊσαίεβ δὴ υπὶἰογταρίθοα δηὰ ρογ- 
τηδηθπῦ δοπαἰ (ἴοι (ὅπο. ἱ. 18). ΤΟΥ ἰ8 ΠΟ γθ8- 
500 ΨἘΥ καθὼς Βιιου ἃ Ὀ6 οχρ]αἰ πὰ Ὀγ φιαπάο- 
ψυϊάεπι δαὰ 0 ΡΟ οὗἨ Ομ γϑὲ δου ὰ Ὀ6 σοη- 
δἰγυρὰ ἱπίο ἃ δθοοπὰ χροίϊνο οὗ βοϊ-ρυν βοδίΐοι 
(α8 ἘὈγταγα ἀο098). Εσϑῃ ἰπ6 οχίθγη 8}}}Ὺ αἰἱσοοὶ 
τοϊαϊϊοι ἰο ΟἸσῖδὶ ἰ8 βυ β] οἱ 1 τηδηΐϊζοδί ἰο (86 
Βρϑοὶ ἤ αν ΟΒνἰβίϊδῃ τᾶν οὗ (μ᾽ηκίης, ἴῃ υἱσγίαθ 
οὔ 86 ροπὶϊΐοι οὗ ΟἸγδὶ 88 οὔὺ ΟὨῪ δηὰ οἰδσηδὶ 
Μοαϊδίον, δὰ ἱπαῖβρ 5809 ἰ0 9015 Δ ΠΠΟΓ οὔ 
οοπὶοπιρ δἰΐου ; ἰδ 6 ̓Ἰτητηυ8 019 δβίαὶθ οὗ Ομ γὶϑὲ ἰθ 
ἐ 86 ροχίοοί βιδπάἀδζά οἵ Ομ τὶ βιΐδημβ, δὰ ποὶ ΟὨΪΥ 
δῷ ουΐιναγὰ οχδαρὶο βοὺ Ὀδίοσο 8, Ὀυὶ 84, Υἱίαὶ 
Ῥονονρ. ΟΥ̓ 1, 1; 11.1, 6: 1]. δ, 7, 16; ἰν. 17; 
{πδὺ 18: {89 Ρυγὶγ οὗὨ Ομτὶδὶ 18 {86 ἐπι δΌ]0 
δηαὰ γογίοοί δἰδηάεαγὰ δηὰ ρμαΐίογῃ δοοοσαΐπρ [0 
ψπϊοῖ ΟΠ τ ϑἐϊδηβ δου] ὰ βθδρο δὰ τηου]ὰ ἐδποὶγν 
ὙΠ01]6 1176, ποὶ ΟὨΪΥῪ ουὐναγ γ ἴῃ δοίβ, Ὀὰὶ ᾿η- 
ἩΘΙΓΑῚΥ ἰη ἰμ6 ἀϊδροβί(ΐοι οὗὨ [80 Βεᾶγὶ δπὰ {86 
«ἰοἱοχηιϊπαίΐοη οὗ (μο ν}}].---Μ.]. 

ΘΟΟΥΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Το βἰδίο οὗ οὐχ θεΐηρ 6 οὨὐάτοι οἵ Θοὰ 
δ 8 αἰῶ οὐ (86 ῥγεδιιίηοηί Ἰογο οὗ αοὰ; (μἷα ἴδ ἃ 
Ροϊπὶ ἰο ὃ68 ᾿πϑίϑίθά ἀροῦ ἴῃ ορροβίϊίου ἰο Ρεϊερίυ 
δηὰ 411 Ῥοαρίϑῃ δσσοσθ. Α ομδδὶθ δχεβεβίβ σὸ- 
αυΐτοδ 8 ποί ἰο (0 Ὀογοῃά {815 φϑῆογαὶ δμδυδοίοσ 
οὗ {μ18 ραββαρθὸ δηὰ ποίιμον ἰοὸ δθδί {πίϊ (αἰνὶα) 
ἩΠῸῸ ἱἰ ““ἐλε ϑορλίδίδ᾽" το ρῬοδίυ]διθ {π:8 ογαβθεὴ 
ἔαίατο αἰ κα ἐγ οὗ ὑμο86 οτι Θοα δἀορίδ, ποῦ ἰο 
ἤπα Βοσο (86 1 Ββοσδὴ ῥυὶποῖρ]θ “ γεφεπεγαίιο 
»γεοεαϊ βάεπι," 8116 ὑὰ6 (Θϑγιδ) Βοίοσπιοά 
ο] 4: “άεε μταοεάϊἑ τεσεπεταίίοπεπι." Ἠδξγο ἰδ 
δίτα ΡΥ 18} δϑβογίϊοι οὗἩ (89 Ῥσουϑηΐδθηξ ᾿ο06 οὔ δ 
ἘδΙΒΟΥ 88 {86 οαυδο οὗ ΟἿΡ δἀορίΐοῃ, 45. ἰῃ 
οΒ.. ἷν. 10. 

2. Βιυὶ ποΐ ΟὨ]Υ ἔγοιῃ αοά, Ὀαὲ ἔγοαι αοὰ οη]γ, 
ἴγοτη ὅσα Θχοϊυβίνοὶυ ργοσϑοϑάθιῃ 4]} {86 αἰνίη Ἰἴο, 
ὙΒΙΟΙ Ρ48865 Ὀδΐοτο ἷπι. ΟἿἷν Πἰἴδ οὗἉ ἔδί (ἢ) ἰακοα 
ἫΝ Ὀδοῖς ἰο Ηΐπι, ἰδ Εδίμβοσ, σμοβο Ναίαγε ἰ9 
ΟΥ̓́Θ. : 

8, Ομ γί ϊϑηϊ  Ὀτίηρβ ποὲ ὩΘῊῪ ἱπίογτωδιϊοδ 
Ὀυΐ ἃ πον |ἰἴ6, μοὶ ἃ Ὡϑὺν ἀοοίτίηθ Ὀυΐ 8 πο 
Ὠδίαγο, τῖσαι ΕΚ (86 πδίυγαὶ, θά ]γ Ὀϊγί μ68 
ΒΟΤΕΥ͂ΟΣ ἐΐ8 στον δὰ ἀδνοὶοριιθηὲ ὕγοια [89 
μά άοπ, κοστω-}κὸ θοαὶ πηΐπρ ἰο (86 τηοδὲ ρ]οτίουϑ ΄ 
Ῥοσίροίίου. 

4, Τὸ πουϊὰ τ 41]} ἰΐ8᾽ σἴΟΥΥ ἀοοβ ποῖθεῦ 
υπἀογβίαπὰ (89 Κίηράοπι οὗ ἀοὰ ποῦ ἰδ6 μθορὶϑ 
δὰ πἰδίονυ οὗ {μῖ6 κίηράοτι ; Βετγο ἰδ 80 στουπὰ 
δηα Ὀορσὶπηΐηρ οὗὨ 4}1] δ δρζαὶπϑὶ (86 ΟΒατολ 
οὗ θδϑὺΒβ δὰ Ομ νἰβιϊδη ΟΒΌ ΡΟΝ -οτὰ πϑηοο8 ([μικο 
χχὶϊὶ. 84). ΟΟΥ [οτα᾽ Β Ῥγαγυοῦ: ἵνα ὃ κόσμος πιστείσῃ 
-ὐηο. χνὶϊ. 21, ἀοθ8 ποὶ οοῃίγδαϊοε 1116 ᾿δηζυδᾷο 
οὔ δοβη. Ομ γῖβὶ δανϑσίβ ἰο [86 πιθϑὴβ ἀοεϊ χαρὰ 
ἰο Ὀγοδκ ἰΒτουκὰ ἰδ τυϊηὰ δὰ Παγ ἢ 688 οὗ (ἢ9 
νοῦ, 8119 θοθη ΒΟΥΘ ὈθδΥΒ ἰοδιϊ ΠΟΗΥ ἰο (86 
τοὶ δα Βαγάπ688 οὔ πὸ πουϊὰ βου ἰπίοπάϊηξ 
ἰο Θσχοϊυάο {Ππι|8ὲ {6 δ δηὰ βῃου]ὰ Ὀθ δουαίετ- 
δοἰϑα δπὰ ἰμαΐ ποῖ ἱπ υβδίῃ. 

ὃ. Βαυὶί ἰμο ὅγβί (ἷῃρς 16 πουϊὰ οὐκὶ (0 ὃθ 
ΒοΙροὰ ἰο χοὺ ἐβ (μαὺ ἱΐ δ κηον αοὰ δηὰ ἰδὲ 
Ὀνίας. πο Κηον]οᾶρο οἵ αοα, πριϊοῖ ΠΟΉΤΟΥΟΓ 
8. ΟὨἿΥ ὁχοϊίθα πὰρ ἴπθ ἱηβιθηοθ δηὰ τηβδηϊΐεδ- 
ἰδίλοπβ οὗ ΗἾ8β ουθ, οοπάϊιϊοπβ ἰδο Κπον]ϑάρο οἵ 
Ηΐδ8 Ῥθ0}]9 δπὰ κίηράομι. 

06. Τὰ δαορίίϊου οἵ ἀοἀ μα5 ἃ δἰ δίογγ ἤγοπι ἰ(8 
βτϑὺ Ὀοριπηΐηρ ἰο ἰ18 ρογίφοιοα σἰονγ βοδίίοῃ ἰὼ (ἢ9 
1 ΚΘ η 688 οὗ (οά, νυν σι ἐδικδβ ὑ͵δοθ ἢ ΘΟ ΒΘ] ΠΘΏ06 
οὗ {890 Ῥογίθοὶ νἱδίοηῃ οὗ αοά, {89 δβοοίηρ οὰ 
εἰοοίίηρν 6 ἰγδπδίοσιηδι οι ἰηΐο ἐμ [πιδρὸ οἵ 
ἀοὰ. 

7. Ὑπδῖὶ ψΒῖον ὁπ6 ἀΔΥ νν}}}] Ὀδοοδθ ρογίδοί 
ἴῃ βοοίῃῃ αοα τηυδὶ Ὀοαὶπ ἢΘγῸ οἱ οδύί ἰῃ ἔβι, 
δὰ {πΠ0 αἸοτ᾽ δοδίϊοη ἰπὶο (Π6 [ππᾶρθ οἵ Θοὰ δι88 
ἰἴι5 Ὀορίπηΐης ἴῃ (80 Ββαποιϊ βοαίο Ἡτοῦξδί οα 
δίῃ. Βυὶ {(πὶ8 ἀο68 ὈΥ͂ ΠΟ Τρθ8ῃὴ8 ῥμυϊ [89 
δαποί(οαίδο ἴθι ᾿ἰμΠ 9 ΡΟΤΘΣ οὗ πιδη. ΕῸΣ γϑὶ ἰἱ ἀ068 
ποὺ κὸ Ὀοίοτο (Π9 7μδέξβοσίϊο (88 ἷἰΒ δϑϑιιυθὰ Ὁ 
Βοιάδη Οδί 1168) δΔῃ ἃ βθοοηα)ν ᾿ὶ Β85 γοδρϑοῖ ΟΠ 
ἰο {πο89 γ)ἂϑμο δὸ ὈΟΤη οὗ ἀοα κηἀ ἰΔκ68 ρἷδοθ οὨΪΥ͂ 
ὈΥ τοϑδῃδ οἵ (δ9 βῬονοῦ σοῃνογυϑα δῃὰ Ἀρρσγορτὶ 
πη γοχζϑῃθγδίϊοῃ : ΘΟμΘΘα ΘΏΥ δἰ πουρὴ ἰΐ ἰακο8 
ΡὈἶδοθ τἱι ΟΡ ΟὟ ΡΟΣ, γαῖ ἰδ {8 ῬοΟΤοῦ οὶ 
ογἰ σἰπ ἢν ΟὟΥ οὕ Ὀαΐ ΟὨ]Υ Ὀοδίονγοα ὮὉΥ [16 ζτϑοθ 
οὔ ἀοἂ δηὰ τηδάϑθ οὔῦ ονῃ ἴῃ ζαϊ, δο ἐμαὶ ᾿ΓοἹ 
18 ῬοσέρϑιΥ σχῶ ἴῃ βαγίηρ: ““ αἰϊωά εεἰ δικαιοῦν, 
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αἰξιά ἁγνίζειν, »γίμα μα ἐκ ἀοπιίεπι ποη οαα ,---- 
υἱ υεγο Ῥοδίεγιμδ."" ΟΟΡαΥΘ {86 αποίδίϊοη ἔχοτα 
Δυζαδβίῖμο ἴῃ Εἰχεσείεαὶ διὰ Ογμοαΐ οα Υ. ὃ. 

ἩἨἩΟΜΙΧΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἴπο ποπάογίῃ! ὑμίηρδ: 1. Το ονο οἵ οα δῖοι 
ἀοεῖγοβ ἰο δάορὺ υβ 858 Θμ]άγϑη; 2. Τὰ ρογύθσβο- 
688 οὗ {10 τοῦ] ποι ἀοοβ ποί Κηον ϑυ6ἢ ἃ 
Κοτὰ.--ὐτῦ ποὺ πλοσο δϑίοηἰβμϑὰ δἱ ἀοα᾽β Ἰονίης 
δἰ(ἰὰἀ6 ἰο (86 τοῦ], ΟΥ δὐ ὑ89 νον] 8 δαίϑίαὶ! 
εἰ ἀο ἐο αοἀ δηὰ Η18 οὨἰἸάγοι ἢ θοϑί ἰδοὺ ᾿ς 
ἱξιπογο δίγαπρο ἰμαΐ αἀοα ἰγοδῖδ {Π66 88 ἃ Οἢ}1ἃ ἐδ 
ιμδὲ ὑπὸ ννογϊὰ ἀοθ8 ποὺ δπὰ τν}}} ποὺ υπαογβίδαα 
8663 οϑίὲ ἰδοι ποὺ 5600 μὲ ἰὑ 18 076 πϑέιγρα] 
δηὰ Γϑαϑοόῃ 09 ὑμ8ΐ (Π6 νου] ἰ8 ἀραὶηϑί (96 ὑπαῃ 

. ἴδὲ αοα ͵ἰ8 ἴον ἐμιθ6 3--- δ ὑμαὺ μοι δηά ἐὰν 
ΜᾺ ἱπγουχὰ 4}} (10 ῥγοοΐθ οὗ 6 Ἰἰογο οὗ αοἀ 
Θτοῃ ἰο ἐμδὺ οὗ Ηΐ8 δἀορίϊου οὗ [1660 δὰ ὑδτγοιςσ 
Δ} (6 Φησὶ οὗ ὑΠ6 νοῦ] ον ἰο ὑμ6 ζηον] θά ρο 
οἵ ἰι5 ἱζῆογϑηοθ δηὰ απ οὗ υπάἀογβίδπαϊησ ! Ηο 
ΟὨΪ ἰμδὲ ἀοοβ ὑμῸ ΦΌΣΙΘΟΣ 18 8016 ἰοὸ ἀο ἐμ 
Ἰδιι6Υ.--- Τὴ} οὗὁὨ (ΕΥ ονὰ δὰ ὑμγ ΟὨ το 8 
δὐἰορίιΐϊοι ὈΥ αοαἂ δῃὰ ᾿βαυΐγο ουθη ἰῃ (86 6889 οὗ 
ο.68 ψὔο 18 αἀἰβίαβίθἔα] ἰο ὑπ 66, τ οί ΒῸΓ Β6 18. ποῦ 
88 ΜΧ76}] 88 ἰδοῦ ἃ οἰ οὗ αοα, δπα μοῦ 08 Ὀθίνον 
βρης 16 ἰο Ὀ6 οπο ἴδῃ ἔμοι τί ἐμ γ861. Τ ἷδ 18 
ΥΟΓΥ ἱπιρογίδηϊ δηα ργΟβίδ 9 [ῸΓ Ομθ᾽Β οσσῃ αΪ8- 
εἰρ 6, ἐδ6 ϑἀπσοδίϊοι οὗἁ ΟΠ6᾽ Β Ομ] θη 8ηα ΟΠ Β 
ἰηϊογσουγβο ψἱΓ δηα διηοης πιθῃ.--- ΗΌΡΟ [ὁ Υ (89 
[ὰαΐαγο, Ὀὰὲ ἀο ποὲ οχροοσί ἰ0 ΓΘὰρ που τυ 10}}- 
οὔ βονίης ΠΟΥ; σου άδβί (ποι ἈΘΡΘΘ 6 800 αοά 
δυὰ Ὀδοοτια ἰκὸ Ηΐπι ἰὑ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ ον (66 ἰο 
Ὀοχῖα ΒοΓο ἰο ριγσιν {ὑπ γ8917 ὈΥ ϑίγοπαουϑβ ΔΡΡ]Ϊ- 
οϑιὶου.---ΤῊ δαἀορίΐου τοϑὶβ οὐ ἐδ 9 Του πάαιΐου οὗ 
(οἰ ̓ 5 οἰδγηδ ον, Γοδόθο5 ούθὴ ἰηΐο (ἀοἵ᾽ Β οἰθ νηὶ 
[οϊοἰίγ, Ὀὰ. ἰπ ἰμἷβ ὑθρογαὶ ργοδβοηΐ δπὰ {ἰπ6 
Ῥτοβθηὶ ἰγϑηβιζου 658 1ξ ΠΙΔΥ Ὀ6 1οδὲ δηα ὑβογοΐουθ 
τοιαδὶ Ὀ6 ργοθοσυθαὰ 8}1 ἰμ9 ἱπῆγπιγ οὗὨ ΓΠῪ ΟΥ̓ 
βεϑ ἢ δηὰ αἱ ὑμὸ ϑπιϊν οὗ ἰ9 ψοῦ]ὰ ποιίν:ι- 
βιδηἀϊης.-- -ΗΔΡΡΥ 5. ἰδ δὴ ὙὮΟΒΘ ἸΟΥ͂ δΟῪΒ 
ἔγοπι {6 ζγδίϑί] ον οὗ αοὐ δηὰ ψ]1086 ΓοᾺ} 0108 
Ρτοοοϑά ἤγοιῃ 8 Βοβϑὶΐθ ποῦ], ὈὰΓ ποθ ἰο δἷπι, 
ὙΠΟΒΘ ΟΥ̓ 8 ἔγοπι Ὀοαθαί πα 080 ἰγου Ὁ165 
δοι6 ἔγοιῃ ΔΌΟΥΘ, γὙῃῃΠ0οὸ 8 (89 ἔγιοπὰ οἵ [89 σοτνὶὰ 
δηἃ ἰῃ8 ΘΏΘΏΥ οὗὁὨ Οοά, Ὀδοπιι8θ0 6 νν}}} ποὶ Ὀ6 
Ηἱΐδ οἰ ]]α..---Αὐἱ ροδοὸ σὰ οὐ δηὰ αὐ γὰρ σὶϊῃ 
ἰδ ποιά ἰβΒ ἃ ᾿ὑδοϊοϑοῦιθ ζοιπααἰΐοη ἴον (10 
αἰιθγηαιϊνοβ οὗ 710 δῃά ἱγου Ὁ]9 ἴῃ (δ γ 110.---Ἴ 
ἱπιροτί οὗ οὰγξ δαορίϊοῃ ὮΥ αοἂ: 1. [8 Ο»ϊσίη---- 
89 ἴον οὔ σΟοά. 2. [8 Ορροϑίξε---ᾶὺὰὴ ἱρπογαηὶ 
πουϊὰ ψὶπουΐ απ ἀογβίδηαϊηρ. 8. [8 λορε----Ὀ]οθ8οὰ 
ἸἸΚδῦο88 ἰο αοὦ. 4. [18 ροωεν---ἴϑ σϑαὶ οὗ 8ε6]- 
Ῥυγὶβοαίίοη.----γ1{81] αὐοϑίϊοηδ ἀηἃὰ ΘΔΏΒΥΘΥΒ [ῸΓ 
80 χυϊάδποσθ οὗ 116. 1.  ο 18 ον (μοο ἵ ΟΟοὐ 
ἴῃ Ηΐδ οἴθγῃδὶ ἴον. 2. πο ἰ8 ἀζδίηϑι ἐμποοῖ 
Το ποῦϊὰ ἴῃ 118 βοτί -ϑ χιίθηοδθ. 8.  Βοηοοΐ 
Ετο αοά. 4. ὙΠ μοῦ ἢ Τὸ Οοἀ᾽ 8 φἴοτγ. ὅ. Ηον ἵ 
ἴῃ (9 πογὶς οὗ βδποίὶ βοαϊΐοι. ᾿ 

Οὐχμεκβ Βοχαχῦβ:--Ηον ὈΪ]οθ8θἃ δπὰ ΒΟΥ 
ἩΟηἀοΡίαΙ ἀγὸ (16 μι οὗ ἀοὰ ! [1ιἰἔο ἰπ ἱπιπιοῦ- 
ἰδ} πγ, σρομ συν ἰπ τὶς ὐθουβηο85, ἰγαϊῃ ἰπ 10Υ, 
ζαϊιἢ ἴῃ οοηδάσοποορ, Ομ ΔΕ ἴῃ ἢ ΟἾ1 6595---4}} {Π6 80 
δΙο ροοάβ ργοβοηΐ ἰο οὐγ πιϊηά. 

ΟἩΒΥΒΟΒΤΟΜ :--- 086 ὁ ἀορίβο ἀπά ἀοτὶἂθ 
153, ΚΟ ποί ὙΠῸ ὍἯΔ6 8ζτο, ΟἰἰἰΖ6 8 οὗ ᾿ϑδύθῃ, 
Ὀεϊοησίηρς ἰοὸ Δ δίθγῃ 8) δι μουϊδη ἃ, δϑϑοοΐδίθβ οὔ 
189 Οποτα δία ; πὶ 86} Μ|}}] κόπον ἴ0 'π (π6 ἀΔΥ͂ 
οἵ Ἰπάσιγδηΐ θη {Π6Υ Ὑ]1 Θχοϊαῖπι τ 815 118 

δὰ δυιαζοιηθηΐ, {056 Δ΄ΓΘ ὑλ 8} Ὑἰολ Ἧ 804 ἰο 
ἀοβρίδϑο δῃηὰ ἀογὶϑ. 

[ΑΒΒΙΟΡΟᾺΓΒ :---ἰμοὶ 8 ἐπογοίο 6 80 Ἰἴγο, ὑμαῖ 
τ ῆθη ἢ 5888}} οοῦμθ διζαΐῃ, 778 ΙὩΔΥ δ 80᾽]6 ἴο 
Ὀ6014 Ηΐπι, 85 Ηο 158, ἰπ 41}} ὑπὸ {1688 οἱ ΗΪ8Β 
ἔτδοθ δα ρίοτγ.---Μ.] 
Αυσύδτινε:---Τ 6. γῆ ο16 11 ἴο οὗ α ΟΠ ἰδβιΐδη 18 

ἃ ΠΟΙ͂Υ ἸΙοησίησς. Ἡδὺὶ 6 Ἰοὴρ ἴοσ, νγὸ ἀο ποὶ 
γαῖ 806: Ὀυὺ ὉΥ Ἰοηρίης ποι δυὶ ϑη]ασχίης ὑἢγ- 
501 βὸ ὑμαὺ νθα ἰὺ 18 νἱβὶ 016, ἑοὰ τηλγοϑὶ ὉΘ 
16 ὑπ οτγον }.---Ἴὐ 16 αοὐ δοῦθ ψπὸ ρυγχίὶβο8 
8; Ὀὰ. Ηο ἀοδβ ποῖ ρυγ ν (66, ὑπ γβο] ἀπ }}}- 
πᾳ; ἰδοὺ ρυγὶβοβδέ ἐμ γβοὶῖ, Ὀὰὺ ποῖ οὗἁὨ {δ γβοϊῖ, 
Ὀυὺ οἵ Ηΐκπι [ἀθ 1110] ψ}}λ0 δοῖμθ8 ἰο ἀ τὴν }} ἰῃ {1 }66. 

ΕΌΤΗΞΕΕ :---Ἴ ἀο0α γγὸγ6 Βύγ Οἵ] ἰο γϑόκοῦ νἱἢ 
8, Ηοὸ ψου]ὰ ονθ ὕ8 ποιπίηρ θυ Β6]}; αὶ 1 Ηο 
κἰνθϑ 8 οᾶγοι, ἰΐ 15 οὗ σγδοθ. 

ΚὅΤΑΒΚΕ:--δοϑὺ δοὰ ΘΑ θΓ {10 ᾿τπᾶρθ οὗ 
(86 4601} δῃὰ ἱμπίηκοδί ἰο Ὀθοοπὶθ 116 Ομ γίβὲ 
ἰΒογοῖ Ο, [οΠ1γΥ!} Ο, ἀδοοῖε ! ̓ ἩΙΒουΐ ὑμ6 σοπο- 
γαϊϊοι οὗ [89 ἀϊνίης [παρὸ ποπὸ δὴ δίίδίη ἰοὸ ἐ89 
ίονυ οὗ 6αοα.--- Βουὺ ρυσὶ δοδίίοι Βορο οὗ (86 
Ταΐαγθ ἸΟΥΥ 18 ᾿τὰ ρΟ5810 16. 7η6 ἈΟρ6 οὗἙὩ (9 1πὶ- 
Ρυγο ἴδ ἀδνηρ, ἱπραάσποο δηα ᾿Ώ80]6006.---ΟὉ Ὁ 
Ομ νἰβυϊδηϊον 18 ποὺ 80 τσ ἃ Ὀοίπρ ρυΓΟ 88 ἢ 60η- 
τἰπυοιβ ΡυΓ γίηρ οηοδβο]ῇ.--- ΒΟΙ ον ΟΥΒ ΡΟΣ ποῖ 
ΟὨΪΥ ΟὯ9 ἰδίῃ ΟΥ δηοίδογ, Ὀὰὺ ΓΒ ΘΙΏΒΘΙ γ68, νυν ΟἿ γ, 
Ὀοαγ δηά βοὰ]ϊ. Τὸ πιλῖη τοῦῖκ 165 τ ΐη δηὰ 
ἴπ (ἢ 8Βου].---Ο, [89 διδιη οι! θυ8ο οὔ ΘοΒροὶ ; 
[ο 9 ΟΥ̓ΘΡ Δρροδίίης ἰο ΟἸιΥἶδὺ δπὰ Ηἰβ ταονίι8, 
δηὰ γρὶ πόνον ἴὸ 90]]ον Ηἰ8 ὀχδιηρίο! 

ΘΑΝΙΕΙ,:--- ΟΠ νἰβιδη, τ 8λ 056 8 (6 θ6ϑὲ ποΌ ΠΠ1γ 7 
Ηἰβθ, ψῆο ἰ8 Ὀογῃ οὗ αοἀ. Ἧγ70 15 18:6 πχοϑὲ Ποη- 
ουτοά πιδλῃ ἢ Ηδθ ποσὶ ἀοα τορογὰ8 ἴῃ σγ866.--τὰ 
τ ΒΒΙΟΠΑΣΥ͂ ἴῃ [παῖ (Ζίο,ΘηὉ41.) 15. ἰτϑπϑ)αιϊης 
(86 Νοῦν Τοβίδιηοης Ὑὴρ (ῃ0 δββἰβίϑησθ οὗ ἃ 
ἡδέϊγο. Οοπιὶΐηρ ἴο (Π8 γογβ6 ἴπ6 Ηἱπᾶάοο γου ἢ 
ἰγϑηβίαίθβ: ὑπδὶ Υ76 ἸΩΔΥ͂ ὉΘ ΔΙΪοοὰ τὸ Κ͵55 ἰι18 
ἴροι, Τ θ᾽ τι ΒΒ ΟἼΔΡΥ 8519: ἜΥ ἀο γου ΥΘΠ ΟΡ 
ἐμυ8ὴ᾽ ἸΤΠ0 [παῖδ τορ]ΐθ8 : Α σα ὑπαὶ 18 ἴοο 
ταυσἢ ἱ ἰοο πὶ ρἢῇ !--ἼὙἼ αὶ μαὰ πόνον οηϊοχοὰ ἱπίο 8 
ΘΔ. 6 π᾿ Β μοδγί. 
ΒΥΚΙΝΉΟΡΕΒ:- τα οὨ ἃ οἵὗὁἨὁ οὐ ͵ἰ8 ΔΙ͂νγαγ 8 δὴ 

οπΐσαια ἰο (6 πογ]ά. 

ἨΕΥΒΝΕΒ :--Ἴ 6 οὨΠάτοη οἵἩ αοἀ Ὀθαγ [μ6 ἴτὰ- 
816, [0 Ο,ἸΟΥΥ οὗ (6 Εδίμοσ, Θῃ Οὐ ἢἷ8 ψῈΟΪΘ 
ΤΑΙ ΠΟΡῚΥ ἰοῦ δὰ ἃγτὸ ἀοβιίποὰ ἴοὸ οὐσιι δὶ Η9 
οὐπ8. ΑἹ] {π|8 ἀοα Ὀθοβίονγβ Ὡροὴ 8, Δροϑίδίθβ 
δ [ὈΤΠΙΘΥ ΘΠΘιΐθ8. ΕἸΥΟΥΥ͂ ΟὯ6 18 δ8κοὰ ἰο 
Ὀθοοῖηθ 806} ἃ. Ο.1]4. --- 16 ΟἸ τ δι. βου 
ἢδγθ οαἰεα ἰΠοΙηβοῖγοβθ πὸ οἰϊάτοη οὐἨ Οοι 
ἼνοΥνο μἱτ14010 ἱπάθοά, ἱγ ὑμπὸγ αἰὰ αβϑυτηθ {18 
{Π16 δῃᾺ 88 ᾿ἰὲ ΓΘ ΓαΪ86 (ΠΟΙ ΒΘΙΥ 68 ἴο (ἰ6 ἀἰϊνγὶ 9 
ΠΟΘΠΙγ, δὰ πγοῦβὸ ὑμδῃ ἰἴ ἃ [001] του ὰ ̓γθβαμηθ 
ἰο 08}} Β΄ πι861}} ὈΔΓΟῚ ΟΥ σοί. 76 διιου]ὰ 0 
ὁ4}16ἀ {μ)8 ὈΥ αοα ἀπά {μ6 Βδαυθηὶγ οἰ !ἀγθὴ οἵ 
αοά; ἴὰ ἰμ8 ΒίΌ]6 186 πᾶπιο δῃὰ εἶ (μϊπῷ ἂτθ 
οὔθ; ἰμ9 ΒΙθϊΪ6 ἀο68 ποὺ Κπονν θιιρίυ {γ1Ά868.-- 
ΤΙ6 ΒΟηΒΒ1Ρ [8 ποι ἰπρ ἐμαὺ ἀ422165 ἔῃ θγ6, [8- 
οἰπαΐθβ δηά αἰΐγαοίβ ἴῃ ἃ "νου γ᾽ ροϊηΐ οὗ υἱόν ; 
ἰν 18 γαίμ ον βοιμείίηρ ἰΠδὺ 8 ἰἀἄἀοα, Τδ6 τνουὶά 
Πα 8 50 ΘΥ̓͂ΘΟΥ 1ἰ; ΨΥ ̓ Ὀδοδαβο ἰξ πον 8 ποὶ οι, 
Ὑν ὮἸΟΓΘΔΒ γ6 8660 ἴῃ Θοα {π6 πἰᾳ ιοϑὺ δηὰ πιοϑί βἷο- 
γίουβ ρσοοί, δηαὰ ἀθθῆὶ ἐπαὶ οὐ φίογίοιβ τὸ ΒΟ 
σουιθ8 ἔγοπι (αοἀ,---ΤῊθ ΟΠ τ ϑιΐπη 15. ααἱοῖ, σαληι, 
σΟΥΓΆΖΘΟΙΒ ὉΠᾺΘΡ 411 (μ9 νγιηΐ οὗὨ δρρυϑοίαιοα ἰνθ 
Θχρογίθμο 65 δ 16 απ ά8 οὔ 16 πψοσ]ὰ ; 1 ποιοῦ 
ΒΌΡΡΥ 565 ΠΟΥ ἀἰϑι τ ὉΒ Ἀἷπὶ; Ὀεΐηρς τπἰδαπογϑίοοά 
ὮΥ ἴ[89 ΟΣ] οδπποῦ ἱΆ)} γα ἶπι.---ΟὨ Υἰδιϊδη8 Δ ΥΘ 
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186 ομἰ! τοι οὗἨ ἃ ὑτίποο, γῇο δ. οὈϊ ροά ἐο (γα νοὶ 
ἴῃ ἸΟΥΙΥ μκαγῦ, ἱποορπΐΐο, δὰ 88 ἰΐ ψΟΓΟ ἰπ ΟΓΟΥ 
ἰο Ὀ6 ἰγῖοα, του ἃ ἔοσοῖ  ΘΟΌΠΙΤΥ Ὀδίοτο ὑπ 6 Υ 
ἰδίκο ροββοββίοῃ οὗ {μεὶν κίηράοτη. Α ββογεῖ, ἴῃ- 
διὰ 586 }86 οὗ ἰδ. ΒΟΠΒΕἿΡ δΔοοοΙῃραπΐθα {π6 ΟὨΓ]8- 
ἰἰδη ὁπ ἷΒ 7ΟΌΣΠΟΥ ἱπτοισὰ (μ6 το], ἰμτοῦ ἢ 18 
ὈυΒΥ ποῖίβο; ἰπ 18 μοδσί ᾽6 γγαῖκβ τὶ} ἀοα--ΥΤ- 
ἰὰθ 5. ποί ἰο Ὀδδοῖῃο ἃ αἰ ΒΡΊ αν δηα δὴ οβἰοπίδίΐοη, 
1πογοΐοσο {86 συ  ἄτοη οὗ αοὰ ΠαΥθ ποὶῖμοῦ οοεὶ 
ΟΥ̓ ΔΥΤῚΒ ΠΟΥ ἐπὸ Ὀδάρο οὔ δηῃ ογάθσ. Τδὸδ ζαίυγο 
ἀϊχηῖϊ οὗ Ομ τὶ βυΐδηβ ὀδηποί Ὀ6 χιιοββεὰ ἔγοτι 118 
ΔΡΡΘΆΓΒΙΟΘ ΔΩΥ͂ Π0Υ9 ἰπ 88 1ἱ οου]ὰ Ὀ6 ἀοιογϊηοα 
γοιλ {116 ΔΡΡΘΔγδΏσο οὔ Ομ σὶβὲ πη ΗΒ ταϑηροῦ- 
οΓΔΑ]6. --- ΠΟΥ δύο ποὺ οοπἀοτιηποὰ ἰὸ δέθγ πῃ) 
ΟὈΒουΣΙΥ.--Ο ἀδν Ὀογομὰ σοραγθ στοὰ Οοά 
ψ}}} 6411 Ηἰβ συ Πάγοη, βαγίηρ; Οοπια ΤΌσίἢ ἤγοσῃ 
γΟΌΡ ΟὈΒΟΌΡΙ Υ, τἶὶδο ἔγοῃ ὙΟΌΡ ἸΟΥ]ΠΘΒΒ '-- 
ΤΗ6 Ῥσοπι βο8 οὗ Ομ τ βυϊδη  Υ δγΘ ἰγαηβοθ ἀθ(}Υ 
Ἰοτίοιιϑ; Ομ γίβιϊδηβ δζὸ ποὺ ἰο Ὅ6 Κὸ ἰδῃθ 

ᾧμεβδοά, 16 Ῥογήθοιθα βαϊηΐβ οὐ (η6 δῇρεϊβ, Ὀυΐ 
Ἐκ αοἂ : πῇηδί τδῃ σου]ὰ μαγο ἰαϊὰ μο]4 οὗἉ (8 
ἀατίηρς Βορο πὶ πουΐ τουο]δίϊοη Ῥ- -ΤῊ 6 ΟΠ τ βιϊδῃ 
ΒὨοιϊά, 65 1 ὙΘΤΟ, 660 Εἰτηβο]Γ ὑΡ ἴῃ ἃ βίδίοθ οὗ 
Θχοϊίοιηθηὶ. Ἦδθ ἰ͵ἰ8 ἰοσσι θα αἱ {πὸ ἱμουριὶ: 
παι ΒΚΒμουϊάδι ἰμοὰ Θχομδημο (ΠΥ ΒΟΘΥΘΏΪΥ 
Ὀἰγιυῖρδὶ ἴον ὑμ0 ποτὶ ̓ 5 τὴ 988 οὗἩἨ Ροίίδρο ̓  ἀο- 
ποῦπΠΟΘ ἰἢγ δ! δὰ 1086 (Πγ ΟἸΥ δι δῃ ΤΔῺΪ [ῸΓ 
ἐδο Ἰυιϑὶ οὗ {π6 865}, τ. δΙητηου ΟΣ ΟΡ] ἸΥ ΒΟΠΟὺΣ ἢ 
«---βδδοιιβσαίίου, ἱΒουσῇ 10 ἀ068 ποὺ δοαι 6 δαὶνδ- 
ἰϊοι ᾿μ ἰν ἴθ 1Ἀλ9 ρίϊ οὗ ρζγδο6), γοῖ ῬΥΘΒΟΡΎΘΒ ἴ, 
Ῥυνὶ δοαίίοι ΘοὨ 68 ἀαΥ ὈΥ ἀΔΥ; τΘηὈα 8.0 οἴη 
Ῥοϊ]ϊυίεά, 

ἘΒΒΑΒΡΌ:---ΟἿἹ ἴα γο ΣΙΟΤΥ 18 ηοέ ἀη οὐγεοί οὗ 
εὐτιοοὶίν, τοῦ Δ ΟὈ͵θοί ΤῸΓ ᾿παυ δὶ ΟἰυΘμ 688 ἰ0 Ὀ6 
οχϑσγαϊδοὰ δοιιί.---Νοῖ ἴο ῬΌΣΙΥ ΟΠ 680]7 16 ἰδηίδ- 
ταουηΐ ἰοὸ δαγίηρ ἰο αἀοα: “1 ἀο ποῖ πδηΐ {6 
ονσοὶ ποῖ δου Ὠοϊάθδϑὺ ὑΡ ὈΘΙΌΓΤΘ ΤᾺ 6Υ68 85 
16 τηοϑὲὶ Ῥγϑοίουβ 670] δηὰ ῥχουιϊβοδὺ ὁπ6 ἀδύ 
(0 ρχίγο πη6: ἴο ὈῸ ἔγοοϑα ἵγοιῃ δίῃ 1 ἀο ποὺ δδβδίθϑιῃ 
8, 7676]. ' 

ΒΚΒΒΜΕ:---δγδ αν ἃ δ ἃ Ομ νυ βεϊδη Ὀοῦοτο 
σβγίοι: “1 δὴ 88 ἃ ΘΒ δΓ ὑπ ΟἸΏΘΕΥ,᾽ ῬΒ. Ἰχχὶ. 7; 
τὰ οἷν ἸΏΟΓΘ ἃσο ΟΕ ἰβιϊδη8 δίϊον Ὁ Υ δὲ [89 Γοδ] 
ΟἸΣ] άγθη οὐὗὁἩ τορᾶογρ. πὸ πογὶά, ἱηἀορὰ, νδὶσἢ 
οἱ τοιδδὶῃ ἰὼ ὑπὸ ἮΙ οἰκο ΟΔ6, 8668 ἴῃ {116 Ππδ1η6 
οὗ οὔὖῦ βοιβῃὶρ βοίΐπρ Ὀὰΐ Δη. ΘΠΙΡΙΥ, ἐπα ί ΠΔ ΣῪ 
1110.---Εσοιὰ Ἰδοῦ σοῤυνθηδίοα ἰο ἐπ6 δβίἰδὶθ οὗ 
δροϑίο] ἱοδὶ ρόῦγοῦ δὰ οοπβθογαίίοη (86 Ομ το 
ψου]Ἱὰ γοὶ μᾶγο 86 ποῦ] α--- Ιου ασαΐπδὲ ΠΟΣ, 
γοὶ ποί ΟὨΪΥ ομίδίἀς οὗ ὮΟΥ ([ῸΓ Ὀδὰ 588 8180 δξὸ 
ουπά ἐπ (ὴ6 ποι), δηὰ ποθ (0 ΒΟΥ, ἐΐ 816 ΣΟ 
ΟΥΘΥ ἰο ἔογχού ἰπ (ἢ9 ἰΐπι9 οὗἨ ΒΟΥ τα] ἰδηὺ δἰδίθ 
{μοῦ ΒΟῸΣ ᾿ΟΙἾ 688 18 ποὺ ρογίϑοίθα ἴῃ ἰἰ086 γγβὸ 8.6 
βαποίἰ οά Ὀυὶ ΟὨΪΥ ἴῃ Ηΐὰ ὮΟῸ δβϑηοίῆθθ ἐδ οτα, 
διὰ (μα πῃ 186 δἀτηϊπἰδιΣαϊίοι οὗ ἀἰδοὶ ἢ] 1 6 ΟΥΘΣ 
ΒΟΥ ΣηΘ ὉΘΥ8 1 τ ΕἸΟὮ 5819 18 ΒΟ] ΘΠ Υ ΘΠδεοᾶ,- 
8.10 τηυδί 59 (110 διγοζαὰ οὗ ἰμ9 ϑρ᾽ τὶς, ν αἱ οῖ 18 ἐμ 
Ἥοτὰ οὗ αοά ἴον ἰδ οοπάοιμρηδίΐοη οὗὨ 5ἷῃ διὰ 
(6 βαϊνδίϊοῃ οὗ βίῃποσβ, δηὰ ποὶ [89 τ ϊπονὶης 
δουαὶ ἔοσ οἰοδιίης ἰδ 9 {πγοδιληρ-Β0οτγ.---Φὁ08η, ἰῃ 
Ῥδυιίίουϊαν, οθυῖϑηο8 ἐδὸ τηοϑὲ Ῥτοίουπα οοηνίο- 
ἐἷου ἐμαὶ ἰλ 0 γ6 18. ΟὨΪΥ οπ 1176 ἴον (86 ομἰϊάγοῃ οὗὨ 
Εοὰἂ ἱἰπ ἐΐπιο δῃηὰ ἴῃ οἰθχηλγ, δηὰ ἢ 6 ΠΟῪ οὗ ΠῸὸ 
ζυΐατο δαρρίποβα θὲ ὑμδὲὶ ἡ ϊοῖι, 11 ἐμ 6 τοδο ἴα 
(86 Ὀυὰ, 18 δἰχοδὰν οοπίαδὶ ποὰ σοτπι-"ἶκ6 ἐπ ἤα (ἢ. 
.---ΑΒ ἴμ9 6ὁγ60 σδμῃηοὶ θμάϊχο ἴδ6 ῬΣΘΒΟΒΟΘ οὗ (116 
Βιρ δ! ]οδὺ Ῥαγίϊο]9 οὗ ἀυδβὶ Ὀυὶ διιθὰδ ἰθαχα πη δὶ ἱΐ 
ἦβ ΟἾΔ δραίΐῃ, 80 δἷδὸ {86 ΟἿ ν δε 5 ὁγ0 οὗ ΒΟΡ9 
ΘΆΚΘΥΪΥ Ἰοοκίηρ ἔοσναγὰ ἰοὸ {Π6 οοταϊης ΊΟΥΥ Υ]}} 
ποὶ ἰοϊοσδαίθ ὑμ6 ῥγϑϑϑῇοθ οὗ ἃ ρμαγίίοϊο οἵ ἰδ 

του ἀ᾽ 5 ἀυδί, δπὰ 17 δὴν ἐγ ἰπίο ἱἰ, 11 σοπίγδοία 
μη (η6 Κοοηθβδί βοηβ᾽ ὈΓΠΠΙΠῚ Υ δπὰ ἰμ6 [οτὰ κῖτοα 
ἰδδγβ οὗ ροπίζθηοο Ὑ8ΐ6}} 888} ΒΎΔΥ [6 ἀπεί.--- 

ΤΉΟΙΌΟΕ :---ἤἥοιο δίεδδεα ἱ ἰλε ἰοί 9 α δεϊϊεοιης 
ἀϊδείρὶε ὁ (δὲ ϑαυϊοιγ. 

1. Τοιο δἰεδεδεα δυοὴ α αἰϊδοΐρίε δ εὐεν ποι. Ἧ80 
ΓασορηΖο8 ἴῃ τηϑηϊεϊη, 8358 ὙῈὲ 8606 1, ὙΠῸ Χροοξ- 
πἶτοβ ἴῃ ἰΐ ἃ 9,απιῖϊῳ οὐὗἹ Οοαἢ ΤὍδο ποδί θη, πῆθῃ 
1ΠῸΥ βδὺν ΠΟῪ ΟΠ τ  Β[ 188 ΤΥ 6ΓΟ 80 ἰῃ{Ἰγη δίθ}ν υπϊοὰ 
πῃ 16 ὈΟΠαΒ οὗ 80 πουϑὶ ἃ ᾿1ἴ6, οχοϊδι πηθὰ ; “" ὅδε, 
λοισ ἰλεν ἴουε οὔἊ αποίλετ !---- Ἐ]}55{] ἸΟῪ διὰ 29- 
ἰοῃἰΒμτηθηΐ δἰ. 056 Δπα (6 βδῖηδ ἰΐτηθ. Α οἰ ]4- 
Ε|κο τοὶ σαπποὶ υπάἀοτγϑίδηὰ ΠΟῪ δηπα ΜἘΥ ἰἰ πδ8 
{πουρσιὺ ΟΣ ὮΥ οὗ 80 το στο δηα ἕδυουσ. Ὶ 

2. ἤοιο δἰεεϑεά ἂς ισὶ δὲ λεγεαΐετ. 1 γου |1π6, 
Τοῦ ΙΩΔῪ 04}] 1 ἃ ἀφοἤδησο, Ὀυΐ 1( 18 ἃ ἀἰνὶπο ἀεῆ- 
ΒΏΟΘΘ, 88 ΓΌΓΠΟΥ ΒΆγ5: ““Ἴμδὶ αὶ σίνοδ τηδὴ 8 
ἀρβαπί Ὠοατὶ ἰονασά αοα δπηα ἰοναγα 8]] ογθλ- 
ἰυγο8." Βυΐ ναὶ 8 ἐμ! 6 ΘΟ; γα σῇ 8]} (86 ΒΟΡ6 οἵ 
{686 ῬΟΟΥ διῃα τη ϊβουβ Ὁ]6 ῬΘΟρΙο ὃ 158. ἐδ ΒΟΠΟΌΓ, 
ΚΊΟΥΥ, Θπ]ογτηθηὶ ἢ Οογίδίηγ..- οι. 1]. 7-10. 

8. ἸΡλετείο ἰλαί 7ζαϊὰ απαά ἰλὲα ἄορε ὑπρεὶῖ λίπ, 
ΙῚ οδῃποί ὮΘ ἐ}ι0 δοπέγο οὗ Ομ ἰϑιΐδη Ἰοισίης δυά 
ΒΟΡ6 ἴῃ ἰδ ΒΟῸΣ οὗἩ ἀδαιἢ ἐμδὲ τὸ 5}}4}} δ66 δζδίῃ 
ΟΡ Ἰογοὰ οὔϑϑ, θυὺ 118 σα Γ0 18 Γδίμοσ (μδί πὸ 
818] 860 Ηἶτι δραΐη. 0068 1ΐ π6}} ἔογί ἢ ἔγοπι 8 
ισρακὶν Β6}.86, ΟΥ ἔγοτα ὑπαὶ πιαπν-δίγοπο δεῆδε, (δὶ 
δεεῖη 7{ππιὶ πὰ ἰο ὃε {κε Ηΐπι, “τ εεάοπι ὕγοπι εἴπ απὰ 
ΕΥΤΟΥΙ, ΔΥῸ 000 δηά (Πο Βαλὸ ἰδ ἢ ῬΌΓΣΠΥ γοὺΓ 
δι, δί6 6] γοῦν ΟΡ ἴπ ἰδ6 ζαῖ 1 πὰ ΟΡ οἴ (89 
ἀϊβοῖρ]θ σβοτῃ γοὰ τοζαρὰ ΟὨΪΥ ἰο0 οΟἴϊθα 88 ἰδ 
ῬΤΘΔΟΒΟΓ οὗ ἃ ΜΘΆΚΙΥ, του ἱα 1ονο.---Τ δὲ Τεβοια- 
ὈΪΔΠΟ6 {011} ποὶ 7411} ἰο (ὮΥ δῆδσα τούζδοιί ἐδῃ οἵ 
ιο, Ὑπό τουϑί ἤθοὶ τὶ (66 (Π6 ἐλιγεί [0 
ἱΐ δῃηὰ δδὶς δῃὰ οχατηΐηθ {μυβοὶ ἢ ΒΟΙΪΥ Ἰοτε, 
πὴ αί 18 8.1}} ὑποϊθδῃ ἰὴ τὴ ᾿---ΟὈΟἸΆΡΆ.Θ {116 ποίοδ 
οἱ νυ. 4-10. 
ΒΙΛΕΟΎΒΕΥ :--- [6 ΗΟΙΥ Οοιππιιπῖοπ 8 ρἰοτίἢ- 

σδίΐοι οὗὨ {πὸ Τυΐυηο Οοἀ ; 1. ἴῃ {π8ϊ (86 Ττῖππε 
Εαοὰά ρἱονίῆεβ Ἠϊηι8617 ἰπ ἰΐ; 2. ἴῃ {μα νὰ φἱου ῦ 
{ΠΟΡΘΌΥ {80 Τυΐυπο αοά. 

ΟἜΝΖΚΕΝ (Βαρίϊεπιαὶ αὐἀάατε85) :---Π αὶ ἃ εἶδ' 
Ἡδὲ ἃ ἰδ 8ὶς ἩΒδὶ ἃ Ὀϊοββοὰ πὰ ουθῃ [ὉΓ [818 
οἰ114, 

[ΒΌΒΕΙΤΥ :--- Ῥ’6 ἐλαϊ δὲ κε λΐπα : ἴῃ ΒΟΙΪΏ 658 
88 Ὑ]1 85 ἰὼ ΒΔΡΡίῃ6ΒΒ; 88 Ὑ76]} ἴῃ Ρυ ΓΙ 88 ἴπ- 
τα τ δ} ἰγ.---Μῇ. 
[ϑΈσΚΕᾺ:--ο Ὅ6 “ἼΚὸ αοα" ἐπηρ} 168 ἴῃ ΤῈ ΚΤ 

σΟΣΒ᾽ νου ὶηρ ἀοβί γα Ό]ο, ἰδὲ ΟΥΘΥ 80 ΠΙΔΩ͂ 
ογὰβ ὁδΔὉ ΘΧΡΓΘ88.---Μ. : 

[ΒΡ. ΟΟΝΥΒΕΛΑΒΕ:--Τ 6 δβἰϑίβ οὗ φορὰ τηθῃ ἴα 
{89 οἶμον που]ὰ Ὑ111] ΟΔΥΣῪ ὙΠ 1ΐ ἃ ΣΟΒΟΙΙΒΙΔη00 
ποῦ ἴῃ ἄορτοο, Βαϊ ἴῃ πὰ, ἰο ἐμ ΘΟ] (ΘΙΥ͂ ΡῈΓ- 
ἴοοί Βοεοΐηρ, πὰ (Π086 ρογίδοϊομβ οὗ σοὶ πιδὴ 18 
ΘΔΡΘΌΪο: δηὰ δι (8686 Ὑ1}} θ6 Ῥτοἀποσοὰ ἰδ υ8 
ὈΥ ““βοοίπρ Θοἃ 548 Ηο ἰδ; {δαὶ 8, ὈΥ͂ 4 ταδί! 
ἸΏΟΤΟ αἰπίϊηοὶ δηὰ πιογο Χ1}}} βἰιὶ οὗ Ηϊπι, ἰμδὴ 
(μ9 Ῥχγϑβοῃὶ σοπάϊιϊοι οἵ υταδη πδίυγχο Ν]]]} δα τῖ! 
οἵ.--Μ. 
τς μὐδες :-πο πᾶ εὐεΐν τπκαπ ἰλαί λαίλ (λὴ 

λορε ο} βοεϊῃρ ΟἸσίὶδὶ, δπὰ οἵ δοίης |ἴκὸ Βῖπ 
ραν οι Ηἰ πι8617. Το Το! οὶ ἐγ, τυ ΒίοΒ (86 08- 
Ρ6] ἰϑϑο θα ὺ8 ἰο ὀχρϑοί ἴῃ {π6 νγυογ]ὰ ἴο ὁοοπ26, 18 
ποῦ ἐπεὶ οὗ α Μοδδιητηθάδῃ  ἐιξηρσαον ἰπ τ ϑιοῖ 
δηϊπηδὶ Ρ]θαδυγοα δ ἰδ6 οἰ οΥ δη)ογταθοίδ. ΤῊ 
Βαρρίῃββε οὗ υμ0 οἰ!άνοι οὗ οὐ ἴδ 16 πράσα 
οὗ ἐδοὶν Εδίμος ψ1}} οοῃβὶδὲ ἰπ Ὀοΐηρ 1Κοὸ ΟΝ, 
ποὺ ΟὨΥ ἐῃ τεβροοὺ οὗ ΗΪ8Β ἱπωτοοσί δι, Ραὶ 18 
τοβροοὶ οὗἩ δἷ5 ἰγδηβοθπαϑηὶ υἱσίαθα, δβρβο ιν 
Ηἰἷδ θουμάϊοδα Ὀδασνοαποθ. Αμὰ (}9 707, πο 



ΟΗ͂ΑΡ ΠΙ. 4-10. 99 

Μ}}} θονν ἤγοτι ἰδ 6 ροβδθϑϑίο δὰ Ὄχϑγοῖΐβο οὗ Υἱῦ - 
ἰ168 Βἰ παν ἰο ΟΕ Υὶδι Β 8 80 ρψγοαῖ, ὑμαὺ 0 ΟὨΘ, 
γὴ0 ΠΟΡΟΒ ἰο Ὀθοοιιθ ᾿ἶϊο ΟἾγὶβί ἴῃ νἱσίαθ δηὰ 
ὨΔΡΡΙΏΘΒ5, νν}]} ἱηάτιῖχο εἰ δ 6 1 7 1 {Π6 ἀρ τοϑίγαϊηϑὰ 
οη͵ογαιοηὶ οὗ δοηϑυδὶ Ρ]ΘαϑΌτοδ; Ὀυὺ Μ1}1 Ρυτ νυ 
Αἰπιϑ6  Γ ἔγοπι [λ0 ἱπιτηοάογδίθ ἀοϑίτο οὗ {8059 ρΡ]68- 
ΒΌΓΘΒ, ἴῃ ἰτηϊ δίϊοη οὗ (86 ΡῬυν ιν οὗ ΟΕ Ἶϑὲ.----]ωγὲ- 
βειλ' λῦηπδεζί, ἸἈδιλοΙΥ, ἔγοτα (86 Ἰυβἰ8 οὗ {89 868} 
πα ΤἼΟΙΩ ΘΥΘΙῪ δῆ, 786 Αροβίϊθ, 85 Βοζὰ [88 
ΟὈδοσυϑᾶ, ἀο68 ποὲ 88 Υ, ““ Βα! ρυγὶ σα Εἰπη8017,᾽ 
Βαϊ ““ρΡυγίδοίι Εἰπιβοῖζ,᾽᾿ [0 δον ἐμαὶ ἰὺ ἰ8 ἃ σοοα 
ἸΏ η᾽8 σοηδίδηΐξ δίυἀγ (0 ΡυΣ ἰτδο], Ὀθοδυδθ 
ἴῃ (818 116 0 ὁγη6 68} δἰϊδίῃ απο ρογίδου ρυτγὶγ. 
ΒΥ ὑμίβ ἰοχί ἐμογοΐοσο, 85 Ὑ6]}] 88 ὮΥ͂ οἷ. :. 8, 
ἰδοβο ἔδπδίῖοϑ δῦ οοηἀθηηθα, τ8ὸ ἱπμδαίηθ ὑπ Ὸ 
ΔΙῸ 8019 [0 ᾿ἶνο ψίϊμουί 5ἰη.---Μ.] 

[ΒΟ ΒΒΙΕΥ -:---Ἴ οὐ] αοἀ ἃ ὈοίϊοΣ σομύοστα ἐν ἰὸ 
(89 Θχδιρ]ο οὗ ἰδ ρυγὶίγ, ὑμδὴ δοίπα!γ ΟὈἰδ[ 8, 
πΌΤΟ ἰο Ὀ6 ουπμά ἴῃ ἰμο 1ἶνο8 οὗ ποιιΐῃαὶ ΟἸνἶ8- 
δηὴ8] 89 ΠΌΘΟΥ σπουὰ Ὀθ ρεοδίοῦ, ὑπο ἢ 
τὶ οαἰοτί δίῃ ἃ ΓΘϑΟη 8019 Βορ6 ὑμδὺ ὑΒ6Υ 58}}} 
6 δὰ |1κὸ ἰο Ηΐπι στο ΗΘ δρροδγοίῃ. Βυὶ 
ἰβῶη κ8 Ὀ9 ἰο αοὰ, τϑοροῃίδποο, πὶ {μ18 88 'π ΟἾ ΒΟΥ 
6Ά868, σοπαΐηθ, δίθσοτα σοροηίϑποο, 8881} βἰδηὰ 
(86 βίπῃον ἴῃ (ῃ9 βἰοδὰ οὗ ἱβποῦοῃοθ: {Π6 Β΄ΠΠΟΥ 
8 ΔΙ]ονγοὰ ὑὸ 88} 86 5Βἰδἰη8, ουϑὴ οὔ (}08560 Ρο]]ὰ- 
(10η5, ἴῃ ὑπὸ Βθαάθοιμογ᾽ 8 Ὀ]οοα.---Μ.} 

[Ὁοπιραγο δἷβο ἐμὸ ἐβουσλίαϊ Ἰθοίαγο οὗ ΦΟΗΝ 
ἘΟΒΤΕΚΝ οὐ 1 910. 11]. 2: ““ΟἿὐν Ιᾳπογϑησο οὗ ΟΡ 
Βαίατο Μοάο οὗ Εχἰβἰθῃοο.᾽"--Μ.} 

[ΕΞ. ΗΟΡΚΙΝΒΕ :--- ἈΓῈ ἐλαὶδ ἐε6 Ηϊπι αὐ Τὸ ἰδ: 
ΜΘ τηυδὲ ποὶ υπἀογδίδηα ἰΐ 88 0 τὸ οουἱὰ ογοῦ 
ΔΣΓΪγο ἰ0 ϑι10 8} ἃ ΟΔΡΘΟΙΥ δῷ ἰ0 5860 δηὰ Κηον αοἀ 
48 ο ἴδ ἰῃ Ηΐβ8 πβηΐϊΐο ἔββϑοηοο: ἔου αοα᾽β Ἐδ8- 
Β6η00 δοίης δἰἰοχοίμον ἱπάϊνὶβὶ 019, ἰο Κηονν αοἀ 
ἐδϑϑη αν, ἬΘΣΘ 0 ΚΩΟῪ Ηΐπιὶ ΘΟΙΙΡ ΓΘ ΘΏΒΙΥΘΙΥ ; 

ἰο Κποὸον Ηΐτη, 88 ἢ 85 Ηο ἷἰβ ἰο Ὀ6 Καονῃ ἰδ 
Ἡϊϑο ἢ; ἐμαὶ ἴθ, ἰο κῆπον Ηἶΐοὶ δὰ τπιυςὶ 85 Ηο 
Κπον8 ΗἸπιβο] ὅς; Ἡ Β1ΟΘΝ 18 Στ ροΒϑὶ 010, ἴῸΣ πὸ βαὶὶθ 
ὑπ ογβίδηἀΐης οδἢ ΘΟ ΡΓο βοη δὴ ἐπβηϊΐο οὈ͵θοὶ. 
Απά, γοί, ον δἰχαὶ δὰ πον]οᾶκο οὐ αοὰ 8}4]}} 
80 ἴδν Βυσιμουηὶ ἰμβο86 ἀΐπὶ δὰ οἰϊπιηλογίηρ ἀϊ8- 
ΟΘΟΟΥ̓́ΘΣΙΘΒ ὙΠ16} ΒΟχΘ Ηθ ΣΩΔΚΘΒ δ Ἡϊ 86] ἴὸ δ, 
ἰμαὺ, σοτιρασγδίιγου, [μ9 Αροϑ(]θ τιὶϊχΐ νγ9}} οδἱϊ 
ἰδ, ἃ βοοΐωφς Ηΐπι 28 Ηδ ἰδ, δπὰ α Κπονίης Ηΐηι 
Δ ὍΘ ΔΙῸ Κπονγῃ ὉΥ Ηΐμι.---.} , 
[0 Ομαρίον Π1. Μαντον, Ἰ., Το ϊγίγ-ῖντο 89:- 

ἸΏ0η8. ἤἤοτκϑ, ὅ, δ77. 
σι. 8,1. ΗἸκπονυμσα, 8., ΤῊ9 βρὶ γι] 8ο.- 

Βϊρ. 2 ϑοσα. Ἔἥοτκα, 840. 
Υν. 1-8. ΚΒτούυΟΗΤΟΝ, Φ0ηνΝ. ΤὍμα ἀϊχηϊἷο οὗ 

(οά᾽ 5 ομἰ]άγϑα : ΟΣ δῇ οχροβί (οι οὗἩ 1 πο. ἱἰΐ, 1-- 
8, ΡΙΘΩΟΥ δοίης ὑμ6 σοτϊαζογίδ 6, Βαρρὶθ 
δηὰ τηοδὺ ὈϊΪοθδοά βἰδίο οὔ 411 αοὐΒ οδεἱϊάσθο, δὰ 
δἷδο, ὁ ἰδ σοπίσζασίὶθ, ἰ89 886, ἔρανυίυ, δὰ 
τηοϑύ ποῖα σοτάϊ(οη οὗ 81} Οὐ ΒῈΡ ἰδὲ δύο ποῖ {10 
οὨΠ] σοι οἵ αοά. 4ϊιο. Ποπάομ. 1010. 

ν.2. ΤΊΣΚΟΥΤΒΟΝ, ΑΒΡ. ΟΥ̓ ἐπ Βαρρίῃθ88 οὗ 
ἐς ΤΆΘ; ἴῃ 8 αἰυχο δίδίθ. 2. ϑδύσλουβ. ὅβδϑῦτμ. 

, ὅθ. ΄ 
ΘΆΟΕΙΝ, δ. Ησοαγοη. ββουιθοῃδ 8, 32]. 
ΥΕΝΝ, ΦΟΗΝ. 786 οοοὶ οὗ βοοίπις αοἀ 88 Ηφθ 

6. βόγηι 1, 210. 
Ῥπιαητι, τ. Αὐἀορίΐζοα. ΤΒοοϊ. 8, 167 
Ἡλμιτον, Β. Ὗ. ΤῸ Βοδυ Υ βἰαθ. ΟΟῺ- 

κῆοραι. οοίυτο, 288. ; 
.8. βουύυτη, ΚΒ. Τῆθ δορ9 οὗὨ αίαγο ρἿΟΥΥ, 

δτι οχοϊ ἰθτηθηὺ ἰο Ρρυγὶὶγ οἵ ᾿ἴο6. ββογποιθ 6, 441 
(ΕρΙρῃ. 6). Βίορθ οὗ σϑβοιι]ης Οἰγὶδὶ. Ῥι- 
τῆδη, 24 σουγβο, ἴ,.. 206. 

Αμξοβῦ, Η. Τηὸ ρμῦγο ἰῃ δθασὶ, Ἐιυ]βοδη 
1μοοίιχο, 1842, 41. Μ.] 

8. Τλε ταν 97) Οοὐ᾽ ὁ ολίϊάγεη, ραδεεε ἰλγουρὴ Οοα᾽ ζαυ. 

βαάρτεῃ ΠῚ. 4-1θα. 

Β᾽η5. 

{Π6 ἀ6}}} βίπηθῦδ ἔτομι {6 θασϊπηϊηρ. 
φ ΟΟ “ἴθ Οἱ ». [δοιβά, ὑμαῦ 6 τιϊρὺ ἀοβίγου ὑπ τ ΌσΚΒ οὐ ἐἶι0 

ὙΓΒΟΒΟΘΥΟΙ ΟΟΙ τ οὐ βίη ὑγδηβρτθθβοι 4180 {86 ἰατ: [ῸΣ βἰη 18 ὑΠ6 ὑγδηθρτοββίοῃ οὔ 
[86 Ἰαττῦ. Απά γὸ ΠΟῪ ὑμδὺ ἢ γὋἀβ πυδη οϑίθα ἰο 8 Κ ΔΎΔΥ Οὐχ' ΒΒ ; δῃηὰ ἴῃ ἢ 1πὶ 18 ὨΟ 

ὙΥΠοβοονοχὸ Δί ἀοἐἢ ἰὴ ἴπλ β᾽πηϑίῃ ποῖ : ἩΒΟΒοθν τ βἰ ποῦ πα ποῦ βθϑῃ ἰΐτ, 
ΘΙ ΓΒ6Υ ἰγηόνγῃ πἷπι. [ω00]16 ΘΒ ]ἀγοηδ, [οῦ ἢ ταδὴ ἀθοοῖνο γουῦὔ: δ6 ὑπαὺ ἀοο τ ὐθουδ- 
Π688 18 τὶ  ΘΟΙΒ, ΟΥΘΏ 88 6 18 τἱρῃίθουϑ. Ηδ (παῦ ΘοΙμτη {60} βἴη 18 οὗ (Π6 ἀ60}}}; ὉΓ 

Ἐὸν (18 ραγροβοΙ [86 ϑοη οὗὁἨ Οοἀ γγὰβ πηδηΐ- 
ουἱἹ. ὙὙΒοβοογυονῖξ 15. Ὀότὰ οὗ ἀοἀ 

ἀοίὰ ποὺ οοπλμὶὺ βὶη ; ἔοτὶΣ ἢΪΒ βοϑα σοι μοί ἴῃ Ὠΐπὶ: δηά 6 σδηποῦ βἰη, Ὀθοδυλθ ὮθΘ 
10 18 θοτὴ οὗ αοά. [Ἃπ {Π|8 ὑμ6 ἢ] το οὗ αοἀ τὸ τπδηϊοβί, αηὰ {86 οἰ] άγοη οὗἉ (16 

ἀ6γ]1]. 

Ἄόοτοο 4 [: Θοτπιδη: “ ΕΎΟΤΥ ὁπὸ ἔπεϊ ἀοοίῃ ({πρ} εἴτ; ἀοοί α]θὸ (110) ᾿Ἰαν}]ϑόδηοθ."--Μ.] 
ἀπ ἁμαρτία Α. Β. Ὁ. 6. Κ. 4]. διη. 

[2 
Ὕοσρο 5 4 ἡμῶν, οτχμφἴἰἰοὰ 

Βοάε, [δοη;. ΤΙ Βα ποη. Βαϊ πιδπη.---Μ.} 
Θοότδῃ : 

όοζοο ὁ [6 Οογαιδα: “ ΚΎΘΓΥ ΟἿ [μ8ϊ.."--Ἱ.]} 
ΗΥ̓͂ βμπηο 88 ὅ.--"Μι} 

γοτεο ἢ ὃ καιδία Α. Ὁ..ε. τεκνία Β. ΒΙη. 
: “1,οἷἵ πο οὯθ δοάποο γου.""--Ὑ.} 

ογοθ 8 [0 Θοειαδη : “ δ ἐδδὲ ὁοοι} εἰη." -- 

Ῥετθοῦ 
18 ΘΟ ἀὐπιδῃ : “ Βουδυδο."--Κ.] 

9 Ατίίς]ο ἰα ὙϑΥῪ δίσο: Ἱ δυρρογίδ διὰ δγῃίδοςςα}}} γοᾳηίγεά, 
ΘΓΠΊΔΩ : “ Αμπά (86) δἰῃ ἱβ 6 Ἰαν ] δ οδ."- 

ἰη Α. Β. Υυϊκ. δ]. ἰ6 θη ἴῃ 
ΝΜ. 
Ο. ὑ. Κ. Βιη. [(Α140 ἴδ9 γοδήϊης οἵ ὅγγ. ῬοΟΡΉΤΙ. Οϑοῦπι, 

: Ἴδε Ηο (παῖ Οη6) νῶδ πιδηϊίροϊθα ἴο ΔΚ ΔΔΥ οὔὖγ αἰηδ5 διά αἰπ [6 ηἠοὲ ἰῃ ΗΠ1π." 

πάρε ἀοά το [6 (9 ἰγῦο τοδδηρ.-.Μ.} 

1 Θεγθδη: “ον {Π|6᾽ (εἰς τοῦτο). Νο πειτδηΐ ἴ0γ ἴπ δ} ο παῖ “ ρΌτΡΟΒΟο ᾽" (ἡ Ε. Υ.- -Η.} 
Άδιθο δα ὨοῖΦ δ, Οετιηλη : “ ΒΎΟΓΥ Οὔ διε: (6 θογῃ (οὐ) οἵ θοά, ἀοοί ποὲ εἰῃ."--Μ.} 



ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 720ΗΝ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

Οὐπηφοίίϊοη. Τη6 Αροβί]ὶθ Βαυΐϊῃςφ ἰγδοοά {9 
ἼΟΥΥ οὗ {μ6 Βοηβῃὶρ ἊΡ ἰ0 ἴδ 8 Ῥόονγοῦ (τοι 1 
ΕΥγίνοϑ ἤγοιῃ ἴορΡ6 ἱπ 604) οὗ τνορείηρ ουἱ 86] - 

Ῥυγβοιϊίοη, ΔΙΏΒΟΧΘΒΥ 4 π|ῖϊδ ἃ ἸογῸ ζἜΠΘΓΔΙ 
δας ἢ .6818 »νν ἰοῖι, 88 υ88], ΘΟ δἰ 8 ἃ ῬΓΟΙΓΘΒδί ΟῺ 
οὗ 9 διβρυποηί. Τμ6 ρΡοβιεϊγυα : “ ΕὝΘΓΥ ΟΠΘ 
ἐμαὶ 81}. (18 ΒοΟρΡ6 ρυγδοὶ Εἰτηβοϊῦ;" 18 Θου- 
ἰγαδίοα πῖξα τμ89 πορϑίῖνο: ““ΕΥΘΣΥ Οη6 ἐμπδῖ ἀοοίἢ 
δβἷη, ἀοοίῃ ἰαν θββη 688.᾽ Ηδ ἀο68 ποὶ πορδίϊν ον 
τοβυῦθ ἰμ6 ποίΐϊοη οὗ (80 βιι᾽θοὶ ("ὁ ΘΥΟΓΣΥ͂ 056 
(δ δι μδιἢ 0818 μορθ᾽."), Ὀυὶ (μαὶ οὗἨ ἴλ9 Ῥγβϑαϊοδὺθ 
(““Ῥυγίβοίδ αἰ πι8617᾽). Ηονονθν, ὈΥ 1815 δηποχ- 
δίϊοη οὗ ἴ ποίΐοη οὔ 6 ργοάϊοδίθ ἢ6 ἀ6}168 8180, 
Ὁ. ἱπαρ ἰσδιίοι, {π80 θυ6} δ 006 ἰΒ [86 ΟὨ]]ὰ ἀπὰ 
μοῖν οὗἩ αοἄ, διὰ δι ἀβ ἃ ἢθν ροϊῃὶ, ΥἱζΣ. δυο δὴ 
ὁπ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ᾿π᾽αγοδ δἰ βο]Γ δηὰ πὶ ροτίϊοι Ὀαὶ 
8)0 νἱοϊαῖοβ αἷ8ο 6 ἸαῪ δηὰ οτἀΐπαπος οὗ αοά, 
δὲ ἰῃ6 δδὴ6 ἰΐπηθ, Γοΐογγίης Ὀδοῖὶς ἰο {86 Ἰοδάϊης 
ἐδουχσῶι ἴῃ οὁἈ. 1ϊ. 29, βἶποϑ 81} ἀοίηῃρ οὗ βίῃ 18 σδ- 
Ῥυκηδπὶ ἰαὰ [89 τἱκιιθουδηθδθ οὐ αοα χουθα]θαὰ ἴῃ 
189 ἰδνν {ν. 4) δὰ ἱπ Ομτίϑι (τυ. δ--7), δὰ ἀ6}}- 
ποδίϑβ σδίμου ἰλ6 σα ]άτοη οὗ μ6 ἀοΥ]}} (γν. 8--10), 
ἐδ8η ἐδ6 Θμἰάχοι οὗ αοὰ, γιο, δοϊἀϊης ἴα ΟἸσϊδί, 
.«ἀο τἰμιθουδηοδα διὰ ποί βἷη (γν. 6, 9, 10). 

7Ἶ,6ὲ παίωγε ο7 εἶπ. υ.4. . 
Ψεπ. 4. ΕἸ σΟΥΥ οὔθ ἴδδῖ οοτρσα 6.1 δίῃ, 
οοσοιιεεοϑιδ 6180 Ἰατσ ]985}}088.--- Το ΑΡΟΒίΪ6 
ἷθ δῃηιχίουβ ίο βονν ἰδδὺ [26 συ} οὗ (89 ἱπουρῆὶ ἰδ 
ἀποχοθρί!0Ώ80]6.᾽ (Ηυίμοτ.)--- πο ἄγδί ροϊμὺ ἰο 
9 ἀοιοειαϊποά Β6Γ6 18 ἰ86 ποίϊοῃ ἁμαρτία. ὅδιυὶ- 
ἀδ5 ἀογίνοβ ἁμαρτία ἔγοτι μάρπτωϊο ᾳΥΤΆ3}, ἰο 5Βοὶ290, 
ΘΟὨΒΘΟα ΘΕ Υ Ξετταιἰβδίης {86 πϑτκ (Βοπι. χχί. 8, 
802, 811, 28, 62); ὑμθῃ τρογαὶ ομιββίοη.Ό Οθου- 

ταθηΐυ8: ἀποτυχεῖν σκοποῦ, ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἀπόπτωσις, 
οα ἰμὸ οἶμον μαπὰ ἀνομία--τῇ περὶ τὸν ϑετὸν νόμον 
πλημμέλεια (πλὴν---μέλος ΘΟὨΙΓΔΙΥ ἴο (89 ΤηΘ]0αΥ, 
8 ἴα 180 μοίθ, δΏ ουὐσοσ). ᾿Αμαρτία, οὗ ΘΟ ΒΘ, 18 δ8 

τσ 8η Ορροδί(ΐοῃ ἰο {86 Ὠϊνὶπο συἰκιιθουβηθ 88 
(ἀδικία), 8ἃ8 ἃ ἀεραγίυγθ ἵτγοπι {86 θιϊνίηθ ἴα, ἃ 
υἱοϊδιΐοη οὗ {89 581η9 (ἀνομία), δηὰ (18 ἡ ἀνομία 

ἐβ ἤ6το ποῖ ΟἿΪΥ 8 ποὺ διδυίης (16 Ἰᾶνν (88 ἄνομος 
1 Οον. ἰχ. 21 ἀδθηοίθϑ ὁπ9 υ71}10 888 ποί ἃ ἰδ), Ὀαΐ 

δἰ ῆθθ {6 τ γϑοίοσ! 088 Ορροββα ἰο 86 ]ΔΥ. 

Ναίιιον ἁμαρτία ΠΟΓΡ ἀνομία ᾶτὸ αυα]βοα ὈΥ δηγ- 
(ΐπς ψ ηο νου ὰ ΠΆΓΓΟΥ (818. {π6]. πιθϑδηΐῃρ, 
ΠΟΥ ἸΩΔῪ Βυ 0 ἢ 8 ἀὐυδ}}σαίΐοα δ6 δαἀρα ἔγοτῃ ἐμ8 

οοπίοχι. Αἰϊδουρσὰ (6 Ατίϊοϊο αἰβυϊμο οι Υ ἴδ κο8 
βἷῃ ἰδ (6 Β6η86 Οὗ 8ῃ οἥέποε [ο]4 1 ηρ}18]ν: πιῖδ8- 
ἱπσ. Μ.} ἰονναγὰ8 Οοἀ, ἀπὰ ἀνομία ἃ8. 88 Ορροβὶ- 
(ἴου ἰο (6 ἑαισ οὐ αοά, απὰ τοιιοῦοβ α}} ἱπα οἤπὶϊθ 
ΞΟΠ ΘΓδ γ, γϑί πὸ υ δ 1 Βοδιῖο ἢ αἱ ἷπ {1}}15 οἰ ἷσο- 

τοὶ ζίουβ ΒΡΒΟγο 18 δ μι }88101]6θ.0 Βυΐ νν6 τουϑὶ ποί 
αἰίδοῦ ἰοὸ το ἱπιρογίδῃοθ ἰο (18, βίποθ (0 
Ανιΐοὶθ ἰ8 τνδπιίης ἴῃ γ. 9: ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖν δῃὰ 
ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν διὰ ἁμαρτάνειν (ΥΥ͂. 4, 6, 8, 9) 
ΔΙῸ υϑοὰ »γοπιΐδοιε, 80 ἐπὶ ψ)ὸ ταδί ποὺ δίίδοῖ 
ἴοο τη οἢ ἐπα ρογίδῃοθ ἰο ποιεῖν. Τὸ (μ18 τηυδί 6 
οὐάἀοὰ ἰμαὶ καὶ ὈοΐοΓο τὴν ἀνομίαν ΘΟΏΥΘΥ͂Β 'Π6 ἰά68 
{παι ἰπ6 ἀοΐϊης οὗἩ ἰὴ ἁμαρτία ἰβΒ 88 Βιιοἢ 4180 88 
{πο ἀοίπρ οὗ (μι6 ἀνομία. (Ὀἀδίογά 66 Κ.} “' φείδ- 
φμὶς σοπιπι εἰ ρεοσαίωπι, ἑάεπι σοπιπι {1 ἱπιφωίαίεπι,᾽" 
(Εταβιιυβ.) Καὶ ταυϑὺ ποὶΐμοῦ 6 ἴδίκοπ ἱπ 8 σϑὰ- 
88] Β60η80, ΠΟΡ Οδδηχκοα ἰηίο ““ γοδ᾽᾽ (Βυϊοκπογ); 
αὶ τγὸ μδᾶνο ἰο μοϊά νῖλὰ ΕΌγαγα ἰπμδὺ [6 116 Υ 
ἰάφα, ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν, ἴῃ {μ6 Ὀορὶ ποίη μ6]Ρ8 
ἰο ἀια] γ {16 οἴμ 6. ὕβυηι8, ποιεῖν ἁμαρτίαν, δπὰ 
ἁμαρτάνειν, διὰ ὑλαὺ ὑπ δη{1}}}6518 ἀγνίζειν ἑαυτὸν 

18 αἶδο οσοξδιοίοπί, δπά ἰδὲ ἐ 9 Τοΐοθγθποο, 80 [δ᾽ 
ἔσγοτῃ Ὀοΐῃς ἰ0 βῖ:8 οὗἨ πδϑῖδ ΟΥ ἸμΡΤΙ Υ, 18 ΤΑΊ ΒῈΣ 
ἰο βίῃ, ἐμποιῇ ΟὨ]Υ ἃ βίηρίὶα δεῖ, σοὶ δ υοἰμπίατῃ 
δοί. Ηδηοο ἰποὸ ζ0]] ον χ᾽ δηδιΐϊοπβ οδηποὶ 
9 τοοοϊνρα : (ηδί ἁμαρτία ἀφδῃποίθδ ρμεοοαίυπι πιογ- 
αἷς (Ἐδιϊυβ δηὰ ὑῆ6 Ἐοιιδῃ Οβ(}}01168}, ΟΣ “ξτδνε, 
ὈΠΓΘΡΘηἰοα β᾽η58᾽ (ΤΌ ΠΟΥ, 8].)}, ΟΣ ἰδδὶ ποιεῖν 
τὴν ἁμαρτίαν ἰβεεερεοοατε οοπίωπιασίίεν (Ατεὶϊα8), 
σοπίγα οοπϑεοίεηίίαπι εἰ ἐπιραπιίεηίεν ἐποθαααδηον, 
ΟΓ »εεοαίο ορεταπι ἄαγε (Β6218), »εέξσαγέ ϑεϊοηίεπι εἰ 
υοἰεπίεπι (ΞῬρΡΘῺΘΥ), ΟΥ {86 δοί} } πη Γ8] Ὁ188 οἵ 176 
(ΠΡ ΈΒΡΕ): {18 Θᾳ. 8}}Υ ᾿πϑά μη ββ᾽ Ὁ16 [0 Δβδυτηθ 
δὴ ἰῃίθηβὶ ποδίϊοι οὗ [16 ποίϊοι ἁμαρτία ἰηῖο ἀνομία 
(Βδυμχαγίθη- ταδί, ΒΘΏ 61), οὐ (μὲ ἀνομία ἴῃ- 
οἰτἀθ8 οὐ 68 δηα Υἱοθ8 ῬΓΟΡΟΥ, 88 1 ἁμαρτία πετὸ 
186 ῥγίποὶρὶθ δὰ βδουσοο οὗ (μ6 ἀνομία : Ἢ εἰι). 
ῬΥδΡ τα868 οὗ ποιεῖν ἀνομίαν, Βι ἢ 85 ἤεμπι οἴει- 
ἄεγε (ἀτοί8) δπα γε σιοπὶ αἀσεγδατὶ (ΟδτΡ:οΥ), 
ἀο ᾿ποουγθο ον ρα κο ὑπὸ ἰάθ4. Το ἵπτο Ἰάδδς, 
δΔΙιΒουσὰ αἰδιϊηρυ δ οα ἔγομη Θ8 6} Οὐ Π6τ, δσὸ ποὶ 
ΘΟΠΥΘΣ0]16θ.{ὡ ἾἮο δυθ 6τθ 186 ΖΘΏΘΥΙΔ] ΡΓΟΡο- 
Βἰιϊοπ: “ΠΌΘΟΥ ἀοοὶὰ βἷη, οὗἩ Ὑδαίουον Κὶπὰ ἰὶ 
ὈῸ, ἀοοίἢῃ δ'8ο 1 ]ΘΒΒΠΘ88, Υυἱοϊαῖο8Β {86 Ὀϊτνὶῃθ 
ΤᾺ10 δηα οτάον,᾽ πΒΙοδ 18 μοί ἀϊγοοϊθα ἀρκαἰπεὶ 
Απεϊποτιΐβηβ, Ὀαὺ δραϊπδὶ Δ}} ἰμβο 89 Ὑ.Ο 816 Ἰο089 
ΟἹ ἴδ9 βΒυ]θοὐ οὗ δὲπ; ἐμ ἰά6δ οὗὨ ἀνομία ἱπιραγίϑ 
ἃ ῬΘΟυΪ ΩΓ ΒΘΥΘΣΥ ἰο ἐμαὶ οΥ͂ βίῃ. 

ἈΔμπᾶ κἰῃ ἰδ Ἰανν θδδιιθδαβ.-- 7 τηυϑθϑί οὗ Θοῦγ90 
ἰδ ἁμαρτία ἈδγῈ ἴῃ {80 Βδῖη6 8086, 88 ἴῃ ἴδο 
οἴδυβο ἱπυτθαϊδίοΥ Ῥγοοοάϊηρ, δηὰ ἴῃ [}6 Βδπὶθ 
ξομογδ γ. Ηθῃοθ δε ἢγοὶ ἁμαρτία ἷΒβ οὶ δ᾽ πα] 
ἀοίημθ, δπᾶ ἰμ9 δοοουὰ δὴ οεηοε δρδίησϑὶ Οοὲ 
(Κύβε!1π). Τμ6 Ασεῖο]6 δῖ8ο ἕοσὰβ οὺν ἰδκίης 
ἁμαρτίᾳ 88 {86 ῥγοάϊοαίθ οὗ ὑπὸ βιυ δ᾽ϑοί ἀνομία, 85 
ἴῃ ὅπηο. ἱ. 1. Ὁ ϑεὸς ἦν ὃ λόγος (Κὔ8.}}). ᾿Ανομία 
4180 18 88 ζοῆδσαὶ Β6γθ 88 ἴῃ ἰδ) ργϑοθάϊῃς οἴδυβε. 
Νόμος ἀθποίθ8 ποὺ οἱ ὑῃ6 Μοβαὶο Ἰδὺν οἵ ἰβὸ 
Ο. Τ΄ θυὶ 4͵80 {86 ἰδν οὗ πο Ν. Τ. ἴῃ Ομ τίδι, δοά 
Ὁγ Ηΐπι οχρίδἰποὰ ἰπ 86 ποτὰ δηὰ Ὄχι θὰ ἰῃ 
80 ᾿ἰΐα (11. 16: 11. 7; ἵν. 21; ν. 8. οὔ Μείι}. τ. 
117-19), 88 ἰμς ἴδανγ νυ θῃ ἴῃ τηδ π᾿ Β Βοασὶ [ὉΣ δ! 
ΒΡΘΟοΙΔῚ ἀϊγθοίϊοι ; ἰΐ Θι ὈΓΔΟ68Β {6 γΒΟἷ6 ΘΟΙΏΡΙΟΣ 
οὗ {δ αἰνίπε ἐντολαί, Ἡδηοα (μῖ8 Ῥσοροϑι το 
οοὨἑβ1 5 Ὠοΐ 50 6ἢ 8 ἀοδηϊίίοη (ϑαπάεσ), δ8 (δε 
πϑίυτθ οὗ βίῃ υἱοννθὰ ἔγοια ἰμπδὶ β'ὰ8 οπ ποι 
1.8 ἀρ ϑο]αίθ ορροϑβί(ΐοῃ ἰο ούθυυ Ὀινῖπο [6] Εἰ 
ΒΏΟΒ 1861} ῃ {Ππ86 τηοϑὺ ἀδοϊ θα ἔογῃῃ (ΒνηΠΚΠ6Γ): 
“(86 Λροβι]β οου]ὰ ποὶ αν ΟΥ̓ ΒΒΕΓΡῚΥ ἀγᾶτπ 
(π6 σοπίΓαβὺ οὗ (0 ἠδίυγο οὗ ἃ Ὀθ. ΘΟ Σ τῈ0 ἡ 8 
τέκνον ϑεοῦ δῃὰ οἱ δε ὅμοιος ϑεῷ ἰμδῃ ὈΥ ἀθοϊδγίης 
ἁμαρτία ἰο δ ἀνομία." Ἀν ναμῆ ἢ οὐ Βο ἐδιδὶ 
ἰοδὰβ δῇ ὑηροῦ!γ 116, Δυχοχαίθθ ἰπὸ Θ᾿ τῖπθ τα] 
οὗ 5 ἴο νοῦ 6 8 βυδ᾽οοὶ δ5. α Οχί δίϊδα 
{ΠΡ ΠΘΆΡΟΝ Ηδφποο ΗΠ σοι οὶ] ἀ᾽ 8 Ἔχ ροϑὶιίοι ἀϊ8- 
Ζυγο 8 86 [μου χα ; “ποῖ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ 056 Κῶ ἀοΥἰβίε8 

ἔγοτῃη (86. σογεπιοπίαϊ ἰαιοα, Ὀὰΐ (ἢθ ΒΙΠΠΘΓ ΟΠΪΥ͂ 
[4118 πάθον {116 οί ΠΌΤΥ οὗἩ ἀνομία." Οδ)νίη 680 
ἔοεβ Ἀγ Ὀδγομαὰ (π6 σοπίθηίβ οὗἨ {88 σεγβθ ἰῃ 
δΔδγαηρ {Π 6 Β.πὶ Δηἀ Βα θδίδηοθ οὗ 86 ἱπουσαὶ (0 
Ὀο ἐμαὶ [86 }1{8 οὗ [ο86 ψῦο γ16]4 {ἰμθῃηβο γε8 0 
Β1Ὼ 15 λαίογωΐ απαὰ μπεπαμταδὶε ἰο Θοα.---Ἴ 6 ΑΡΟΒ.]ὁ 
ΒΔΏΠΟΧΘΒ ἴΠ6 Βοηίθποο ὙΠ} καὶ δηὰ ποὶ ὙἼ1} ὅτο 
Ὀεσδυβθ 6 {ΠΘΥΘΌΥ αἶτοβ ἐμ 6 ἐμοῦ δ πιοτὸ ἷμ- 
ἀοροηάθηὶ ἔοσ. 0 δσαπποί δαγοθ πὶῖ Βεηξεὶ 
ἴῃ οχρίδιπΐης καὶ ὮΥ πιο, δ 17 Ὀείοτο (μοτὸ δδὰ 
Ὀ6 6} ΟΠΙΥ͂ σοη)ωποία ποίίο ρεοςαίϊ εἰ ἐπί φυϊίατὰ, ναὶ 
ΠΟῪ δαάεπι; ἰ 9 ἸάἀΘμΟῪ '8 ΔΙτοδαν οχργοηβο ἰῃ 
86 βγοὶ βθηΐίθῃοο.--- [786 ΓΟ] οννίπρς ἀεβη! ἰοη8 
ψ}}} 86 δἀαϊιΐοπαὶ σαὶ ὁπ {18 ράββαφοθ. λἀιῃ- 
Ὀγοβθ: “Οὐ εϑὲ »εοοαίμπι ηἰδὶ ῥγαυατιοαίίο ἰψΜ 
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ἀϊυίπεε, οὐ οὐαἰορίϊη ὑποδεοαιεηίία ργιοερίοτιρη.᾽)"--- 
Αὐυρσυδιῖὶδο: “ 2} εοσαζιπι εδὲ ζαοίωπι υεὲ αϊοίωπι υοἱ 
εοπομρέξιιπε αἰσιϊα οοπίγα φἰεγηέηι ἰέσεηι.᾽"---ος Θά 
σέγμεπε ἐδί, πἰδὲ εἰ Ζοπιΐπυπι ἀαγὲ »γϑοερία, εἰ απέπιαδ 
ἐιδεγῶε 6846 υοἱμηίαί,8, ὁΐ πιαΐωπι παίμγαπι ΠΟΤ 6886, 
δε( ε28ε αὐεγδίοπεπι α Π)εὶ ργεοορί8 ""--- 6 Νόφες ἢ6- 
σαπάμηι εοἱ ἦος ἤειπι 7ωδεγε, ἑία πο ἐπ ζασίεπα 7μ8- 
ἐξίξα ε826 ἀδδέγο ρεγγεοίοδ, μὲ πωίέωτα δαδοαπιμδ οπν- 
πῖηο Ῥεοσαΐία; πᾶπὶ πέμμα »εοοαίμηι ἐγ, δὲ συϊά 
ἐγ, δὲ πον αἰυίπίδιδ γμεδεαίεν, εξ Ἰλοη, 8ὲ..""---Μ. 

ΑΑἰὰ ασαϊηεί ει. υυ. δ. θ. 
Ἧβ8ε. ὅ. Δῃᾶὰ γὸ ἵκῆονν ὑμδῖὶ ΕΓ νυδδ 

ταν ὶίϑαϊθᾶ ἱπ οτᾶοτι ᾿μαὶ ἘΠῸ τὶ τ}. 6 
ΑΥΤΑΥ ΟἿΣ Βί:.---Αρρϑδιης ἴἰο {δμ6 1. ΟὟ" 60ῃ- 
Βοϊου8η688, 88 δὶ οἷ. 11. 12-}14, 20, 27, ἰῃ9 ΑΡροβί]θ 
ΠΟΙ͂ Σοΐοσβ ἴο ὑπὸ [ογὰ δὰ δϑγπιβ οὗ Ηἰτὰ ἔο 
ταΐηρθ: Ζἔγεί: (86 ΡύγΓΡΟΒΘ οὗ Ηἰδ ππϑδϊοβίδιϊοη 
18 116 τοἀοϑιηρίζοη ἔγομπι δίῃ. "κεῖνος ἀθῃοίθβ 
ΟὨγίβι, δ8 ἷπ συ. 8. 1 18 Ψ ΒΟΙΥ ὑπίθηδθ]θ ἰοὸ 
Ἐπαογβίδη ἤθγο ὑπ 6 05ρ6] (βοοίπυβ, ΕΡΊΒΟΟρ 15, 
τοι 8), δοποογηίπρ τ ]ιῖολ 1 ΒΌΓΟΙΥ οδηποί ὈΘ 
βαὶά ἱμδὶ 1ἰὺ τὰς ἁμαρτίας αἱρει, οΥ ὑπαῖ (18. ἐ8 108 
Θηὰ δπὰ αἵῃ).---Ἐφανερώϑη ὑπ6 σοηίοχὺὶ ΤΣΘαυΣΓΘΒ 
Ὧ8 ἴο ΔΡΡΙΥ ἰο ΟἈνὶδι δ τηϑαϊϊοβίαιίοα ἴῃ ἐδ0 
ἤθ8}. Οἵ. 1, 2. Ιὑ ροϊηίϑ ἰο ΟἸ γβυ᾿ Β ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ͂ 
μιά άθῃ οχὶβίθηοθ ἰὼ ἤθᾶνθὰ (Η 1860). Τὸ μυγ- 
Ῥοϑο οἵ ἐμΐβ τηδηϊοϑίϑίίοα 18, ἵνα τὰς ἁμαρτίας 
ἡμῶν ἄρῃ. Τμὸ γοδάϊωρ ἡωῶν 18 νγγὺ8}} δυιμοηί- 
οδιϑα δπὰ ἱπίθηβὶ θα [6 ΔρΡρθδὶ ἰ0 ῬΟΥΒΟΏΔῚ δχ- 
Ῥουΐδησο, τὶϊποὺΐ τοδί σι σίπς {86 ΤΟΥ ΊΎΘΠ6Β8 οὗ 
δ'5 ἰο ἴ8096 ΟὨΪΥ͂ ὙΠῸ “ΒΟῸΣ (6 ὈθηοῆοὶΔ] 
Ῥύυγροβο οὗ ἰδ ἱποδγῃδίΐου οὗ ὑδ6 ϑοῃ οὗ αοά ἴο 
ὍΘθ σαγτὶθά ουξ οα ὑμοῖὶ ἴῃ ζαὶν 8 (Ὁ ἀβιοσγα θο κι), 

.δηά ἰο βοΐ Ὁδοῖς {6 ὑμίυοσθα ν οὗ 86 Ὀϊγὶῃ 9 
ῬΌΓΡΟΞΘ οἵ βαϊνδίϊοῃ (68. ἱϊ, 2.); νὸ ψου]ὰ γδαίμοσ 
ΒΑΥ͂ μα Ῥασϑδοϊοίΐο οἱοπιοηί, ψἱιΐοῖ δἵΙ͂Ο 811 ἷκ 
πὸ χυδίη φροϊῃῦ βογὸ (Υ. 8), σολθδ οὐδ ΤΏΟΓΘ 
ΒΙΥΤΟΏΣΙΥ ; (.0 οἷδατε, αἱ Ἰοδϑὲ, ἀο68 ποὶ δοῃίδϊῃ 
Βα δποϊοπὶ χγουπαά ἔον ηάϊηρ ΒΕΓ 8 βρθοὶϊδο ἱπαϊ- 
οδιίΐοι οἵ 16 ἀοοίγϊ δ]. ΝῸΣ ἰβ8 ὑπ γθ ΔΗΥ͂ Π6- 
ΘΟΒΘΙ [ον οχιθηάΐηρ ἡμῶν ἰο 411 τῆ (ϑ' που). 
“μὴ ΡΊυγαὶ, τὰς ἁμαρτίας, αθογὰβ 8 ΔΓ ΙΠΟΥΘ 
Ἰυοϊᾷ δηἀ ἔογοὶ 16 νον ἰμδπ ἰἦ τὸ δα ἤογθ, ἃ8 
ἧπ Υ. 4, τὴν ἁμαρτίαν; 7ολιηὴ ἄἀοο8 ποὲ ἰδ κθ δίῃ ἴῃ 

"118 ΖΘΏΘΣΔΙ] οδδγδοίοσ, θὰ. 6 δάγουίϑ ἰὸ 8}} (116 
ἴοσιαδ οὗ ἰϊ.᾽ (ἀβίοτα 66). [Ιὑ 18 σψτοης ἰο 6χ- 
Ῥίδῖη ἰὺ ὈΥ ρεοσοαίὶ τεαίωτι, ἀοπιϊπίωπι, ραπαηι (“. 
δσθ πὰ οἰβογβ); Ὀσὺ ἰὑ βἰρηῃὶῆθδβ: ἰδ 6 51η8 
(ποθ ϊγοθ. 716 αἱρειν σοηηῃοοίοα ᾿ΟΥΘ 88 αἱ 
πο. ;. 29, Ἴἢ ἁμαρτία βἰσηῖδε5 ἴῃ ΦΟΒ᾽ Β ψχιῖ- 
ηρβ (πο. χὶ. 48; χν. 2; χΥ]]. 16 ; χὶχ. 81], 88) 
αὐ εΥθϑ, ἰ0 ΘΑΥΤΥ͂ ΔΎΥΔΥ, ἰο ἰΔκΘ ἄτναγ. Τπο ἀμνός, 
ὅηο. 1. 29, ἰμὸ ἰᾶρ8 οὗ (μ6 βδουὶδβοὶδὶ Ἰδπὶὃὺ, ἰτὰ- 
ῬΙΪ68 τῇδ 18 Ἔχ ργοϑβοα δ 1 Ῥοὶ, 1ϊ. 24, ψῖι} γὸ- 
ἔοτϑπορ ἰο 18. 1111}, 4 βαᾳ., Ὁ {π69 γο γὉ ἀνάφερειν: 
ἰο ἰδ. ἀροῖ οποβοὶῖ ὉΥ ψΑΥ οὗὨ διοῃοιμϑηΐ, βυὺ- 
διϊταϊΐοη, ἀοαί δηὰ τοσοποὶ] αι οη, υν]11}}]6 αἴρειν 
ἱπάϊοσαιθὶ 4 ἰακίηρ ΑἸΥΔΥ ὈΥ βαποιὶ βοδιΐου ; 7:0. 
;. 29 τὸ δύο ἃ Ὀϊοπάϊης οὗ Ὀοΐλ Ἰηοδηΐϊηρϑ, Ὑ81]6 
Ῥοίονῦ δανουίβ ἴο οὔθ, (6 ἅγϑί, δαπὰ ΨΦομη ἴο {6 
οἶον, {16 βοσοημα ψοΥὶς οὐ ΟἸ γὶϑί, (9 ΦΌΣΙΠΘΥ ἰο 
ΗΙ8 δἰοποιηθηί, ἰδ6 Ἰαϊϊον ἰο Ηἰ8 ψουῦῖὶκς οὗ τϑ- 
ἀοαιρίΐοη. Φολη, 0 ἀἰβουβθοβ ὑπ Του οΣ δὶ 
οἷ, 1], 2, ἀν 6}15 βοῦο Ὁροὴ ἰδθ Ἰδαίου, δὰ ΒΘΠ66 
ἀδηΐοβ ΠΟΙΓΒΟΡ; ὨΟΓ 4068 0 Βοραγδαίθ (6 ὁ06 
ἔἴγοτα {86 Οοῦ, 88 ἢ (ὴ9 ἄγϑι ψόσο πιϊῃοιυΐὶ {1115 
ΘοὨβοαῦθηοο, δηἀ ἔπ Ἰαϊίον τὶς οαὺ [δὶ ολυ86 
(οι. ἱ, 7; Ἅν. 9, 11; γ. 60). Βα {πὸ οοπίοχὶ νι} 
15. ΘΒ 168] ἱπιροτγῦ, ἐμαὶ 8 πιυϑί Ὀ6 δυοίἀθὰ δηὰ 
Βιιυπηρα, δα ρζοβῖ8 [6 Σοΐδγθησθ ἴο ἰδιο ζλοὺ ἐμαὶ 

ΟἸσὶβϑὺ ὀδμὴ ἴον {19 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ σοιρουΐϊης βἷῃ, οὗ 
ἰδ κίης ἰὑ ΔΙΓΑΥ ἔσοπι 08: Ὑδδὶ ΟὨγ βίδα τγου]ὰ 
(6 ΟΡΡΟΒΘ οὐ ἔσυβίσχαϊο (16 ἀδδβίρη οὗἨ ΟἸτίβε! 
Ηδποο Οϑουμθηΐὰβ ΘΟΥΓΘΟΟΥ͂ ΟΌΒογυθδ ὑμαὺ ΟΠ γἸϑί 
σδ1ὴ0 ἐπ᾽ ἀναιρέσει τῆς ἁμαρτίας (80 8180 ΓΒ 0 Γ, 
Οαϊνίη, Νοδπάον, ΕὐὈγαγχὰ, Ὁ ϑιογάϊοοῖκ, ἨυΐδΒοσ, 
δηᾷ 4].)---Βο θ᾽ 8 ΤΟΥ, ““ Το ϊξ ρεοοαία εἰ ἀϊ- 
πεϊζἰοπᾶο, ψυδὲ Γασία δωπί, εἰ αἀμυαπάο, πὲ βαπέ, δέ 
»ετγαάμοεπάο αὐ υἱίαπι, δὲ Κετὶ οπιπῖπο ποπ Ῥοδδμηὶ,᾽" 
ἱβ Ῥοσίδοι Υ ἔγιθ, Ὀυῦ σομϑ᾽ ἀΘΓΔΌΪΥ ἰσαηβοθηᾶβ 
(86 Τηραβγο οἵ δὶ 18 οοηἰαϊηοθα ἴῃ ὑ8 18 ΡΆϑ8δθ. 
ΤὴΘ Βδιὴθ ΒΡρΡΐ68 ἴο ἰμο80 ἯΒΟ δοα ὉΠ 6 ΒΘΓΘ Βαία 
ὕνγο ΓΘίθσθμοΟΘβ, 6. ᾧ. ϑρομον, Βρηγροὶ (ὀχρδὶῃϑ 
ἱπάοοα “ ἰοἰεγεί,᾽" Ὀυὺ γοΌ ΓΒ ἰο ἷὶϑ αχροβιϊίοη οὗ 
ὅηο. 1. 29: ““»γίριμπι α πιωπάο ἴηι 86 τεσερίί, ἀεὶπας 
α 8ὲ ἴρδο ἀευοϊυϊί ρεοοαίϊ ϑατοίπαπι᾽᾽)), οι (ἴπ ἷ8 
18ὺ 64.), ἥαπάδν, Β6880Υ.---ὔοκο (1ὰ {116 Ἰαίο 
οἀϊάοῃ), ἀ9 οϊΐο δι ἃ οὐ μ .8 ἰδ κθ αἱρεινεξοδνγγΥ; 
ἴα186] 

ϑεοοπαϊν : Ἠθδ ͵8 βῖ 1688. 
ΑΔμπᾶ κἰπ ἰδ ηοῖ ἐμ ἘΓίχΩ.--- Καὶ οοὔταϊπαίοβ 

{818 οἴδιβο ἸΓᾺ [ἢ ΤΟΥΤΔΘΤ. ΟδΟουϊΘὨἾ.8 ΘΓΓΒ ἴῃ 
Νῖ8 καὶ ἀντὶ τοῦ διότε 88 Μ611 88 ἴῃ [8.6 ρΡΑΙΑΡΙΓΆΒΘ: 
καϑ' ὅτι ἀμέτοχος ἦν ἁμαρτίας. 8.0 8180 Αὐρυ8- 
ἰἶπο: 415 φίο ΠΟΉ 6βὲ Ῥεοσσαίμπι, ἵρδε υεπὶξ αἰ [ε778 
»εεοαίωπι; παῆὶ δὲ δ8δ6ί δἰ ἐπ {ϊΐο ρΡεσοαίωηι, αἰ !γ η- 
ἄμπι 6886ὲ εἰ, ποπ ἴδε αὐῤεγτεί," δια ἃ [αρὶάο: 
“474ε0 Ολτίίι ροίεπς γμϊξ ἰοἰδτερεοοαίμπι, φμῖα σατα- 
δαί οπιπὶ ρεοοραίο, ἕπιο ρο(εδίαίε ρεοροσαπαϊὶ.᾽" ὅ0 αἷ80 
ϑαπάον, Ναδηοῦ δπἀ Δ]. Ἔστι 6180 τηυρδὲ Ὀ6 τϑ- 
ἰδἰηθὰ δηᾷά ἰβ. ποί ἰο Ὀ6 ἰδῖκοι ἰῃ ἰδ Βθη80 οὗ ἦν 
Οοουμοῃΐυβ, ατοίϊι: ““Ῥεοσοαΐμπι ἐπι 60 ΟΠ Οταὶ, 
πόηιρο, οἰπη, υἱίαπι πιοτίαζεπι ἀροτοὶ,᾽᾽ ἀπὰ 4].}; {116 
ΤΟίοσθμσΘ ΒΟΥ, ἃ8 ἴῃ νυ. 8, ἰΒ ““ἷἋ΄ο 116 πδίυγο οὗ 
Ογῖϑὶ ἐπ ἰϊδ οἰθγῆδὶ οοπϑίβιοἦσο" [ἘΠ] 16Σ]. 
Ηδθῃοθ γ͵ὸ ΤΗΔῪ ποὶ ΒΑΥ͂ ὙΠῈ ἩΏΘΙ (Ρ. 288) ἰἱμδὶ 
“{1Π|6 Β Π]6581}.685 ΟΥ̓ ΟΡ ἶϑι 18 οοπϑίἀογθα 85 811}} 
Ῥχοϑϑηῦ ἐπ ζαϊϊλ. Ἔν αὑτῷ, (6 τοΐογθμοθ οὗ 
γ᾿ ΕΘ ἢ88 ΔΙΎΑΥΒ ἰο Ὀ6 ἀοίοττηϊ θα ὉὈΥ {86 σοῃ- 
ἰοχὶ, ἀομοῖοβ ΟἸσὲβὲ απ ἀογϑίοοά ἴῃ ἐκεῖνος, 10 ἀθ- 
ποίοβ ΟΠ γἰδὲ ΗΣιλβο ΙΓ 88 (0 ΗΒ Ῥοσϑοὰ ἀπά τοί 
(88. Οδ]ΟΥ βιιρ}00568) ἐοίμηι εογρμδ, 89 ΟΠ ΓΟ, ΟΥ 
8ἃ8 ἰἴ νὸ οὐριιί ἰο οχρ]αἰη ἐν αὑτῷ ὈΥ ἐν κοινωνίᾳ 
μετ᾽ αὑτοῦ. Τὺ ἰμ6 οδ8ο ““δηά δ'η 18. ποὲ ἱπ 
Ηἰπι᾽" οοὐτάϊηπδιοα τὺῖν ἐμαὶ ργθοοάϊης ἰἰ, 18. (86 
Τουπάαιίοη οὗἩ {86 Βεαμεὶ, βίῃσο (Π6 ϑ31η]688, ῬασΘ 
διὰ Εἰσῃίοουβ Οπμθ 18 Βο]ὰ ἊΡ ποὺ 88 δ ΘΧΔΙΏΡΙΘ 
ΟΡ Ῥδίϊθγῃ, θυΐϊ 85 ὑπ υἱΐδὶ βοόῦγοσ δῃὰ θ]οπηθπὶ 
οὗ εἴθ ἴῃ νΐσῃ ἴμ6 Ομ τ ϑίϊδπ ταυβὲ δὲ δῃα αὐίάώε. 

Τῆς ἱπιπιοάϊαίς σοπ δορί θη0θ. 
εκ. θ. Ἐνοσν οἱϑ ἰΒδῖ δοϊᾶοτἢ ἐπ ἘΠῚ. 

Βπθομ ποῖ.---Β. 8}} πιθδὴβ χοίαϊῃ {16 [Ὁ] 
ἴοτοσ οὗ μένειν ἐν αὑτῷ ἴο 6 δπὰ ἀϊ46 ἴῃ Ηΐπ, ἰο 
ἀονῖγνο μουν ιβπιουὺ ἔγοιῃ Ηΐπ δὰ Ηἶβ ᾿ἰΐθ (6Ἀ. 
Ϊ, ὃ. 6; 11, δ. 6 ; 28 84. : 27 84.), δὰ ἀο ποὶ ὁχ- 
σἰϑηχο ἰὐὺ [ἴῸΓ ογεάεγε ἐπ Ολτιβίωπι, οΥ ΘΑ ΚΘα ἴξ 
ἱπίο Οἠγιδίὶ αϊδοὶρωιτη ἐ5δδὲ (ϑοταϊοὺ πὰ 84].}; ποὺ 
18 ἁμαρτάνειν ἴἰο Ὀ6 ἰΔκοῃ 88 --- }εγδίδίογ ἴπ ρεσοαίο 
(υϊμ6γ), δίπεγε τεσπατγο ρεσσαίμπι (Ἠ απ Ἶ 8), 86 εἶε- 
ταίμηι͵ 6526 (ΟΔ06]1.5), ρεσεαία πιογίαἰα σοπιπιῖζ- 
ἰεγα (Βοπιϑα Οδ.}}011085), δπὰ ἰο Ὀδ (8 Θηίοτοσά. 
780 Αροβιὶθ βοὶβ ἔοσί ἃ “"δοϊαΐϊπρ ἴὼ Ομ τὲ ἀπ 
Βἰ πηΐης 88 ἰγγοοοη οὶ 8 Ὁ]6 Ορροβίίθϑ; Ὀαὺ ἢθ ἀο68. 
ποῖ Ἰηθ8ῃ ἰο Β8Υ ἐμαί δο]:ονίης Οἰνἰ βέϊδ 8 ΘΒ ΕΙΓΟΙΥ͂ 
66889 ἰ0 Βὶη ΟΥ̓ (ῃδί ἔποβθ, ΠΟ 81ΤΘ γοὶ βἰ πη ϊῃρ, 
8Γ6 ποὶ γοὶ ἴῃ Ομ τὺ (οι. ἱ. 8-10; 11.1, ὁ 2 1}, 8) 
(ΗΠ εν). ““2Ζοδπ 18 "θγὸ ἀθαϊΐηρ ν τ} τθα}}1165 
διηὰ δοουΐ ἰοὸ σίνα 8 8:6 δ! ᾿ν ΒΟΓΘΌΥ γὸ ΤΑΥ͂ 
Κηὸν ψΒΘίΠμοΣ τ ἰοτο ἐδ Ἰμοσχὰ ΟΣ ποί, ὙΒΘΙΒΟΡ 
ὍΘ 8.6 ἰδ6 σμϊ!άγοι οὗ αοἀ οἵ οὗ ἰμ:8 ψ]οκοα. 
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6 (βαηογ). Ἡδθποο ἰὲ ἰθ γαΐμοῦ Βοσδυουβ 
ἴο τοίου βοσὸ τ ἀθ ἤοἰίΘ δηὰ δ πἰοταΐϊθοῖκ ἰὸ 
16 ΑΡοϑι]ς᾽ 5 ἑάδαΐ ταοὰθ οὗ Υοργοδοηϊδίίοη, δηὰ ἃ 
ΤΩΡ οηδίοη οὔμο ἴβοὶ δα (86 Ομ γὶβιίδη, 
βου ἢ 86 δίῃ, ἰ8 γοὶ ἴγοο ἴγοιι βίῃ, 88 δοίυ}}γ 
Ῥατίθα ΘΟΡΔΩΥ πἰτὰ 1ἰ, δὰ ἐὺ ἐβ δΐ8 ῬΓΟΡΘΟΡΙ͂Υ 
Ομγιδιδη πὰ ᾿πτηοβὲ Ὀοίης ἰη ἀοοξ δα ορροβιιΐοη 
ἴο ἱἰϊ, 8ο (μι ποῖ δἰη, θαι ΒΪ5 Ορροδιύ οι ἴὸ ἐξ (88 
Βοιηοί ἰπρ 8] 16 ἰο μὶβ Ὀοΐη κα), ἀσίθστηΐμοθ 186 
σοῃάποί οὗὨ δἰβ ᾿ἰΐα, ὀχδοῖγ δ 8ι, δὰ] ρυΐϑ ἰἰ 
(οι. υἱὶ. 17): ““γυνὲ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι 
αὑτὸ, ἀλλ᾽ ἡ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία." Απὐχυδίάηο: 
“4 ΚΕ οὲ ἰηβγτίίαίε ἰαδίίων, ρεξοαίο ἰαριδη ποη οοηβεη- 
εἰ, φωῖα »οίέιδ φεπιεηο ἰμοίαίων.᾽" --ος 7 φμαπίωπι ἐπ 
ἵρεο πιαπεί, ἐπ ἰαπίμιπι ποη Ῥεοοραί.᾽" οβδβοσ ὄἽχοοὶ- 
ΘὨΣΥ δ8 8: “ΧΑ Ομ γίβιΐδη ἀοέδ ποὺ δίῃ, Ὀυὶ φως 

ἥτε ιι." 
ΕΙΥΘΟΣΥ͂ ΟἿΘ ἴδπ8ῖ δἰ ηϑῖῃ ΒΒ τοὶ 6660 

ΕΠτα, ὩΘῚΌΘΣ ᾿ονσ ἘξίΏ.---- ΑΒ υδὺ8] Ζοδα 
ΓΒ ἰμ6 ἱμβουγσὶ δὰ ἀδυθῖορθ ἰὑ ὉΥ͂ δι δῃίϊ- 
1μο81.. Τμδ σοῦ ἁμαρτάνειν Ὧ458 {ι|9- Β6Ώ10 ΒΘΏ 56 
85 ἴῃ {Π0 ργοοδάϊΐηρς οἴδυδο; δοίι8] δ ῃπίηρ ἴῃ 
πο, ΟΣ ΜΟΥ, ΟΥ̓ Ϊπ (86 πουζαί οὗ 189 Βοασί. ΟΥ̓ 
δυιοῖ δπ 016 ἢδ ΒΑΥ85 Αυἰΐθ ΖΘΠΟΡΔΙΪΥ οὐχ ἑώρακεν 
αὑτὸν οὐδὲ αὑτὸν. ΕἸγαὶ οἵὁὨ 411 γ παν ἴο 
ἴδιο οὐδὲ αἀϊε)μποι νεῖν (ΠΟΥ, Ῥ. δ09 54ᾳ4ᾳ.}); δυὰ 
ΔἸ Βουχκὰ 1818 ἀο68 ποὶ ἀθοϊάθ ἐδ αὐοαιοη ἩΔΟΩ 
οὗ ἰ89 ὑγχζῸΔνῪ γογὉ5 ὁρᾷν δηὰ γεμώσκειν 18 168 ΒΙΓΟΏΖΟΓΡ 
δηα τόσο ἱπροτγίδηϊ, γεὶ 1 ἀοο5β ἱπάϊοδία ὑπαὶ 
ΠΟΥ δῖὸ αἰδετγοπὶ ἔγοπι δδοὸρβ οὐμβοῦ. ΤῺ ῬἮῺΓῸ- 
ὨΟΌΣ αὑτὸν Γοαυ ΓΟ 8 185 ἰ0 ἐδίηκ ἰδ ὈοΐΠ γογ 8 οὗἉ 
(86 ῬοΥβοη οὗ ΟἸγίδί. Ἡδποθ 86 δθῃίθῃοο: 
ἁμαρτία ἐν αὑτῷ οὐκ ἔστιν ἰδ ποὶ [6 ΟὈ] οὶ οὗ ὁρῇν, 
ΟΡ ἰδ (80 Βοῃΐθῃοθ: ἐφανερώϑη ἵνα τὰς ἁμαρτίας 
ἄρῃ ἰδο οὐ]οοὶ οὗ γινώσκειν, ἴα ογὰδτ ἴο ἰπάΐοαίθ [89 
Ῥύγροβο οὗ 86 ψ|ι019 τοαϑιηρίνο τγοῦὶς οὗἩ ΟἸ τὶδί 
{61} δνρύϑνδα Ὁρᾷν, ἴο δέ, Ῥἢ γΒΙ 4}}} (6}. 
.1, 8; ἵν. 20; 4:ο. ἱ. 18; τὶ. 86, 46; γἱϊϊ. δ7, 

ἶχ. 87; χγ. 24), πρὶ γί 4}}ν (8 πο. 11; 558ο. 1. 
11, 82; νἱ. 46; νἱϊῖ. 88; χὶν. 7, 9), δπὰ ἱδαὲ ἀἱ- 
ΣΘΟΙῪ δηὰ ἱπιπιοάϊδίο!ν 1 υϑοὰ οὗ Ομ τὶϑί ἴῃ 608- 
γϑῦ, ΟΥ ἱπά γϑο.}]γ δηὰ τηϑαϊαίοὶν ἱΐ Δρρ ἰοὰ ἰο Ὀ6- 
Ἰίθνοσβ ἰπ δομδοαῦσοησδο οὗ ἱμοὶν 1ΠΠυπϊ δίΐοῃ,.--- 
ἀομοῖθα ΘΟὨΒΟαΌΘΗΓΥ ἰα (δα Ῥαβδαᾶρθ ““δϑοίῃρ 
ΟἸσίϑι,᾽ ““ βοὴ ͵ὸ ὈΘΟΟΠΙΘ ΔΌΒΟ] 6} σοηδοΐουβ 
οὗ ἐπ σἴογγ οὗ Ομ γῖδϑί βο ὑπαὶ οὺρ δβρί τὶ 8] Θγ9 
ΒοΒοϊά8 Ηἰΐπὶ 88 Ηο ἷἰβ ἴῃ [6 ἰοἰϊα)] ἐγ οὗ Ηἰ8 Επ- 
ΒΘΠ6Θ᾽ἢ Ἡραρτρη γινώσκειν ΤηΘΔῺΒ [ἰ0 ΚΙΟΙ͂ 88 
89 τϑβυὶὶ οὗ βοδυολης οοπίοιηρΙαἰΐοη οὗ Ξ ΗΪ8 
ψοτσὰ, Ηἰβ ἰδ, (6 1ιἰδίοΥΎ οὗ Ηἰ8 κἰπρσάομι, ΟΥ̓ οὗ 
ΟὨ Θ᾽ Β ΟὟ Ἔχρογίθησα ἴῃ {πῸ 19 δγουπὰ 8, ΟΥ 
τ ΐπ ΟἸΓβοῖγ δ, δηὰ ἱπαάϊοαίθβ ᾿θγθ “{π6 τἱρηί 
ππἀογβίδπάϊης οὗ Ηἰπι,᾽ Ὀτουρμὺ δθουϊ ὉΥ δαϊὰ 
δι χα ἢ Α} }{γ, “580 {πὲ γὸ ἤδγθ Ὀδοοτλθ ΓῸ]]Υ͂ 
οοηϑοίΐοιιβ οί οὔ Ηἶβ Ναίυσο διὰ οὗ Ηΐδ8 γοϊδίϊου 
ἴο τπ8᾽ (Ηπμ6γ). Τΐδ ἰπιἰτπδίθβ δ γον ἱμαί 
ἦπ 86 6886 οὗ 1816 ΤΌΥΙΩΘΓ, ΥἱΖ. Βρ᾽ γ ϊ.81 ἰπἰυϊ οι 
δῃα οοπίοηιρίαϊΐοη, {86 οἴδοϊοηΐ ΑΘ ΠΟΥ ὈοΙοτ 5 
ΤΏΟΥΘ ἰο {86 οὈ͵ οὐ το ΓΟΡΤΘΒΘΐΒ 1.86] Ὀοΐοτο 
ἐμ6 ογα οὗ {1:6 βρὶγὶΐ, δηὰ ἐδμδὺ ἱῃ (Π6 6886 οὗ {Π6 
Ἰαίίον, ΥἱΖ. πον]θάρο δοαυῖτοά ὮΥ σοβοοίίου ἱη {Π6 
ὙΔΥ ΟΥ̓ ΣΟ βοηϊ ὩΣ δηα ᾿πααΐγυ, {0 οἴ οἰ θη ΔΣΘΏΟΥ 
ὈΘΙΟΏ ΖΒ τποτο ἰο (86 Βα ᾽θοί, τ ἰ οἷν τη  Κ68 1ὺ {86 
οὈ)οοὺ οἵ σομπἰθπιρΙαἰΐοη (βαπάον, ΠυΠ6»). Ηθποο 
ἦι 9{011ον8 (80 ἑώρακεν 8 πού βοπιοί μἷηρ 1685, διὰ 
οὐδὲ---“ ταῦ οὶ 1688 (βαπάοσ, 1ἴϊοϊκο 18ι δὰ. 4].), 
ΒΟΥ Βοιιοί πῃ ποτ ἰμδῃ ἔγνωκεν δηα οὐδὲ----““δηὰ 
πού ουδπ᾽" (βοοϊπυδβ, Νϑόπαον δηὰ 8].}):; {Π6γὸ ἰβ 
ΠΟ τοίδγθηοο Ὑδδίουο ἰο ἃ αἰ ἔογοηοθ πὶ ἀσρταθ. 

βοιροι ἷπρ ἰπ ΘΟΙΙΩοΒ, ἯΘ ὀδηῃοὶ, ὈΘΟΔΏΣΟ οἵ 
18 Ἰδίψοσ οἰσχουχηδβίδηοο, ογθυϊοοὶς ΟΣ υπάοει- 
γδὶθ 89 ΟΥΤΩΣ [{π6 αἰ ΓΘ ΠΟ6) δσιὰ δ νὰ 
Ῥαειογαϊθοῖς ἐμαὶ ἰο τὸ ποίδομιδ δὸ δδϑϑβδῃγ 
θαυδὶ διὰ ἐμπδὺ ἔγνωκεν 158 δἰ ΤΡ δα ἀδὰ ἴῃ οσζάας 
ἰο ἰπάϊασδίθ {16 πρὶ γἰίμ8] ἱτωροσίὶ οὗὨ ἑώρακεν. Οἵ 
σοῦγδο ἰξ ἰ8 ἱπιροββὶ}]9 ἰο ἰμίθσρτεί {νἱι [,ἄοκο) 
ὁρᾷν οὗ οαἰγατὰ Κποπϊοαχο ἰῃ βρὶθ οὔ τ ὰοῖ οδ0 
ΤΩΒΥ͂ 8ῖη, δπὰ γινώσκειν οὗἨ Τ68], Ββρὶ γἰζυδὶ Κηοπ- 
ἰεᾶχρο. Τιιΐα σοππροίΐοι 6 δηδίοζους ἰο ἐμαὶ οἵ 
πιστεύειν δπὰ γινώσκειν (ςἷι. ἰν. 16; Ζ5ο. γἱ. 69), 
80 (μι ὁρᾷν ἀπὰ πιστεύειν ταὐρὺ Ὀ6 οοτοὈϊΒοὰ γοὶ 
80 8ἃ8 (0 ΚΘ6Ρ υὕΡ {.6 ἀἰ ΌΥΘΒΟΘ οὗ ᾷ 
ἔγοξη γινώσκειν. Ἴμο ἔογοο οὗ ἐμοδθ ποίΐοηϑ ἰδ 
ΨΟΣΥ͂ 8[|8}}0ὸν ἱπ ἰ86 ἐχρίδηδίΐοη οὐ Οτοίϊη: 
““έφιυο ὧδ Ολγίδίο εἰς εορίίαξ, τε οροτέεί, περμο [8είο 
οφίεπαξί, Φ6 δεῖτε, φμοηίςξ δἱέ λαδεπάα Ολγίεε! νοίων- 
ία4."-- Λῖ0 Ῥογίθοίθ, ἑώρακεν, ἔγνωκεν ΔΙςῈ ἰο δὲ 
Ῥτγοβοσνθά; {890 ροΐπὺ ἰο ἐδ ρμαδὲὶ μϑὴ (9 δ6- 
κἰππίπρς οὗ βοοὶῃρ δηὰ ππονίηρ ἰ00}Κ Ρ]Δ66, γοί 80 
ἰδαύ ἐμδὲ νυ ίοι δδὰ 1.8 θοχίππὶπσ ἴῃ {86 μδδὲ κ1}} 
δοὶδ διὰ οομίΐηυδα ἰῃ ἐπα ῥτεθοαί, τβῖοὶι ἰδ 
οἶδ! ποίἱοοὰ ὈΥ͂ ΕΤδδιαι (οοσηέίωηι λαδεί), 1,ὕοκο, 
Βνύοκηορ, Ὀ διϑργαάϊθοὶϊς δὰ υϊμοσ. [ἐ ἰδ τ μοὶ 
Ἀπ γδυτθηίοα ἰο ἰδ κὸ ἰμ6 Ῥογίδοϊ ἱπ (16 δθῆϑο οἵ 
86 Ῥγοβοηΐ (θ᾽ άγτηῦυδβ: “πολ υὐάφέ ἔξω." Δα- 
ζυδίϊπο: “πον ογεάβ.᾽ Βεάο, ἀτγοίδυβ, δίῃ, 
Ἅ0 Θοῃδίσυθδ ἰμ6 Ῥοσίδοί 88 ἃ Ηθδσδίβηι ἴος (88 
Ῥγοϑϑηὶϊ). ΦόοΒηΒ 1άθα ἱμβογοίοτο ἱβ (μΐ8: Ετειγ 
009 ἰδαὺ δἰπηθί, δὰ ἐμδὶ τ 81} 86 18 δἱπηΐωνζ, ἰδ 
059 ἴῃ ὙὨοΙη δοοίηρ δηὰ Κπονίς ΟΝ τὶδί ἰδ ὁ ἔδοὶ 
οὔ (86 ραϑδί, Ὀπὶ πιϊπουὶ οομυἐδυΐϊηρ ἰο δοί δηὰ ἰὸ 
Ἰωδαὲ (9 ἰμὸ Ῥγοδθοηί. Βθῃοθ Βϑῃρθὶ 8878 μοὶ 
διηΐδδ: “Ἅ 7 δο ρμεοοαζὲ πιοτιεπίο ἰαϊδο 3, αὐ εἰ ἐμαι 
πιο οἱδενγεξ πιοάο.""---Ἰπϑίχυοίίνο 15 (86 χοίογεοδ 
(ο οἢ. ἰΐ. 19 (5. Ιδηκο, βδηοῦ) δηὰ ἐδὸ Ἴοι- 
Ῥδυίϑοιυῃ: νῖ Μδί. υἱἱ, 28 : οὐδ ἔγνων ὑμᾶς 
(ἰ. 6. 88 χυΐϊπο). ΤῊ ΣΘίογθ 6 18, 88 (86 Διο ηδ 
γα ΒΟΥ οὔβοσνθ, ἰο ἂπ οϑοαχ φεϊομέία (Ὀγαϊπιυ8), 
ΔῺ αΠεοίίυα εἰ αἰοείέυα (Ἐδιϊα5), ΔΙ μοῦσἢ τὰ 
Κοοβ 85 τηπσὰ Ὀογοπα ἰδὸ τηῶγκ Ἡῖϊῃ εἷ5 μά 
“ονπιαία οατίίαἰε, 85 ἘΌτΑΤα ὙἱΓΒῈ δ18 ἰονέμφ ἱκῆον- 
Ἰοάκο, οὐ 8. α. "δῆ πὶ ἢ18 γεινώσκεινεεεσινατα. 
[[χπδὐΐὰ6, (80 αἱβοῖρὶο οὗ Φο), Βδγβ: ““ΝῸ ο890 
ἍἼΟ Ῥτοίοδβοι χα}, δέππείῆ : δὰ Ὡ0 086 Μ8Ὸ 
Βδἢ ἰρνα, λαίείλ. ΤΏΘΥ, 0 Ῥγοίρϑα (Π Θτυβοῖτοδ 
ΟἈτιδίίαης, τὶ] 6 τπδη βίο ὮΥ ἩδΒδὶ {86} 60." 
([κπδίϊυ8, αὐ Ἐρλ.; αἷδο Φογοῖμθ ἐπ υουίη. 1. 1, 
δηὰ οοπίγα εϊαφσίαποε 1. 8).---Μ.] 

7Τὴλε ἵδειιε. ου. Ἶ, 8, 9. 
ΕΒ. 7. 1ΣεῖτῈ16 ΟΕ] ἄσθ, 1θὅ ΠΟ ΟἿΘ δϑᾶοθ 

γου.--ΤῊῖθ ἱπργοδδῖίνο δά άγοδβ, (υποιιδηροὰ 
ΠΟΙῸΣ ψγὸ Τοδα παιδία ΟΥ τεκνία) ἰπίτοάιο685 δὲ 
δἀτηοηϊίΐοη ἴῃ γοδβροοὶ οὗ ἐδ ΟἸ6δ ΣΙ γ-Ρεγοοϊτοῦ δοὰ 
γυΐϊη-γαυρσς ἀδΏρΟΥ, ὉΠ|6858 (ΠΟΥ ἃ018}}] ἰδ δπ)- 
Βοῖν68 οὗ 89 αἷὰ ργονϊά δὰ ἴῃ ἐμοῖς φἱογίουβ [ογά 
δηἀ βενίουγ. ΤῊΘ ΑΡροβί!α βρ6δὶκβ οὗ ἑαυτοὺς πλα- 
νῶμεν, οι. '. 8. Ηδγο, ΒΟΥΤΘΥΘΡ, δ6 δάνοσγίβ ποὶ ἴ0 
Βο -ἀδοορίϊοπ, Ὀυΐ ΓΤ ῖοσβ “ὁ ἰἢ τηϑίίογβ δβθοι πῇ 
{π6 ϑπογρίαϊης δθὰ ουϊναγαΥ ορογδίτο οχλὶ- 
Ὀ1ίλου οὔ (Π6 Ὀὲνῖπο 1116 (θ υβεθγάϊϑοκ), ἰο ἀδςορ- 
ἰἴἰοπ δηὰ βοαιιοίζομβ δοίης ἤγοτλ ψλπουΐ, ποί 
δργϊηρίηρς ἴσγοπι σο]δὶθἢ8 δηὰ οὐδηίβ, δυΐ ἔγοπι 
τη (μηδεὶς), ὙὮΟ ΓΘ ΙΏΟΤΘ ἀδηζογοῦβ Ὁ [ἈΓ 
18 χα] αἰ οὴΒ ΟΣ οὐθηίβ. Βυΐ {976 18 0 Γοδϑοη 
ΨΥ τὸ δμουὰ (μὲπὶς Β6το οὗὨ ἀἰδιϊποί ἴογπιϑ οἵ 
ΘΥΤΟΥ, ΒΆΥ 6. ζΚ. (μο86 οὗ (6 δηςξποτϊαΐδη ὐποϑί!οδ 
(Ὀ δβιοτάϊοοκ, Ηυΐμοῦ). [0π (86 οἶμογ μιδηὰ 
Εὐτασὰ απὰ Ῥογάβιυοσι ἢ β66 ΒΘσΘ δὴ ὑππ| 1518 Κ- 

ΑἸιΒουκιι ἀδδβρίϊο 41} ἐμοὶν ἀἰδθσοποο {86 ὑπο δ ] Δ0]6 γοίθγθμοο ἰο 86 ἀποβίϊοβ. Τὰ Ἰδίζοσ οὗ» 

τρροτ πεξοοκος ὡς πῶς, πῶ ῶωτοος 
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δέτυθ: "18δὲ ἰδ 680 Υ01868 ὁδηποί Ὀ6 πηἀεγβίοοα 
φἰϊουὲ γοΐδγοησο ἰο ὑμοὶν ἑθποὶβ δηὰ ῥσδσίϊο 68," 
δὰ ἰμοῃ τηθηίΐο}8 {86 70] ΟἾΤΟΓΒ οὗἩ Κ'ιπηοι Μαρυ8, 
Μ}Ὸ βαϊὰ {μδὶ ΒΟΥ σου] ρΐθαβο αοὰ πὶϊμοαυί 
τὶ καίοουκποδ5, πὰ μοὶ τ λμδίθυου τασδὶ Ὀ6 {86 
6886 πιίῃ οἰμοτβ, γο Βαᾶ ποὺ {πον βρίυἱϊα 8] 
φηδεὶ, ΒΟΥ ἰδ πιβοῖνοβ δα πο πεορά ἴο τοοτὰ τίσλί- 
ἐοιβηέι8, Ὀαὺ (μὲ (ΠΥ πουϊὰ Ὀ0 βανϑὰ ὈΥ σγασε, 
Ὑβδίουον ὑπο ῖσ ΟΣΕΒ ταὶ ΐ 6. “ 1ΣΌΘΥΟΒ ΔΖΟΥΘ 
408 τοϊϊπὶ; βϑοουμβάστῃ δηΐπι 'ρβῖυβ (31 πλ 0118) 
φραίϊαπι ΔΊ τὶ Ποτηΐῃ 68, δοὰ ποὺ βοσιηάυπι ορεγαϑ 
}ιδίαι.᾽"" Ἰνοπεϑὰβ 1. 20 οὐ. αγαδο. ἩΗΪΡΡο] γὶι8, 
Ῥλποεορῆ. Ῥ. 116, Τποοάογοί, Παεν 7αὃ. ἱ. 1, πο 
(οπιϊδο8 (Βαξ οτἱ {86 Ῥσϑβιιασιρίίοι οὗ ὑδιε ᾿Ἰηἀοίοοις- 
ΠῚ Ὶ οὗἁὨ βρϑοΐδὶ χζγϑοο τλιῖα {Βοτηβοῖνθβ, {Π0Ὺ 
{611} Ἰπίο 411 κεἰ 8 οὗἉ Ἰδβοϊ νυνὶ ο5η.988."---Ν.].-- -,Ἧ 818 
δάἀπιοπϊτϊοι 8 ἴῃ ροϊπὶ οὗἉ ἕοττα |ἴκὸ 1 Τίμ. ἱν. 12; 
Τῖι 1ἱ.. 16, ἴπ νοϊηΐς οὗ βϑηβο {1Κθ πλανᾶσθε, 
1 ον. νἱ. 9: 156-38; ΤῸΚο χχΐὶ. 8. Βαὶ ὑδδὶί ἴοσχωι 
δὲ (86 βδῖὴθ ἰΐπλθ ὀχ ΐ ὲ 18 ἃ ΠΊΟΤΘ ἸΙΥΘΙΥ Β6η86 οὗ 
ἄδηργου. 
ΠΝ 18δαῖ δοοὶδ τἱρεϊθοιβηθϑα ἰ8 τὶ ρβδιῖ- 

ΘθΟΌ5, αΥύ9 8} 85 Ἐῖϊο 15 χἱἰκ ϊζθουδ.---Οη δικαίο- 
σύνην ποιεῖν διὰ δίκαιος, Β006 ποῖδ5. οπ 6. ἰϊ. 29. 
Τμ6 Αροβίϊο ἀοϑθβ ποὺ δα. ΠΕ πᾶς ὁ ποιῶν, Ὀπὶ 
ΟὨΪ ὁ ποιῶν ; 180 Ἰάθϑα οὗἨἉ Ὡποχοθρίϊοῃ)] ὉΠΙΥΘΡ- 
ΒΔΕ ΤΏΔΚ65 τοοῖὰ ΤῸΓ ἐμ Ἰηροσίδησο οὗὨ {86 ὕδοί. 
Ἰπβίοδὰ οὗ 86 φγχεάϊοαϊο ἑώρακε αὑτὸν καὶ ἔγνωκεν 
αὑτὸν (Υ. 6), οΥ' μένει ἐν αὐτῷ (ν. δ), ον ἐξ αὐτοῦ γε- 
γέννηται (οἷν. 12, 29), (μοτο [Ο]]1Ο 8, 88 1804] τὶ 
ἰδὲ δα ἀϊέῖοη οὗὨἩ δ πον ραγιϊουϊαν, (ἢ 9 σΟμΒΘαΌΘΠΟΘ 
ἱδογϑοῦ, τἱζ.: δίκαιός ἐστιν, οἰ μοῦ τὶ ΤΟ θ 06 
ἴο ὅμοιοι αὑτῷ ἐσόμεϑα (γ. 2) οὐ ἷπ ογᾶον ἰο ἀθηοίθ 
[86 οογτοδροηάϊηρ δια ὰο ἰονατάβ (86 ἴδ. 1 
ἷδ οὐἱ ἀοηΐ ἐμ ἐμ ῥτοαϊοαίο ἰδ ποὺ δοαυἱτοὰ δέον, 
ἰδεῖ παΐομ ἷ5 δ γπηθὰ ἴῃ {86 βυβ᾽οὺ-Βοαίθμοθ 
ἈΔ5 ἰλκθῃ υΪἷδοθ; {80 Ῥγοάϊοδὶθ ἰβ ᾿ταπιδηθηὶ ἴῃ 
86 βυδ᾽οοὶ, (86 παίυστο οὗ (89 τἰκμύθουβ ΔΡΡΘΔΓΒ 
ἴγοπι δ15 ἀοίπσ τἰρριθοι τι 685, 1 δ αἰγεαάν ἐπ ἐΐ8 
ἐχίίεποε πιὰ ἀσοβ ποῖ ΟὨἿΪΥ δέοσοπιϑ 80, ἃ8 μο]ὰ ὮγΥ 
(86 Βοπιαῃ δέ μο 95 (γτϑ, Εταβον, Ἐδίϊα8, 8].), 
δά ὑἰδ6 ϑοοϊπῖαδηθ, Αττιϊηΐδηβ δηὰ Βδίϊομ δ) δἰ8 
βοοίπυα, αγοίξι, 81.) αρζδίπϑε [86 ῬυοίοβίδῃἝθ 
[αΐδον, Οαὶνὶ πα). “ἢ ἐμδὶ ἀοείλ ποί γἱμίδοιυ8- 

Π6δ8, ὈΥΌΥ͂ΘΒ ἐμ ΓΟ ΌΥ (πδὺ 86 ἐδ ποὶ τ χμίθουβ᾽" 
(ΒαῖΒου). [Οοιαρατὸ {πὸ ψονγὰϑ οὗ ρῃδίϊαβ ἴῃ 
186 δὲ ποὶθ οῃ νυ. 6. Μ.1] Τ6 δἀάϊιϊομαὶ οἰδαβο 
Τοΐογα ἰο ἐδο τἰκηύθοτδη 688 οὗ Οπ τ δί, 88. ταϑῃὶ- 
[εδιϊηρ ἰμ0 τἰ κυ θοῦβηο88 οὗ αοα δηὰ βίιδηάϊΐης 
οαί 88 ἃ Ὀτίχαΐ ρδίίοσπ, 786 Αροβὶ]θ ὁῃ66 πιο ῦθ 
1868 ἐκεῖνος, ΑἸ Βουσὰ {πο ῥῬτουίουβ αὑτὸς ἀοδὶᾳ- 
πδιοὰ ΟἩγὶςέ, 80 ὑπαὶ δ6 πιὶρῃὶ αν Ῥαΐ αὑτὸς 
ἩΪΒοαΐ αἰνίης σῖβο (0 τα ϊβυηογβίδπαϊηρ, δαὰ 
8ὰ9 αν δΌΒΟΙ αΙΟΙ τοιονοὰ ΔῊ δπα ΘΥΘΥΥ͂ 
τδηὶ ΟΥ̓ ΟἸΘΒΤΏΘ6ΒΒ, ἰμδὺ αὐτὸς ἴπ ΟἈ. 1|. 29 μεὰ 
Τοΐδγοησο ἰὸ ΟἸ δὶ. ΒΥ Ηΐπ (86 ΟΠ νἰϑδῃ βΒου!ὰ 
ΕΥ̓́ΘΡ ΤΏΘΒΌΧΟ δηὰ δαὐυδὶ Βἰτηβο ἃ, Βδυηρατίθη- 
Οτυβίυ5᾽5 οχρδιπδιϊοη ἰβ δοχεῖον ἰγγοϊουδηΐ: 
ΥἱΖ.: “ἢ (ἢδὲ ἰ8 χοοὰ, ὕο]Π]ογ8 (16 χα ρθ οὗ 
ΟἸγὶδι,᾿ οὐ “86 ΟὨΪΥ ἰδαύ μα Ὀδοὴ γἰζιίθουβ 
ἱβγοῦυ ἢ ΟὨτὶβί, ἀοοίι σἰ κα ἰθουβη688.᾽ [Πυ{Π100 
ΒΥ οὔδοτυθθ, ὑπαὶ 85 ἰβοσο 8. ΠΟ ΓΘίοσθ 66 
ΜΒΒΙΘΥΟΥ ἰο δι βοδίῖοι ἴῃ [8 Ῥαβθαζθ, ἃ 1.8- 
Ῥἰἀ6᾽ 8 δβϑδουίίου, ἐμαὶ 6 (που ρἣὺ οὗὨ ὑμ18 Ὑ6 786 
οουἰγάϊοὶᾳ ὑπὸ Ῥτοίθβιδηι θοχζαιὰ οὗ λιιδιϊ δοίη 
ὈΥ ἤἔδιι, ἰ5. δ᾽ ἐοροίμον ἔπι}]6. ΤῊ6 οχρ᾽δηδίϊοι 
ΟΥ̓ Πονίηυ 4180, ἱμαὶ “ ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην 18 
τσὶ λαδοὲ ἐπ 86 7εδίδίίαπει, ἵ. 6. οριιδ σταίϊεε, υἱάε- 
ἐεεί οἱγίμΐεπι ἰηζμδατη,᾽ 18 ταδ 168} ἴ8]80.---Μ. 1. 
εξ. 8. Εἴο ἴμαῖ οοχησα 91} δἰ, [6 οὗ 

[86 ἄον]].---Τ}}}8 15. (26 Ῥγοργαϑδῖγο δη {8 6518. 
Οὐ ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ΘοΟΙΏΡΑΣΘ ποίθ ΟΠ γ΄ 4, 
Τὶ 18. “(116 Ἰλόοτθ βρη δοδηὺ δηα Ῥγϑοβο ᾽" ΟΧΡΧΘΒ- 
βίοι ἴ9Σ ἁμαρτάνειν γ. θ (Ὀ βιοτάϊοοϊ,). ΟΥ̓ βιοὰ 
85. ΟὯ6 ΦΖο8η 4068 ποί ΒΔΥ : ἄδικός ἐστι Ὀαὶ ἐκ τοῦ 
διαβόλου ἐστίν ἀνὰ ἰδυβ Βίαῖ65 [ἢ9 δὅπ8] οαυ86 οἴ 
δ ὑἱβουρί. ΤᾺΘ ρθγαβο ἐκ τοῦ διαβόλου εἶναι 
τηυδὺ Ὀ0 ἱπιοΓργοίθα δὑῸΣ (δ ΔΠΔΊΟΦΥ οὗ ἐκ τοῦ 
ϑεοῦ εἶναι (οἵ. οι οἈ. 1ϊ. 16), διὰ {818 18 {110 Ἰηογ9 
Ἰῃσαταδθηΐϊ ΡΟ 8 Ὀδόδυ80 ὙΟ͵80 10 Βρϑοΐβεβ 
τὰ τέκνα τοῦ ϑεοῦ δια τά τέκνα τοῦ διαβόλου, ἀπά 
[δ Ραίθ 8] Ὡδῖηθ 18 δοίυ}}ν σίγεῃ ἰο δεαίδη δὲ 
Ἅπο. Υἱἕϊ, 44. 8.111 {8 0γὸ 8 αητπρ ΔΒ ΘΠΔΙΟΔΥ 
ἴο Ὑ ΘΟ ΊΓ αι ἐκ τοῦ ϑεοῦ (οἵ. οπ ὁ. 11. 290) Βοίὰ 
ἴοσ {9 Δαβοσθηίβ οὗ {19 ἀ6Υ11} δπὰ {με κόσμος, 8]- 
θοῦ πὸ μᾶγνὸ ἐκ τοῦ κόσμου εἶναι αἱ οἷν, ἰΐ, 16 
δῃὰ οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου αἱ [μτκ6 χγὶ. 8. Ηοποο, 
δ Βουχὴ ἐκ τοῦ διαβόλου εἶναι σοι 81 8 Ὠ0 ΓΟΐΈΣΘΠΟΘ 
ἴο ἃ γοζοπογαίΐου ἤγοιῃ Ὀθημθδίῃ,---8ϑ ἰζὗ 186 ἀ6Υ1] 
δδᾶὰ ογϑαϊθα (86 δἰπθοῦ, ἰπΐο οτα 6 88 ΟὨΪΥ͂ 
ἰηζυδοα οΥ]] (ΒΌΒΒΙΙΟΥΟΥ), δὸ ἰμαὺὶ {86 Αροβέ]θ 
διγοσίβ Β'ΠΏΡῚΥ ἰ0 οογγμρίο δπὰ ποὶ ἰο σεπεγαζίο 
(Βοπ 61), δπὰ {μὲ Θομβθα ΘΠ (Ὁ ἐμ 6 ΡΏταβο ταυβὲ 
Ὀ0 οοπδίγιιοα οἰ ΘΔ δηα πο ΡΒ ὙΒ᾽04}}Υ (80 ἰμαΐ 
γὙῸὺ σδηηοῦ 5827 τέκνον τοῦ διαβόλου ἴῃ ὑμ 0 ΒΆΙΩΘ 
ΒΘΠΒ86 8)πἃ τ] [0 βατηθ σἰχἣῦ 88 γΓΜὀ ΒΔΥ τέκνον 
ϑέου, 800 ποθ ὁπ Υ- 10α),---γ οὐ τὸ τὸ ΟὈϊχοά ἰο 
ἐΐηκ οὗἨ δὴ οτἱὶρίη ἔγοπι (86 ἀθν1}} δπὰ οὗ 8 
ΒΒΙΏΘΏ 658 ἴῃ Κὶ πὰ δηὰ δὴ ἰπίϊ δύο απίοη τ ἱτδ {110 
ἀθν}} 88 Ὑ 611 88 οὔ δῃ ἱπμουλίδποο οὗ γο6 ἰῃ 86]] 
ἰο Ὀ6 τηροἰοα ουὐ ἰο ἰδ6 ἀ6Υ1] δπὰ δἴβ δά μου πη 8, 
διὰ ἴο τολοοῦ {πὸ γτο]αὶ ]ζαιζοι οὗ ἰδ ἰάδθα ὮΥ͂ 
Ῥουυοσβίου ἱπίο ἃ τοῦθ ὈοΙοηρίης ἰοὸ Ἂ Ὑ εἰ[6ὴ, 
Το] ον πς ἜΡΉ δ) ΤΟΒΘΙΔΌ]Ϊησ δηαὰ βρίσὶ αὶ 
δΙδηϊν στὰ 186 ἀοΥ]] (αγοίϊυ8, βοοΐῃυδ, 8].). 
ΝῸΡ ἀο68 [89 ΒΗΔΊΟΔΥ ψασγδηΐ {80 δϑβοσίοι ἐμ δὲ 
0 18 ποῦ δὺ 811 πΘΟΘΒΒΑΣΥῪ ἰοὺ δββϑυτηθ ΦΌ8η ἰ0 Ὀθ- 
Ἰίονο ἐμὸ ὀχ βϑίθποθ οὗ ἰμ ἄθυϊ),, ἰμδὺ ἰμ18. '8 ΟὨ]Ὺ - 
8 τ2066 οὗ ΓοΟρΡΓοδοπίδίίου ουστοηΐ διθοπς μογοίΐοδὶ 
δον δ ΟΕ δι ϊδη8 (36 Π}167), ΟΥ ἃ “ον δὲν ἰοττα δ 
οὗ ἰοδοβίηρς ψυϊϊδουΐ 41} ἀορχπιδίῖοαὶ ἐπ ροτγίβῃο6, 
ΟΡ υϑ604 ΟὨΪΥ [ὉΓ ἴ:6 Ῥυγροδβα οὗἨὨ ἱπίθηβιγίηρ ἰΒ9 
ἰάφθα οὗὨ βίῃ 88 Βοβϑί ιν ἰο Θοἀ (Βαυτμιχαγίθῃ- 
Οτγυβίυ8). 866 πο. 4 Ὀοϊον ἱπ ““2οοίγίπαΐ απᾶ 
Εἰλιοαϊ."" : 

Βϑοδβῦδο ἴδ9 ἄσνυν!ϊ] δίῃ θϑῦδ ἔσο ἴ89 Ὅ6- 
αἰπηΐηβ.---Π6 οοηποοίζοῃ ὮὉΥ ὅτε βρθοὶῆθβ ἐμθ 
γοΘ 80 οὗἉ 89 βοηίθῃσο, “" ὀρ ἱὑπαῖ ἀοοί βίη 18 οὗ 
(ἢ 4671]; Βοποο {86 Γούθγϑῃσο 18 ἴο 888 δὶ πηϊηρ 
διὰ Ηἷα γοϊδίϊοι ἰο ἰπ6 ἀν]. ΕΣ {818 γϑᾶβοι ἀπ᾽ 
ἀρχῆς δια ΡΒ ΔΙΙΘΑΙΠΥ Ρυὺ ἦγϑι, 18 ἴο Ὀ6 ἱπιοτρσοὶοα 
οὗ πο Ὀορίπηῖης οὗ ΤλΔ} ̓Β Βπηΐης, ἰκὸ Φη0. Υἱϊ. 
44, ἀπὰ μα Αροβί]ο ἀθοϊδυθβ ὑπαὶ ἤγοταη δαί ὃ96- 
εἰππίηρ [6 ἀ6 011} "88 Ὀθθὴ Βῃ οσῖηρ Εἰ 1561 848 (89 
Βίπηον [{Π0 Β᾽ πηϊηρ οΠ6], Π6 ἰβ ποὺ ΟὨΪΥ 8 ΒΡ 
ἴῃ δἰ πιο], Ὀὰϊ 6 αἀἰὰ 4180 τίη δθουῦ (Π9 ταδὶ 
δῖ οὗὁὨἨ Ιηδὴ 88 ἃ δΒαοάϊιοοσ, ἂπὰ ποῦ ἴη0 γε βὶῃ 
οὨἶΪγ, Ὀπὺ 6 ἀο68 Ὀτὶηρ δουϊ ΘΥΘΓῪ 8ὶη δύῃ ὑπ} 
ΠΟΥ ((μ6 Ῥτεαβοηὺ ἁμαρτάνει); βἰππῖηρ ἰ8 18 Του Κ 
ἔγουλ ἴδ6 Ὀοχππίησ. Βοηρο]: “ Οπιπΐωπι ρΡέσοα- 
ἐοτωπι σαιδα ἐδί ; πυπφθαπι δαίαίμγ." ἨἩδηοο ἱμογῸ 
18 ΠΟ ΓΟΪΌΓΘΠ6Θ Π6ΓΘ (0 {86 Ὀορίππὶης οὗ (μ6 ἀ6Υ1}᾽8 
᾿ἐχἰβίθῃσο ἔγοια ἐμ σταδίϊου οὗὨ ὑμ6 μου] (Βεάο; 
ἴοῦ ἰπαὶ τψουἹὰ οοπίτγααϊοί 7ηο. νἱδί. 44, οὐκ 
ἔστηκεν), ΟΥ ἴο ἐΐ6 Ὀορίπηΐηρ οὗἉἨ 16 ογοαϊίοῃ οὗ 
(86 οασὶ}δ δηά 186 βοὶδὺ βυβίθιῃῳ (Εβι: 8), ΟΥ (0 
86 ὈοκΖΙ πηΐπα οὗὨ ἰδ 6 τὸ ἀμπιαηξε (86 1.}6}), ΟΥ̓ ἴο 
86 Ὀορίπηΐης οὗ {6 ἀοΥ1}}8 ΚΑΙ σαϊνία, Οαῖον, 
Βοηροὶ: “χ σιο αϊαδοίιιδ ε8ὲ αἴαδοίιιδ; πιϊπὶπιδ 
ἴω ἱεπιΐδ86 υἱάείιῦ δίαίωπι »γίπμ οιπι,," Νοαμπάον, 
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βαπάορ δὰ οὐμοσβ). ΝῸΣ τοϑδὺ Ὅ͵οᾶ ἱπίογργοὶ 
ἁμαρτάνει ᾿ἴκὸ Βοῃροὶ: ““ εοοαί εἰ αα ρεεσαπάμπι 
ἐπαμοϊ!,᾽) θυ γδίμοῦ σοιῦραγο Βοπι. Υἱἱ. 17. ΤῆΘ 
ἐπήωυχια, δυσσοδίϊο, ἱἐπαριγαίίο, αἰγεςσίο, οοδρεγαζίο 
οὗ {86 ἀον!! (Ὁ 410) 116 πού ἴῃ (89 γοῦὺ ἁμαρτάνει, 
Ὀυὺὲ ἰπ ἐθθ Ὑδοῖθ οοπίοχὲ: Ὀθόδυβθ ἴ.6 ἀ60]11 [88 
βἱηηρα ἔγοιω ἔθ Ὀορὶ πηΐπρ δηἃ ρο068 ΟὉ δἰπηίηρ, 
ΟΥ̓́ΟΓΥ ΟἿΘ ὑμπαὺ 5 δἰπηΐπρ ἰ8 οὗὨ [86 α6Υ1}; [ὉΥ ἰδ 
Τ041 οοηποαοίίϊοῃ οὗ ἰδ6 Ῥόσβοῦ βἰηηΐηρ τῖῖἢ {86 
ἀογΥ]] οσ οὔ {6 ἀΟΥ τῖϊὰ (6 Ῥϑῦβοι βἰβεΐῃρ, 18 
Βθῦθ οὐ θη] ῥγοϑυτϊηθᾶ, γοὶ 80 δαὶ {86 ἔτβὶ 
Ῥτοροϑί(ΐοι ἀρβουῖθθβ (86 βίδία οὗὨ {μ6 Β'πποῦ 88 
Θβϑθη 1} Ὀοϊοηκίηρ ἴο {6 ΒΡΙ6ΣΘ οὗὨ {μ6 ἀ6Υ)]]}} 8 
19. δηὰ κῃ χάοτα, τ ῖ]6 [η6 βοοοπὰ ρῥσχοροβίϊοῃ, 
δοππροοίοα νχίϊῃ (86 ΦΌΤΙΔΟΥ ὈΥ ὅτι, Δ ΥΚΒ [86 
οοπεϊπυίη δοιν ιν οὐ ἰη6 ἀοΥ]]}, 80 ἰδὲ ἰλ9 ἸΔιίοχ 
ἦα ἰ) 6 σδ 80 οὗ {π6 ΓΟΥΤΊΘΓ. 

ἙἘροσ τ 8 νγᾶβ ἴ86 δου οὗ Θο τπιδρϊοπῖθἃ 
τμαὶ Εἴο σιϊρς ἄοθδίσου ἴθ ννοῖϊεα οὗ ἴδ 9 
ἄον!].---Βοη οὶ: “Φίαδοίιδ. ρῬεεοσπαϊ ἥπεηι ποη 
7αεἰΐ; μεοοαίωπι δοίσεγε βὲέϊ ἀεὶ ορμδ εεἰ. ὙΊΒ- 
ουΐ υβίπς ἃ σοπὐπποίίοι {86 ΑΡοβί]θ γδρί ἀν δηὰ 
ἴῃ ἰογβα ἰδηζύυδρθ βρϑοϊῆθβθ ὙΪ ΒΏΔΓΡΠΘ88 δπὰ 
ἀἰδιϊποίῃ 685 οὐ ουϊ]ῖπο {π6 δη Π6818: διάβολος 
---υἰὸς τοῦ ϑεοῦ; ἐκεῖνος ἩουαἹὰ αγο ὈΘοὴ ἴο00 νγοδὶς 
δὰ ἱπαάοαυαΐο Ποτο, δπὰ σοηϊγδαδίϑ 89 δἰ ἀάθῃ 
βοἀαοίίου οὗ βαίδη τὶ {πὸ πηδηϊοδίδίλοι (ἐφανε- 
ρώθη) οὗ ἰλο ὅοπ οὗἨ ἀαοὰἂ ἴον ἰμ6 ἀοβίγιυοίϊοῃ οὗ 
80 τΟΡΚ8 οὗ (πὸ ἀου! (πο. χὶΐ. 81; χυὶ. 11; 
Μαίίμ. χὶϊ. 29; [μ|κὸ χ. 18). Ηθ.18 ποί ΘὩ]Υ δίκαιος 
(νυ. 7) δὶ Ηφ αἷβο ἀοβίσουβ βίῃβ (λύσῃ). ἘΤμῖ8 18 
ἴθ οπὰ οΥ̓͂ Ηἰ5 σοταΐηρ, 85 ἰῃ υ. δ: αδρειν τὰς ἁμαρ- 
τίας δ ῬΔΥ8]16] ἰο λύειν τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. ἴθ 
αϑὺ οχργοδϑίουῃ ΘΟΠΒΘα ΘΏ(Υ αἀθποῖθβ δὴ δηά, 
τ 1} τοΐογοποθ ἰο διάβολος ἁμαρτάνει, 88 ἰδ) 9 ὙΤΟΥΪΓΘ 
οὗ ἰμὸ ἀονΐ! γῖο σοιατιἐ οι} ἱμθὰ. Ηθποθ ἰδ6 
ΤΟογομο9 8 Βογο ἰο ἴπ6 ἔργα τοῦ διαβόλου, 8118, 
ποὶ ἰο 86 τγδζ68 οὗ β'η---δϑ] οἰΐοη, ἀθαῖῃ, οοημά6:- 
πδίΐου (δῖον, ϑ'ρθιῃθῦ). ΕΟ ὑμι686 8.6 ΤδίΒῈΓ 
16 τοτῖκβ οὗὔἩ αοὰἀ γῆ 18 τἱχμίθουβ δὴ ἀθοῦθοβ 
[86 ῬΘΠΔΙΥ, πὰ ΟἿΪΥ ὈΥ̓͂ ὙΑΥ οὗ δΟὨΒΘαΌΠΘΠ66 ἰῃ9 
οὈὐδοὶ οὗ ἰιο τοἀφριιρίΐνο ποῦὶς οὗ ΟΒῬΙβὶ, Ὀυὲ ποὶ 
{μ6 οὐ͵εοί οὗ λύειν. Τΐβ γον δἰ χηϊῆθβ ἰῃ6 ἀο- 
βιγυοίίοη οὗ ἃ θυ ]αΐηρ (πο. ἰϊ. 19; 2 οί, 111. 10-- 
12), οὗ ΟΥ̓ ἃ Βὲὶρ (Αοἰβ χχυῖὶ. 41) δθὰ αἷβο {86 
Ἰοοδίῃμ οὗ οἰαΐϊμα (Αοἰβ χσχὶὶ. 80), Βεημροὶ: 
(“Ορενγα Ἵοοηγονιδδίπια συξ δοίνοτε τές ἀΐσπα ἐταί 
Το Δεῖ"), ϑροηον, ΒΌββοῦ δὰ οἰ μοτδ σγοίϑὶπ {86 
Β6η86 ΟΥ̓ ““Ἰοοδεπίησ, μπίψίπ,᾽" 885 1ῇ 8Β'5 τ γῸ {Π9 
οογὰβ οὐ θαπὰβ οὗ ϑδῖβῃ ; Ὀαΐ (πΐ8 18 τη δ} 680} 8 
ἀορασγίαγο ἔγοταῃ (86 ρῥἰαΐῃ 8689 οὗ (ἢ νογὰβ δηὰ 
δΔΙιδουρῇ αϑοῦα} ΓῸΓ ῬΓδοΙθ6Α] ΡΌΓΡΟΒΘΒ, ἃ ΓΑΙ Υ 
δι ἤοϊα] ἰηϊοτργοίδίίοη. ϑίησο ποίμίηρ ἰ8 βδϊἀ 
Ἀόγα οὗ ἐπ ἴγοθ οδῆσοβ οὗ Ομ γὶδί σοπουγτίηρ ἴῃ 
δῖα τγοῦῖκ, ΟΥ ΠΟῪ ἴπᾶὺ ΘΟΠΟΌΓΓΘΩΘΘ 18 (0 ἰδῖκα 
Ῥίδσο, ὑπὸ ἰοχὶ ποῖ οῦ δυϊποτὶζοδ 08 ἰ0 ΔΒΒΌ1η6 
ἐπὶ ἐπ οδέοϊωπι δασεγάοίαἰς ἀπὰ {ἢ 6 οὔοϊωπι τεσίεπι 
τἰϊπου {π6 οὔὲείμπι »τορλείϊοιεπι 1} 0 οηραροὰ 
ἧπ (16 ἀδδιχυςοίίοη οὗ 11:0 ΤΟΤΕ οὗ δ 6 ἀ6γΥ1} δπὰ 
ἰο {πη }κς ΟὨἿῪ οὗἩἨ {Π6 ραββίοῃ οὗ ον [ογά, ποῦ ἰο 
πῖον δηυτηρ ἴῸΓ Οὗ ἀρζδϊηϑὺ ἐμαὶ βοαίθῃσο ἤγοτηῃ 
“ Αιαπιδὶ Αὐαπι ποπ Ῥεοοαδδεί, Ολτιίδίμδ ἱποαγπαίωδ 
ἐ48ε,." ἘΒοβίἀ68, ΦΌ δβδάγνογίϑ ΟὨΪΥ, 88 πῃ μδὰ 
τὺτὶ (6 (ἐφανερώθη----λύσῃ,.) “ἴο ψ δὶ ΟἸγὶϑὶ αἰὰ 
Ῥύυτροβο δῃά δολίονυο ὈὉῪ ΗΪδ8 πιδηὶ ϑίδίϊοῦ ἴῃ ἐπ 6 
βοβὰ " (Ὀβιογά 66), πὶϊνουὶ ἱπίθηάϊηρ ἰο ἀθ- 
δουΐθο ΟΥ ΘΥ̓Θη ἰὸ ἀΘΩΥ 6 σοῃίϊπιουῦβ Υἱοίο συ οὗ 
ΟἸγὶβϑὲ,; 6 τοΐϑυβ ἰο ἰδ αὺ οἷ, ἱ. 7; 11. 1,2, 18, 14; 
ἦν, 4, 14; τ. δ, Ὀυΐ ποῖ ΡῥΥΪπιαΥγ πογο. [1ρ- 
παίΐι5, ἰμ9 ἀϊδοῖρ᾽]θ οὗ Φοη, υ808 λύειν ἴῃ {116 

860286 ΟΥ̓ ἐμ ἰοχὶ, γἱζ., ὑπ6 ἀεπίγχηοίοη οἴ οΥἱ!, δὰ 
ΕΡΒ. ἱ. 8, 1θ, λύεταε ὄλεθρος, ἐλύετο πᾶσα μάγεεα. 

γεε. 9. ΕἸΘΙΥ ΟἿΘ ἴμαὶ ἰα Ῥοχῃ οὗ αοά, 
ἄονῃ ποῖ οοχμμιίξ αἰ, Ὀθοδῦδο δἰ5 δϑοϑὰ 
εαὐἰάθτςἢ πὶ ὲῃ).---Ὑ 88 18 (ὴ6 δηιΠ6818 ΟΥ νυ. 
8α, δηὰ ὅτε ΒΕΓΘ 16 ἔβογο ἀδηοίθδ (89 χϑοδβοῦ 
Υ; {86 βἰγυοίαγο οὗὨ (ῃ6 Βοιΐθῃσοδ ἴοο δ Δ1 6, 
ἩΠῚ} {Π6 8010 ἀἰ όγΘηο6 ὑμπδὲ ὈΥ 86 πδιυ8] ἴηνοσ- 
βίο {86 βυ )θοίβ διὰ ῃγοάϊσδίοθ αν σβδηρκεὰ 
Ῥΐδασθβθ. Ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ ορρ.: ἐκ ὄια- 
βόλου ἐστιν,---ἁμαρτίαν οὗ ποιεῖ ορ». : ὁ ποιῶν τὴν 
ἁμαρτίαν, ---ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὁ διάβολος ἁμαρτάνει ο»».: 
ὅτε σπέρμα αὑτοῦ ἐν αὑτῷ μένει. Τὺ Φο  οοη- 
ἰγαϑίβ διππίης ἴῃ (8 οχίγομιθ δῃὰ ἱῃιηοϑὶ πδίυσο 
ΠῚ (86 οἰϊϊάγοι οὗ αοὐ ἰπ {δ ροδδβοβδίοῃ οἵ 
ἐμποὶν ἰκμοϑὺ δηὰ ποδὶ ραἰοσίουβ αἰ δι δηὰ δὴ δἷιιϊ- 
ἰμἂθ ΘΟΙΤΟΣΙΔ8Δ0]6 (μοροίο. Πᾶς ἀδῃοίοθβ ὑμ6 ζϑη- 
ΘΓ] ομδσδοίοσς οὗ 86 βοῦβθὺ. ἴθ πον ἔγοπι Ἂἢ. 
ἷϊ. 29; 111. 6, ἐμαὶ δεῖς θοση οὗ σοὰ, ἀοίπρ τί ρσεί- 
ΘΟΌΒΏ 688 ΟΡ; ποί βἰπηΐηρ Ὀοϊοπς ἰοχοίμονῦ δηὰ (δδὲ 
189 ζοττοΣ 16 ἱποοιραι Ὁ} τι 1 [δ 6 σοπιτηϊβδῖοα 
οὗ β'ἷν. ΟἿ, οἱ. ἱ. ὅ. Ηδποσ ἁμαρτίαν βἰατιδ οτα- 
ΡῬἈΔΕΙσΔΙΥ ἴῃ δηΐθ ἘΣ, {89 Δροβιϊ σεχζαγὰϑ9 
βἷπ 88 ἀθυ; θη, δηὰ υἱ κι θοῦ ΒΏ 688 88 ἀἰνίπο; δοὰ 
Βθη66 Υἱ ΖΕ ΘΟ Βη 688 8 5Β'Π ΔΓΘ 88 Δβοϊυ ΟΕ] Υ δὰ 
αἀἰαπιοί στ Δ} ορροβοὰ ἰο δδοῖ Οὐβὸς 88 ἂτὸ Θοὐ 
δηὰ (10 ἀογ]]. 180 οἴδιδο δῃπεχοα ὈΥ ὅτε βρϑοὶ- 
368 19 γϑϑϑοῃ ὙΠΥῪ ΟὯΘ Ὀοτῃ οὗἩ αοἀ ἀο68 ποὶ 
Θοταχηΐὶ δἷη, δηὰ Ὀοίπρς 8 .8]}161 ἐο (8δ6 δίπιῖ)δσ 
οἴδυδο ἴῃ νυ. 8, β} 68 ἃ ᾿'ρσῃὶ ου ἰδ Ἰδίϊοσ ἰπ οομᾶτ- 
τηδιΐϊοι οὗ 80 ἱπίογργοίδιΐου ρῖνοα ογο. Τδθο 
Τοίοσοῃοσθ οὗ σπέρμα αὑτοῦ ἰο ϑεοῦ ἴδ οὐτίουΒ. Τδς 
δθ004 οὗἩἯ αοα προοθββδυν ἀσποίεβ βοιιοι πη ἐμδὲ 
ῬΓοΟΘΘάβ ἔτγοτῃ αοά, ἰδ Ἰηβίϊποὶ τὶ! υἱἕδ] ρονσοσ 
διὰ 1} οὗ Ἰ1ΐο, ἀθγοῖορθ 108617, ὈΪοβδοῖθβ δὰ 
Ὀθδγθ ἤγυϊξ, δὴ δοροία (89 ᾽ν. Ἧ6 σδποῖ 
800 ΒΟΣΘ ἃ Τοίδσοησα ἰὸ ἴμ9 ποσὰ οὗ ἀοὰ (τὶ 
ΟἸοπιοαί οὗ ΑἸοχ., Αὐυσυδίϊης, Βοάς, θεόν, δ]ου, 
ϑρϑῃοῦ, Βοιροῖ, Βοδβοσ, βοοίΐπυβ, ατοίϊαΒ δπὰ 
ΟἾΒ6ΣΒ), ποὶ αὶ μϑίδηαϊηρ Μαίί(ι. χὶ τὶ. 8 8δαᾳ.; 745. 
ἱ, 18; 1 Ῥοί, ; 28. οἵ, 1 Ὅον. ἱν. 15; 64]. ἱν. 19, 
Ὀρσδαδβο {πδὲ 511π|1}10 ἴγοπι (6 γοζείδ] 6 Κιίχζάοσω 
ἄἀοεβ ποῦ ΒΗΒΊΓΟΡ (0 {86 τοίδθσϑμοα ἰο Ὀοροίϊϊπς δηὰ 
Ὀὐγι, δὰ θθοδυβα ἰμὰ9 οτγὰ οὗ Οαοὰ οχΣ ἰδ 605- 
Ῥ6Ὶ ἴῃ ΟἸΠΟΥ Ῥαβϑαζοθ 8 τηϑῃϊϊομοὰ ΟἿΪΥ 88 [86 
ἰπβίσυαμηθηΐ οἵ Ὀοροίἑηα, 88 ἃ σϑΥΤΙ ΟΣ δηὰ 60ῃ- 
ἀποίον οὗ ὑμ6 Ὀίνιπε σπέρμα, Ὀὰὺΐ οὶ {π6 σπέρμα 
1561, [Α]ογά, ψπὸ ἰδίκο8 {86 τἱοῖν ἱπρυρτπεὰ 
ἴ6Γ6, 5808: “αὶ ψΒΘΙΒΟΥ τὸ τοραγὰ {86 ζεπετα- 
(Ἰοη οὗἉ ρἰδηίβ, ΟΣ δηΐϊτ8) ργοσζοαίίοη, τ ἴοι ἰδοῦ 
ἦθ ΙΏΟΤΘ ἰπ αποβίϊοη Ποτο, ψἢδὶ υοσὰβ σδΔη ΠΙΟΓΘ 
ΔΟΟΌΓΔΙΘΙΥ ἀοβογῖθο [86 οΥἶοο οὗὨ ἴΠπ᾿ὸ 8οεὰ, ἰδῇ 
(ποϑο ἢ Απὰ υὴ]|ὴιαὶ 18 (86 ψοτὰ οὗ οὐ ὑαΐ [86 
ΟΠ Ἶ ΠΌ8}}} δοϊάϊηρ δπὰ τνοσκίηρ βορὰ οἵ (88 ΠΟΥ͂ 
116 ἴῃ 6 ομἰ]ὰ οὗ Θοα ὃ ΝΥ, 11 βϑϑιῃβ ἰο ὃθ 
(μαΐ Θχϑοιν οὗἁἨ ν᾽ μὶο ἢ τὸ 8Γ ἴῃ δοαγοὶ: ἠοὶ (86 
Ηοῖγν ϑρίγιῦ, (86 ῬΟγβομδὶ βροπί; ποὶ {86 ΡΟΤΕΓ 
οὔ (ἢ ΠῸΚῪ ᾿ἰΐδ, ἐλ 9 (μΐης Ὀοσοίίοῃ ; Ὀμΐ 8 δὶ (μδὶ 
ἩἰσὮ ἱπίοσυ 68 Ὀοίνγθοη ὑμ6 ἔννο, ἐμ6 ποτὰ, (19 
εαἰΐογϑηοθ οἵ 6ο4,---ἀτορὶ ᾿πίο {δ βουὶϊ οὗ τηδα, 
ἰακίπας ἰὰ Ρ ὉΥ Ὀιϊνὶπο ΡΟΎΘΣ ἰπὶο ᾿(86] 7, δπὰ ἀ6- 
γοϊορίης ἰῃ9 ποὺ 1176 σομ ἰδ} ν. Ἐ88. ἴδ ἰῃ 
{19 πλοδβί ῬσΘοῖ56 8 Βαβι βίδοιοΓΥ 86η86 106 σπέρμα 
τοῦ ϑεοῦ; δπὰ ἴῃ {8 411 βου  ρίασο βυτα ο 81 15 
δρτοοὰ: οὗ, 1 Ῥοί. ἱ. 28; 245. 1. 18. 1ὰ [δοὶ, 88 
ΥΟΓΥ Ρδββᾶρο ὙΜϊοῖ 18 (86 ΚΟΥ ἰο {πὶ8, 18 520. Υ΄ 
88, τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν. ΝΟΥ 
Βιιουϊά ΔΩΥ Ἔχοορίϊου πᾶν Ὀ6ΘῺ ἰδ ίκοη ὈΥ ΗΓΒΕΡ 
οπὰ Ὀδιογαάϊ οἷς ἴο (86 ΘΟ ρα ΐβοι τ {ἢ (80 Ραγω" 



᾿ς ΟΠᾺΑΡ. 1Π. 4-10. 10 

Ὁ16 οὗἨὨ ἐμὸ βόοῦγον (“τοὶ υἱεῖ6 ἅϊεγε ΑΔυεῖοσεν πιίί 
ὠησεδολίοκίον Ῥεγσίεϊολεπρ υοη Ῥαίίλ. χὶϊ!. 8 βαᾳ.᾽ 
Ῥυειοτα 601), ἴον ὑπουρσῃ ἐμ6 δἰϊθμἀδηὺ οἴτουτι- 
δἰδῆ68 οὗὁἨ χζοηογαίϊοη 800 αἰ βογοηί, (ἢ 6 ΔΠΔΙΟΘῪ 
ἷἰκ 16 βδ:ηθ."---Μ.Ἱ [0 Τ90]1ὁ».28 ἤγοτα (8 (Βαΐ ὑπ9 
τοΐογομοο ἰβ ἰο (π6 ϑρίχ οΓ αΟοα, ὄυθὰ {μ6 οὶν 
ϑιρίσίε, το σοιμτηπηΐσαίο8 ΗΠ] 861 ἢ δηὰ οἵ Ηἰΐδβ 
οὐ. Ηδηοο σπέρμα ταυδέ ποί ὍΘ ΔΡΡΙΙοὰ ἰο ΗΪΐ8 
“016 Ῥογβοῦ αὶ 88 ὑδ9 πνεῦμα τϑάϊαϊΐηρ ἵγοιῃ 
Ηΐϊὰ τ δῖοι ἰθ αὖ ὁποὸ οθ Ηἰπι86}} δὰ Ηΐβ κι, ἃ 
εἴτι ὕγροιι Ηΐτ δηὰ οὗ Η͵9 Νδίατο. Τὰ ΐβ σομδίγαο- 
(ἰοη ἰ5 τοῃογοὰ ᾿ρογδίϊγο ὉΥ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἰῃ ὑπ 
δα] δηὰ ϑυιθοίδηι δίς οἴδιδο οὗἁὨ (818 γογ86  ΒΙσἢ 
ΤΌΣΒ ῬΔ.8}16] ἰοὸ σπέρμα. Δυδὶ 88 ΟὯ6 Ὑ710 18 ὈΟΤΏ 
οἵ ἀοὐ ἰκ ποὲ οπ ἰμδὶ δοοουμῦ αοα δηὰ [85 ποὶ 
Ἐκ ΟΕ σὶβὶ ἐδ9 ἤμ]ποββ οὐὁ αοὰ ΒΟΟΣ ἱπά το] ἴῃς, 
ὃ0 σπέρμα ἰδ Ἀοΐ ἐδ .}1 Ῥογβου οὗ ὑπὸ β'» τὶ οὗὮ 
αοἀ, οὗὨἨἉ ἐδ6 Ἠοὶγ ϑρίσγιι, Ὀυὺ δοιηοὶηρς ἐμαὶ 
ὁομ68 9Γ0Υ0ἢ ὕἤσγοιῃ Ηἰθ Βοΐηρ, ψπΐο, τ πῖ]ὸ 1 
οδηποῖ 0 δορδσγαίοα ἴγομι Ηΐτὰ, τηυδὲὶ Ὧο ἀϊδιΐη- 
ξυϊεοὰ ἤγοια Ηΐὰ. ἸΤΒΟΥΘΙΌΓΘ ἯΘ Βανθ (0 ΒΑΥ͂ 
πὶϊῃ (πὸ ΟΥ̓ΘΟΚ ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥΒ ἐμαὶ σπέρμα ἰΒ πνεῦμα 
υἱοϑέσιας, τὸ πνευματικὸν χάρισμα, μὲ ϑρέγίίωδ 
ϑαποίνδ εἰ φμα οἰτίια ((αἰνίπ, Βοσα, Ὀ διθγα  601ω), 
παίϊυΐίαε ερίτιμαϊὶΣ (Ἐδι1 18), υἷγεε τεσοπογαίίοπῖ (8. 
ΒοΒταΐα ), Φίοέπο ἰ{ϊ6-Ροιοεγε (ἀρ οί 6, ΝΙδδ 461), 
ἐλε πνεῦμα δεφοίίεπ 977 (λεὲ Ηοΐν δριγὶξ (ϑαπάον), 
ἐλ φόγηι 6.7 ἰδλε πδιῦ {ϊ{6, 9 ἐλ6 πειο πιαπ, Οὐγίδέ ἐπι- 
»ἰαπίεα ἐπ ὦ (Ετασα, 1, ὕοϊκο, Βαϊ μογ). Βαὶ ἰΐ ἰδ 
ποῖ σπέρμα 88 δ ΔΊΟρΟΙ ΒΟ Δ, τέκνον (Βομεοὶ: 

“ἐξοῃᾳοη ἀεὶ ἰ. 6. φμὶ παίω ἐδὲ δας αδ0᾽᾽), ΟΥ ““ δοπιη 
σμαεὶ αἀϊοίπωνι᾽ (6116 7), ἐλ6 ζογπιαίυε ρ»γίποῖρίδ οὐ 
ἐλὸ σοοά (Ῥδ.]05), ΟΥ τεἰέρίοπ ᾿Ρ δ σοι  ΠΒΒ τ ΠῚ 
ἐτωροτίδηϊ ἰο τϑοοϊ]οοί ἐμαὶ 119 μένες 18 αϑοὰ οὗ 
σπέρμα, μένει ἷβ αἷδο Βαϊὰ οὗ ἰμ0 Ὀοὶίογνον (Υ. 6), 
διὰ ἐπδὺ 86 18 Ὀἱάάθῃ ποι  ϑιδηάϊηρ : μένετε--Ξ 
(.5. 1.. 28). Οἱ (μ18 δοσουπί, δηὰ Ὀθοϑυβθ {16 
Τοίοτθῃοθ 158 Ὠοΐ ἰ0 ἃ {1}} δ. οὗ σταΐῃ ραϊμοτοὰ ἴῃ 
ἐμ6 Ὀάγῃ, Ὀυΐ ἰο σπέρμα οδϑὶ ἰπΐο {86 οατί ἀθ8- 
ἐἰηοὰ ἰο Κ(ΤΟῪ υπᾶάον {μ6 ἱπῆμπθῃηοθ οὗ 8] Ἰεἱ πάὰβ οὗ 
ΨΜΘΔΙΝΟΣ, γ͵ὸ Ὠοοα ποὺ ΒΌΡΡΟΒΘ, ὑπαὶ ἱπογοΐοσο ἰΐ 
“αἱ αὐἰάς διρὰ σου]ὰ ποίου 6 ᾿οϑύ δραΐῃ ΠΟΡ 
Ρογίϑῃ, Νοιδίηρς ͵ἰ8 βαϊά οὐ ἐμῖ8β ροὶϊηὶ, ἱΐ ἰβ 
Ὡοίίῃον αἴ ταιοα ποῖ ἀοηϊοα, δηα ὑἐμποσοίοσο ἯὙὁ Δ ΓΘ 
ποὶ ὙΔΡγδηϊθα ἰο ἰμίγοάμσθ ΟΥ δβϑυτὴθ ἱξ μδτο: 
186 Βα )]εοὶ ἱπ αἰιοϑιΐοι 18 ΒΙΩΡΙῪ δηα 8016 }Υ ἐμαὶ 
ἰπ (9 σπέρμα δκῃὰ ἰΐδ δοίάϊηρ ἰῃ σΟὨΟΣΙΩΣΥ 1 (ἢ 
118 πβαΐαγο, ὑμ0 ομἰϊὰ οὗ αἀοα γχϑοοῖγθβ ἰῃ 9 ΡῬΡΟΥΤΟΣ 
οὗ ποὺ δομἰΐηρ βῆ. ΑἸ βουσὶ γὸ οδπηοὶ οχ- 
ῬΙαϊῃ ὅτε ὉΥ ἐφ᾽ ὅσον 88 1ξ ἰἴὶ πογοξεσμαηίμπι, 
φιαπιάϊι, φμαίεημδ, ἰὰ 6 ἱηγοϊγοὰ ἱπ (λ6 ἱμπουκαί 
(18ὸ ατεοκ, Β. Οδί μοὶ ϊο δὰ Ενϑῃροὶ θα] Θοπλ- 
τηΘὨἰΔΙΟΓΒ). : 

Δηᾶ ἢθ οὐαῃδοῖ δίῃ, Ὀθοδῦδο ἘθΘ ἱβ ὍΟΣΩ 
οὗ Θοάἅ.---Νον ἰτ9 ΑΡροϑβϑί]ὶ9 δα 8 ὑπὸ σηοϑί ἱτὰ- 
Ῥογίδηϊ ραχγιϊοαϊαν, υἱζ., αἷμ ἱΠ8 ὉΠ οὗ βἰπηΐης 
οὗ 80 ατοιηὰ οὗὨ ὶ8 Βαγίπρ Ὀ6θα Ὀοτὰ οἵ αοά, 
τὶ πο 5... ΦοΒη θαΖδη, 88 6 ποὺ οομοϊυ 68 
(815 δοοιΐου. 1 τοΐθγοηοο ἴο {μ6 8664 οὗ αοὰ 
δΌΪ Ως ἰπ (86 σὰ οὗἨ αοά, [10 ΠΟῪ δ88ογίβ ἐΐ10 
δΌΞοϊαϊο οοπίχαυϊοίν οὗ 8 ΟὨ]]ἃ οὗ αοὐ δηὰ βἰππίης 
ἧπ ἴ6 πογὰβ: οὗ δύναταε ἁμαρτάνειν. οπ ροίοεί 
»έσοατε ἰδ αἱ 8}} οΟΥ̓ΘὨ8 ΤῊ ἢ δἰσΟ ρῸΓ δηα ΣΟΤΘ 
1θδη ροίεδί ποη ρεέζσοαγε; ἴὶ ἀροίαγοβ ποὺ (Π6 ροδβδὶ- 
ΠῚ οὐὗὨἨ ποὶ βἰππΐηρ, ὈσΐΓ {86 ἱπηροβθ᾽ ὉΠ ΠΥ οὗ 
δἰ ποίησ. Α βογγυϑδῃὶ οὗ δβ'π 888 Ὀθοοτη6 ἃ βοῦυδῃΐ 
οὗ τἱχιθουϑη688 (Βοιι. νυἱ, 160-28); ἰὰ υἱγίαθ οὗ 
(80 δθεκς οἵ ἀοἀ δοίαϊης ἴῃ Ηἷπι Β6 ΟὨΪΥ νι} }19 δηὰ 
ΟὨΪΥ ἐδ ἀο πο Ὀίνίηθ, τἰκὨϊθουδη 688 (Ὠ ὑβιον- 

ἀϊοοῖς πὰ πιοβδὲ οχροβί[ο175); μόποθ ἁμαρτάνειν 
τὲ ΠΟΙῸΣ Ὀ6 ἰηἰϊθηβίβοα ἰηΐο “'σοπιηιϊἐἐησ 
πιογίαϊ δἰη8᾽) (ἰ8!0 Βοιηδηΐβι8), 10 δίῃ αἰαδοἰἐσαϊἐψ 
(Βε886}), ἰο δὶπ ἀεἰϊδεγαίεἶν απά ἱπίεπιίοπαὶψ (ΕῸ- 
Ταγὰ), ΔῸΥ Ὀ6 Ἰἰταϊ θὰ ἰο λαίίπσ ἐλ ὀτείλτεη (Αυρὰ8- 
ἐπ, Βοάθ), ποὺ τασδὶ οὐ δύναται Ὀθ ψοαϊκοηρα 
Ἰηίο στό, ἀἰδομζεν εἰ (Οτοίϊ 8, “τος αἰΐεπα ὁδὶ αὖ 
φ'δ ἱησεηΐο;" Ῥαυΐα8, ““ἀΐ ιολοίς δρ᾽γίμαὶ παίεγα 
απ ἨΛΒΙΤ γέδὶδί 1). ΝῸΓΡ παιδὶ ἰξ 6 ομδηρδὰ 
ἰπίο οὐ βούλεται (ἰ0 Οαγοοὶς σοταπιθηΐαίο ΓΒ) ΟΥ 
ποὴ ἀεδεί. ΝοΥ ἷβ ὑμι18 ἀοοϊαγαίίοη οὗ (6 ἀροβίὶθ 
ΟΠΪΥ ἃ 508] δηὰ βιδηάατα ἔδυ αὔουθ 9 γϑα  Υ 
οὗ {86 Ομνγϊβιϊδη 116 οὰ ϑαγί μι, ΟὨΪΥ οὗ τοϊαίἵνο 
ἱτηρογίϑησο δὰ πὶ πουὶ γα] ῖγ. Βοηροὶ; “1268 
86 λαδεὶ, μί ἐπ αδείεπιῖο, ψμΐ ποπὶ Ῥοίεδί υἱπιηι δίδετο, 
δἰ ἵπ υαγίϊδ απίϊραιλὲ σεπετίδιι8.᾽) Οἡ ἰἢθ β8ιὉ- 
βἰδηὐἰαἰϊηρ οἶδ ΒΘπ6] δ γι Κἰ ΟῚ ΟΌΒΟΣΥΟΒ: 
“»χίογα ὑὈεγδα 62 αἷδο' πιαγοτέπι λαδεπί ἱπ Ῥγοηιποὶ- 
απάο αεοεπίμπι; φυοά δὶ οὐδεγυαίωγ, ραίεί, ποπ ἰάεπι 
τᾷ ἑάεηι μγοδατὶ, οοἰΐαίο ἐπιἴο υετϑιι4.᾽" ἘΒοοδιδο 

6 ἰ8 Ὀογπ 9. Οοά, Ἀθ ἐμαὶ ἰ8 δογπ οὗ αοἀ σβπηοί 
δα; (πο ολἠά οὗ αοἀ σαπηοί δ'η, Ὀθοδιι86 ἰὲ ἰ8 ὑμ0 
οἰ Σ]ὰ οὗἩἨ αοά. ὙΟΓΥ ΡῬογιϊποαὶ 8180 8 ἐμ9 ποίθ οὗὮ 
1αϊμον: “75 διπιπια πὸ Οὐγιδίϊαηὶ παξοὶπιμ, Ὧ60 
Μιοο φωοάαπι αἰ φρεοία, δε ζδα παίωτα ϑδμπιι8 
Ολτιδιιαπὶ, σώατα ποπ ἐδέ ροϑδίδιϊδ εὐ ρεσσοπμδ.᾽ 
[Ὑοχαδυγοσί ἢ : “Ηδ ἰμαΐ δαὶ θθθα Ὀοτὰ οὗἩ αοά, 
δηά Ἰἰνοί 88 ἃ δοιὰ οὗ αοὰἂ σαηηοί δέ α δίππεγ. Τὶ 
18 ἱποοπδίβίθωὶ νὴ ἐμ Θβϑϑῃι 8] σοπαϊίοι οὗ μἷϑ 
δρίχί ἐμαὶ δίγίλ, ΌΥ͂  ὈΪΟΒ 6 18 ἀδαα ἰο βἷα. [ἐ ἴδ 
ΘΟΠΙΣΆΓΤΥ ἰο (ἢ 6 παίιγο ψΒῖο ἢ ΒΘ Π88 88 ἃ ολ᾽]ά οΥΓ 
ΟαΟοά. Τμῖα ᾽ἴ8 τὁ}} Ἔχ ργθββοα Ὀγ Ὀιάγιοιϑ Β6Γα, 
ἯΠΟ ΒΔ Υ85, ““8:|. ΖοΒη ἀοθ8 ποΐ δϑϑοτί ἰδδι {89 τηδῃ 
Ὅ8Ὸ0 δ85 Ὀθθθὴ Ὀοτα οὗ αοὰ τοὐέ πευεν Θοτητηΐὶ βὶῃ ; 
δα πὸ αϑϑουὶβ ἐμαὶ ὁ ἀοθϑ ποὺ τοογὰ δ12.--- Δοπ 
δογίρέιηι ἐδέποπ ρμεοοαδιί, δε πο Ῥεοοαίμηι ζαςὶ, ποη 
ἑάδπι οεἰ Ῥεζζαζα εἰ ρεσοαίμπι ἔασετα; ἃ οἰ]ὰ οὗ ἔτγο 
ἄαγα οἷά, ὈΥ τοᾶβοι οὗ δῖ8β παίμγαΐ οἰ Πα Βοοά, 
σδῃηοὺ 5ΐη, αὶ ἃ οἰϊϊὰ οὗὨἩὨ Οοα οαῃμοὶ ὃ68 ἃ δίππεγ.᾽ 
Τμ15 αἰδιϊποϊΐοη 6 ἀγανγβ ἥγοιι 86 αἰ οσθη 9 
Ὀοΐνγθοι ἐμ6 Ῥγοϑοηὶ [δηϊΐθ δπὰ [86 Αογὶβί [πη - 
αἰϊῖνγο; 860 ΤΠ ΠΥ Κᾧὶ 44, ᾿. 846, 848, 849, γῇο αὐοίο8 
ἤγοτῃ ΚΒ δ! Όδυτα, δίας. Εμιλψά,, Ρ. 140: “4ογἕ- 
ἐμ5 ({πῇῆη.} φυΐα πμίΐαπι 7αοὶ εἰσηὺποαίίοπεπι ρεγρε- 
ἐμἰαἰϊδ εἰ σοπίἱπιαίἰοπὶδ, »τγοι υεἱ ἐπί ϊμπι υεἱ ρὑγο- 
στοδδιι8 υεἱ ἢιηΐδ αοἰϊοτὲδ ὑεγδο ὀ,ρτόδ8ε8 δρεοίαίω, ἰΐα 
δοίεί ὠδεγρατί, εἱ αἰσαίων! υεἴ ὧδ ἐο, φιοά δἰαίΐηι εἰ 6 
υεδίϊσίο πὲ ἰάδοφιιε εἰΐαηι ἐεγίο Κμίγ πὶ οδί, υεἱ ὧδ τὸ 
δοηιοῖ ἰαπίωπι ευεηϊεπίε, φιδ αἀἰμγηϊαἰὶδ δὲ »εγρείε- 
ἐαἰΐᾳ οοσίίαἰίοπεπι αμὸ ποπ [ἐγέ αἰ οοΥί6 ΠΟΙ τεχμτι, 
υεὶ αἀεπίσιιο 6 τὰ ὁγουΐ εἰ πὸ υοἰωξὶ ἱεπιροτὶς ἰοίω 
»εγαεία."" ΤυΒ 6. ξ. πιστεῦσαι 18 ἴθ Τηδῖκο 8. »γο- 
“,δείοη οἵ αὶ, ΟΥ απ αοἰ οὗ [αἰ(ἢ, αὖ ἃ Ῥαγίζου αν 
{ἰπὴ6; Ὀαΐ πιστεύειν 18 ἰο δείξουο, ἰο ὯΘ ἃ ὀεοίέδυεῦ; 
δουλεῦσαι ἰΒ ἰο ἀο απ αοί 077 δεγυῖοο, δουλεύερν, (ὁ δὲ 
α δίαυε; οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δού- 
λεύειν, πὸ δεγυαπί οΔ Ὁ ὯΘ 8, δίασε ἰο (100 ηιαδίογ ; 80. 
ἁμαρτεῖν 1Β ἴἰο σοταμϊί α δίπ, θαὶ ἁμαρτάνειν 18 της ἢ 
ΤΏΟΓ6 ἐμὴ {πϊ8, ἐὺ 15 ἐο δὲ α δίπηογ.᾽» 

Ιφυδιΐυ8, σα. Ερλ. 8 Βαγ8: “Τῇ ὯῸ 0Π6 αεοείυα 
γου, ΤΠΟΥ ὙΠῸ ΔῸΘ ΘΔΓΏ8] σαηηοί ἀο ἐμο {μΐπ 8 
γα ἢ ΔΙῸ δρίγιίμαΐ; ΠΟΥ οδἢ ἰΠ6Υ ὍἘῸ δτθ δρέγίίμαὶ 
ἀο (πὸ [Βΐηρ5 ὙΒΙΟῚ ἃτὸ οαγηαὶ. ἘΔ10}}) σαπποί ἀο 
{86 ὙΟΥΚΒ οὗ ὑπ 0] 16, ΠΟΥ σδῃ μηδοζίε  ἀο {810 ΜγΥοΥ 5 
οὔ ἔδι. Τὴ ον πο γὰ ἀο ἴῃ {μὸ 68} 
816 Βρ τ 8], ὈοοΔυ86 γὺ ΜΟΥ 81} ΟΣ ΟΣ 8 ἰὰ 
7εδιι5 Ολτγῖδί."---Δ 1.1. 

Οοποϊιίοη. τσ. 10α. 
γΕΒ. 10α. π 188 τὸ πρδηἰθϑῖ 186 ΟἿ Ϊ]- 

ἅτοιῃ οὗ Θοᾶ πᾶ τδ89 οἱ] ἄτθῃηῃ! οὗ [89 ἄθ- 
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Ὑ]].---Ἐν τούτῳ τοῖοσβ Ὀδοῖς ἰο (89 ργοοθάϊῃηχζ. ΟΥ1 
οὨ οἷ. ἰΐ,8. 1μὸ Ῥοϊπί ὑπάοῦ ποίΐοθ ἐδ ἐκ τοῦ 
ϑεοῦ διὰ ἐκ τοῦ διαβόλου εἶναι. δὶ5 18 Δρραγομί 
ἷπ κι. ἀοΐπᾳ οὗ σΣἱ κι ΘοτΒΏ 058 ΟΥ ἰη (89 τογκίῃρ οὗ 
δἰ, 1Π6 δίῃ 8} οπῃίδηρὶης Εἰπ) ΒΟ Υ ἴῃ δἰ, 88 8 
Οἰἱὰ οΥ̓ 9 ἀοΥ!!, τ 116 186 ὈΟΙΐΟΥΟΙ, 88 Ὀοίης 
ῬΟΓΏ οὗ α6οα, τοκὶδίβ ἰ(. Βείηρ ἃ οἰ]ὰ οὗ αοἀ οΥ 
ἃ οὐὐ]ὰ οὗ (λο ἀ6Υ1] 15 ἰάθη δπὰ τηϑηϊθδὶ ἴῃ 

Ηδασθ ἐ8ὲ}5 ο᾽δα8ο ταιιϑύ ποὶ Ὀ0 Σοΐογτ θα [0 
(89 Βοαυθὶ (ατοιΐα8, ϑρϑῃθν, ΕὈχαγὰ δπὰ οἰ γ8) 
ΔΒ {Π6ΧῸ 15 ποὺ ἴ89 Ἰοαϑί οσοαϑίοι 10. ἷι; ἀ9 Ἦ οεἰΐα, 
ΒΔΌΔΟΣ, δὰ οἴ 6.8 οατο (͵8 ροϊηῦ ἀπά οἰογιηϊδοά. 
1ι ἰδ ποὶ βαϊὰ ἢογὸ ἰο πο τὰ τέκνα τοῦ ϑεοῦ διὰ 
τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου φανερά ἐστιν, Ὀαὶ γ. 1 (κόσμος 
οὗ γινώσκει ἡμᾶς) ΤΟΆάΘΓΒ ἰΐ οοτίδίπ ἰμ8ὲ ἰΐ ἷ8β ποί 
Ἰαδηϊζοδὶ ἰο 1860 πουϊὰ Ὀπύ ΟΠΪῪ ἴο ἐμ Ομγίδ- 
εἶδ. ὙΤδαὶ ἀἰογθοηοθ ἰδ ΟΠΙΪΥ τρδηϊθδί ἱπ 1860 
Ἰκδὺ οὗὨ ἰμὸ αἰνίῃμθ κρίσις, το πογὶ (1641 του] α 
ὈΙοπὰβ ἰοχοίμοῦ δηα οοπίουπμαβ κοοὰ δῃὰ ουἹ]], 
αοιἱ διὰ {πὸ ἀον] ([Δῖοκο, βδπάθγ). ““71ο (δ}9 
οὨἰϊάγθη οὗ ἰμ6 ἀοΥ]]} ὑπ τ ΟὟ ἸΔΟΤ] πδίιγο τΤΘ- 
ΤΑΛΪΏΒ 8 ΤΟΑΥ̓ΒΙΘΥΥ ὑπ}} ὑπ 0Ὺ δοοορὲ 89 ἡαἀστιηοηί 
οὗ 89 Ηοὶγ ϑριτὶυ διὰ ἰβγουχὰ ὑμ6 ἀϊνῖμο βοοὰ 
δῖο Ὀοση οὗ Θοα πὰ Ὀοοοαθ (86 ΟΕ] ρθη οὗ 
αοἀ," ΟΥ, Μαι. τἱὶ. 106-21; 1Ζῃκο γτἱ. 48-40.--- 
ΤΒῸ Ῥδγβϑδο τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου ΟΟΟΌΧΒ ΟὨΪῪ ΒΘΓΘ 
ἐπ (86 Νονν Τοδιδυιθηὶ δἰ πουρὶ γὁ ΘΠ σΟΌὨΙΟΣ ἐδ 6 
Το] οννὶπα νατἰδιίοηβ: υἱὸς διαβόλου βαϊὰ οὗἉ ΕἸ γτιδΒ 
Βαν-96πι8, Αοίδ χἰϊὶ. 10; ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας Βαϊὰ οὗ 
Φυάδ5, πο. χτὶϊ. 12; διὰ υἱοὶ τῆς ἀπειθείας διὰ 
τέκνα φύσει ὀργῆς, ἘΡΆ. ἰὶ. 8, ἰπϑίοδὰ οὗ ἤ πῖοῖ 
τέκνον τοῦ διαβόλου ταϊα!ὶ μαγο Ὀθθα υδοά, 1 (μοὶ 
Οχρυοδδίου μδὰ ποὺ ὈθοῺ δβίυἀϊουϑὶγ δνοϊ δα ἰῃ 
ογάον ἰο Ῥγουθηΐ (86 τηϊδυπάογβίδπάϊηρς ὑπαὶ γὸ 
ταὶ σύ 88 ν0 }} βρϑδὶ οὗ ἃ Ὀΐσὶ} (ου!) οὗ 86 ἀοΥ]] 
858 οὗ ἃ Ὀϊτί (οὐ) οὗὅἁὨ αοἀ (666 ποῖθ8 οῃ Υ. 8) διὰ 
ἐπ ογάον πού ἴο σιν που ΣΙ ΒὨταοαΐ ἰο 80 ἀυα) 1δίλο 
ποίΐου ὑπαὶ {1161 ΘΟΠΥΘΣ ΒΊΟΣ ΟΥ Σοζοῃογβίΐος 18 ἰτὰ- 
ΡΟΒδΙΌ]ο, ἰο ἱπιϊπιδίθ, ὁ (86 ΘΟΒΙΓΑΓΥ, ὑπαὶ ἰΐ 5 
ἸΏΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ἰ0 5660 ἃ οἰ ἱ]α οὗ [6 ἀ6ΥἹ] ὈΘΟΟΙΩΘ 
ἃ ο11ὰ οὗἩ αοἀ (ἈδΔη ἃ ὁομ1]4 οὗ αοα Ὀθοοπιο ἃ ομἰἸὰ 
οὔ ἰμι9 ἀονὶ]. Βαι ἰΐ σαπηοὺ Ὀ6 ἱπίογγοα ἤγοτα (8686 
ἀἰϊδογοηΐ ὀχργοββιουβ (δὶ 18:6 ἸΘΣΙΩΒ τὰ τέκνα τοῦ 
ϑεοῦ δηὰ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου ἀθποὶο ἰμ9 ὑγγο 6ὁχ- 
ἔγοπιθ8 Ὀοίγθθη ὙΙΟ.. ΟἾΘΥ ΤΩ 8. Το0πα. ΤΪΒ 
ΔΗ 6815 δ ὈΣΔΟΘ85 Γαίου ὑμ6 ἰο 81} οὗ πιδη Κὶ μὰ 
80 88 ἁμαρτάνειν δῃᾷ οὐχ ἁμαρτάνειν ΘΟΙΏΡΥΪΒΟ (δ 6 
σψΒο16 δἰἰἰτι46 οὗὨ θῶ. ϑοοϊπαβ 8 ΒΌΓΟῚΥ σἰρσιΐ: 
“Ἐὼ αροδίοἷΐ υεγδῖΣ δαίὶΩ ἀρεγίε οοἰϊσὶ ροίοδί, φυοά 
ἑηίον βίϊος ἀεὶ εἰ Πἰῖοα ἀϊαδοίϊ πε ἰὶ δἰ λοημπεε πιοα.᾽" 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΒΙΟΘΑΙ,. 

1. Τῆὴε παίμγα οΥ δα. 16 πογὰ ἁμαρτία ἩἘ1]6 
ἱπάϊσαϊπρς, Δοογγδίϊοῃ ἕγοια ἰμὸ στἰχθῦ ταν, (89 
χη κολ], (πὸ βιγαϊχῃὺ ἀϊγοοίζοῃ δηὰ ογᾶοῦ 
ἄἀοο8 ποί (611 υ8 ὙΒογοΐτγοτῃ δαὶ δοοσγδίΐοῃ (8 68 
Ηἶἷδοθο. οἱ ἐμπὶβϑ δοσουπῦ ἱμβὸ ποσὰ ἀνομία ἴδ 
φὐἰάοά. [Ιὺ ἰβ ουὐϊάθης ἰμδὺ δίῃ 18 ἱπ ἀϊγοοὶ δη- 
ἰαχορίϑαι ἰο ἰδ νόμος, 16 ἀϊνίπθ ογάϊῃϑδῃοδ. 
Ἡοΐιηδῆπμ Ῥου ΟΠ ΘΟΙΡΑΤΘΒ 2 Τ68. 1ἰ. 7 
(δελγυκδειοεῖδ 1., 487. Τα ἄγϑί ἱμπίηρ 18. ὑπαὶ 
δίῃ οοπίγδαϊοία {86 αἰγπθ ογαάΐηδησθ. 10 6χ- 
ἰδηΐ οὗ ἀνομία ἰβΒ 4180 ἐμαὶ οὗ ἁμαρτία; ΒΑύΘΥΘΥ 
ἀοθ8 ποὺ δοοογὰ πὶ 86 ἀϊνίηο οταΐϊπδποο οἵ 1170, 
Ὅ0 ἰν ᾿ἰ0110 ΟΥ Β5πι|8}} ΟΥ 88 16 ρῖ688ο, 16 ἁμαρτία, 
πο 15 ΔΙΨΘΥΒ ἰο Ὀ6 Γοζδγα θα ὈΥΪΠΙΔΥΪΥ 88 8Δἢ 
ΣΠΊΌΓΥ ἄοπο ἰο αοα νδο 88 δρροϊπιβά (ἢ νόμος. 
Ηθηοο ἴδ ποίΐοη οὗἉ χσυὶϊ! δά ογοβ δὲ ἃ1}1] δυθῃίβ ἴο 
{π6 ποίϊου οὗἉ βίῃ, δ) βου ρα {86 ΒΊΟΥ ὈΘ πού 60ἢ- 
βοϊουϑ οὗ : δ {80 {}1ὴ6 ΟΣ ΒΟΟ. δἴϊεσ {86 δοῖ; (89 

ΒΘΏ56 οὗἉ κῸΪ]Ὲ ἴ8 δΌΤΘ ἰ0 ΘΟΙΏΘ ΒΟΟΠΟΡ ΟΣ Ἰδίοσ, δι 
ἸΔΥΑΥΪΔΌΪΝ πιὰ ὑμ6 Καον]θᾶάρο οὗὨ δἷη, δὐθῃ 8 
Ῥαγνϊὰ οχρσοββοα ἰὑ: “Αμαϊπαεὶ ἐλδὲ οπΐν, ἰδτο 1] 
βπηοα ᾽ (8. 11. 4) δῃά 8ι. Ῥδὺὰϊ ὑπόδικος τῷ ϑεῷ 
(Βοιι. 111. 19). πο ἸπίΌΣΥ ἀοῃθ ἴ0 οηθ᾽8Β ὁσῃ 
800] ποῖ 1166 δ π6 Ὀοϊίοτα οὗἩἨ ἀγνίζειν ἑαυτὸν, 
διὰ ἰβ ἀφοϊαγεὰ ἱῃ τηρεῖ αὑτὸν ἃ8 οοπίχαϑίοα (ἀλλὰ) 
πὶ ἁμαρτάνειν 18 11 ΚΟΥ 89 ὑπ ΤΣΘΒΒΟᾺ ΥῈΥ͂ [88 
ΒΙΏΠΘΡ 18. ουἰδίάθ οὗ [61 Οὐ βδ τὰ ΟἸχλδὶ Ὑ8Ὸ 
8 1176, αἷτοῦ ἴδ δηὰ ἰδ]κθβ ΔΎΓΔΥ δ]}. 

[Ῥεδσβοὺ (Ρ. ὅ89) 88ᾶγ8: “Ἴμιὸ Ἰὰν οὗ Οοά ἱ 
ἐδ συ]ο οὗ {μ0 δοίϊοῃβ οὗὨ τπθῆ, δπ ΠΥ ΔΡΟΙΤΆ- 
(ἴοπ ἔγοια ὑπαὶ σιι]ὸ 18 δ: [86 ἸδῪ οὗ αοά ἰδ ρυχτο 
δηα ἩΒδίβοουου 18 ΘΟΠ ΣΑΣΥ͂ ἰὸ (86 14 ὉῪ 18 ̓ πιρῦτζα, 
ἩΒδίβοουοσς ὑβογοίοσθ 18 ἀθὴ0 ὈΥ͂ ΠΙ8Π, ΟΣ ἰδ ἷκ 
ΤΩΔΏ, Βαυΐῃρ ΔΩΥ ΘΟΠΕΓΔΙΙΘΙΥ͂ ΟΥ ΟΡΡοβιώος ἰο {1 
αν οὗἩ αοά, ἰΒ β'ῃ. ΕὝΟΤῪ δοίΐϊομ, ΘΥΘΣΥ ποτὰ, 
ΟΥΟΥΥ ἰδουραί, οραΐϊπβί ἰμ9 1Δ'ν, 18 8 δίῃ οἵ οἱΐδ- 
βἴοῃ, 88. ἰξ 18 ἰοσιηϊπαιθα ἰοὸ δὴ οὐ͵ϑοὶ ἀϊβδομδπὶ 
ἔγοια, δηἃ σοῃίγασΥ ἰο, [1.6 τοδὶ δου οὗ (80 18 Ν, 
88 ἃ πορϑδίίντο ρσγοσορί, ΕὙΘΣῪ οτββίοι οἵ α ἀπ 
τοαυϊγοα οὗ τι5 18 8 δίῃ, 88 δοΐπς ΘΟὨ ΓΑΙ ἰο [80 
Θοχαπιδηἀϊης ρατὶ οὗὨ ἰμ6 ἸαΓ, ΟΥ 8} δέδτιρδίϊτο 
Ῥγοοορί. ἘΥΟΥῪ 601] Βα οοπίτδοίθα ἱπ (86 βου] 
οὗ τῶδῃ ὉΥ͂ (86 δοίϊοῃβ οοτητηλ 6 ἀρδὶ πὶ ὑπ ἴδῃ 
οὗ Θοά, ἰ8 4 βίῃ οοῃδιϊιαϊ ες 8 τοδὴ ἰχῸΪΥ ἃ 6ἷ8- 
ΠΟΙ, ΟΥ̓́Θ ἰμ6πη, θη 6 ΒΟΙΌΔΙΥ δἰπηθὶ πο, 
ΑἿΥ οοΣγτυρίΐοπ δπὰ ἱποϊϊπδίίοι 'π 86 δου], ἰο ὧο 
ἰδὲ ψπϊοῖ αοἂ ον ἀἀοίἢ, δπὰ ἰοὸ οπιὶΐ ἐδεὶ 
ὙὯ105 αοάὐ οοτιςλδηδοίη, ΒΟΎΒΟΘΥΟΣ ΒΌΟΘΝ (0 
τυριΐση δηὰ οὐῇ ἱποϊϊηδίΐου οδῖθο ἐπΐο ἔμ6 δουΐ, 
ΜΒ ΟΙΒΟΣ ὈΥ δὴ δοΐ οἵ δ΄᾽56 οὐστὶ Ἧ111, ὉΣ ὈΥῪ (9 δαί 
οἵὗἨ ἴ8ο ν1}} οὗἨ Διηοίμον, ἰΒ 8 βἷτι, δα θϑέῃᾷ βοσοοίς 
ἀἰβοοηδηὶ ἴγουι, απ γορυμηδοὶ ἰο ἴδ 6 ἴδ οὗ ἀοά. 
Αδὰ δῖ 1 οοποοῖνο δυδιοίοηΐ ἐο ἄθοϊασο (89 "2 
ἰπτο οὗ 5ἰιι.᾽"---Μ.]. 

2. Τῆς παίυγὰ 09} γἱσλίεοιιδηεθε, 88 [1.0 ογρροδῖί 
οἵ εἷπ, ἐσ ἰμτοΐογο ἃ σοπάυει οοπδβοδδοὶ πὶ ἰλ9 
μόμος, ἃ ἀοΐης τοχυϊαϊοα Ὀγ [29 ἀϊνίπο οτά Βδηθθὲ 
οἵ ἐἴο, ἔγοιυ ἐπ9 ποχὶς οὗἩ οὖν Ββοϑὰβ ἴο ἰδ δοὶ οἵ 
(ληκίος δηὰ [Π6 ΡΟΣ οὗ ἴπ Ὑ]}]. 

8. ΤᾺε οογτιρίοη οἵ πἷῃ ἰδ τηδηϊζδεὶ ἰὼ {18 αὶ 
οπίδηκῖθθ τηθσι ἰῃ ἃ τοϊαϊΐου ἰο δαΐδῃ τ ϊοὶ δἱ 
οὔσ0 ἀεδηθα πἷδ αἰἰίυὰθ δὰ βίον ἰδοῦ ἰμ ἰἱ. 
1 σοϊιοα ἔἤγομπι βαίδη δηὰ 158 ἴ8ο δοί οἵ ϑδίδῃ, ῦ 
ἐδαὶ ᾿ἰνίης ἰπ δἷη διὰ [πὸ νου κί αὶ οὗ δὶῃ δτὸ αΥΪ' 
ἀθῃθα8 οὗἨἁ 18 αἰπποσ᾿β ἀθροπᾶάθῃοθ οἡ ἴδμ6 ἀογτὶϊὶ, 
δὶ Δρρυτίοῃδηοο δηὰ δἱχι σεν οὐ παίυχο ἰ0 (89 
ἀονὶϊ. ΑἸΕ μου ἢ τὰδπ᾿ 5 δίῃ ἰβ ἐδ 5 οἵἁ [0 86- 
ἀυοοά, ἱπ γἱσίαθ οὗὨ βυοβ βδοὰποΐϊζοι δ ἰδ γοὶ 88 
τηποῖι ἀοοτηοὰ ἰο {86 ΡΟΥΟΣ οὗ {μ6 κίηράοπι οἵ (δ9 
ΕἘνὶὶ ΟἿΘ 88 89 8 χα! γ Ὀοΐογο αἀοἂ:; δηὰ δε (δαὶ 
ουρσαὺ δηὰ ταϊρδὲ δύο Ὀθοοσλθ.8 οἰἰ]ὰ οἵ Θοὰ, 
888 ὕδοομῃθ 8 οἰ ὰ οὗ ἰμ0 ἀουνὶ. ΑΒ ΒΌΓΤΕΙΥ 83 

Το Ἰ]ο σϑδΐρ πῖι αοα δηὰ σἱρμίθουβηθδ8δ τὸ μαϊποά 
ἰπ Ομ χίδέ, 8ὸ ΒΌγοΥ ἀοεβ βίῃ ουὐϊάθμοο {6 ΟΝ 88 Ρ 
πὶ ἰμ6 ἀ601]. 

4, δαίαπ 18 ἃ Ῥογβοῦ, ορροβοὰ ἰο αοά, ἐδ ὁΡ- 
Ροβίϊε οὗ θΘοα δηὰ ποὺ οὨΪῪ οὗἨ Ομ γἰβὶ, πὶιο Θδπιθ 
ἰο ἰδκα Φ'ΔΥ δίῃ δηὰ (ο ἀδβίσου {86 σόσὰβ οἵ 
86 ἀ6ν}]. ϑβίγδαυββ (οσπιαί 11. 18) }υϑέὶγ οὗ- 
Βοῦυοβ: “ὍΘ ὙΠ016 ἰάεα οὗἤἨὨἁ Μοβδίδῃ δηὰ Ηἰδβ 
κίηχάοχι 18 88 ἐπι ροββῖ 6 τυ Βουὶ 118 σουπίεγρασί 
οὗ ἃ Κίηχάοτῃ οὗἩ ἀοτηοιβ τὶς ἃ Ῥϑυβοῃδὶ μοδὰ, 88 
186 πολ ροΐο οὗ ἃ Ἡληὐϑὺν αἱ οαὶ [86 δουΐὰ 
ΡοΪ6. 17 Οσὶϑὲ Ἵδίηθ ἰο ἀθβίγου ὑμ6 ψ σ β οἵ (88 
ἀον}!, (μθγ 88 ΠῸ ὨΘΟΘϑϑὶ ιν ἤοὸσ Ηἰδβ οοπίηρ 
ἰμθσθ ψ88 πὸ ἀδυΐὶ; 17 ἰμογὸ 18. ἃ ἀθυ!, δαὶ οὉ]7 
88 86 Ροτβοῃί βοδίϊοι οἵ [86 ῥσγίποίρίο οἵ 6711-- 
{61}, (θη τ οὐκίιξ 8180 ἰο ὃο δαἰἰδῆοἀ πὶ ὃ 
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Ομ γὶδί 8 δὴ ἱπυρ ΥΒΟΏΔ] 1Ὧο8.᾽ Βοβί 468 ἰο ἀθῃν 
{86 οσἰβίθηδο δπα Ῥουβοῃδ} νυ οὗἉ {πὸ ἀΟΥ] 18 ἰο 
εἶνε ἂρ ἴμ6 Ῥουβομδ ν οὗ αοὰ Ηἰπι561, αοὰ 
ποῦ]ὰ Ὀ6 ἐλά Αεοίωίε απ ποὺ (6 ΔΌΒβοϊυΐο ῬοῚ- 
Δοπ δ ἰγ, 1 ἴὰ ὑμῖ5 Φομδαηθδῃ ΘοΡ]οχ οὗ 1ὰθδβ 
Ὑ6 8.6 ροσιϊ (θα ἰο απάἀογβίδπα ϑαίδῃ ἴο ὈΘ ΟΠ 
ἃ Ῥεϊποῖρὶθ, ἰδουρῃ ἰὸ 6 (μ9 σοβιλῖο8).---Βαΐ 
{θογὸ ΔΙῸ ΒοΙῸ 80 ἀδία ὙΜδίβοουοῦ 707 ἃ 4] 1ϑιϊ6 
δοποοριΐοη. Τιυο ἰαἰπρΒ το οογίδϊῃ ; ΚΖ γδ : ἰ8λ9 
ἀον}}}8 ορροβὶ(ίοπ ἰο ἀοα ὀδηποὶ Ὀ68 80 δοπδίγιι θα 
85 ἴο ραῖνο ἰδ 6 ἀ671} ὑπὸ σμϑυδοίον οὗἨ ὑμ0 οοπίθ8- 
ἰδηΐ δουῃίοτ- Ποά ἔγοιῃ ἃ]} οἰδγπὶίν δηα ἰὸ αἰναϑί 
ἶσα οἵ {ἐδ6 αἰιγϊ υΐοα οὗἩ (6 ογϑοδίασο; ἰδο ἰοχὶ 
Ομ ΔΙῺΒ ΠῸ ὙΘΥΓΒΘΏΪΥ [ὉΓ οἰἴμοῦ; (ἢ 6 ΡΌΓΣΡΟΒΘ οὗ 
ΟΕ γῖϑυ 8 πλδηϊοβίδιϊοι δπα π6 οἱγουμηδίδηοορ ὑμδὶ 
(͵9 ρῬυγΡοΟΘ6 πιυδὲ Ὀ6 Βαρροβοὰ ἰο Ὀ6 ἔ}}Υ δοοοιι- 
Ρ᾿ 96 δηα Δοσοιλρ] ἸΒΐηρ ἴῃ 4}} Θβϑϑϑη 8) ροϊμίβ, 
ὙΔΥΓαΩΐ ἃ}8 ΓΑΙΒΟΙ ἰ0 σομοῖαα6 ἐμαὶ 8814 ὑσὰθ ἃ8- 
Βυιρι] ΟΏ5, 88 ἃ ῬΟΣΘΟΙΪΥ ἀμαϊδίϊς ορροδί(οι οὗἁ 
(6 ἀοΥνὶ}] δηὰ Οοᾶ, δἂγθ ἱποοιαρδίὶ]θ τινὰ ἰδ9 
[απ ἀαπχθη αὶ σίθνγβ οὗ 6 Αροϑίϊθ. ϑδεοοπαίῳ: ἃ 
οδπηοὶ 6 ἰπήογγοα ἔγομι ἐμ 18 ραβϑαᾶρο ἐμαὶ τλθ 
δΓ6 ΠΒΓΌΓΡΒΙΪΥ δπα 6586} 14}}} ἀν} δὰ. Εν ΦοΒ 
Ρἰδἰ εν ἀοοϊαγοβ ὑπ ποὺ ἰμ6 ἀθ6ν1}}8 παίμγε (0 
ππϊοὰ μ6 ἀο068 ποὺ τρᾶκθ ἰλ6 ζαϊηἰθδὶ 8]111810}), 
Ῥαΐ ὑμ6 ἀονὶ}βΒ ὙΟΥΪΚ ΒΒ νν8 1860 }7 ἴῃ {Π6 5Β:}8 οὗ 
το δπὰ ἰδαὺ ΟἸγἶϑὶ οδῖηθ ποῖ ἴο ἀθβίσου {89 πϑ- 
ἰατο οὗἩ [6 ἀ6Υ1] αὶ ἰο ἀοδίγου (9 σογκϑ οὗὨ ἰδ9 
ἀον!]. ΝΟΣ τπιυϑύ 10 Ὧθ6 ογοσϊοοϊτοα ἐπδί, 88 60}- 
ἐσδϑίοαἂ τὺ [ἢ 9 ἰΟΣΙῺ8 γεγεννημένος ἐν τοῦ ϑεοῦ, 
σπέρμα ϑεοῦ ἐν αὐτῷ, ἐκ ϑεοῦ εἶναι, ἐκ αὐτῷ μένων, 
τέκνον ϑεοῦ, ἰλ ΑΡΟ5ι10 8 ὙΘΥῪ βρδγίηρ ἴῃ’ δὶδ 
Σϑίοσθηοθ ἰὸ ὑμ6 ἀ6011 δῃηὰ ἀοϑθϑ ποὶ χσὸ Ὀθγομπὰ 
δαγίης ἐκ τοῦ διαβόλου εἶναι «πὰ τέκνον τοῦ διαβόλου, 
ὁρροβίωης ἴδ ἰδίου ἰοστα, ἃ8 10 γα γ6 ὈΥ̓͂ δοπδίγαϊηϊ, 
ἴο (8 ρᾷγαϑϑο ““ομιὰ οὐ Οο4,᾽" 8ὸ ἰμδὺ Δισιδέϊπα 
ἡπειὶγ σϑῦοσβ ἰὸ δὰ ἐπιέίαγὶ ἀϊαδοῖίιμπι, ΟὈβθγυΐϊηρ: 
ἔθ πιηθδ Ῥεοσσαίοτεξ ες αἱαδοῖο παίὶ διιπί, ἱπ φμαπίωπι 
Ῥοοεαίοτεδ, Αάαπι α (60 Γαοίμ8 ὁδί, δεά φχμαπάο ο0π- 
δεπεὶξ ἀἰαδοῖο, 41 αἰαδοῖο παίει ἐδί, εἰ (α͵68. Οπι68 
σεπεὶ φμαϊΐε ἐγαί." ἸΆΘΥΘ 18 ποὺ ἐμθ ἔαϊηοβὲ ἰὰ- 
ἐἰπλδιΐοη ἴο Ὁ {80 δυρροδιίϊοι ὑπαὶ τδη 4068 ποὶ 
δἰη οὗ μ'8 οσὸ Ὑἱ]ϊ, ποὶ υοἱμπίαγία αὶ παΐξωγαζίον, 
δὰ ἐμδὲ ἐμ δίῃ ΜἈΪΙΘᾺ Ἠ6 σοιῃτα δ 18 ποὶ ἷβ 
ἴλαϊ!, Ὀκὲ βοϊ οἷγ (19 ἀ6Υ1}᾽ 5 ἔδαϊὶ 0.0 ΘΟΠΙΣΑΥΥ ἰδ 
ονὐἱὰϑηῖ ἔχοι ἰλ9 ὀχβοσχίδιίΐοῃ ἴῃ νυ. 7 δπὰ {86 ρᾶσὰ- 
οἸοίΐοαὶ ἑθδῃμ ἄθπου ὙΒΊΘἢ 1168 αἱ (6 Ὀοίΐοια οὗ (μ9 
σοῖο. Νοίιμοχ ἀυδ᾽:8:λ ΠΟΥ ἀοἰθτταϊηΐβσῃ σδῃ ὉΘ 
ἀοάἀυοοα ὕγοιῃ {πὶδ' Ῥαϑθδρθ. 
βου ̓θοιΐοι δπ ἃ ῬΘΥΒΟΏΔΙ ἰσϑηβδοίοῃϑ ΓΘζογθ 06 18 
τυδὰρ ἐο δοβσηΐσδὶ ῬΟΎΟΣΒ ἱπ αοἀ {μ9 ΕἌΙΠΟΣ τὶν ἢ 
ἐοὸ Ξοι δυὰ ἴῃ 6 ἀοΥ]], 88 ἰπο υἱἐἱπδίθ δά 
ομϊοΥ Τδοίοτβ οὗἉ 811] ρϑυβοῃδὶ ἀουοϊορηλθῃί, 

δ. ΤΏ τοογζ οὗ βείδη 18 βίῃ, δῃὰ βὶπ ἤγοιι ἐπὸ 
δεκίπηΐπα, ἡ. 6. ἔγοιῃ (0 ορίπηΐηρ οὗ βίη οἢ ἐμ9 
Ῥασὶ οὗ πυδηκὶπᾶ, τ θὰ 18 [89 ΟὨΪῪ δ Ὀ͵θοὺ πο Γ 
ποϊΐοο Βοσο. Ηδποο ἢ6 18 πλοϑὺ ἰΣῸ]Υ ἐδέ ΒΊΟΥ, [Π 0 
οσἱ ίῃδὶ βίπῃοσ. ΑΒ ἢθ νγ͵ὰδβ δοί γον οηραροᾶ ἴῃ 
ϊς βτεί βίῃ, 80Ὸ ἢ 8{1}} 158. δοίλυϑὶ νυ ϑηραροὰ ἴῃ 
ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ δἷ'η. Βαΐὶ Ὀογοπὰ (δ ῖ8 ἴδοι ποιδῖπ ας 15 βαϊὰ 
88 ἰο ἰδ9 ἡδίγο οἵ μὶ8 δοἰϊν ἐγ, 88 ἴ0 ἰΐ8 ΘΟΏΘΌΣ- 
ζοῦσο ἰὴ ἐμαὶ οὗὁἩ δὴ ὙΔὶοδ 15 ποῖ θχοϊιάοσά, 
δὰ δὲ 0 (0 ΤΔΏΠΘΥ ΠΟΥ δὶ ΘΟΠΔΟΒ ἰο0 Ρᾶ88. 
Βυΐ ἰε 18 Σεἰἰπἰαιοαὰ {πδὺ ΘΟΒΙΓΑΥΥ ἰο Ολγίσέ σἘὸ 
τδϑ πιαηϊεείεα απὰ ἀ1ἃ ΔΡΡΘΔῪ ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ἀοΒίΓΟΥ 
ἐπ τΟΥΚ5 οὗ {89 ἀοΥὶ!, ἐκ ἀευΐϊξ γὰ8 ποῦ τηδΔη]ϊ- 
ἴεμοὰ Ὀυὶ γτοιμαϊηθὰ δηὰ οοπίϊηποα ἰο να ῖκ ἰη 
εοποοχίπεηΐ, δὰ ἐμαὶ ἐδ 6 οἰ] άτοη οὗἩ αοα δπά ἰἢθ 
ολἰ]άτϑη οἴ ἐλ 6 ἀονὶ οδηποὶ Ὀ6 Ιἀοηὐ δοὰ δὲ ὁΠ06, 

᾿ φΥΓΘΏ 85 ἰδο γγοῦἹὰ (π 16} ποτ οἱ ον αοα ΠΟΥ 

Βυΐῤ οοποογῃΐῃρ᾽ 

ὑμο ομἰάτϑα οὗἨ ἀοὰ (ν. 1), πον 1.801) ἀ068 ποῖ 
ἀἴβοουον ἐμθ ἀοΥ 1} 5 σοῦ ἴῃ 18 ΟῚ βἰη; [Ὁ ἰμ9 
ΤΘίοθγΘΠο6 18 ἰ0 πνευματικὰ τῆς πονηρίας (ΕΡΆ. νἱ. 
12). [ὲ ἴ5 7}υϑὺ 186 Ἰηδῃ, ὙἘ80, 85. 5.. ὕϑιμθ8 88 78 
ὡσ , 14 8ᾳ.), ἰδ ἱποιϊίβα δηὰ θηϊϊοϑα Ὀγ δέ οἱοῃ 
μδέ (ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιϑυμίας ἐξελκόμενος 
καὶ δελεαζόμενος) δια Θοτηπλῖ(β βίη τυϊ ον δὴ ἰπ- 
ψγαγὰ βἰγυκαὶο, νἱτπουΐ οἴου ΔῺΥ τοβἰβίϑησθ, 
ἴῃ 8 6810} σουχβὲ οὗ ἀονυοϊοριηθηί (ἡ ἐπιϑυμία 
συλλαβοῦσα τίκτει τὴν ἁμαρτίαν), Ἀὰ5 ἰἰ6 ἀ6γΥ]]} 
ἃ5 16 ἔμ οχ ΟΥ̓ 81} δπὰ ἰδ ᾿ἰπλθ6} 8. μὰ οὗἉ {116 
ἀοΥ1]1. [Ι͂᾿ὰ βἰῃβ 1 ὈΘΟΟΙΔΘ8 τη 168. ἰδαὺ (89 
δ 1-αἰνηθ Οα Αγ ἢ 18 ἱπιϊπηδίοθὶΥ δηὰ Ὑἱ18}}} 
οοπηθοίοα τὶ ἴπς Κίηρσάομιη δῃὰ ἰπβαθπος οὗ 
119 ἀ6011 δπὰ ἐμδὺ υἱἐἱπηαύοὶγ [16 τ μοΐθ πδίὺοσ 
ΤΌΒΟΪΥ68 8617 ἰπίο ἃ νου] - οι δὲ Ὀοίγθοι αοὰ 
δοιὰ (ῃ6 ἀ6Υ11, δηὰ ἃ νου] ἀ- υἱοίουυ οὗ αοὰ ἴῃ 
Ογῖϑὺ οὐοχ 86 ἀ6 01} (σοαραγο Ἠδυΐοθβθ, Εἰλῖοε 
ἃ 28. Ἐπκε: Νίυζβοι, ϑνδίεπι. Ρ. 244. 8.4.) 

θ. εαεπιρίίοπ ἤγοπι δ ἰδ (ἠδ τοογᾷ οὐ ἰμ6 ϑιέπι6ε9 
Οπε, ἰλα »ωγροδα οὗ (λέ πιαηὐϊεδίαίίοη, οὗἨ [110 δ΄ }685. 
Ομ, γ050 δἰσὰ 1 15 ποὺ ἰο Ὀτγὶπρ ἃ πεῖν ἀοοίχίηθ 
θυ ἰο Ῥγοάμοθ ἃ πον ἐϊ5. Ασοογάϊημς (0 ἐμὶ8 (16 
τηοϑί ᾿προγίδην (δὶπς 18, οὗ σου Γ86, ποὶ [86 ἐχροδὶ- 
ἐΐοπ οὗ {8.9 Ἰανν τι θα ὈΥ (86 υἱπιοβύ ῥσχοϊουπάη 688 
οὗ δρρυϑῃδηβίοι δὰ οἰ αἰὶν οὗ βιδιοιιοηΐ, Ὀὰΐ ἐλ9 
ὁχλϊδιείίοπ οὗ ὑπο Ἰανν ἰο 1.8 1} οχίθῃηϊ ἢ ἃ ῬΌΓΘ 
1116, τ ἰσἢ ποὺ ΟὨ]Υ ΘΥΪΏ668 119 Βίγ η χᾺ ἐπ δι ου- 
ἴῃ δπὰ ἰδθ δϑβυπιρίΐου οὗ υσπηδη βίη, Ὀαΐ 8150 
Βαῖ18ῆ6. 8 δηα ΥὙΘΟΟΠ61165 ἐδ ΕΔΙΠΟΥ, 80 ἐμαὶ ον 
89 808 βαῖθ ΗΘ ποῦν ΟὯ060 2076 ἰΓΠ8 ἰ0 Ιη8}- 
Κιηὰ 88 δ) οννθὰ δηᾶ τηδηϊεϊπαὰ ουὐθγοοῖιθ δηὰ 
αἰϊτϑοιοὰ Ὀγ ὑδ6 ἢ} 688 ΟΠ, ΡΑΓΙΒ ΘΟΙΏΡΔΗΥ τι} 
βἰῃ δῃαὰ ἰυγ8 ΔΎΔΥ ἔχοι 1{. [ὑ 18 ᾿ποομοθίΎ  }}0 
ἴο δγὸ Καοῦη δηα υπαἀογβίοοά {πο 3 ]688 Οη6 
δηα γοὶ ἰο οομέδπαθ ἴῃ 81η 81} 89 βδαιθ; ἰ0 δά 6 
ἴῃ Ομγὶδὶ πὰ ἰο 8146 ἱπ βίη 8γθ ἱῃπσοιραί ]θ 
ΟΡΡοβιὶ(659 ; [89 050 ΘχοΪ 68 ἴῃ6 οἶδοσ. Ζο0}η, ἰο 
6 ΒΌΧΘ, 888 τοϑρϑοὺ ΟὨ]Υ ἰο {86 Ὀγἱμοὶρὶθ οὐ (ἢ9 
Τοϑαϊί, 88 0.0 1880 18 ἃ ᾿ἰΐο {παι ἰθγιϊηαῖο8β ηοὶ 
ἴῃ ἃ στηοτηθῃΐ Ὀυὺ 88 1.8 ἰδίοῦ 681 σου Γ890 δηὰ ἰῃ- 
ἰθσδὶ ἀουθὶοριβοαί. Τΐβ 18 ργοαϊοσαίοα οὗ (89 
10 ἴθ ΘΟ σὶδὶ (νυν. 2, 8,) δηὰ ὈΥ͂ ΒΔΙΟΜΥ͂ ὟἯΘ δ.θ 
σοηϑίγαϊηθα ἰ0 Α5801η190 1ὑ οὗ {80 1176 ἴῃ Β1ῃ. 

7. Βεὶπρ ἀοιϊθσταὶπθ8 ὑπο ἀοίπο, {9 ἀοΐης ἀοζαποὶ 
ἀοίοτταῖηθ ἐλὸ Ὀοΐης, αὶ τὸ Κπονν ἰδ 6 Ὀοΐηρ ἔγοια 
ἰιο ἀοΐπησς. Τὸ Ῥοϊηρ 18 (0 σδυδο, ἔμ 6 ἀοϊηρ (89 
εδοοί. διοα 80 ὑμδὺ ἀοοϑ ποὺ οομπταϊὶ βἷα μὲ 
νοὶ σἰρμιθουβηθθ8 (τυ. 6, 7, 8, 9) τιυϑὲ Ὀ0 
όσα οὗ ἀοὰ (οι. ᾿ξ. 29; 111. 9, 10) ἀπὰ μᾶνϑ δθϑῃ 
δηᾶ κπονη ΟὨγὶδὲ (6Ἀ. 111. 6), θὰ ἢ (μὲ ἰΒβ οὗ [Ὰ9 
ἀογ]1}, οΘοτμδίβ δῖ δὰ νγοσϊχοί πὸ τἱρἰθουβηοβα 
(ν. 8). ὅο ΓΚαἴδον (ΒΒ ρίαησεπ εἄ. 27, 191): “αοοά, 
Ρἷουβ ΟΡ ΠΟΥΘΙΊΔΟΓΘ ΤΔΔΚΘ ἃ χοΟΐ, Ρῥίουβ σϑῃ, 
αὶ ἃ φορὰ Ρῥἱοιδ δῃ Μ|}} ἀο χοοά, ρίοιιβ σου 8. 
ΕΥῚῚ ΟΣ ΚΒ ΠΘΥΘΥΣΏΟΣΘ ΙΏΔΚΘ δὴ 6Υ]] ηδη, Ὀὰἷ 88 
ΟΥ̓ τῆϑῇ Ὑ111 ἀο οΥἱ] σγοσκβ. ΟὈὨδΘαυΘΗΔΥ ἔθ 
ῬΘΣΒΟΙ στρ δὺ ΘΥΘΓΥΨΔΥΒ ὉΘ σοοἀ δῃἀ ῥὶουβΌΥΙΟΣ ἰ0 
81} χοοὰ τΟΣ 8, ἃπὰ σοοὰ τψουΐτα τιυϑὺ 901}0 7 δηὰ 
Ῥγοοοοὰ ἔγομιῃ (86 σοοᾶ, μῥίοιβ ρογδὸπ (Μαδι. 
Υἱὶ, 18).᾽ Ηθηο9 ἃ τλ8ῃ ταῦϑὶ μΒᾶγο Ὀθοοιμθ σἰμηὺ- 
θοῦ ὉΥ ̓ υϑιἰϊβοαιΐοι, ὈαΐοΣ 6 9 ὁΔῺ δοὶ γἱ ααὐθου β}γ 
πῃ βδῃοιδοδλίίοθ. Τβ 19 ἰμδ6 ἰγυ δ δα [9 
τἱ χε οὗ (16 ΓΚυϊδότδῃ δπὰ Βοίογπιθὰ δοπ 8810}8 
ἴῃ ορροβίἰίοη ἰο Βοιὼθ; Ὀπὶ οἢ {86 δι} 079οῖ οὗ δε- 
οοππῷ τἰσδίοουθ Ζοθη οοπῆποδ Εἰτηβοὶῦ ἰο βαγίηρ 
ἐμαὶ 11 (ΔἸκθβ ρἷδσθ (ουῦ) οὔ Οοά ἴπ Ομ γῖβί ὈῪ τϑ- 
κομογαίΐοη διὰ ῥσγορ  ἰδιίοι ; θῶθθ 1 δἰ αὶ 
ἐπάϊοαίοβ ἔμ 6 οὈ͵θοϊἑτο σγουπὰ δηὰ ποί {86 δβυὺ- 
)οοῦῶνθ δβδοσοιρ ϑθπιθη. ΟἹ (δϊ8 ρΡουΐϊεῦ ἢ 
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οἶμον Ῥδυι σα γΒ οδὰ ὍΘ ἱπίογσϑα ἔγοπὶ ΟἿΣ Ρ88- 
δ. 

8. 116 {πὸ ποί-δἰπηΐπσ δια ἰδ ὑἡπροφοιδιϊἐψ ὁ 
δἰππίπσ οὐ 116 Ῥαγί οὗ ἃ Ομιγι βίδα θοστῃ οὗ (ἀοά, 
τηυϑὲ Ὀ6 Πο]α ἴλϑί 88 ἃ μοὶ, τὸ τασδὶ Ὧ6 ΟἹ ΟὟΓ 
Ξυοαγὰ δρδϊηϑβὶ αϑίγ ἱπήΐογθμοοβ ὑμογϑίγοπι, ῸΓ 
μοῦ ΦΟΒΠ ΧἸΥΟΒ ὺΒ Ὧ0 ΜαΥτδηΐ. [Ι͂π ἰδὸ ὅτει 
ῬΪδοα (18 Ῥλϑβᾶρο (Υ. 9) πιυβῦ Ὀ6 Βιβοορί 1 016 οἵὗἉ 
ἃ σορδβίγυσίίου ἐμαὶ ἄοο8 ποὶ σοπίγδαϊοί οἷ. ἱ. 8 
844., ἴὸγ Φοδη σου]ὰ ποὺ αν πιδὰθ οί βίβίθ- 
τηθιίβ, ἢ ΠΟΥ ΟΓΘ ἰθσοΙρδί1]6 ἢ 056 8η- 
οἶμαῦ. Ηδηςο (πο Ποηδὴ Οδίο] 168 Δ.Θ 88 πη ἢ 
ἷπ {16 ΤΟῺ ἴῸΣ ΠΟ], 88 ἀθ ἔγτα 88 υ8, ἐμαί 
ῖι 15. 6 Ῥγογογρδίυο οὗ {π6 βαϊηΐβ, ἱ. 6. ΟἿΪΥ ἰπὰ]- 
νἱάυα]8 ἰη νἱγίαο οὗἩ βρθοΐδὶ σγδοο ἰῇ σοχζϑηθγδίϊοῃ, 
Ὡοὶ ἰο βίῃ δῃά ποί Ὀδίης 806 ἰο 81π, 88 δγὸ ἰδ [ὺ- 
{ΠΟΥΔῺΒ ἴοῪ σομίθηάϊηρ μαι αἱ ἴγυν χοζοηογαίοα 
ῬΘΥΒΟΙ8 ᾿ἴγ ψὶβουῦ βίη; ΙὟΥ δι ἢ 8ὴ ββογί 08 
18 85 ἀγγοζδηΐ 88 ὑπαὶ οοπίδιηθα ἴῃ ἴΠ)|6 Βοηΐθηοθ 
οὗἩἨ ὅϑοηδοδ, {τὸ Βίοὶς (866 Ὀι βίογα!οοκΚ 11. 148 
ἔγοπι Ῥεἰβίθ πα): “ὙῈὲ δοπθδ ποθ ροίοδίέ πο 
7αεετε, φμοά ζαεί(; ἐπ οπιπὶ αοίιε Ραγ' δἰδι, ζαπι πο 
σοπδιίίϊο ὕοπαδ, δε πιοτε εο ρεγαμοίμδ; μἱ ποπ ἰαπίμπι 
γέοσίε 7άζεγο ροδδῖί, δραὶ πιὶδὶ τοοίθ ἤασεγε πο Ῥοδδῖί.᾽" 
1 7ο. 1. 8 Βαᾳ. ἔογ 48 βασὰ ἃ σομδβιγυσέΐοι οὗ οἢ. 
ἀπ, 9. ΤΏ Οἰσομίθ 68, γ8ο ἴα υἱτίαθ οὔ Μδιι}ι. 
χχὶὶ, 80 υβοὰ ἰο 684}1} ιμτβοῖνοθ ὑμ6 Ὀγοίμ τοι οἴ 
86 δῇ κο]β δὰ σοΐαβίηρ ἴο δ6 σοπϑϊἀογοὰ ἃ βϑοὶ 
Ἰαϊὰ οἰααι ἴο Ὀοΐης {π6 ᾿ηγν δ᾽ Ὁ] 6 ΟΠ υγοῖ, δπὰ (Π6 
Μο]ηἰθία το γ6 Ουϊοιβί8, οἰδϊ πο τ ΒοΠΘ 
Ῥίοιἰϑί8 δυο ἃ βίδίθ οὗ ρογίθοϊϊΐοῃ δηὰ Ὀδὶῃ 
σα] ]οὰ Ῥογίβοιβίβ ὈῪ ἰδεῖν δάνογβαυὶθθ, 608116 
1 ποτὰ ἴῃ (ἀτὰ Οὐπαϊϊδίδ; ἰῃ 6 Μοιδοά δῖ ΠΟ πιδὶ ἢ- 
ἰαΐῃ τππί (ΠΔ6Υ βίδα ἀλΕγ δηὰ Βουσ]γ ἴῃ πθ6α οὗ 
{η6 δίοηἰης τηοῦῖι8 οὗ Ομ γίβὶ ἀο ηἠοὶ Ὀοϊοηρ (0 
εἰν 18. σαι ΘΡΌΤΥ ΔΙ Βου σι ἔμ 6 ΠοΙ ἃ [6 81 1]685 ρϑῦ- 
ζοοϊϊοη ΟΥ̓ {μ6 Τεβοπογαία; δὰΐ {Π|18 σΟΥΐΔΙΪΥ 
ἜΧΡΟΒ65 (πὶ ᾿ἴκ {πΠ0ὸὺ Βοιαδῃ Οδίμ 1168 ἴο {86 
ἄδληγσον οὗ γορδγάϊης οὐ ἰγθαιϊΐηρ ΘΟΠΟῸ Ρίβοθ 66 88 
8 πιϑίίον οὗ μα ρσοποθ. Τὴ ϑιγηοα οὗἉ Βοτὶ, 
ΤΩ ΟσΘουοΓ, σα ῃηοί ὁ0η ἴΠ6 Β γοηρίδ οὗὨ (818 Ῥαββαζθ 
τοὐθοὶ (116 0] στννΐη Ργοροβίιοη (860 ΝΙΟΠΙΘΥΘΓ, 
Ῥ. 719 δὰὺ 1Π}: “Μέγα Ἵογεάεπίεβ εἰ τεσοπίίοα ποη 
ἰαπίιωσι ροδδε α ἥάε 7μδιΠοαηίε, ἐίεπι σταίία εἰ δαϊμία 
ἐοίαἰϊίεν εἰ ἥπαίτίεν ἐχοίαετγε, δεα εἰἶαπι τεῖρσα ποτ ΤαΤῸ 
62 ἰΐδ ἐχοίάεγα αἰφμε ἐπ δείετπαπι ΡΕΤΊΓΕ,,"" ΠΟΥ ἰδ 
Οαἰυΐπ νναγτδηϊοα ἴο 880: “ολαππεδ ποῆ δοΐωπι 
ἀοοεῖ, φιαηι εἰ αοὶίεν ἀσαί δοπιεῖ 'ἀειι8 ἐπ λοπιῖπε, δεά 
εἷαγε αἱϑδγνιαί, δρίγί απ δαπιὶ φταίαπι ἱπ᾿ ποδἰδ ΑὉ 
ἘΧΤΒΕΜΌΧΝ ὕϑοῦξ ΡΕΒΒΕΟΌΙ, ὉΤ ΑὉ ΥἹΥΞ ΝΟΥΊΤΑ- 
ΤῈΜ ἸΝΡΙΕΧΙΒΙΝΙΒ ΡΕΒΒΕΥΕΒΑΝΤΙΑ ΑΟΟΘΕΡΑΤ,᾽) ὃδ6- 
οδσδο {π6 ΑΡΟοΞ[16 ἴθ σ 65 ἢ γα ποὶ ἃ νογὰ οἡ (δα. 
ΒὈ]οοί, Ηοδ ποῖ μον" Βα ὺ8 οἷ. ἱ. 8 8αᾳ. (Πα (86 
τοβοπογηί ἰπ σϑα ΠΥ ἀοθα ποὶ βοϊάοπι ζ[Ἀ}} ἔγότα 
ἄτδοο δπὰ ρουἶβὶι δἰ θυ π}}} (1), ἢ ΟὨΪΥ, ὑπδὶ 18 
βἰπηΐηρς ποὶν ἰπδίαπάϊηρ, μἷ8 βίη8β ψουΐϊὰ 6 ἴῸΣ- 
αἴνοη Ἰιἶπι, ΠΟΙ δα δὲ οἷ. 111. 9, (δδὲ (86 αἰτι οἵ 
ΒΟΠΒ}ἶἱ0 πὰ Γοζοπογαί ἢ σλἢ ΠΟΥ͂ΘΡ 6 Ἰοϑὺ ἀρϑίη 
ΟΥ ἱπιραϊγβά, οὐ [αὐ {πΠ9 σπέρμα 1Β ἀπά πηυδί 6 
Ὀέουρηιλ [ὁ ρΡογίδοϊϊοη ἴῃ ΘΥ̓θσΎ σαὶ οὗἩ αοά, οΥ 
ἐπὶ 1Π6 ἀοπεπι ρεγβευογαπίϊ 8 πα ἀρ ὈΥ αοα ἰο 
86 φίδι οἵ Ηἰπ σύασθ. 8ο ᾿πδὶ 6 ἴννο ἀγὰ ἰηιϊ- 
τααίοῖν αὐἰίοἀ πα ἱηΒΕρΆΓΘὉ]6. Α Υἱὸν δἰε{ἰπῷ 
(λ9 ἔσαν παν 6 Του αἰγοδαν ἴῃ 7ουϊπίαπ (αὐ {π6 
οῃὰ οὗ (6 Τουγί ἃ ΘΟ ΓΥ) 88 βίαια ἰπ {Π6 σοῃ- 
ἰογουεῖδὶ τσι της οὗ ἷ8 ὁρροποηῦ (ΠΊ ΘΓΟΉγ ται 
αάυ. “Ψουϊπίαπωπι Ἰιθτὶ 11), 17 ν 6 τοι 6 ὑἐμαὺ ἢ6 
βαϊὰ Ὀοϑίαοβ μὰν οτο [ΓΟ] ]οὐν8, Υἱζ: “608, φμὶΐ 
»ίοηα ἤάδ τὰ δαρίίδηιαίε τεπαίὶ δωπί, α ἀϊαδοῖο ποπ 
Ῥοϑεε ευδυεγίϊ,"" οΥἮὁΘΘα αἰαϑοίο ποπ »οδδε ἱεπίατί; 

φιϊευπσις αμΐεπι ἱεπίαϊἑ {μετὶπὶ, οεἰεηαξ δος 
ἰαπίωπι εἰ ποπ ερίγίί δαρίζαίοι᾽". --ἰλαὶ (86 Οδτῖο- 
(ἴδῃ 18 ποὶ σα] θα ὕροὰ ἴἰο γσῃῖ δμὰ ἰο Ἰδῦουσ 
“.ἰ πιαζοτα »γϑεπια αροὶρίας" Ὀὰὺὺ ΟὨΪΥ “πε ρετἀαξ 
συοά αεοερίϊ,᾽" διὰ (Πδὲ 6 ἀἰὰ δαὰ ““ φιΐ δώξειπι δαΡ- 
ἑζπια δεγυαυεγίηί.,᾽ Ἐργ Φοη ΠΟΙ ΠΟΥ ΔΡΊΓΤΩΝ ΠΟΥ 
ὀχοϊυάσδβ ὮΥ δὰ ἱπσααίΐοη (αἱ (Π6 το δὰ δε 
οὔ ἀοἂ ἰο τιδῃ ταυδβὶ Ὀ6 δΔοσορίοα δηὰ χεροεϊνοα ὉΥ 
8, ἰμαὺ τηϑὴ ὙΠῈ ὑπο αἰγὶ πο} - νου βιγοησίὰ 
ταυϑὺ ὈθοομιΘ 86]}-δοιπρ 50 ὑπαὶ μ9 ποὶ ΟὨΪΥ ἀο 
ποΐ γτοβὶβὺ δηὰ ἱδὰβ ποῖ χοβίβιϊησ, οδέδετη πον 
»οπεπδ, Ὀθοοϊὴθ βδηο 186 αἴϊονς Βανίηρς Ὀ6θὴ ι5- 
ιἰδρ, Ὀὰϊ 4180 ἐμαὶ οηἰοσίης ἰπίο ἴ86 Του κ δπὰ 
δοὶ οὗἩἨ Θοα ᾽)6 ὀχογοΐδο ᾿ἰπλβο] Ὁ 18 Ο ἢ Ρεσδο- 
Π8] οἴὔογίβ δὰ ἐπ8 ΔΡΡγορσχίδίὶθ ΤΟΣ ΔΠα ΠΟΣΘ 
δηὰ χοσοῖὶνθ ἰωΐο ἷ8 ΟὟ Ὠδίαχο {πδὲὶ ᾿πΤΠΪοΣ ἰδ 
αοά 5, ΌΥ κἰνίη ὉΡ διηὰ βδουγὶ βοίης Β18 Β6]Γ πιϊὰ- 
οαὐἱ ἀοΐηᾳ ἸΒ)ΌΤΥ ἰο ἷ8 βοϊίγ. 41} {8660 ἰμπῖπγξβ 
Φολη ἀο68 ποὺ ἰουσἢ ὑροὰ Ὀδόδυδα ἢ6 18 πο ς08- 
οαγμοα ψιιὰ βυδ)εοίΐγο ὀχεουίλοι Ὀαὶ Βο] ΕἸ Υ πὴ 
186 οὈ͵θοίλνο ζγουηά δὰ Τουηἀαίζουῃ. Ηδποα μ9 
ΒΑΥ͂Β: θ ἐμαὶ 18 Ὀοτη οὗὨ αο4, 88 β08 (45 αοἀ᾽ δ 
68114), βοῦν ΘΩΥ Τοίδγοηοο (0 δῖ8 ΤΌΣΠΔΘΣ σ0Ώ- 
ἀϊίοη δηὰ ἰΐ8 γτοδοῖΐοη, 4068 ποί ΓΟΔΙΥ 810 ἴῃ 186 
Ἰΐΐοχαὶ δοοορίδιΐοη οὗ π6 ἰθστὰ ; δὶ πα ταν Βι1}} (69 
Ῥίδοθ ἴῃ ἷπαι, Ὀυὺ δὲ ἃἰμλ86]7, 88 (86 οἰ]]ὰ οὗ αοά, 
ἰη ἰμ6 ρονον οὗ τοχζοῃθσζαίϊ οι, ὧοεδ ποὲ 8η 4 ἐσπποῖ 
δοχατϊὺ ἰὺ (οὗ. Ηδεῖθβ8 δ λίος ἃ 26. ἘἘ).--οποθ 
Ὅ͵ σδηηοί Β66 δί 8}1} ΨὙὮΥ ἰδ9 τεροπογαίο, ἱΓ μ6 
Ὠδαίοοίβ, ἰπ οοηβίοίΒ πὰ ο0]]}810Πη8 ὙΓΠΔΟΝ ΣΠΔΥ͂ 
διἶβο, ἰο ὉΘ οὐ ἷ8 ζυγὰ δηὰ ἰο μοϊὰ ζαδ8ὶ 811 ἐιδὲ 
αοὰ μὲ85 ρσίνοῃ ἰο μἷπι, ἄομὸ [ὉΓ δἷπὶ δὰ 15 
οδοχίηρς ἰο ἶπι, ΤΏΔΥῪ ποὶ ὈΥ ἄθρτθοβ [4}} δι ΓΙ 
ἔγοια χύϑδοθ, δπὰ βυοἢδ δὲ ἰθϑθ πρϑορββιίβίεβ ΟΥ 
)αβιϊθοβ ἐμ δδϑυτωρίϊο ὑμαὶ αοἀ ἀϊὰ ποὶ δΒοσὶ- 
ΟΟΒΙΥ ἱπίοηά, δμογ οί 68}}}70 Μ1} δηὰ οἰοίθθ Υ 
ΔΟΘΟΠΙΡ Ϊ8ῃ ἷ8 σοομο τι οη δηὰ {μα Ἰ450}7γ ἐπ 6 
Ἰαρβοὰ νδϑ γἱ ρει δῃὰ οἀ ἴῃ ὑπὸ Ὑτοης, ἰμ8. 1ἰ 15 
6οά᾽ Β ἔδ] (μ8ι 6, [που ρ δἰ γεδὰν τοἀθοιηοὰ ἴγομι 
188 Ρονον οὗ ἰ86 ἀον], δὰ ραὶπ [8}16 ἢ ἃ ῬΓΕῪ ἰῸ 
(86 ἀονῖ]. ΗδΌ. τνἱ. 4 8βΒαᾳ. ν᾿ ἰσ ΟἾΪΥ ἀθοῖαΓ 68 
μ8ὲ 10 18 ἱτωροββί ]θ ἴἰο γθοῦΥοΣ 088 ἯΒῸ ΒΑΥ͂Θ 
ἔα Ἰ]θ ἢ ΔΥΔΥ ἔγοσα ΒΌ0Ἀ ἔσθ σα ρσδίΐου 8.88 ΠΟ 
οοπηῃθοίΐοηῃ ἸῈ {18 Ῥϑδβᾶρο (1 ορροβίιἰοι ἰὸ 
Εὐγατα), Ὀὰϊ π οὐρῃῦ σϑῖμοσ 0 ἰδκα ποίο οὗ 
μένων ἴῃ ν. θ., νοι Ροϊπὶβ ἰο ἐπαὲ ὑποχργοββεὰ 
ἰχαϊῃ οὗἨ ἱβουρὰι. Οὗ. Βοιι. Υἱῖ. 16 844. ᾿ΒΕΓΘ 
τηθηίίου δ της οὗ (Π6 ἔσω ἄνθρωπος 88 (᾿᾿ σπέρμα 
ϑεοῦ ὅδπὰ {μ6 ἐγὼ οὗ (μ6 Τοβοποσδίθ ἩΑΣΤΙπας 
δῷϑϊηβί ἰμλ6 οἱὰ εφο.---[Ὀ ὑδίοτάϊθοκ: “ΤῊ ἀϊῆο- 
Ῥϑηοα Ὀοίνψοοη ἰμ6 οἀοΣ δη ὦ ΠΟΤ ἹπΟΘ ΣῈ ΘΧΡρΟ- 
βἰίοταῖ 1168 'η ἐμ͵8, ἰδαὶ {π6 ΤΟΥΠΙΘΙῚ ΓΘ ΠΏΟΓΘ δ Χ- 

ἴουβ ἰο πιοάογαίθ {16 ἀοἰ41}8 οὗ 6 ΑΡΟϑι]6᾽8Β δεῃ- 
υἱπηοπΐ, ἃπὰ ἴο ἰοπθ ἀοντη 18 αϑϑοσίξου ἰο [86 δο- 
ἰ.4] 1} οὗ ΟἸ τ βιϊδηβ, ψν 116 {1|0 το 6 8 ΤΘΟΟ(- 
εἶτο (ἢν [111] ῥῬτοοϊδίοη οὗ (6 ἰοχί 88 1ϊ βίδηά8, δὰ ὲ 

(λ6 ἢ συλ 8 ἐμαὶ ἐμ6 ἰάφ4] ἰγαϊ οἵ {86 ῥτῃ- 
οἶρ]6 δῃπουπορα ὈΥ 80. Φοιῃ σοΟὨ μυ Δ}, 80 (9 
ΒΡΟΒΘΙ,, βοδὶβ δῦουθ {μὸ δοίυδὶ 1ἰΐα οὗ Ὀθ] 6 τ ΓΒ 
48 ἱποῖς συΐϊὸ δηᾶ δἷυι, δηὰ {παὶ, πῃ 80 ἴδ, (89 

ΑΡροβίϊθ᾿ β βαυίῃηφ ὅπ 8 ἴῃ 800} δοίῃ] 1ἰἴδ ΟἿ]. 8 
τοϊδίΐνο δ᾽ πθπί. ΝΟπΘ ΒΟΝΘΥΘΥ οὗ 8}} ἰλὸ ἐσ - 

Ῥοβίϊοτβ, γῶο ἴῃ ΒᾺΥ ἍΔΥ ἢδ5 τοοορηϊξεὰ (89 
ἰάθ8] ομδυδοῖον οὗ 8ι. 708 υἷϑιν, αβ οτουϊοοκοᾶ 
(6 ἤδοῖ, ἐμαὶ Ἄὐνϑὰ πὰ 86 δοίιδ] 119 οὗὨ δὶὶ ἐδδὲ 

ἅτ Ὀότη οὗ θοὰ ἱμόγο ἰβ βοταδι ἰηρς τ ἰοὶ ἴα (]] 
ΟΣ ΔΉΒΎΟΥΒ ἰ0 ἴπ6 1Δ6 4] τογὰθ “ἼΠΟΥ οδηποῖ 
βἰη." ὙΤδο οἰ!άγοι οἵ αοὰ, 'ὰ σου (Π6 ὈινίῃΦ 

1. Δοκο, ΒΙΟΚΙ, ἀο οϊίε δηὰ Νοδιάογ. 
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βοοὰ οἵ ἐμοῖσ οἰθγηδὶ 1179 δ ΐ 468, μαΥθ, ἴῃ γϑδ ἐγ, 
8 ΠΟΥ ὈΥΪΥῚΘκΘ, 88 ϑιθί μΒΟΥ̓ΘΥ ΒΘΥΒ,--ἰ ΠΟ. δῖ} 
ποὺ δηᾶ 86} οδπηοί δβῖῃ), ᾽υϑὲ πὶ ῬΤΟΡοΥοα 85 (ἢ 9 
πο Ὀϊνὶπο ᾿ἰΐοθ, ἀποου Ὁ] ΟΏΔ}Υ͂ Ορροβοα ἰο 81}} 
βἷη, δῃὰ τηϑηϊοϑιλης ἰἰ801}7 ἴῃ κού] κ6 τἱσῃίθουβ- 
ὯΘ88, 18 ρΡτοϑϑοῦ δα Δ01468 'π ἰῆθη. ἘΕἰχροβίνοτθ 
οὔ 8}} 1686 Ἰοχὶσ68) ἑἰοπά δῃοΐθβ, ἴῃ 4}1 {ἠπι|68, 6. Φ. 
Ὀάγπιιβ, Οθουτϊα., Εἰβίϊυβ, 5 ΘΒ] ]ομ ληρ, Γαΐ μοσ, 
Ηυππηΐυ5, δον. βομηιαὺ, δῖον, Βοηκοὶ, Φοδοι τη 
᾿δηςο, Βοθοητ ον, 1, ὕοκο, Νοαπαάθν, οἷο. ροϊηΐ 
(ο ἐμὶθ, ἰαὺ {Π6 ποὺ 16 οὗ ὈΘΙΘΥΟΥΒ, γΟΥ Δ ΌΪΥ 
Ὀοχοιϊο ὉΥ τοροπογαιίου ἔγολ αοά, 58. βΒ' ΤΩΡΙῚῪ 
ἱποοιρδίϊο]ο τ ἱ ἢ ἴηι; {δ 116 τ Δ1Οἢ. Θαβθη Ἶ8}}ν 
εἰϊοπδιθβ ἐμ βρὶ γἰὺ ἔγοσα 8}1 βίη," 8115 ἰὺ νι 8η 
ἸΣΓΘΟΟΒΟΙΪΔΌ16 Παὶθ διζδιηβῦ ΟΥ̓́ΟΓΥ δἷῃ, δηἃ υΥρ68 
ἰς ἰο 88 ἱπογοδβίης οοῃῆίοί δραϊηϑὺ 8}1 υπυὶ ριὺ- 
ἐουβη688, [ὈΠῸΣ ΘΧΟΘΙ]ΘΏΪΥ 8808, (μα ἃ οἰ "]ὰ 
οὔ αοὰ ἴπ ἐμι18 οοηβὶοὺ γϑοοῖγοβ ἱπἀθθὰ σψουπάϑ 
ἀδῖγ, θυϊΐ ΠΘΥ͂ΘΡ ΓΓΟῪΒ ΔΊΓΔΥ 18 ΒΓΙῚΒ ΟΥ̓ ΤΏ Δ]Κ68 
Ρδ6δο6 υυνὶνϑῃ 818 ἀθδᾶϊγ ἴοθΘ. ὅ΄'η 18 ουὸῦ δοίϊγο, 
δαὺ ἢ0 ἸοῦοΥ ἀουϊηδηῦ; {86 πογηιδ]ὶ αἀἰγοοίίου οὗὨ 
1185 θ οσρίθ8 πῃ ὑμλ6 Ὀ6]ἴθΥον 18 δραϊηβί βίη, 18 δἢ 
ΔΌΒΘΩΘΘ οἵ βἷπ, ἃ πο- Ὑ111-ἰο-δη δηα ἃ ΠΟ- ΡΟΥΟΥ- 
ἰο-81:". Ηἢο ταὶ 18 Ὀοτη οὗἩὩ Θοα ἢ845 Ὀδοοῦλθ, ΓΓΟΠῚ 
Ὀοΐης 8 βογυδῃὶ οἵ βἰῃ, 8 βουυδῃὶ οὗ ΥἸ ἢ ΘΟ ΒΏ688; 
δοοστάϊπης ἴο (δ6 Ὀ᾿γὴη9 δορὰ σοπιϑί ἴῃ ρ ἱπ Ἀἷπι, 
ΟΥ, 88 8. Ρβὺ]} 588, δοοοσάϊης ἰο {19 πη πιδηΐ, 
ΒΘ Μ{111 δῃά 86 σδῃ ὙΟΥΪΚ ΟὨΪΥ ἰλαὶ ᾿ἩΔΙΘὮ ἰδ 111 
6οά,--τἰχδουδηθ58, ἰπουχὰ ἰμι6 δθβῃ ποῖ γοὶ 
ΓᾺΪῪ πιονιϊδοά, Υγ6 0018 δῃηὰ βἰῃβ: 80 (μδὺ ουθῃ ἴῃ 
δὰ ὈΥ͂ ἐμ6 ΡΟΤΘΡ οὗ 89 πον 6 βίη τασδὶ Ὀ6 
ΕΥ̓ΟΡ ΟΠ ἴο58866, ἔὈΥαίγθμ 688 γοοοὶϊνοας, (λ6 ἰοπιρίδ- 
τἰοα ΟΥὮὨ 0 οΥἱ] οὔθ δυοϊἀ θὰ δπὰ ογογχγοοιηθῦ, δπὰ 
Βα! - ραν  δοαϊίου δηὰ δαποι δοδίΐοι οαγγὶθαὰ οἢ.᾽" 
--".1. 

9. 1 ραν ΒΡΘΔ ΚΒ οὗἩἨ Ὀοΐης Ῥοτπ ἰπ ογάον ἰο 1ΐγα, 
Ραμὶ οὗἉ ἁγίης ἴῃ οτάον ὑθ1ῖνο. 

[ἔτεκ. Ηορκίπβ: Ταΐβ ρ]δοθ ἸΔΔΥ, ῬΘΡΒΔΡ8, Ὀ0 
δπιοης ἴ86 ΠΌΠΙΡΟΣ οὗὁὨ ἰ|.080, (αὶ Βδα Ὀ6ΘΏ ΤΟΥ 
οἰδαγ, 1 ἸΟῪ δὰ Ὀθθη 1688 οχροιηάθά. [58}8]}} 
οὐἱν χὶτο γου ἴπὸ φοηαΐῃθ πδίῖγθ 86η86 οὗ [ἢ9 
ὙΟΥᾺΒ δὰ ὑπ θ πῃ Ῥγοσθοὰ ἰο τηδηπδρο ὑμοπὶ ἰο ΤΟΥ͂ 
ῬΓοβοηΐ ργροϑθ. Ἡρλοδοεῦεῦ ἴδ δογπ οὗ αοἄ ἀοιλ 
"οί σοπεπαδί δἰη. ϑδοτοθ ἴγοιῃ ἤθῃ 09 δᾶῦο οοῃοϊυ θα 
ἃ ῬΟΒΒΙ ΠΥ, δὲ Ἰοδβί, οὗ ἃ βἰ ῃ]688 βίϑδίθ ἴῃ {818 
ἴδ: οὐμοσθ, ἰὴ 6 ἱππέα} } 1016 σδοτγίαϊ εἰν οὗ 10; ποὶί 
οὨΪΥ ἰμδὶ 4 οἸ]ὰ οὗ Οοα χταϊχαύ αἰϊαΐηῃ ἰο ϑυ 6 ἢ 8 
Ρογίθοιίοι δ8 18 Θχ οἱ υϑῖγο οὗἉ 81} 55, Ὀυΐ ἐπαὺ τῶο- 
ΒΥ͂ΟΣ 8 8 Ομ Ἰϊὰ οὗ ἀοἂ οδῃποὶ ἘΡοπ ἐπα ὙΘΥῪ 86- 
σουπὶ Ὀ6 συν οὗὨ ΔΗΥ͂ δῖ: 80 116 ΔΥ6 ΟΥΤΟΥΓΒ ἴ0 
Ῥσεςοὶ ρίοοβ, (δαὶ, 17 ἃ τῆδὴ 1086 ἷ8 ἔγπι ἔοοίϊηρ, 
1504} 86 [Δ}15 Βοος ; ΠΟΙ ἀοθ5 ἢθ δΒῖ0}, 11}} 
δ6 ἀδϑβὶι "ΐπγ39}7 διαὶ ηϑὲ ἴη6 Ὀοϊΐοτλ δηαὰ ἔοιιπᾶδ- 
ιἰοη οΥὗὨ 8}} γεϊί σίου δηᾶ ρἱοίυ : δὰ 18.686 πιθὴ 
ΒΟΥΪΟΙΒΙΥ ροπάογοὰ τ δαῖ (Π6 ΒᾶΠη6 ΑΡΟΒϑι1]6 881} 
ἴῃ 8 ἢτϑι οιδρίον, υυ. 8, 10: "1. ισὲ δαψ ἰδλαΐ τῦὲ 
ἀαυε πο δἵπ; το ἀεοεῖυς ουἐγϑείυοθ, απα ἰὴς ἱγωίλ ἐδ 
ποί ἐπ ωϑ;᾽" δηὰ “7 1τσὲ δαν ἰ(λαὲ τοὲ ἠαυε ποῖ εἰπποά, 
τό πιαζε αἀοἃ α ζέαν,᾽ {86} πουϊᾶὰ ποῖ ἈΔΥΘ6 Θηΐοῦ- 
ἰδ ποα βυσἢ δὰ οὐοσ-οοηΐηρ σοποοὶϊ οὗ ἃ 530 ο.}655 
Ῥογίδοιϊίου οἵ 16 ποτ; τ δογοοῦ (89 σγοδίθδί ραγί 
18 ἢο Ὀοίζον ἰδδη βίῃ δηἃ {86 Ὀθδὶ οἵ ἰΐ, Ὀυὺ ἴοο, 
ἴοο πα οἢ ἀοδ]οαὰ τι} 11, ΟΥΒΘΓΒ ἱπίθυρτοῖ ἰδ8: 
80 Ἰοῃρ δὲ ν͵α 810 πο σμἰ]άγοη οὗἩἨ ἀοα, γγὸ σδη- 

1. Βιάγαυε: ἀκόλονθον καὶ ἀνάρμοστον. 
2. Οὐσαμπιοηίαδ: ἀνεπίδεκτον ἁμαρτίας τὸν νοῦν 

ποὺ βἷπ; δηᾶὰ βὸ ἰδο Ῥαρίβίβ ρο; Ὀυΐ ὑμ688 ψχὸ 
ὈΡΟΩ 8 ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ Βυρροβί(ΐοι, ὑμαὺ ΘΥΘΟΓΥ͂ ταογίδ] 
δἷ;, 88 ὑῃ 60 68]1] ἰΠθτη, τ κοβ δῇ ἰηἰοσγοϊβίοη οὗ 
ΒΕ γα ζτδοο; δα ἀοίἢ, δ8 1ΐ τ γα, 8η}1}}}}- 
αἰθ ὑπ πο ογθδίασο. Οἰμοσβ ἱπίοσρσχοί ἰῦ (8: 
ἐπ σμαπίωπι δώπιι8 Πἰϊὶ 1)εῖ: μἯὸ οδηποὶ β'α ὑπο ̓ 
ἐμαὶ τοβρϑοὺ αἀπὰ ποίϊοῃ, ἃ8 Ὑ17 8.6 {86 ΘὨ ἢ] άτοη οὗ 
αοὰ; Ὀπὺ θΥθῃ 50 ἴᾺΥ 88 γ͵1ὸ 816, (1 Ὀδδί οὗ 9 ἴῃ 
{89 πιοϑύ ρασὶ, υπγοηθνγοα; μου κὶ (18 18 8 οοτίαϊῃ 
ἰχαῦδ, γοῦ 1 15 Ὀυΐ ἃ ἀϊ]αΐθ διὰ τγαίθυ δὴ ὀχροβί- 
(ἴοπ οὗ ἐμ18 ρῥ]466; δηὰ 'τ διηοιυηίβθ ἰ9 πὸ το γ0 
ἰδ {π15, ἐΒαὺ ἃ τοζϑῆοσγαϊθ τηδη 88 ποὺ 88 δθ 
8 τορϑηογδίθ, ἐμαὶ ὑπ6 ῥυΐποῖρ]θ οὗ ζγϑοθ ἴῃ μἷπὶ 
ἴ8 ποῦ ἰδαὺ ῬΓΙηοΙρ]ο ἔσγοτα 6 η68 βίμδιῖ δοι οῊ 8 
Ῥτοσορά; δηᾶ δογίδ! Υ, πο πλλη, ἰδὲ οοηβιάἀογ8 
80 ψχοῖρεὺ οὗἨ ὑμῖ8 ϑογίριυσο δχργϑβϑίου, ΜΠ] 
ἰϊηἰς μαὺ ὑπ ΑΡοβί]6, Ὀγν ϑ6ἢ δὴ ἰῃβίδησοο δῃὰ 
ἰηχσουιίπαιΐοη, ου]ὰ ῬΥ688 80 ἐμ ἴῃ ἃ πιθδηΐηρ 88 
(18 15. Το ἰηἰογρτγοίαιίοη, ὑμβογοίογο, μαι ὦ 
ὁυάσο ἴο Ὀ6 ἴπ0 τηοϑὲ παΐασαὶ δηὰ υπϊογοϑα 18 
(818: Ηορ, ἰμαὺ ἐδ δογη ὁ Θοά, ἀοίλ ποὶ οοπιρι δἰπ; 
(δι ἰ8, 6 ἀοίἢ ποῖ βίῃ πὰ ἰμαὲ πιδισηβαὶ τλδη- 
ΘΓ, ἰὰ τ Ὠ1οῖ ἰΠ6 σὨἰ]άγοη οὗ 86 ἀ6γΥ]] ἀο: 9 
ἀοίὰ ποὺ τηδῖζθ 8 ἰσχϑάο οὗἉ βὶ, Ποὺ ᾿ἶγο ἰῃ 86 σοῃ- 
βίϑῃϊ δῃὰ ἀ]]ονγοὰ ῥγδοίΐοο οὗ ἃ, Ν οὶ 6 ̓  σὴ ἢ 9 
ἰδυ.8 5'η, Ὀθοδυδβο ἀἐρἑὲ δοϑα γεπιαϊπείλ ἐπὶ ἀΐπι; ἰμδὲ 
᾽8 οἰ γ [86 ΘΘΙΡΥ οὗὁὨ ἰῃ6 πογὰ οὗἩ ἀοἀ ΠΟΓΘΌΥ 
..6 15 Ὀοοίίοη ἀραΐῃ ἰο 8 βρὶσἰϊαα) 1178, οσ ἐμ9 
οοταρίὀχίοῃ οὐ (μ6 ζτϑοθ8 οὗ ἰμ0 Ββρὶγἱὶῦ ἐμαὶ ἃτὸ 
ΔΒ ἱὺ ΨΟΓΘ ἰὴ ΒΟΠΙΪΠΔΙΥ δηἃ (μ6 58000-ρ]οὶ οὗ 
Βἴοσυγ. ΝῸΡ 86 οδῃμῃοί βίῃ, δεοαιδα λὶδ δορὰ τὸ- 
πιαϊπείλ ἐπ ἀἰπε: ἰἈ18 βθοὰ γϑηγχαΐῃβ, δῃηὰ 6605 Ἀΐπὰ, 
ὑπαὶ ὸ δαῃποὺὶ βίῃ; οἰ 88 δροβίδιθβ ἀο ΜὮλῸ 
[οἰ ΔΠΠῪ ἴογβακο ἐμ ψαΥΒ οὗ αοα, ΟΥ 88 Ῥγοΐδῃϑ 
ῬΟΥΒΟῚΒ ἀο, ὙΠΟ ΠΟΥΟΡ ΘΙ ΥΔοΘα πο, ἸΤΠΟΥΘ 
8 ἃ ξτοδί ἀἰθγθιοθ Ὀοίῖχι τοζοπογαΐθ δηὰ τῆχο- 
ξϑπογαίθ ῬΘΓΒΟΏΒ, ἰῃ (6 ὙΘΥΥ͂ δβ' 5 (δύ {Π60} 6οπὶ- 
ταὶ : 8}}, Ἰη 664, βίη; Ὀυϊ ἃ σ11ἃ οὗ αοα οδπποὶ 
εἶπ; δαὶ ἰβ, ἐμουρὴ μ6 ἀοίὴ βίη, γοί 9 σαπποὲ 
δὶμ ΒΟΥ Β16}. ἃ ΤΩΔΏΠΘΡ 88 Ὑ]ο Κοα πὰ ΓΟ ζ6Π6- 
ταῖθ θη ἀο: ἰποσο 8 ἃ γαβὶ αἰ θσοποο Ὀοιϊχὶ 
ὑπ ϑτὰ, ουὐϑὴ ἴῃ ἰδδὺ ὙΒογοϊη ὑμογ ἀο χτηοβὲ οὗ 4]} 
δῦζτοθ: 860 ἐμαὶ ῥμἷδοο 'ἰπ θουί. χχχὶ. ὅ. 7 λεὶγ 
δροί ἐδ ποί ἰδέ 8ροί ο ἀΐδ οὐλϊϊάγεπ: δυϑη ἀοίογπιϊ- 
(168 {πο  ΙΊΥ 98 ΔΥΘ ΟΠΔΡδοίου βίῖϊο; δηὰ 8 ἰσὰθ 
ΟὨἩ γι βι δ ΠΙΔΥ δοπλθ ἰο πον ὉΥ͂ 18 βῖη8, ὑἰμδὶ ἢθ 
89. ποῖ ἃ ΒΙΠΠΕΟΡ.. ΑὨά, 88 ἰμ6 γ αἰδου' 'π (ἢ. 6 ὁοηϊ- 
ταϊ ἰἰηρ οὗ βἷπ, 80 πιο ΤΟΣ ἰῃ ἴμ6 ορροβίηρ οὗ 
ἱι..-Μ.]. 

ἩἨΟΜΙΓΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Του τί τγοπὶ 1 ΟἾΟΥ γοϑροοίβ ἰο αἰἰδοὶ ᾿π- 
Ῥογίαποο ἰο (89 τὶρῆς δὴ δῆὰ {πὸ σἱχδὶ πογὰ, 
ΥΥ611, βἷη 18 ἐπ ππ ογ ἐγ ; τ μδὲ ἰοὺ οὁΔ]]68ἱ ἃ 8}}0, 
δ ΘΙΓΟΓ, 8 ᾿ΠΗΓΠΛ  ΟΥ ἃ 90010]6, 18 6580} 141}γ.---- 
ἰπητ ΟΥΔ11Υ.--- 6. Ὡοῦ ΘΟΠΟΟΓΙΘα 88 τυσὰ δϑουϊ 
ΘΑΥ ΒΥ ἸοΟ9868 ΟΥ ἀἰδργδοθ Ὀοΐουθ θη 88 δθουϊ 
ουἱγαρίπρ ἴμ6 ὈΙνὶπ6 τλδύοδιυ, τυ ΒΙΟὮ ΤΥ Κ8 [ἢ 9 
Ὠδίατο οὗ δβἷῃ; ΟΥ̓́Θ ΙΔΟΥῸ ΟΥΘΡὮ ΘΙ ἰμδη (δ6 
ουαΐγαχα ἀοηθ ἰο {ΠΥ ΟὟ 80}1].--- αὶ ἀοοδ ἱΐ 
ΑΥ͂ΔΙ] 1106 ἰ0 ὍΘ ῬΓΑὶΒοα οὗ τηϑῆ, οὐϑὴ ἰῇ Ὡ6078- 
ῬΆΡΟΥΒ, ἴ Ασα τοχαρὰβ (606 85 ἃ ὑγαηβργθβδου ἢ 
ΒΘΠΊΘΙΙΌΟΥ ὑπ ο880 οὗ Ομγγβοβίοιῃ, Βίϑμορ οὗ 
Οοπδίδηιἑ ΠΟΡ]6, ἢ γγῶδ μαίοξαϊ ἴο ἐπ 6 ΕΤΏΡΟΓΟΥΣ; 
(89 δου ογ8 Βαϊ: ““Βυσχῃ Ηἶτ, σοηδοδίθ ἢΐ8 
ῬΤΟΡΟΤΣΙΥ, ρΡυΐ Ηἷπὶ ἰῃ ἱγοη 8, δη ἃ ἤαυο ἷπὶ Κἰ 16ἀ.᾽ 
Βυῖ οἰμογ8 σορ] θα, βαγίπρ: ““Ὑὕου μψ|}} ποὶ σαΐῃ 
δηγ μη ὈΥ 4}} (18; οὶ ἰπ οχὶϊθ ὸ νουϊὰ βπὰ ἃ 
Βοπιθ 1} ἷ8 ἀοα; γοὰ ἀσργίνθ ἰδ9 Ῥοοῦγ, ποὶ 
τη, οὗἩἨ ΡῬΓΟΡΘΟΓΙΥ; ἢ6 ἰε᾽3δ08 Ϊ58 οἰαΐϊηκ; ἀοδ} 
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ΟΡΘῺΒ οᾶγϑη ἰὸ ΐ. ΤΏΘΓΟ 8 ΟὨΪΥ ΟὯ6 ὙΑΥ ἰο 
ΣΟΠΟΣ ἶπι ὈΠΌΏΔΡΡΥ ; ἴογοθ δἷπὶ ἰο δίῃ ; λὶ γξασϑ 
ποίλίπσ ἐπὶ (λε τσογίἀ δωΐ εἴπ." --)οϑὶ μου ΟΠ ΘΒ Υ 
8.149 (δ 6 4 οὗ [86 ἰαπά, ϑβρϑοίδιγυ ἰμὸ ἤιαπάδ- 
τηθηἰ8) 18 ---ἰ θὲ πχαϊηίδιη 8180 (8.6 Ἰὰνν οὗ ἀοα᾽ 8 
κίηράοπι, Ηἰβ ἔχππἀδιιοπίδ) Ἰανν.--- 19 ΒΊΟΥ ἀ068 
189 ὙΟΥῪ ὑκίης ποι Ογδὺ ἀθβῖσοθ ἰο ΓΘΙΊΟΥΘ : 
ἢ ὑπ 68 ἴον ΗΪπὶ ἃ γον οὗἁ ἱΒΟΓῺΒ ἃπὰ οσποίβοβ 
Ηἶπι 8πονν.---Ηο]ὰ ζαβί ὑπὸ 8᾽ ] βδῆ 85 δὰ ἀθδί 
οὗ Ομ γίϑί. ὙΩΥ Ὑδ 'ὑ ΠοΟΘΒΒΆΤΥ [ῸΓ (.6 1688 
θη ἰο ἀΪθ ἱἢ ποὶ [ὉΓ ἰὴ βὶπ οὗ ρϑῃ  Ἀαΐ 18 ἢ 
ἐπαὺ ἀο68 ποὺ κα (μ6 ϑ΄:1΄}]688 Οπ6 δῃ ἀοϑθδ ΘΥΘΣῪ 
ἰΐηρ ἰπ 15 ΡΟΜΟΥ ἰοὸ νυὶ Ηΐπι ουὐἱ οὗ 86 νῶν 
δι 18 ὑπ6 Ρᾳ]1ο ορίπἷοι ψ δῖοι οσγονποα ἐμαὶ 
αἰἰοιρύ ψὶλϊ βυσοοϑ8ῖ ΟΥὗἨὨ πθαὶΐ ΘΟΠΒΟαΌΘΏΟΘ 
τουδὶ βἷῃ Ὀ6, 1 Ηδ Πδά ίο ἀϊθ ὈΥ δπὰ ἴον 111-ΗἜ 
αἀἰὰ ποὶ δοιηο ἴον {9 βαϊζο οὗὁἩἁ ἰδ ἀοσίγϊπθ, τ ΒῚΟ ἢ 
ἀἰὰ ποὺ ἰαἴκθ ΔΥΔΥ βίῃ, ἰμπᾶὶ ἰμ9 χοροὶ χϊσμὶ 
6 γγδὶβοα, Ὀυὺ Ηθ σϑιδ ἴὉσ {ὑπ6 889 οὗ βίῃ, ἰμαΐ 
ἐμὸ [δη1Ὁ οὗ αἀοα βδηά ἴμο Ηἰἱκι ῥγθβί ταὶ 0 
ὈΓΘΙβο ἰοροίμογ.---Ηθ σϑηλο ἰ0 δοααΐίγο ἴον Ηΐτ- 
86] ἃ ῬΘΟρΡΙο (μᾶὺ 10 ταἰσὺ ᾿ἰνο οὗ δπὰ Ὀγ Ηΐπι: 
Ης οδϑῖηθ ποί ἴο χϑοοῖνο ἔγοιῃ ᾿ξ την δὲ πόσο ἰἰδ ΡοΒ- 
Βρϑϑίουβϑ, Ὀυὺ (0 ἰδῖζο ΔΎΔΥ ἔγοπι ἰὑ, Ὑμδὺ ἰδ 1(8 
ἄγϊουδμοθ βπὰ ἰο φτϑηὶ ἰο ἰΐ ΗΪ8 φΊοτΥ.---ὰ ΟὨ τ8- 
(ἷαπ, 88 ἃ Ομ ἰδίῃ, ΠΟΥΘΥ 6068 Β'ῃ, ἮὮΘ ΟὨ]ΥῪ 8} 678 
1|.-τἴὰ δηά νι} ΟὨνῖϑὺ τὸ 1086 811 Ῥ] δβσο 1π 
βἰῃ δηὰ Ἰοαίδθ 8 βογνΐ66.---5΄[ὴ ἀΔ22168 ᾿η6ὴ δηὰ 
Ῥγουθηΐθ ὑπο ῖν βοοῖης δηα Καονίης (9 ΣΊΟΣΥ οὗ 
ΟὨγῖϑί.--ῦο ονθυίοοῖς {86 σΊΟΥΥ οὗὨ ΟἸσῖδὶ ἀθηοίθβ 
πού ἃ ἰὸν ἄορτθο οὗ ἰτπογϑ]ἰίν.---Ἴ 6 1] πιϊπᾶ- 
(ἴοῃ οὗ οὔκ βρί γι 18 ποῦ ψίϊβουῦ ὑπ ρμυγιβοδίϊοη 
οὕ ουν ποαγί, νἱϊπουῦ [86 ἀοϊνοσγδησο οὗἩ οἷν νὴ ὶ]]} 
ἴσοτα [Π6 ΟἸδ΄᾽ 8 οὗ δβἰῃ.----Αϑ δίῃ 8. ουὐϑὺ' στ οης 
80 ἰδαΐ ἐπ ὑγοδαβ οὗ Ἰυδὺ Ὀθοοιη6 σδοΓαΒ οὗ νδῃΐιγ 
δη4 οἀτί-ΤΟΡΟΒ οὗ ἁπΥἸ ἰθουΒη 6885 (18. γ. 18), (89 
8108}} γοηὶ οἵ ἀοιιθὺ σΙ͵ΟΤΒ ἰπΐο 8 βῃ ϊρΓοοὶς 60η- 
σογηΐης ἔαϊὶ (1 Τῆμι. ἱ. 19) δῃὰ δ {10 βρασκ 
θδ11868 8 ζγοδί ἤγο (.48. 111. δ), 80 1π 11 κ9 ΤΔΏΠΟΣ 
(68 ἔογχίνθῃηθϑβ οὗ βίπβ ἰῃ )υδι1Βοδίϊοιι σΎΟΥΒ ἴο 
1.6 δα ἐ ἰἸδίΐοι οὗ βίη ἰῃ βδηοὶ δοαίϊοι, δὰ (ἢ 6 κ6- 
ξοῃογαὶθ ΖΥΟΥΒ ἰηἴο πϑηοοά, 80 (δύ 8116 ΑΒ δΌ, 
βουσὶ Ἡ ΒΟΪΪΥ τβ811-ο]δα, τγὰβ τη ουίδ!}γ πσουπαρά 
ἴπ Οὴ6 Ρἶδοθ, Ρϑὺ] ὑἱμβουχ Ὀἰϊίθη ὈΥ 8 γϑπουιοῦδ 
τἱὶρογ, Βιοοῖ ΟἹἹ᾽ ἐπμ6 Ὀθαδί ἱπίο ἐμ ἦσθ βδιῃά σχο- 
δ᾽ 6 ἃ υηδυγί.---ΟἸ τῖβὲ 15 ἐπ 86 ροΐηΐ ΒΘΓΘ ΤΏ 6 ἢ 
ταυβύ οἴ 0086 {86 τὰν ἱμπαὶ Ἰοδάοί!ι ἰο ὑπὸ ἰηχάομι 
οὗ ἀαγίζηοβα, οσΣ ἐμαὶ το οοπάποίβ ἴο ἐδ Κἰπς- 
ἄἀοπι οὗ ᾿ἰχιιί,--- ΝΜ η 5 ὟΔΥ ὁπ5 πὰ (ἢ 6 ΤΌΓΥΙΙΘΡ 
κίηράομιλ στὶΐὰ Ἦΐ6 Ὀοϊοηρσίης ἰο ϑαίδι, Ὀυσΐ [ἴἰ 
δεσίηϑ ἴῃ {86 Ἰαίίον τὶς Ηἷ8 τοχοπογδίϊοῃ.- --ὐ δὶ 
ἐμβόοβοὸ Ὑδὸ 8.6 (δ ἀο6Υ1}᾽ 5 Κηονν ᾿θδϑὲ οὗ ἶση, ἀθπ 
ἷβΒ οσίβίθῃσθ δηὰ Ῥδυβοῃδ, γ; ἰμοθο Ὑπὸ πὸὶϊΐ 
Οοὰ γχοδίδι πἴπω, πον ἷδ πδίατο δὰ ΡΟΥΘΣΥ τυ ΟὮ 
ον δὴ 8 βοσνδῃηίδ..--- 6 πο ἀφοοὶγοά, 1]. 
Οοποοσηΐηρ (86 Ὡδίυχο οὗἉ βὶῃ ; 2. Οοποογηΐπρ (89 
αἰονυ οὗ Ομχίδι; 8. Οομοορωϊης (μ6 δοιἱνὶγ οἵὗἁ 
ϑεαίδη; 4. Οοποθεπΐηρς ὑμ9 ῬΟΊΘΥ οὗ γϑζθῃογα- 
{ἰ05."-- αν δἰ 1. [0 Ὀγθαῖβ ὑ86 ογάϊπϑηο9 οἴ 

, αοᾶ; 2. [ἐὺ ᾿Ββ (89 οδαδο οὗ Ομ τἰδί᾿ 5 βυδουίη ρα; 8. 
1 Ἰοδὰβ ἰο {π6 ΒΙδυΘΡΥ οὗὨ ϑαίαπ; 4. 1ἰ ἀθείσογβ 
ἐδ γ δαορίϊοι οὗ 6οὰ.---ΟἸΠ]ὰ οὗ αοἀά, τοὐοῖοο! 1. 
αοά᾽Β Ἰδὼν ἰβ ἃ δῦγο δηὰ βίγαϊμιὐ ραΐίῃ, 2. ΤῺΘ 
τ οΥῖ οὗ ΟΠ γὶδὲ οαὔογὰδ {160 8 τοὶ Π6ΙΡ; 8. 
τ εἰζτ οὗ 0 δ» τι. τὴ] γίο1] 4 ἐμπθ0 φγϑοίουθ 
ἔγαϊε. 

Αὐσύθτινε :---ἼΠὸ ἀοΐηρ οὗ τἱ σι ϊθουπηοβδ ἀ068 
πού ῥγϑοϑὰδ Ὀυΐ δυυσοοθα ᾿υ δι δοαίίοι. 

ΒΣΛΈΚΕ :---Π ΠΔίΘΟΥ ἰδ ΘΟΒΙΓΑΓΥ͂ ἰο (89 ἸΔῈ οὗ 
αοὐ, Ἡδοίδος ἀομο ἱμνδιαν οΥὁ ουϊνατγάϊγ, ἰῃ 

ἐπουκΐ, ἸΠΘΠΠΟΣ, ΟΓὰ8 ΟΥ ΜΟοΣΚΘ---ἶϑ ΒΙῺ.--- 1 οἱ 
ΘΥ̓́ΘΥΥ ὁ0π0 αἰ] Ομ Εν βίαν {πὸ Ἰὰνν οὗ ἀοὰ 80 ἰδιδὶ 
86 τὺ Ἰϑαχῃ γμδί 18 γί χῦ δὰ ντοῶς δηὰ ηοὶ 
ἀο ἱχποσϑοῦν Ὑμδὺ τοῖϊρης ἤᾶνὸ Ὀθοη δγοϊ θὰ .--- 
ϑἴ τουδὶ Ὀ6 ἃ ἰογτῖ0]9 δὰ ΒΟΥΥΪΌ]6 ἐπ, ὈΘΟΔῸδ 
ἴον ἰΐἰ8 βαῖκθ Ομ σὶδὲ δὰ (0 6οη)9, ἰο δι εν δηὰ ἰὸ 
ἀϊθ. ΕΥΟΥΥ (ἰηρ ἰβ ἰπ ΒΒΓΙΊΟΩΥ: ὈΘβΌΏΘ, εκἷα! 
{πλογὸ 5 πὸ σόοῖὰ ζῸΥ 866 ψΊ ἰμ9 τοὰοοπιοὰ ̓  Ι’ 
8 ΔΡΟΒίβδβΥ ἔγοιυ ἐμ ἴδ, (6 Ορροβὶΐθ οὗ {ἰτξ 
ἴπιαρο οὗἉ Ομ γίβί, ἐδ Ῥγοζοηγ οὗ ϑαίδει, ἃ πιδσὶ οἵ 
κιἷ8 814 798.---Τ  ου βαγοβί: δ) 8 δ᾽ 7] τηδη βηὺ 
πού αὶ δἰηζι} δῆμο! ! Τσυθ; Ὀπι 1ἶ ἰδοὺ δτί ἰσυ}ν 
8 Ὀο] νης Οἰιγἰβίϊδη, δἰπ τηυδὲ πού Γαῖρτι ἰῃ ἰδὸο 
δυὺ ὑἐμοὺ ταιδί σοΐ χη ΟΥ̓́ΘΣ δῖ δ οὶ ΒΕΣΥΘ 8[8 ἴῃ 
ΔΏΥ ραγίλου αΓ.---Νοῖ σογίδιη, ὈΘΙ ΘσΟΥΒ ΔΙῸ ΟΣ- 
Ῥοβϑοὰ ἰο ἐμ ἄδβζοσ οὗ Ὀοΐϊῃρ δοάποϑα..--- ΑρΡδδι- 
8806, ῬΓορχίοίγ οὗ οοπάιιοῦ, πὰ ΟΌΒΟΣΎΔΏΟΘ οἵ (ὃς 
ΘΧΙΘΓΏ818 οὗ ὙΟΥΒΩΣΡ 8.6 ποὺ Ῥδτδιηοιῃΐ ἴῃ ΟἿ Σ]8- 
ἐἱδηϊίν, Ὀὰΐ {π6 Βοδγὶ τουδὶ Ὀ6 ὀμδηροὰ δηὰ ἰδεὶ 
{δ |Κ608 ΡΪδ69 ἴῃ Κο ζοβουβίίοη.-- -ἰἰ 15 1}1- Ὀοδιίίηξ ἃ 
Ομ γἱβίλδῃ (ὁ ἀρ βα) ἰο δὰ Ὀοδϑὶ οὗ Η18 11 υβιγῖουν 
ἀοδοθῃί, ὑπὸ ἀϊδιλποίϊοι οὗὨ πἷ8 ἔδυ ἀπ σομπποο- 
ἀἴοπβ; {μ0 ᾳτδοθ οὗ σοροποζαίίοη, τ 1ΟΝ ἐπγυεβῖϑ 
πὶ πιὰ [π 6 ρῥγοσοχαίϊνοδβ οὗ (86 δαἀορίϊοι, {τὰ }} 
ΘΠΒΟΌΪΘΒ ἶταὰ Ὀοΐοχο αοα δηἀ πιεὩ.--- Τὸ ΟΠ] άχον 
οΥ̓͂ βαίδῃη ᾶτὸ οἴδῃ ὑρκηόνγῃ, Ὀὰὲ ΤΟΥ ἰο {8 68ι- 
Βοῖγοθ δηὰ ἴποβο 11 ἐβοῖὰ (μὴ ἰο δ φοθ!]γ.-- 
Τ|6 ΣΟῪ 8180 δ΄α οὐΐθῃ μἰάάδθη, Ὀὰΐ τοῦτο ἔγυῃ 
86 υπ ροῦν (δὴ. ἔσοια ὑμοιηβοῖνθα, [01 ἐπ 6} Κπον 
ὙΟΥΥ͂ Ὑ0]} ἰπ νἱσίυο οὗ ἰδο βρὶτὶ! οὗ δά ορίϊοι δοίϊι 
ὙΠ ὑμ 00 πα γῖο τοοοϊγοα δὰ π|Κιδὶ 18 Ῥγοπιϊδεὰ (0 
{Ἀ61Ὡ.--- 6 Υ6 18 8 ἀἰβθγοησα οί Θ6 ἢ {86 Ομ] άγοα 
οὗ ἀοἀἂ δρὰ ἰμὸ δε άγοη οὗ (86 ἀοΥΪ] ; ΠΟΥ͂ ΤΥ 
δῃηα ουρβὲ ἰο 9 ἰἀοπ θὰ, Ὀὰϊ ὑἐλὸ 1Δἀαπιϊβεδίοα 
Τοαυΐτοβ 8 βρίγίϊυ8] ἀἰβοοσησαθηΐ, οἰ βου τὶδο ἱἱ 
οδπῃποὶ ἰδῖζο γ0Ϊ6466.---Ηοποδί ῬΥΟΘΟΏΘΥΒ τημδέ πο 
κἶνο ουδηρο] 681 ΘΟΠΒΟΙθΕΟΩ ἰὼ ἰθ080 Ὑ80 ΓΘ 
ΟΡΘΏΙΥ ἀπ ροῦ]γ, μου ἰμ6 0 ΒΔΚ ἰδλδὶ Ῥγθϑοβεῖ 
οδηποὶ οομάοπῃ. ἸΤχυθ; ὑπ0} οϑῆσοί ΘΟ ΘΙΏ8 
δυὺ ἐμ 6} σϑῃ ἀθῃοῖποθ {86 ἀδιοπδΌ]ο σομάϊίϊομ. 

ΒΕΝΟΕΙ,:--ος [πιρυίίας λοττίδιϊίεις σμΐάάαιν, αρμὰ 
ἐ08 »τϑδεγίἐπι, χιὶ ἰεσεπι δἰ ἀδὶ υοἱμπίαίεπι πισφηὶ 76ο- 
μηΐί, δϑοηπαΐ, σαπι ρεοοαίμμε. ΕΣ ἴεσο ἀρπίϊτο Ῥερεαίι. 
Ζήποα συγῦά οεγ ΡΟ δε; 8εἃ τιαρίδ, αὐ τεσυίαπι 
οοἰϊαία.᾽" 
ΒΙΕΙΒΉΟΣΒΕ:--- 6 ομ]άτϑη οὗὁὨἩ αοὰ ἴῃ το 

(80 ἀϊνίηο βοδὰ οἵ ἐμοῖν δέσμαι 1178 18 ὑσυ!ν διϊα- 
πα, Βανθ ΤΟΔΙῪ ἐμ 9 ΒΟΙΥῪ ῥεινλϊοζο οὗ ποὶ ὑαΐης 
ΔΌΪΟ ἰο βἰῃ. ᾿ 

Ηπυβηκῃ:---Νοῦ ἐμ Βανί] θ88 οὗ δἷμ ἴδ 1.8 
πδίαχο, Γ05 ἐμαὶ ἰδ δοοϊἀθπίβὶ, Ὀπὶ 118 ορροβίίδοι 
ἰο Θοἀ.---Τ 0 οἰθῦ΄ Ῥυγροθο οὗ ἐπα πῇ δῃ: Γ6δίδ:08 
οὗ Ομ σοί νγῶϑ (ῃ}9 σα ο  πς οὗ δἷωι, {86 δἰοπαπιδαί 
ἴου ον βἷη, δηὰ βαδοί  βδοδέϊοῃ ὈΥ τϑθϑιβ οἵ γθ008- 
οἰϊαξλοα. Ἡδθμοο δομίἐμαΐπα ἴῃ βίῃ ἔγυδίγαίεβ (δ9 
ῬῦΣΡΟΒΘ οὗ Ογὶβίὶ δπὰ οοῃμίγδάϊοίθ Ηἰ8 8.0118688.--- 
Ογἰβυἑδηῖεν ἰδ μοὶ σποϑίν, θὰ δὰ Βοποδὶ τοϊηὰ δά 
σοπγοσδαίίοῃ.-- - θοο]]οοὶ ἐμοὶ 838 Ἰοπᾷ 88 ἀπεζϑ, 
5 (Βγ οἰοτασπί, ἐμοῦ δυὶ ἰὼ (δ 6 ἀ001}᾽8 Βρ6ΣΘ δὰ 
οχροδϑὰ ἰοὸ ἷβ ἱἰπβιθῃοο.---Ταΐκο ποία: 1. Τδδὶ 
ἐμ ἀοδισυοσίΐοι οὗἩ ἐμ6 ψογκα οὗ ὑπὸ ἀονὶὶ 16 ποί 

βοταϑί πο ἰμδὲ 88 Ὀθθἢ ἄπο, Ἀπὶδμοᾶ διὰ ῥΡὲῖ- 
Τοούθαά οἿσ9 0 Σ 411 Ὀπὶ ἰδ ῬΤΟΡΤΘΒδΙτο ἴῃ ἰἰ8 Ὡδίαχε, 
δάἀναδποὶδρ ἐο ρογίοοιΐοι ἰο ἰδ οπὰ οἵ ἰὐπιθ. 2 
Ἰμαὶ Ομ τῖδὲ 88 Ἰαϊᾷ 86 Τουπάδιίοι ὃγ Ηἰδ8 βυΐ- 
[ετὶης δῃὰ ἀθδίι 88 γ76}} δ Ὁ ἰδ Θδἰδ Ὁ} δ μπιεπὶ 
οὔ Ηἶἰβ Ομαυγοῖ, ἐμαὶ ἱποοβδδηΐ τνδσίαγο ΠΙΔῪ ὃθ 
ψιδρθά δραΐηδι (86 Κίηράοιῃ οὗ {86 ἀ6Υ]1]} δπὰ ἐμδί 
δἰ {86 ἰδϑὶ ἰξ 8881} Ὀ6 δηϊγοὶγ ἀδδίιτογοά. δ. 
ΤΗδὶ ΟἸσίδὺ μ86 ΘΗΔΌ]ο 41} τ ῖο Ὀο]ἴοτο ἐμ Ηΐ8 
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δυὰ τοσεῖνο ΙΒ ὕόνοῦ ἰο ονογοοηθ αίδῃη. ΤῈ 
Ῥονεν οὗ ϑαῖδῃ 18 Ὀγσόκοὴ ἴῃ Ὀο]ΐονοῦ. Τ|1Ὸ 
ψ ΟΣ Κ8 οὗ ἴπ6 ἀον]] τὸ Ὀθίης ἀοβίτου θα ἴἢ Ῥσοροῦ- 
(ἰἰοη 88 ἐμ!6 αοβραὶ βργθὰβ ἱπι ἢ, Υ6]Υ ἀπὰ ο6χ- 
ἰοηϑίγοϊῖγ. 4Ἁ4. Ταῦ τη δοβοϊαΐο δηὰ ἐοίαὶ ἀ6- 
διγυσίΐου οὗἩἨ (6 Κιπρσάοια οὗ ἐΐθ ἀοΥ}] γν}}} ἰα]κθ 
Ῥίδοο δὲ ἐμ βϑοομπίὶ οοιηίης οὗ Ομγιϑὶ, ΤΠ θη ἰἰ 
Μ1} Ὀ6 {}}γΥ δΘομϑαμηηλί οὶ. Αὐ ργοβοιὶ ὈΘΙΊΟΥΟΥΒ 
8Γ6 ΟἿἿΥ 6416 ἸΠΡΟῚ (0 πη 6 ΜγΓ ἀσαϊηϑὺ δαΐδῃ. --ὸ 
Α5 18 δαοα ἀο68 ΟΪΥ Ρι15} ἰοτίἃ [85 ὕγαϊο 10 6δοη- 
ἰδ, ἀηἃὦ οληποῦ ῥΡῥΓγοΟΪιίΐσο ἃ ἔσαϊς αἰ ογοπὶ ᾿ὰ 
Κιπὰ, απ ἃ ἰὑὺ 195 Ροοιυ αν ἴο {Π6 πϑίυτα, ουϑὴ ἴο 
(0 σογιϊ αἰ ς Ργίποῖρὶο ἴῃ {110 560 ἴοὸ μτοίοο 
186 τίσιν ἔγαϊ, 80 1 18. 4130 ψ]ιν {059 ἰὼ ναὶ 
5 ἰαϊὰ (16 866 οὗ οι, ἰ6 ϑρὶτιὶ οὗ αοά; 1.8 
«οτιαἰηδιϊης ρυϊμοῖρ]α ρσγουλρβ σοι 685 οὔ ̓ νλαρ. 
ῬΡαὶ (ἷ8 ἀοα9 ποὺ ψαγγαπὶ (110 αβϑϑουγίΐοη οὖ αὖὺ- 
8016 51} ]6 99} 635.---ἰὶ 15 ποὺ ἃ Ρἢ 5316 .}}Υ ΔΌϑο  αὐθ 
ΠΩΡΟΒΘΙ ὈΪΠΠγ, Ὀὰΐ ἃ ΤΟΥ] ἱμπ ρΟΒΒ. Ὀ1Π1ν; 10 18 
1Π1Ρ0531016 ἰο ὑμο δαποίυϊοὦ Μ1]].---Ἴ 16 ἐπ τν οἰ ς 
ΒΡ ἰϊ οὔδοίβ 80 δϑϑϑηϊ δὶ ἃ αἰ ο 6 Π06 ΔΙΟῚ  πλθῃ, 
δαὶ ἰξ δϑθπ8 ἃ9 ἰΐ πον οΓΘ ΠΟΥ ΟἸΠοσοηὶ 
Το, δι Ὀδσαιβο ἴἰὐ 19 ᾿πγίϑ: 016, (οι δαιι865 10 
ἴο Ὀοοοιμο πιαπίεδέ ἴῃ. 119 ρεγ δέν γ πη ἴσα], - οἷν 
ΒΌΔΓΡΙΥ ἀοο8 ΠΟΙῪ ϑογιρίαγο ἀἰϑιϊ] πη ριΐϑὶι ὈοΘίνν Θ6 ἢ 
τλδη; (ΠΟΥ ἃγὸ οἰ 6 Γ [6 οἰ] άγοη οἵ ἀοἂ οΥ ἰδμο 
σα] άγοη οὗ {116 ἀον}; Στ Καονγ8 ποι ὶηρς οὗ ᾿4]}- 
ΟἈγιϑιϊαηϑ, οὗ δὴ διαρ! ῖοι8 Γα66; τηΔὴ σδῃ ΟὨΪΥ͂ 
Ὅθ οη6 ΟΥ̓ ἰδ6 οἰἱιογ.---Βὸ πού ἀδοοινοα ὈΥ͂ (λ18 
διᾶτρ ἀϊσΒοϊοΟΙΠΙΥ͂, 88 ἰἢ ἰὺ τσαγὸ αὐ κἰπὰ δηὰ υἱ- 
Θμδτι Δ Ὁ]6 {πὰ8 ἰοὸ σα, ἴον ἰὑ 15 ποὺ ἰδιι κι Βότὸ 
ἰδδὲ γα βου] ὑὰ5 Κσο ἀηὰ οἰ 551: Υ οὐλόγ8 (ΤῸΥ 
αἱ 18 (ἢ 6 ργοσοσηῖνο οἵ 604), Ραΐ μα νΥϑ 8]ιουϊὰ 
ἡαάχο δὰ σϑηχο οὠγδοίυοδ. 

ἈΕΙΝΗ ΑπΌ :-- τἰδὺ αὶ. 5 αὙΑΥ 
1, Τὰς ἀσοορέϊοπ απ ἤραμα ὁ 81π---Ὀγ ΗΠ8 ἀοοίνἰπο. 
2. Τ|16 ρωρδλπιο οὗ βῖ:.---ν ἢΠ5 ἀταίῆ. 
ὃ. Τὴ ἀοπιϊπίοη οὗ β1η.---ν Ηἷ8 δρίγιί δα ὀχαπιρίε. 
ΒΕ58ΕΒ:--Ὑἢ αὐ ΟΥΟΥΥ ἰγϑηθΓ β8:0} 15 8 

οτίαχο; ἐμβὸ Ζυάμχο δθογθ ἀοθϑ ποὺ ἰγϑαὶ 8ῖη ἃ3 ἃ 
{γ186, αὶ ῬΡοοοδά 1ο (»εσσαί(ο, α Ἰ11116 Βἰ). ΕΥΘΟΥΥ 
δἷὶπ διὰ «Αἱ βπ ᾿'ἰὰ8 [89 σπμαγδοίοῦ οὗ ἰγοιβοη.--- 
Ττυο Οἢγβέϊαηϑ ἀποὶν ἰμδὺ {πὸ δαντοιν τνὰ8 πιδηϊ- 
ζεδίοα 85 {116 ΘΏΘΤΩΥ δα δίομον οἵ 8ϊη, ἃπι} υΠπ0 
δῦτγοο νιῖὰ Ηΐτα ἰὴ δαιτὶ δ πὶ ἰῃ ῥγοηοιο- 
ἴὰς (80 δδίηθ βϑηΐθῃδθ οἢ 50. τ 16} τ᾽ ἃ8. μά 5530} 
Ὅροη ἰἰ ἰη Ηἰ5 Ὀἰιίον βιογίἢ σβ ἀηὰ ραϊα] ἀθαίίι. 
ΕΥΟΥΥ οη0 ἱμαὺ αδί(ο5 ἐπ Οὐγίδι, ἴο σοὶ 10 
Ὀεϊοη 9 οη66 ἴὸΓΣ αἱΐ, ἀοε5 ποί σοηιην δἰπ, Ὀὰὺ ΒΑ Υ 8 
πὸ ἰο βἷἴη, υἱιϊοῖ Ὀοϊοηχα ἰο ἰΐθ οἱὰ πη, πᾷ 
ῬΟΒ13.5 18 Τοτεΐσῃ ρόνγοῦ. Τὸ Οἰιεἰβι δ᾿ 8. Ἀν}}}, 
.ι19 2720 γοϑιλης ἰπ δι ρούθτηοι ὈΥ ΟἾγΙβι 15 μοὶ 
οη6 ὙΠῈῊ 5'π θαΐ ομ6 πῖῖ ΟἿ ΙΒ. ἰὼ ποῖ ὑμ6ΓῸ 
δ ἢὩ0 βίη. Ἡαιγοα οἵ δίῃ 18 ἐΐὸ ζϑο] ηρ τυ σὴ 116 
οἰ] άγοη οὗ αοἀ Βανα πῃ δσοϊαπιοη, ἰδ 6 ἰογο οὗ βίη 
ἐδ υπΐνουβαὶ ἀΟΥΤΥ οὗ ὑΒ6 οἰ] άτοῃ οἵ ἐμ 6 ἀον]), 
δυδὶ ἃ5 ΟὨΪΥ ἰἰο8ὲ ὑγυὶγ Ἰοτὸ φοοάῦ 0 ΚΠΟΥ 
ἐλὲ αἀοοά Οπε, 8ο ἰπ6Υ ΟὨἹῪ μαίο ευἱξ τι Ρογ- 
ἴοοὶ μαϊγοὰ ψὶιο μαίας ὑπὸ δυϊ Οπὲ 88 δοιἱυοὶ 
θηζεροά ἱπ ΘΥΘΥΥ ΘΥ]] δηαὰ ΦΌΒΟΥ βὶπ 88 88 ψΟΡΚ 
οὔτ Ὀθσίηπος οὗ βἰῃ.-- -Τ 0 ψι}}} τ ἱοῖν πνουκοῦὰ 
δἷῃ. 8 οὔ ἰο ἀ6ν]1} δὰ ποὶ οὗ ἀοἀ. Οἰιὶ οὗ [80 ΠΟΥ, 
αἰνίπο Ἰἰἴδ- στουπά Ἰαϊὰ ἱπ {μθ οἰ]! άγοα οὗ ἀοὰ 
ἔτονβὰρ ἰμ6 ρᾳγο ἀρ] κἈ ἴῃ ὑπο σοοὰ δηὰ ρογίθος 
Μ}}} οὐ (ἀοά, διὰ ψπαίονον ἰβ αἰβριοαϑίηρ ἴο (0 
δῖον (Δηὰ δβὶπ 8 ἀητὶ Ζ θουθη 688 δπἃ ΤΟΙ) 18 
ΘαΌΔΙΥ ἀρ] θαϑίης ἴο (86 σὨἰϊά. 
Ἰπουσοκ:--- 200 ποὲ ἰγὺἶε ιοϊϊλ δῖα. 1. Βοοδυϑ8θ 

ΟἿΣ λορε ἐξ 80 σίογίοιϑ. ἨἩδτθ ἰμ6 ὈΪ6886ὶ γίσλία 
οἱ οἰ ἰάτοι, ἐμοσο ἰδ6 δριθηάουΣ διὰ 10γ8 οὗ 
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οὨΙ]άγροη; βδουϊὰ ποὶ ἢ6 Ββπη 8ἷη ἐμαὶ αὶ ἢ βυ ἢ 
ἃ ΒορΡ6 2 [Ιηρταϊϊίαα6 18 οηο οὗ {86 πιο ῃοϑ υἱο 68; 
9 ὑπ. ἀο68 ποὶ ἀχρου θη 66 {ἶπ8 ΠΘΟΟΒΒΙΥ οὗ ζτγαίῖ- 
ἰχἀ6 [ῸΥ Ὀοποῆίβ σοοοϊνοα 18 οπο οὗ ἐμ ροογοδὲ 
δη( τηοϑὺ ΒΟΡ6]688 οὗ πῖθὰ. ΟἾγδὶ πὸ Ὀαχϑὶ {116 
ομαὶῃ8 δπα βἰιυηηοα πὸ ἱπάἑ χη ἰπ ογά ον ἰο μοῖρ 
ι1.8, Βῃου ἃ γγο ποὺ ὈῸ σγαίοζαϊ ἰο Ηΐπι--Όγ ἄρὶι- 
ἴη δραϊηβὶ βίαι ἢ 2, Μδεοαιιδε δὶπ 8 80 ομραῤίς. 
δίῃ, αἰὰ 10 ΟὨΪΥ δυγί ὧδ, ὸ παϊσῦ χα οὐοσ ἰΐ, 
αὶ 845 ἰ0 υγί8 Οἰοὦ, ἴὶ Ὀδδομλ68 8. πιοτὸ ἔραγία] 
ὑμῖης. 186 ἔσθ σμ!]ὰ οὗἩἉ ἀοα δο68868 ἰο σοπιηιὶξ 
δίῃ δηὰ σΎΘΑΙΥ ρνίουοϑ αὐ ὑπὸ ῬΓΘΒΘΏ6Θ ΟΥ̓ ΔΩ͂ 
δηἃ ΟΥ̓ΘΟΥῪ Βῖη. [Α βίδηζᾷ οὗ ἃ ἀϑγθϑῃ ἈΥΓΔΏ.-- 
λ1. Ἐνϑὺυ, οὐϑιι 8:0 81:14] οϑὺ δὶ δ᾽ σασΒ εἰ 8 
[86 ποσὰ οὗὨ (1.16 Ἰανγ, 116 1.6 ΘΥγ6, 6 γ6 ἐ}10 
ϑκίη ΟὨΪΥ δηὰλ ποὺ {.10 ορ αι μα] πιὶο Ποῦ ποοὰβ ἰοὺ 
δ ἰῃ)υγοά; δηᾷ (6 βἰπίμ! 118. 18 ο] οι οα Ὦγ 180 
συ ]Ρρα 0] νοτὰ δηᾶ ὑπὸ ουΐρα Ὁ] πογὰ ὈΥ {π6 ου]- 
ῬΔ0]9 ἀβθὰ,. ΜΜιιϑοτίιιηδ ἰ8 βοϊἀοτλ δ]οπο δηὰ β'ῃ 
ΟΥ̓́ΘΩ ΒΊΟΓΘ ΒοΙἀοιῃ. ΤῸ ὈθοοΙλθ ἔγθθ ἔγομῃ δίῃ 18 
ἐδ 9 ἐῤείαδὶς οὗ ὑπὸ Ομ νιβιϊδη. Ηθ Κπονβ οὗ πὸ 
ΘΓ στοαΐοῦ ἔπδῃ ἰμαὐ οὗ ροιιϊηρ τγἱὰ οὗ ἃ ὠϊδεαδοὰ 
οοηϑοίεποο. ἘΒδρθαίδῃοο οὐὐβ (86 πόγυό ΑΥΡΔΥ ἔγοια 
{μ6 Ἰαδβὶ οὗ βἷη. 

ΟἜΒΟΚ :---(οα 6Ἀ. ἰϊ. 28----ἰῖ, 8). Οὗ τλε »ᾳτα- 
ἀἶδεὲ οΓΓ ἰλο ἀἰϊυίπε δοπδλὶρ. 1. οὗ ὑπὸ ποδ]ὰὸ βίαϊθ οὐ, 
δεὶπ) α οὐ; 2. οὗ ὑπ ΠΟΙΥῪ ἀμίψ οὗ α ολεᾷ; 8. οἴ 
(9 Ὀ]οϑθοὰ οὐἠάγεη᾽ 8 τίσλέ οἵ (86 οἰ] άγθα οὗ 
ἀοά. 

[ΥἧὀὈ- 17. Βυπκιττ:-- ὸ Βονὶρίαγοθ προξκ οὗ 
ἀοιηρ τἱρβύθουβηοβθ ἴῃ {00 ΒΘΏΒ868: 1, ἴῃ ἃ ἐσσαΐ 
86η596, ἩΠΙοὰ ΘΟ 5598 ἰἢ 8ὴ οχαὺὺ οὐοάϊθηοθ δὰ 
Τα] ἰὴ οὗὨ ἐπὸ Ἰαν; δὰ {π5 ὑθοῦα 18. ““ ποῆθ 
γισιίδοιδ, πὸ ποῖ ὁπ6; 2. ἴῃ 8η ευαηχοίϊοαί Β6}86, 
νὴ ΔΙ Θἢ τη 688 ΑἸ Κίς ὑργὶ κι Κ ἀοοογαϊπρ ἰο ἐδ 
ΤῸ]68 οὗὨ ἰλ6 ἀ08ρ61], οΘοπβοὶθπ ον 8] δυοϊαϊηρ 8}} 
Κηονη βίη, ἃπὰ ρῬογίογτηϊηςς ΘΥΟΥΥ͂ σοπιηδηαά θὰ 
ἀυίγ, οὈϑοσνὶπρ ἃ δοηϑίδηϊ σοΌγΒ6 οὗἉ ΟΙΪΥ δοίϊο πῃ 
δ πηοκίηρ ἰΐ οὐν ἀαἰ]Υ σατο ἰο ρΊοα86 αοἀ ἴῃ 4]} 
ἡδαὶ ψὸ ἀοϑ. Απὰά ἰΐ ἰ5 (16 ἀυγ οὗ ΘύοσΎ ΟΝ γὶθ- 
ἴδῃ, 80 ποιὰ ποὶ 6 ἀδοοῖνοι 88 (0 ἷϑ βρὶ τὶν 
8] σουκίιίΐοη, (ο (ΥΥ̓ δΙπιθ6}}7 ὈΥ ὑμ158 1π.Ὁ}}}}6 
ΔΓΕ: “16 ἰμαὺ ἀοοὶδ υἱρ)ι θουβηθδβ 15 τίρηῦ- 
ΘΟΙΔΆ ;---οὐν ἢ οϑοοΥοσ ἀοοίῃ ποὺ γἱρ ΘΟΊΒΠ688 18 ποῖ 
οὗ ἀοἀ."--λΙ.]. 

[Ν. 8. }ν. ΠΆΤΙ, :--Ὴρ ὑπδὲ αἶνοθ εἰ πιβο] ἦ ΟΥΘΡ 
ἴο 186 σοτηηἰβϑίοη οὗἉὨ βῖῃ, πα τη} 68 1 18 ὙΠ 
Ρτγαοίίσο, {παὶ ππδῃ 18 ποὶ οὗἉ αοἀ Ὀαὶ οὗὨἉ {110 ἀ6γ}}: 
ἴον ἰε 15. ἀπὰ αὶ Ὅθοη, ἐδ ἰγϑάθ οὗ ἐμαὶ τνἱ]οϊκρα 
Βρὶ τ, οτοῖ ἔγοια ὑΐὸ ὈΘΑΙ ΠΗ ΠΩ, ΟΥΟΡ Β'ποο ἰδ 
ζ4}} [1], ἴο βἷπ δραϊβεί θΘοὰ, διὰ ἴο ἀτγτδῪ οἰ μον 
ἰμίο βίῃ πα οοπαςοπιηδίΐοι τνἱ( ἢ Ἀ μλ.---Ἀ]. 1. 

[δβόκεε :---Πογοίη ἰϑ (88 ρΡ]δίη γα] οὗ ον σ0ῃ- 
αἀἰιῖοπ. ΙΓ τὸ δύο ἀεδυαἱϑ οὐὗὨἨ “1116 τα 18 οὗ (9 
δρίγὶῖ,᾽ ἰ0 15 θΔὰ ; Ι{ἐἑ νἧὺ δηὰ ἔδοόπὶ πὶ οἂγ ᾿ιθδτία 
δη( ᾿ἶνοα, νγῦχὸ δύο ργοοῦ ὁπουρὴ οὗὨ 18 Βοΐπρ ροοί, 
δ) πορα ΠοΥον ἀἰβαιϊοὶ Οὐ γΒΟΙΥ 68 ΤῸ. γαῖ οὗὁἨ ΔΏΥ 
οἰογ. Βοίῃρ ΔΌΪ6 (ὁ (6}} [6 ΥὙΟΥῪ πιοτηθηΐ ΜΠ Θῆ 
Ὑ6 ὈΘΟϑπη6 Ῥίοιϑ οπὰ νἱγίιμουδ, ἰ8 ποὺ τηρέοτίαὶ, 
Ρτουϊάθα τῦο δὺϑ 80 ΠΟ ; 8δηἃ Βδρρὶοδβέ οὗ 8]} δῖϑ 
ΠΟΥ, τὸ τοι 6 Σ ποὶ ὑβοιηβοῖνοβ οΥον (Ὁ ὮΔΥΘ 
Ὀθθῃ οἰβου 86. ΑἹ] 706] 1 8 ἃγὸ ἱππα ΠΔΥΥ͂ δη4 
ἀθοοὶιὉ}, ἀπ]658 ὑΠπογ Ὀ6 δοσοιαρδηϊοὰ νἱὶΐα ὑδας 
οῆ6, ὙΥΒϊοἢ (86 ΑΡροβίὶο ὀχρογίθησοά δῃὰ πιθη- 
(ἰοηθὰ : ““Εον οἂγρ χοοϊοίης 15 (18, (86 (ΘΒ. ΠΛ ΟΗΥ͂ 
οὗ οὔῦ σοῃδϑοίοῃοθ, ἐμαὶ ἐπ δἰ παρ] οἰ γ δηα μον 
ΒΙΠΟΟΥΣΥ τὸ ματὸ δὰ ουν οομγοσϑϑίϊοη ἰῃ (ἢ 9 
μονα." 2. Ὅοτ. ἱ. 12. ΟἿ ϑαγυϊουσ β συὶϊὸ οἵ 
“ ΚΠΟΤΪΩΡ ΘΥΘΥῪ ἰγ66 ὉΥ ἰἰ5 ἔγαὐι8᾿" [ΚΚο νἱ. 44, 
δ 1110 ΟὨἿΥ ΒΌΓΘ ὙΔΑΥ ἰο ιὰζθ οὗὨ Οὐ γΒ01768 88 Ὑ760]} 
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88 οἵ οἰμετβ. ἀπὰ {μοῖρ Μ͵Ὸ ΣΩΏΔΥ ῬΟΓΒΔΡΘ Ὀ6 
ΒοΙροὶΐπ|68 δ ἃ 1058 ον ἰοὸ ἡιᾶρο, οὐ ᾿ῃοὶ)ποὰ, 
διὰ ουθῃ βίγοηρυ, ἴ0 ἴδασ ὑπ6 τγοσβί; γοῖ 1 {818 
δεῖβο ποὶ ἤγοῃη ργοϑυιμηρίυουβ δὶῃβ ΟΥΎ Ἀ ͵ΒΔΌΪ 18] 
πορὶζοῦοο, θὰ ΠΔΟΥΘΙΥ ἴσγοπὶ Οχοδβδίυα Πα] ΠΥ ΟΥ 
ὙΘΔΊΙ 688 Οὗ 5ΒρΡ1Γ1{8, 8 ᾿τηοαοΒὶ αἰ ἀπ 66 Ὑ1}1 ΠΟΥΟΣ 
Ηἰπάον οὐν ζαϊαγο ΠΑΡΡΙΠ6Β8, ΔῸΣ 1} 8 θο]ἀ ρο- 
δἰυὐυθῆθδβ ουοῦ ἔογυναγὰ 0. αοοα Τὴ ΙΏΔῪ δ 
οδϑί ἀονῃ δηθὰ Ὀδὰ σηϑη οἱοναιοθα συ ον ΔΗΥ 
τοδβοηῦ. Τδ6 ΓΟΓΙΏΘΥ ΤΑΥ͂ 866 ΤΩ 0} ἱῃ ἰΒ6ΙΆ 86 ̓ν 68 
ἰο ἀϊβ) 1; δηὰ γοὶ αοἄ πα 866 ὁπουρ οὗ ψηδΐ 
Ηδ ΔΡρσουδδίο βοσαρὺ ἴθ 6: (ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ἜΧΡΟΣΐΘη 66 
}10016 70ΟΥ ἷῃ βοσυΐης Ηΐπι, δηὰ γοὺ ““ νν 81} ̓" ἸΔΟΓΘ 
οι ρ οἰο Υ ““ὙΟΣΙΥ οὗ ἰδὸ Ἰογὰ υπίο 8]} 
Ῥἰοδδβίηρ," ΟοἹ]. ἱ. 10, ἔοτ ἀοΐῃρ ἰὺ νιϊβουῦ {86 
δποουγαχοπιοηί οὗἩ ἃ ργοδοηὶ τονασὰ, 710 Ἰδίίοτ, 
οη ἰδ ΟΥῸῚ απ, ἴΔῪ Ὀ0114 ἀρὸὰ σγουπ 688 
ἴδηῃοΐοβ οὐὗἠἨ ἰδεῖν οὐγπ, ταϊβίαἰκίηρ ἱμθτὰ ΤῸΥ ὈΙΥῚΠΘ 
οοτατη πῃ ϊοαιἰ 0η85: ΙΩΔΥ ὈΘ6 ΔΌΒΟΙ] υἰΕ οοηβάθῃί, 
ὙΟΠἀΟΣΓΌΪΥ ἰγαπβρονγίοα, γοὶ πὰ ὑμοσβοῖγοδ δἱ 
4βὶ {δι} } ἀροοϊγοα. [|ὑ 18 ποί, [ΠοΓοΐοσο, ὉΥ 
(μοῖὶν ἴδθασϑ, ΟΥὁἨΎ (ΠΟΙ ΒΟΡΟΒ, ΟΥ ἰδεῖν σϑρίιυγοϑβ, 
ἐμαΐ πρϑ ἃγὸ ἴο Ἰυάχο οὗὨ (ποὶν βρ᾽ γἰἰ8] δΘοπαϊτῖοη. 
“ ΗἨΘΥΘΌΥ,᾽" δαῖτ δι. Φομπ, “ ἀἊ4ο γὸ Κῆοὸν ἰμαὺ νγ 
Κηον ἀαοά, 1 νὸ Κοορ Ηΐδ δοπηιηδηἀτηοηίβ,᾽ οἢ.. 
1. 8. “1μ{{16 ομἰ]άτοη, Ἰοΐ πο τοδη ἀδοοῖγο γου: 
ἢ ἰμδὲ ἀοοίἢ Υἱ ΘΟ} 688 18 τη Θοὰ8; δ {Πδὶ 
οοταχηϊ ἐδι}} δἰ 18 οὗ {μ0 4601]]."--Μ.] 

[ΤῦσΚΕΒ :---Ααϑ ἐμογθίοσθ τὸ αγθ γγ6}} δϑβυγοα, 
δαξ γχορϑηίϑμοο Μ}}} σο-πδίϑ 9 υ8, δΔηα ἐμαὶ οὐ6- 
ἀΐδησο ᾿Ὁ}} σοπϊ πὰ 08, ἰὰ (ἢ 6 Ὀιγὴ6 ἔδυουν, 86- 
οογάϊπς ἴἰο (89 ρτγδοίουιβ ἰϑυὴβ οὔ ἐδ ἀοπροϊ, 80 
1οῦ τ ᾿ἡἰκουγὶ8θ γι πιο, ἐμὲ ἢ ν8Ὸ ὙΠῸ} 
δηὰ Βαϊ 8}}γ οοταπιὶιἑοί δίῃ, Ὑπαΐθυοτ ουὐϊάθῃ 69 
οὗ ἷβ ποῦν Ὀἱγὶ οὐ }υδι1δοδίί οι, ἷβ δἀορίΐοι ΟΥ 
δοσορίϑηοθ, ᾽θ ΙΩΔΥ͂ ΤΆΠΟΥ ἰιϊ 8617 ροϑβοϑβϑὰ οὗ, 
ἐθ δοϊυ δι] πὸ οἶμον ἐμαη {μ6 βογυβηΐ οὗἉ βίῃ δπὰ 
ἐ ιο βίαν οἵ (π6 ἀονὶ}, [Ι͂ἢ βδογῖ, νυἱτίυϑ δπὰ υἱοῦ, 
Βοϊΐποββ δὰ πὶ ̓οκοάμοαβ, Οσὶδὶ δα Βο]18], οδα 
ΠΘΥΘΥ, ΠΟΥ͂ΘΡ υπϊΐία ἰοχοίμπογυ. [ΙΓ {πογϑοσο 79 
«ἀρδίχη οὐσβεῖνοδ ἰο 6 16 οδπαϊάδἰο08 [Ὁ ἈδαΥΘΏ, 
6 τουϑὺ ὁπ ἀθαγοῦ Υ ἰ0 δΔοαυΐγο βυοὶὶ αὐ} δοδίϊ ἢ 8 
88 Ὑ1}1 χοπάθν τυ δὲ ἕο (μδὺ ΔΟΙΥ Ρίδοθ. Βϑοϑυ8θ 
ὉΠΙ688 τ ΤΘΆΪΪγ δοαυΐτο ἰΒο ἀυγὶηρ (ῃ9 Ῥτοβοηΐ 
βίαια, ἰ6 Δἰἰογηδίνο 18 ἀγοδα Ὁ] ἱπαθοὰ: [Ἃογ ἢθ 
{0 σοιηπ (611 δἰη 18 οὗ μ6 ἀον]. Ηον βδοοῖτ- 
ἀπρς ουθῶ ἰὸ χοροί: γοῖ τ 0) ΙΩΟΥΘ δῃοοκίηρς (0 
661} ἰο 60] ποὺ ΟὨΪΥ [0Γ ἃ ἰἰὴ6 Ὀϊπὺ ΌΧΟνΟΡ] 
ἬΝ ΒΟΓΘΔΒ ὁπ 80 σοπίΣΑΓΥ, “6 γγᾶο ἀοοίι γἱρῆί- 
ΘΟΏΒΏ6ΒΒ ἰδ τἰρμίοουδ, θΥδη 88 Ηθ ἰβ στ βηίθοιι ;᾽» 
χτἰχιίοουβ 6 18, Ὀθοδυδο ἢ τῦἢ 1} πᾶνθ, ποῖ ΟὨ]Ὺ 
815 πιϑη το] [Δ] ρ5 δπα ἱπιροτίθοι ΟῺ8 84}1 ἴον- 
εἰνοο, ὑμσου μὰ ὑπ 0 τηογοὶθβ οὗ ὑπὸ Θοβρε]-ΘοΥ6- 
πδηΐ, Ὀαὶΐ ουὐϑ ἷἰβ ἀο]Ἰ Ὀογαίο βὲπα δηὰ οβθηθεβ 
68} 0610ἃ απα Ὀ]οϊίοα ουὐ οἡ [ιἴ5 βίῃσοτο σορϑῃί- 
8ηοθ: δηῃηὰ ψ8δὲ ͵ἰδ 8ι}}} τΏουθ {δὴ οσοῦ οου]ὰ 
ἢανθ ὈθΘῈ ἱδουχὰ οὗὅὨ, ταυοὶϊ 1658 μοί ἱοη θα ἴον, 
Ἦθ6 Μ1}} πὰ Βἰμπη8617 Ῥογιηϊ 6 ἰο ΔΡῬΘδΔΥ Ὀοΐογε 
σα 868 ““ΠΟΪΥ, ὉΠΌΪΑΠιΘ Δ Ὸ]6 πὰ ὈΏΣΟΡΓΟΥΘΔΌΪ6 
ἴπ Ηἰ βίαι," 60]. 1. 22.---Μ.]. 

{ΡΕκ. 9. Ῥυιβ: Ἰρλοδοευοῦ ἐξ δογη οὐ αὐ, εἰς. 
Ἀ8 1ζ 9 Βδα βαϊά : [ἴῃ ὅηθ, τ 8116 8 Δ Π ῬΥΘΒΟΥΎΘΒ 
.ῖ8 ΟΣ  βύδη Ῥυ 61 }16, δη ἃ ΔΒ 8 ἰμῃ 6 σμαγδο- 
6 οὗ ἃ ἰγὰθ 6 οἵ (ἐοά᾽ἱΒ Ομυγοῖ, Β6 οδῃ 
ΠΟΥ͂ΟΡ Ὀ6 κυ ν οὗ ἀρ) θαταΐο δηα ἈδΌϊ8] Υἱσ6. 
Μαῖκ 10 ὑπο γοοσο 8 δυγο ἰοϑί ὑὸ ΠΟΤᾺ ἃ Ιχ8} ὃ6- 
Ἰοῆμχϑ, ἰπ ΏΏΟΒΘ ΒΟΥΥΪΟΘ δ6 ἰ8 ]1ἰδίοα, δηὰ ἔσγουι 
ὙΠΟ 6 ΙΏΔῪ Θχρθοὶ μἷ8β Ψαζ65,  μοῖμος οὗ ἀοἀ 
ΟΣ οὗ ἐμ ἀ6Υ]}, ὉΥ (86 χοοὰ οΣ Μ|οΙκΘα Ῥγαοίθοϑ 

18 τουμαϊπὶπρ ἴῃ ἰμοῖ (γ. 16- 18). 

ΤῊΗΕ ΕἸΚΒΊ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΙΒΑΙ, ΟΕ “ΟΗΝ. 

οὗ ἶβ 1176, ὉΥ ἰδ ὈΘΒμΔΥϊ ΟΣ ἰοπταγὰβ ΘΟ οἀ δηὰ ἰο- 
παρὰ 18. Ὀγοί ΓΘ Ώ.---Μ, 1. 

ΗΆΧΜΟΝῸ :--- 6 ΡΏΓΑΒ6 “ὁ ὈΟΤᾺ οὗ αοἀ᾽" ἱδ ποὲ 
ἰο ὍΘ ἰδικθῺ ΒοσΘ, 88 ἰο ἀθηοίο 86 βίῃρσὶθ ἰσϑαπαῖοπέ 
αοὶ οὗ χορομοσαίϊοη; Ὀυΐ ΥΔΙΒΟΡ ἃ οοπίἰπυοὰ 
ΘΟΌΣΒΘ, ἃ ΡΟΡΙΙδπθηΐ δβίϑίθ, 8δο ἰμαὶ 8 σοχζουοσδϑίθ 
ΤΩ8Ὼ Βα ἃ ΟἰἸ]ὰ οὗἩ αοαἀ δΓὸ οὗ 86 βδπη8 τηοδπίῃρ, 
δα Βἰ ΖΗ δἷχα (πὲ Ἰῖνοδ ἃ ρίουβ δπὰ ψχοάϊγ 116 
δηὰ οοῃίϊπυθ8 ἰο ἂἃο 80θ.0ὡ ῸΣ 86 Ῥῇγδβα “8 
οἸ11ἃ ᾿ ΟΥ “8 ΒΟ0Π᾿᾽" ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ Κὶ πὰ οὗὨἨ ἤαΙΠοΥ, εἰσωϊ- 
68 ἃ ΧΟΒΘΙΩΌΪΔΠ6Θ ΟΥ Β᾽τηϊ θ᾽ οὗὨἨἉ ἱποϊἐπδιϊομ 
δα δοίΐοῃβ; 858 ἃ οἢ1]4 οὔ (86 ἀδυ]), Αοἰβ χίϊὶ. 10: 
Β0}8 ΟὗὨ Β6]14], Φυάρμοδβ χῖχ. 22 : δὨ ἢ] σοη οὗ ΑΌτα- 
δῖα, 18]. 111. 7. Αῃάὰ 50 ζοῦθσα}]ν ἴῃ ἐμ18 Ερὶδ- 
110, Βα ὑπαὺ 18. ““Ὀοτῃ οὗἩ (ἀοα,᾽" εἰρχηϊῆθα ἃ χωβδη 
ἰχῸ]γ ρίουθ, δὴ ΟὈθαϊαπίὶ βοσναηὶ οὗ Θοὰ: δσνὲ 
Β06}ι 18 1110 Β 766ἱ οὗ {μὲ8 ργοροδι(ΐου τ θα οὗ δυςὰ 
80: ΟΩ9 ἱἰΐ 18 βαϊά, ἐμαὶ “6 ὀὁδημοὶ βίῃ :᾽" ποὶ δἵ- 
ἡσιηΐηρ ἰμΒαὲ ΜΘ σδημοῦ ὁθ886 ἰοὸ Ὀ6 ψμδὶ Π6 ἴδ, 
σϑηποῖ 18}} οδ΄ ἴγοτῃ ἐμ: ῬΘΥ ΤΌ δὴ 66 οἵ μἷδ ἀπίν, 
οὗ {88 ῬοΒβὶ ὈΣΠ1γ οὗ τυ μοι (π ῆϑηγ πασπῖηχ5 δοιὰ 
ϑσχδοσίδιοῃβ ἐπα ἃγὸ ρίνϑη (0 ῥἱουβ ᾿βθῃ δγὸ ονὶ- 
ἄθῃδοβ, 866 6Ἀ. ἱΣ. 1; 1 Οον. χ. 12; ΗφΌ. 1.12; 2 
Ῥεῖ, 111. 17; δυΐ ἐμδύ Σοιιαϊπῖηρ ἔμ 5, 6 ῥῖουβ ζο]- 
Ἰονοσ, ἱπυϊϑίον, ἃπὰ 80 ἃ “"ο1]ὰ οὗ ἀοἀ,᾽ Βε οδῃ- 
ποὶ γἱ 6] ἀθΠ  θ  δίοΥ ἴ0 Δὴγ Κἰπὰ οὗἉ εβἰι.---Μ.]. 
[ἩΙΤΒΥ :--- ἶἔε σαπποί δἴη. Νοὸν δαὶ ἀοί ποί 

ἱτπιροῦῖ ἃ φορὰ ταδὴ οδῃημποὶ Ὀ6 οὐδυίδκοῃ σὶϊὶἢ 8 
ἔδυ!ϊι (6.4]. νἱ. 1)... Νο, δυὐϑὴ ἰβοδο “11{1}16 ς ἢ 1]}- 
ἀγοι ἩΟΒ6 “818 δΔΙ6 ΤΟΣ ΚΙ γΘῺ,᾽" δηὰ τὸ Βδυα 
“ Κπόνῃ {86 ΕΔΙΒΟΙ,᾽᾿ ῬΔΥ δπὰ ν}}} θ6 οθποχΐουα 
8.1} ἰο Βοῆιθ ἱῃβγη ἷο5 ἀπὰ πδπάογίησβ οὔἱ οὗ 
{π6 τᾶγ. (οἰ. 11. 1). ΤΟΥ͂ ἸΏΔΥ “δβἷῃ ποὲὶ υηΐο 
ἀδδιδ,᾽᾿ ἀπα {μι ΓΘ ΌΥΘ ΤηΔῪ 811}} μδνο [86 πρὶ τιτα 8) 

Βυι (Βὲ ἴσιο 
ἱπιροχί οὔ ἐπδὶ ῬΏΓΘΒΘ ἰ5 (818 (16 ἀθ Οδίοπο Μίῃοτο 
γ εἸ]οῖαΒ Ῥαϊογουυθ: Ζζοπιο υἱγίωϊἑ δἰπε πως, εἰ 
Ῥεν οπιπία ἱπρεπὶο αἰ ρυαπι λοπιϊπίδωΣ Ῥγορτίον, σιὶ 
πυηφμαπι τεοίε γεοῖί οὐ ὕαρεγα υἱαεγείωτ, δε φυΐα 
αἰξίεν, 7ζαςετε ποὸη ροίεταί. ἩΗΐεὶ. Β. 11. 34, Οτακπι- 
δυδ λιωπιαηΐδ υἱ δ ἱπιπιωπίδ. 1014.): Τμαὶ ΒΒ Ββιδαίἢ 
Βιοἢ δὴ ἰηγαγα ἔγϑιμδ οὗἩ μϑασί, βυι οι ἃ ἀἰδροεϊ τοι 
οἵ βρίγὶϊ, 88 σϑῃἄθτβ βίῃ δχοθεάϊῃρ οὐϊουβ ἀπά 
Ὠαίοῦα] ἰο Εἶχα ; 80 ὑμδὶ δ οδῃηοί οηἰοσίδϊῃ ἐδ6 
ὑπουρλίβ οὗἩ ἀοΐηρ ἱΐ, ΟΥ ἃ ἐοταρίαιϊοπ (0 δοχασωὶὲ 
ἱϊ, ψ Βουῦν ὑπὸ υἱπιοδὶ ἀοἰοβίαίίου δηὰ ἐδ 9 
δδὺ ΒΟΥΧΟΤ, δηὰ 80 δ Υ̓ΘΥΥῪ ΤΆΓΟΥ, δῃὰ ΟἿΪΥ 
χοῦ ΒΌΣΡΥΪΒΘ, ΟΥ πὶ οὗ ἀυθ ἀο] θοταϊϊ οι, οὗ 
ἱβγουρὰ βιαοὶ υἱοϊθηΐ ἰθαιρίδιϊοπβ 88 ρσγουθοὲ οὐ 
ἰπάον μ18 οοπϑί ἀογδίίοη, Ὅθ οὐποχίουβ ἐο βἷῃ: 
δὰ ψΒῈπ ἢ6 δΟΙΏ68 ἰ0 ΟΟΠΒΙΔΘΙ οὗ δὺο δὴ δο- 
ἴοι, 18 ῬΓΟΒΘΏΥ σΟΒἀορηἱηρ Εἰπιδ6ῖῦ ΤῸΣ ἐξ, Ὀϊι- 
ἰΟΣῚῪ γορθαίης οὗ ᾿ἰ, δηὰ ἴον {π6 ξυαΐυχο νδϊοδίης 
τλοϑὺ σαν ὡροαϊπδὶ 1ἰ. ΟΥ. Μαιιδ. χὶϊ. 84: 
ΧΥΙΪ. 18; 210. Υἱὶ. 7; Ὑἱῖϊ. 48; χὶϊ. 89; χῖν. 17 - 
οι. Υἱΐ. 7, 8; 1 Οον. ἰϊ. 14; Βον. 11. 2.---Ν.]. 

116 ἰλαΐ σοπιπε(εἰὴ δὶπ 8 9. ἰλε ἀευϊ!. 115 ποὲ 
᾿6 ὙΠῸ δοτητηἰ οἰ ἢ ΟΘ ΟΥ̓́ΤΩΟΓΟ 581}8 οἴ ᾿ἱπᾶσπιλῖν, 
ἴον 80 ἀϊὰ Οἰιγ δι 5 ἀἰϑοὶρ]88. τ Δ116 (ΠΟΥ ΘΓ 1} 
Ηΐι; ΟΡ ἢ6 ὙΠῸ σοχιχηϊίίοι} οὔθ στοαὶ βδὶπ 
ἱβτοῦμῃ ἰμ6 ῬΟΥΟΣ οὗ 8 βίσοῃς ἰοιηρίδίϊου, οὗ 
ὙΠΟ Ἀ6. ὈΣ ΘΕΙΥ ΤΟΡΟπί8, δὰ ἔσγοπι νι ἰσἢ Β6 
ΤΣΟΙΌΓΣΩΒ ἰο 18 Οροάϊδδοθ,; ἴον ἱμυβ ἀἰὰ θενϊὰ διὰ 
Ῥοίον, γὙδο γοὶ ΘΓ πού ἐμ 6 ἐμ6 ΘὨἰἸάτγϑη οἵ 186 
ον; διέ ἐλὲν τολο εδοπιρὶν το ἰλε ζαδίς οὁ7 
ϑαίαη απὰ τοῖο κοἶϊ ἀο ἐλεπι. ΦῈο. τἱϊ!. 44. Τὴὸ 
Οἶβοσ ἱπίθυργοίδιουβ ψΜὶσΝ δ σίνοπ οὗ ἰΐοβα 
ΟΣΒ βοθῖὶ Οἰὐ ΠΥ ὙΘῚῺ ΟΥ ἐπι ρογ ποηΐ, ΟΣ ζ4160 
δπά ἀδηρογουϑ, δηὰ 

1. γαῖπ ἰδ ἰμαὺ 66:80 ἩΒΐοι Βοιὴθ Ρυΐ οἱ 8988 
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πο: “Η6 {δαὶ 18 Ὀοτη οὗ ἀαοἄ, ποη ἀεδεί »ε0- 
εατο, Οὐσμὶ ποὺ ἰο εἰπι,᾽᾽ οὐ ἐμαὶ ἱἰ 18 δυβιυχα ἴῸΓΣ 
μι ἰ0 βῖπ; ἴον 10 ΑΡοϑί]9 βρθδῖβ ποὶ οὗ πλδῖ 
βὸ οὐσιξ ποῖ ἰο ἀο, Ὀυΐ οὗἩ νμδὶ 86 ἀοὶῇ ποῖ. 
β00} ἰ8 ἰμδὶ 8180 οὗ {μ086 ἔα !ιο 8, ψν οὸ ἱπίοσργοὶ 
ιιῖ8 οὗ ἷπὶ ψγθο 15 ΡεουίθοιΥ Ὀοσὴ οὗ αοἂ ὮΥ ἃ 
παλιγγενεσία, ΟΥ̓ “’ 8 ΥΟΒΌΓΣΤΘΟΙ ΟΣ ἔγοια πὸ ἀοαα,᾽ 
ἴον ἰὸ Αροβί]θ ἀοίἢῃ ποὶ δβρϑδὶς οὗ ψμϑὺ ἢ9 888}} 
ἀο Βογοαΐζοσ, Ὀυΐ οὗ Ὑμδὺ 0 ἀοίῃῃ ποὶ ἀο δἱ 
Ῥτγοβοηί, 

ὦ, αἴθε Βοϑιὰβ ἰὸ ὃ6 [ἢ 6 Β6η89 ΜΕΐοΩ Οτίζοη, 
δεγοπιο, δηἃ ΑτἸῦγοθθ Ῥυΐ ΡοΩ {μ9 τψογάβ, (μαι 
“486 ἐμαί 18 ὈΟΤῚ οὗ αοα β'πηδθί ποὶ, σμαπιάϊι τό- 
παίμδ ἐδί, ΜἘΕ1581 Πὸ 18 Ὀοτὰ οὗ Οαοά, Ὀδολυδο Ὠθ 
οοαδβϑοίἢ ἰο Ὀ6 ἃ ομὶ)ὰ οἦἱ αοὰ ψθη ἢ6 818; ἴου 
{815 18. ποὺ ΟΠἸΥ οσοπδαϊοα Ὀγ {6 Ἔχ! Ρ]68 οὗ θανὶὰ 
πὰ Ῥοίογ, ΟΒ6 αὶ ἢ ὑπᾶον ἐμαὶ σγοδὺ τὰ 808 - 
τἷδξο ἴα ϊθὰ ποὺ (1 χχὶϊ. 82), θὰ ὉΥ {86 
πογὰβ οὗ {10 Αροβί]ο, “1ἱ 0116 ΟΠ] τοη, 1 τὸ βίη 
ὍΘ δᾶγθ δὴ Δάγοοδίο νὶ {πὸ Εδίδον, «ζ68ι18 

. Ομ τῖδὺ ὑπὸ ΕἸρμίοουβ, δῃὰ Πο 8 186 Ῥτορλι  δίῖοι 
ἴ0Υ ΟὟΡ β᾽:8᾽᾽ (πο. 11, 1), το γοὶ ἰ8. ΟὨΪΥ (86 
Αἀνοοδίθ [Ὁ ἴῃ 8008 οὗ ἀοά. ΕῸΣ τ89 Βδῃιθ 
ΤοΔΒοῦ 1 οδηποὺ δϑϑοπὲ 0 ἐπαὺ Θχροβι(ου τὶ ο ἢ 
δδί(ι : “Α οὨἑἸὰ οὗ αἀοα οδπμποὶ Ὀ6 συγ οὗὨἨ δὴγῪ 

ἔτοδὺ οὐ ἀδ] δοσαΐο οτἶμλθ,᾽ ὃὁ85 Τογίυ ] 8, ἐδ 
»εαιοϊἰᾶ ὁ. 19. 

8. αηφέγοιι 8 (1 6 Θχροβίἐϊοη οὐὁἩ Βογῃδχὰ (}π 
δϑερίμασ. ϑδττα. 1), ὑμαῦ “ἼΠΘΥ Ο ἃσα Ὀοτὴ οὗ 
αοἀ βπβἷπ ποῖ, φωμία εἰἑαπιδὶ ρεοοαία {8 πειίίφμαπι 
ἐπιριεπίμγ, Ὀθοδιδο ὑπο ῖὶσ ΒΒ 1ν}}} ΠΟΥΟΥ ὍΘ ᾿τλ- 
Ῥυϊθα ἰο ἐδ θτὰ ;᾽᾽ δηὰ οὗ ἰΐοβὸ ψὸ (πη ἰΐ βυΐς- 
βοϊθηὺ ἰο Βὰγ, “ΗΘ δβἰῃβ ποὶ νἱξουΐ ργοδῦ σοὶυαο- 
ἸΒΠΟΥ͂, ΟΥ ποὺ ὙΠ, ἰθ6 οΥ]} ὑπαὶ 6 ἀοοία 
Βοΐης ὑμαὺ τ ῖο ἢ μ6 που]Ἱὰ ποῖ ἀο;᾽ ἴον ἐπ 
1} οὗ (μαὲ δ, γγο, ΔΘ βοῖηθ σοηΐοϑί ἴῃ ἢ18 
800], γα] 48 ἰο {πὸ δοτημιϊββίοι οὗ βὶῃ, 18 ἸΏΟΥΘ 
ΒΙΓΟΏΜΙΥ πο] πο ἰο δῖη ἰπ8ὴ ἰο {πὸ δυοϊἀΐϊῃρ οὗ 
ἰξ, δηἀ β8ο 18 ποὺ σθῃονοά. Νοσ ἀοίδι ὑμ9 Αροβι]θ 
ΒΥ, Πα {μπδὶ 18 Ὀοσὰ οὗ Θοἀ Ββ᾽η8 ποὺ τὶ} ΠἸη Ἷγ, 
οΡ πϊίμουὶ τοϊποίδῃοο; Ὀσύὺ Δ᾽ ϑοϊαίοὶν, “ΗΠ ἀοίὰ 
ποὶ οοτητὶϊί δβἰη.᾽" 

1 οοποϊαὰο ψῖ ἢ αδίακου: “Εο ἐμαὶ 18 Βοση οὗ 
ἀοἀ δβἰῃποίδι ποί,᾽ (μαΐ 18: Ῥέέαπι α »Ῥέσοαίο ἐπι» 
ππεπι σμαπίωμπι νοίεεδί εἰδὲ »γοροπὶξ, πε ρεοοαίο 
μπφίαπι ὅροπίς ἀκα ορεέγαπι; δὲ αἰϊχμαπαᾶο γτβίεν 
απὶπιὶ ρ»γοροδίίπι αοἴφμογίί, ποπ ἐπ ἐοάεπι »εγδίδίϊξ, 
δε Ἔγτοτὸ ἀσηῖίο, αὐ ἐμδίεί έτη υἱξεα Ῥγιδιίπεπι φιαηι- 
»τίπιμπι φιαπίωπιφμε »Ῥοίοδί, 7εδίϊπιι8 τευοτί(ε7.᾽"-- 

4, Βγοίλεγῖψ ἴουδ ὦ ἐλ διιπι-ἰοίαΐ ο7) ἐλε ίνϊπδ ζαυ. 

ΟμΑΡΤΕΒ ΠῚ. 106--18. 

10080 ὙΒοδοονοσῖ ἀοοίῃ ποὺ σὶρ ὐδουβηθεβ 18 ποὺ οὐ αοἄ, ποι υμουῖ 6 ὑμαὺ Ἰονοί ποὺ Ηἷ8 
11 Ὀτούβασ. Ἐοτδ {818 15 (8.68 τηθβϑασϑ' ὑμαῦὺ γο μθαγὰ ἔγομιη ὑῃ6 Ὀασὶπηΐηρ, ὑπαῦ τὰ Ββου]ὰ 
12 Ἰον ὁμ6 δῃοίμοσ. Νοῦ 8δ8 Οὐδΐῃ, ισλο σὰ οὗ ὑμπαὺ πιοῖκοα οπο, πα 5Β]6 7 18 Ὀτούμοτ. 

Απὰ ὙΒογοίογα Β] 6 6 7 Βοοαῦβο 18 οὐδ ΤΟΥΚΒ ΜΟτΟ 6Υ1], δηαἹ 18 Ὀτούμο ΓΒ 
13 τἱσμίθουβ. Μαγνϑὶ ποῦ, τὰν Ὀτοίμγθη," 15 (Π6 του Παίοῦ γου. 786 Κηον ὑμᾶὺ τ 
14 ἢανα ραϑβοα ἔγομη ἀρθαί πηίο 118, Ὀθοδῦβθ γγχὰ ἰουὸ [86 Ὀχϑίμσθη. Ηδ ὑμαῦ Ἰοσοίῃ ποὶ 
15 λα Ῥτοίμονῖ Δριάοί 1ῃ ἀοαίῃ. Ὑ Βοβοουοσῖξ μαΐοι ἢ ΗΒ Ὀγοίμ Γ 18. ἃ πιυγάσγου :᾿Σ δηὰ 
10 γα ΚΌΟΥ ὑμαῦ πὸ τηυγάογοσδ μαίῃ δθσηδὶ 118 δ ἀὴρ ἰὰ ἴῃ. ΗΓΟΌΥ ροτγοοῖνοἶἘ γ 6 

186 ἰΙονγο οκ ΘΟοα, Ὀθοαυβα 6 ἰδ ἃ ἀονῃ μ18 1116 ἴον 8: δῃὰ γ οὐυρσῃῦ ὑὸ ἰαὺ ἀονγη"δ 
11 ον ᾿ἴνϑα ἔο τ {Π| Ὀσοίθσθη. Βαῦ ὙΠΟΒΟ δ ἢ {818 τον] 5 σοοά,1δ ἀπὰ βϑοὺϊι ἢΐβ Ὀσοί 8 Ὁ 

δΒαγθ Ὡ664, πὰ Βαἰοῦ ἢ ἊΡ Ἦ18 θονγ6}8 οΚ' οοπιραββίοη ἔγομι Ὠἰμ,)δ Βο ἀστο] οι {86} 
18 ἰονα οὗ ἀοάἂ ἴῃ μὰ Μγ5 10016 ΟΠ] τοι, ἰοῦ ὰ8 ποὺ ἰογο ἴῃ ποτά, ποῖ μον 1πΆ ἰοηραο; 

Ὀαυΐύ ἴῃ ἀθεα δμὰ ᾿ἴπ ὑγαί. 

πᾶς ὁπ ΕΥΘΥΥ 056 ἰῃδί." 80. ΟΟΓΙΏΔ}.---Ἀ.} 
καὶ“. Αηὰ." 8.0 (Πογπληη, δηὰ πιοβῖ ἔογοί χη γϑΣ80}8.---Ἀ1.} 

8 τι"  })θΟΒΏ86.; 80 Θοτγπιδη.--Μ.]} 
4 ἀγγελία Α.Β. α.ὄ Κι; ἐπαγγελία Ὁ. δίῃ. δηὰ ἃ ἔδιν, πηϊπιρογίδηὶ Οοὐά.---ΤῊὴο. οοπίοχὲ δάπιί 8 ἐἢ9 

ΒΘΠΒΘ δ ΡΓΟΠ ΪθΘ ἢ ΟἸΪΥ οἡ [9 τι βοίαὶ ἱπιογρτοιϊδίίοῃ ἐμ δὲ [τ ἰ8 ἃ σ π δορὰ ἃ Παρρίμ δεν ἴο ἰουο, 
Ὕαχπο 12. [δ οὐ καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν. Θογπιδη: “ Νοί δΆ δίῃ νπᾶϑ οὗ ἔπ νἱοϊκοά 086."--Ἰλϊοῖκο : 

“4 ΒΟΙΏΟ ΒΌΡΡΙΥ αἷονγ οὗ: ἀγαπῶμεν, ΟἰΠοΓΒ ποιῶμεν δΔηὰ (πο [ἰἶτο. Βαϊ ἰῃ ἴΠ6 δτηϊ σαδο ἴογο αγίϑοα 
ΔῺ ἸΓΟΏΥ Ὀπδυαῦ]ο ἐπ [815 σοπηϑοϊίου ; δὴᾷ ἰῃ ὈοΤῆ ομ568 ἃ δοοοι ΒΡ] Θμθμ Ὁ ὈΘΟΟΠΟδ ΠΟΘΟΘΆΒΗΓΥ, ἴο τ, 
οὗ ὃς δος Κάϊν, π|ι ον, 88 ἴῃ:8 οπιβδίοη οὗ 109 τοϊδί νο ργοηοῦμ ἰβ ἰ0 οἰαδδοίο δα νσὸ}} ἂδ ἰῃ Ν-. 5. αὑϑοκ 
ὙἱΓΠου ὀχεπιρὶο, σου] παγὰϊν Ὁθ πδι|ῆ 6. Μιυοὶ κἰπερ]ος ἰο ἰζ τ ατοιί 8 ἐο οοπηρ]οῖθ [89 ϑθηζοποθ 
ἴμπε: οὐκ ὦμεν ἐκ τοῦ πονηροῦ, καθὼς Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν." ΜΊηοΥ: “ Ργο- 
ΡΟΣ, [ΠΡ ἐδ ποι μὲπρ ἴο "0 Βαρρ)ίοα (ὦμεν οΥὗ ποεῶμεν που] ποΐ δι οὐ), Ὀπὲ, ἐῖ)ο σοηηρατγίδοη 
οἰπς ΠΕΡΙ ΚΟΠΩΥ͂ οχρτοδϑϑά, [86 σοῖο ΘΠ} δα  υδὲδ [10 οἰδδοβ ἰοῦ Ὠἰπιδοῖ: ἐλαέ τσ ἴοτε οπὲ ἀποίδλεν, 

φοῖ αὲ Οὔτ ἰοκεά 
Ι ΠΙΈΡ 
[85 σογιηδη : “ Βοσαυδο [8 ΤΟΓΚΘ ῸΓΘῸ Ἰοίοχεα, ὈπῈ δἰ5 Ὀτοὶ τ᾽ κα τ ἢ οουθ." Τί ἱκ ἀἰ δος ἴο ἀϑέονγμηί πο ἐδο 

τίκοῦϊ τοααΐηρ, Ὑποῖμποῦ ἰξ ἰδ αὐτοῦ, αὑτοῦ οΥὗ ἑαντοῦ (.) Ἀΐοφὲ ῃγοῦδο!υ αὖ το ὃ.---ΤὩδ ΟΟΣ 38- 
Ῥοηῃάθῃςθ θεΐνγοουμ Κάϊν ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν διὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρὰ ἦν δοιὰ Ὁ 
811 τηϑϑὴϑ Ὀ6 Ὀτοῦρῆῖ οαἴ.---Ἀ.} 

ὃ ὀνακὶ' θα," ποῖ “δη4,᾽" 88 Καὶ Υ.-.-Μ)| 
Υατεο 18. [8 ἀεγπιβη: ὁ ΜΆσΥο] ποῖ, ὈΓΟΙΠγοη," ἀστοοίης πὶ ΆΙη. α. Καὶ. μδο. δἱ. ἰὼ οταϊ είς μον.--Μ.] 

μισεῖ, ἀογπιδη, ΓΟ , ἃ]. γοϊαίη ἴῃ9 [ηἀίοδίγο πιοοά.---Ἀ.] 

ὕεγβο 10ὃ. 

Ύε190 11. 

πὶ ιοας 4 ἐλειν Οἤ Ξε, οἴο., Β8Δ11 Εἴ ΟΥ̓ ΤΥ ἰδ Ὀ6 580 τ τι. Εογ ζατίδον δαςξοτὶ εἶθ 609 



114 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤῚΤ ΕΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Ζ2ΖΟΗ͂Ν, 

᾿Αγαπῶν ιεὐἱλοιμέ τὸν ἀδελφὸν, Α. Β. Βίη.; τούζὰ τε Ὁ. α. Ε΄. ΔΙΙΒου ἢ 1665 δαιϊποηῖίς, δοιὰ γαῖ θοῦ 
[ϑογίϑα ἔπδη οὔθ, [Οοτγάδῃ: οὐδ [110 ὙΟΓάδβ, θὰ τοηάογβ: “Η9 ἴδμδὶ Ἰονοίδι ποῖ δοίάδὶὰ ἰῃ 

“ τηλη-πυγάογον," μπὲ θοτοῦ ἰο γϑρηάοσ, “ππαπελτΠ εν" (1118 Το ]οπίοσ 
ἘΔ δι ἰ8ἢ σον. δὲ ὅπο. Ὑ}}. 41), ἘΠ ἢ 15 ἴγοο Γτοσὰ ὅμθ οχίοματίης ἴογοο βυρροσίοα ὈΥ ὑπὸ ἐδοβηΐοδὶ υ50 

Ψοσεο 14. ὐἰὀγταδῃ: “ Ἧ᾽ὁ δύϑ ρμϑϑδοᾶ οὔὐ οὗ ἀδδαὶῃ ἰηΐο 1ἰἴ6.᾽" ---Μ. 

ἀδαῖ.--Μ.]} 
γ80 16. πᾶς ὁσ“ἘΎΟΓΥ 00|6.--Μ|] 
. ἀνθρωποκτόνος; (ἰογδῃ: 

Οἵ βΒῦο}]ι ὙΟΓΩΒ 88 “ λοπιίοϊας" ΟΥ̓ “ πιαπ-εἰαισλέεν."---Μ 
ὕόογεο 16. ὃς ἀογπιθη: “ ΠΟΟΌΥ πᾶγθ τὸ Κποτη."-- Μ.]} 

Ὑογο 17. ᾿ ὔοστηδη : ὁ, 1{6- βία 8Π00. 
θεῖναι Α. Β.6. 8ίη. δ].. ἀοοίἀοα !ν ῥγοίργαθὶθ ἴο τεθέναε 6. ΚΕ. «Αἱ. 

Θυοάς ταῖσΐ 6 ἀ564 ἰη ἔαῖ Β6ηΆ6.---".} 
1 σγδη: “ ΗΪΐ4 ἐπ ΥΑΓΑΒ;᾽" δα κ᾽ νονγ 8) ὙΠ ΠποπΣ [Π6 δυρρ  θιμοης “ ΠΟΙ ΡΑ5510}  θῃου]ἃ ΒΥ 81] πιρᾶῖτα 

ὕυθ γοϊδίποϑα .--- 1. 
18 ἀπ᾿ αὐὑτρῦ Α.ἕ ἢ. Ὁ. δίη.: 
9 ογπιλὴ: “ΑἸ 61}. --Ν.]} 
μον Αγ τεκνία οΟςΟΌΓΝ ἴ οο. αἴζοτ α. 

19 τογβ ἃγὸ οἵη  θἃ ΟὨΪΥ Ὀγ Βούογαὶ υπὶιροσίδπ! Οοἀά. 

Κι. πὶ 8 απεηρ ἴῃ ἴδ Ὀοδί Οοἀὰ.---Μ.] 
51: ΤῊ Ατιὶοῖθ τῇ θοΐοτο γλώσσῃ ἰδ παπίηκς ἰὼ ος. Βδίη., υῖ οαπά ἰη Α. Β. Ο. α. Ἐ. διὰ ποεῖ αἱ ἐδ 

Οοἰά, γογθϑ. δ] ΘΠ ἸῺ 5. 
81} 0 δΔυϊπογίΔτνο Οοαά., ἱπο!αἀΐρ 8΄η. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΛΙ,. 

7}λε ἰγαπεδίίοπ. νυ. 10. ᾿ 
γε. 106. ΕἸΝΘΥΥ ομὸ ἴπαι ἄορι ἠοῖ 

σΣὶρμιθουδηθδβ, 18 ποῖ οὗ Θοᾶ.--ΤυΒ 116 
Αροβύϊθ οοιηργοβϑοβ ἰ86 ὁη6, Ῥοβί(γα, ΤΟΓΙΠΔΙΠΥ͂ 
ἔδκοὴ δηἀ ἀδβοῦ θοα 5146 οὗ [πα ργεοοάαϊηρ Βϑοίϊοῃ 
δηὰ πανΐηρ {μι ΖῸ}]7, σοποίβοὶΥ απὰ αἰβιϊ μον 
χοσδρίυ]αῖοα, 6 ποῖν ααϊ ον δα 8 (6 Θββοηι18] .. 
οδαγδοίογ ϑιϊο οὗ ἐμαὶ εἰ δου βῆ 688 88 1.0 Ἰοδα της 
{δεῖς οὗ ψ|αὶ {Ο]]ΟἾνΒ, ΥἱΖ: 

Απὰἃ Β6 [δεῖ Ἰονοῖδ ποῖ πἰβ ὈὉτοῖβθοθι.--- 
Οαϊνίη: “171ος πιεπιότιμη, υἱσε χροὶ οπὶς αααϊίωπι 
ἐεί." ΤΙ ἴ5 ἱπιορ βίῃ ἰο σοραγο (86 ΡΓΟρΓ685 
οὗ τπουχὺ 1π (18 ρατὶ τ (δὲ ἴῃ {πο ἄχει ρασὶ: 
{818 βϑοίϊοῃ οἷν. 111, 10-18 15 τοϊαίϑὰ ἴο οἰ. 1. 29 
απὰ 11]. 1-10 1|κὸ 6ἢ. 11. 6-11 ἰο οἷν. ἱ. δ 8ηὰ 1. 6 
-οἰὶς δ; ἃ... 6, 7,11: ἡ ἐντολὴ, ὃ λόγος, ἡ ἀγγελία 
ὈτΟΙΒΟΡΥ ἴονα, δὰ οἰ. 111. 11 {110 ἀγγελία, αἷι. 1]. 
1: ἣν εἴχετε-εν, 11: ἣν ἠκούσατε ἀπ' ἀρχῆς 88 ἴῃ 
οἷν. 111. 11; (η6. ὀφείλειν 6. 11. 6 δηὰ 111. 16; διὰ 
Ὀοῖ]ι {πη 68 δὐΐονυ {1 6 δχατωρὶο οὗ Ομσὶβὶ; σοϑρϑο- 
Εἴυοὶν αἰβο]οβίηρ, ΟἿΣ Τοϊαίϊοη ἰο ἀοδι δηα 116 
βογὸ (νυ. 14, 16) δπὰ ἰο ᾿ἰφίιι ἀπὰ ἀδυκηθ85 {πΠ6Γ6 
(ςἂ. ἐι. θ-11), Βυὺ (18 ϑϑοίϊοη ἀγα πόσο θἢ 
116 (Οαἰῃ δηθὰ Αβοδὶ νυ. 12, ρουδσίυ δηὰ Ὀδῃθτο- 
Ιθῃ08 ΥΥ, 17, 18) δηἃ Το 68 τότ ἰπίο 118. 

Πᾶς ὁ ποιῶν δικαιοσύνην τοίογϑ8 Ὀαοὶς ἰο οὮ. ἰΐ. 
29. 1ἷ1. 7, θα (Π6 οτδϑίοη οὗ (ἢ 6 Ασί]ο1]9 γο; 6 Υ8 
{86 ἰά68 ΠΟΥΘ᾽ ΚΟ ΠΟΤ] ἀπα ἱπαϊοαίοβ ἐμ6 Ἰοδαΐης 
δουρὶ τ ἐπ βο πον ἀθηὶ τοΐογοημοθ ἰὸ οὐ 
δὰ (νἰδί, Τὰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ εἶναι ἀθηοίοδ ΠΘΓΘ 
Ὀοίὰ ἴο Ὀ6 Ὀογη οὗ αοἀ δῃρὰ ἴο ὃὉ9 (μ6 οἰ ἱ]α οὗὨ 
αοά. Καὶ Ὀεΐοτο ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὺν αὑτοῦ ἰΒ 
ὀΡροχοχοίΐσαὶ, ἀπᾶὰ ὄχ δ δικαιοσύνη 88 ἀγάπη; 
ἈΘΩΟΘ ἰὑ 8 ποὶ μοχες:ργοίπαάε (ἘΡ᾿8οορ᾽ 118) ΠΟΥ͂ δ ἀ8 
8 ΠΟῪ Ῥαγίϊου δν, βοιμοιίηρ αἰ ογοπὶ (ΒΊΟΚΙΣ, 
Βοοίηυϑ, ὙΠῸ ἀρᾶμοβ ἀγάπη 88 Ομ γἰβϑιϊδα υἱγίια 
ΟΧΟΘΙἸπς ον 8} 16 81107}; ΠΟΙ 18 ἀγάπη ἃ, Ῥαγί 
ΟΥ̓ τοοταθπί οὗ δικαιοσύνη (Βοηροὶ, βροηον, Νϑδῆ- 
ον, αονδο}), Ὀαὶ 18. ““Βιδδβίδποο ἃπὰ παίτσο᾽" 
(Πυὐμον, Ἐ 4130 Ὀυβίογα 60). Οὗ, θαι. χ᾿ῖ!, 8-10; 
64]. νυ. 14; οἱ. 111. 14; 1 Τί. ἱ. δ; 6ὅπο. χΧΙϊΐ. 
8454.; χὶν. 1δ; χν. 12, 17. ““Βτοι πο ΪΥ Ἰονο 18 
186 δυχη-ἰοἰΔ] οὗ 8}} τ κὐ-ἀοἰη σ᾽" (Βε6886γ), Ἰουθ ἰῷ 
{86 1 Δ]Π[πρ οὗ {80 Ἰανν. ᾿Αλλήλους, ἴῃ 116 Φο δῃ- 

4 Πυΐδπος ἴῃ α ποῖο [2ἀ δὰ. ὑ. 168] γορὶ θα ἴο [86 οὐ δοϊοη 
οἵ Ἐμτασγὰ διὰ Μυυροτις ἴμδὲ {186 σου] ΟΠἿῪ ΔΟΡΙΥ ἴο οὐνῦ 
Ἰοτο οὗ Θοὰ δὰ ποῖ ἴο οἷν ουθ οὗ ἴπ9 Ὀγοίμγοη, ἰμδὶ ἰη 
20}1»᾽8 ορ οἵοι Ομν ϑιίδη ἴον θ οὐ 6 Ὀγοίμγθη ἐδ ἀοητοαὶ 
πίτ τ[.6 Ἰοτο οἵ οὐ, ᾿νοοδυβο ἐδο ΟὨ τ δ Ή ΔῊ ον 98 ἢ ὈΓΟΙ ΘΓ 
δα ὁῃ6 ὕοτὰ οὕ οἀ, Ἠθο δυρκθείδ αἰδὸ ἐπὶ ἀγάπη πιΐρξ Ὀθ 
ἰδ ἀοδηφὰ 85 ἐδ “ δαδϑμίίαὶ ὀχ εἰ υἱ (ἰσἢ᾽᾽ οὗ δικαιοσύνη 

[(όγπιδῃ : “ τ ἢ [16 ἰοησυ6." -λι.}; ἀν, οὐρα Ὀγ Καὶ ἰ5 Τουπά ἰπ αἰπιοεῖ 

ὯΔ ῬαΒΘΆρΡ68 6 ἀδελῤὸν αὐτοῦ ΒΟΓΘ, ἀσῃοίοβ 
Ὀσοι ΒΟΡΪΥ Ἰονθ, (9 Ἰουθ σοι ΟἸΥΙβ [808 Βενὲ 
ἴῸΓ Οδ δῃηοίϊοῦ ; 80 630 ἰπ ἰἢ8 ΘΟΕ Βροπάϊην 
ΒΘΟΙΟΠ8 ΟἈ. ἰΐ. 9-11 δῃὰ ἱν. 20, 21. ᾿Αδελφὸς 18 
ΘΟΠΒΘΑΘΘΠΑΥ ποί--- πλησίον ἴλικο σ. 86 (Εὐτατὰ, 
Ὑ110 8665 ΠΟΥΘ ἃ δσοηίγδαϊοίίοη ἰο Μδῖίδ. ν᾿ 44: 
1 ον. ἦν. 12, θὰϊ τυν)έξΕίμουϊ δυδηοϊοηΐ τοδβοη; ΒἰςΝὶ 
διηα Οἱ} 68). 

7Τὰε σοπιπιαπάπιεηί ὁ Οὐτίεί. υ. 11. 
γε. 11. Βοοδῦβδο πἰβ 158 τἴ.6 στθϑδακο 

ὙΥὨΙΟΒ γθ Βᾶνϑ δΒοασζᾶ ἔγζγοσῃ ἴῃ Ὀδδί πΐπδ, 
Βαϊ νυϑ ΒΒου]Ἱᾶ ον ΟἹΘ δῃοῖβδοι .---Εεο (δδι 
Ἰοῦθβ {186 Ὀσοῖ ΠῈΡ τηϑὶ ὃ6 (ουἱ) οὗ αοά, ἀπά ὑτο- 
{ΠΟΥ Ἰονὸ 8 (6 ἀδοὰ οὗὨ τἱρῃίθουβη 688, δερακεέ 
1Π6 σοπιπηδηατηρῃΐ 18 ἔγοπι Ἠΐτη. ᾿Αγχγελία 5 πετε 
τεξέντολὴ οἷν. 11. 7. ΒΘη 61 Β ΓΘΙΔΒ ς 15. ΟἹΪΥ ΒΔ] 
γι : ““{δεγαϊιδείπια ἀρρεϊϊαίο, πυπφιαπι Ἰεξεπι 
αρρεϊϊαι;" ἐντολὴ Οσουγβ οὔθ, Ὀσὲ νόμος ΠΕΤΕΣ, 
Βαυΐ [Π6 πιόδδασό ᾿π|Ρ}}65 116 σοπιπιαπαάπιεπέ 85 ἰπὰϊ- 
οδίθαὰ ὈὉΥ ἵνα. Το γτοδάϊηρσ ἐπαγγελία, Ῥτοπιΐδδ, 
οδϑηποί ὃ Βυϑίαϊποα πὶιϊπουῦ 8. Τογοοα ἱπίογρσο- 
ἰδίίοη : ἷύ 18 (16 χοούποββ, ῬοΟῦοΣ δὰ σταϑθ οἱ 
ἀοἂ ἰπδὲ ννὸ βιου]ὰ Ἰουα οῇ δῃοίϊΐου. Τὴ ὁοπ:- 
τδπαπποπί οὗἩἨ ὈΓΟΙΒΟΙΪΥ Ἰονο 885 Ὀθοη ΡΊΥΘΏ τοδὶ 
[86 δορί πη, βίησο (6 αο5ροὶ 85 Ὀ6 ΟῚ ῥχοδομεὰ, 
Βἶποθ γοῦ το Ὀ6οὴ ΟἸγ δ 8 }}5; 11 15 δῃ ἃ Υοπιδίῃ9 
᾿πα ἰΒΒοῚ ΌΪΥ υπίοἃ τὰῦῖϊδ ἐῃ9 αοδροὶ δὰ Ομ τῖν- 
υἰδαλγ ; ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ΔΡΡΙΪ68 ἴο {86 Ξγεί αινὰ 
ἰο αἰῤ ΟἸ τ βιΐϑη8. "Ἵνα ἀρῃοία8 ἐδ6 ᾿ ἴδ6 
τοοτὶς ἰο δὲ ἄοπε διὰ ποὶ ΟὨΪῪ ἔα διειδδίαποε ΟἹ ο0π- 
ἱεπίς οὗ {πὸ ἀγγελία (Η ἈΠ 6ΓῚ, ον {π6 γοΐδγεδοθ ἴ8 
πού ΟὨΪΥ ἴο πο Βα δβίδηοε οὗ ἃ σοτησηϑπἀτηθῃὶ, ὑαί 
ἰο ἃ σοιμτηδηάτηοηὶ Βροοϊδοὰ ὈΥ͂ τη6 885 οἵὨ ἰδὸ 
τηθϑϑαρο, Ἡ οἷ 1168 1 Π6 πιέδδασα σίνεη ΔΒ ἃ (αεζ, 
ἃ τοογῖς ἰο ὗε ἀοΉ6. 

Τὴε ορροδίίε ἴηι Οαἷπ. νυν. 12, 18. 
γεκ. 12. Νοῖ, 86 Ο δίῃ τυ85 οὕ ἴδ τἱοκοᾶ 

ΟΣ δῃὰἃ βου μὲβ. Ὀσοῦμοσ.--- 6 ϑοηίθηδο ἰδ 
ἐπιρογίθοι ᾿Κο ὅπο. νἱ. ὅ8, δὰ ἰδ α ὀγεοϊοφμεπία, 
οὗ ἤγοαυοσπῦ δηὰ αἰζογβί θα ΘσσΌΣΤοαοΘ ἴῃ ἰδ 
οἰαββίοβ; οὗ, ΤΠ Ποσ, ν. 646, ΒΟ οἱΐθ8 ἱπ 8 ποίβ 8 
ῬΆΓΔ8]16] βοπίεποο ἔγοια Βοσηοβέθοποβ (ΜΙά. Ὁ. 416). 
ΤΠ6 δΟΙΡΔΓΪΒΟῚ 15 Ἰοὗν ἱοοιῃ ] οἴ, Δ8 ἢ ΒΏΪΠΙΔ 
ΘΟΏΥΟΥΒΑΙΟΝ δα (ΠΟΓΘ ἰβ ὯῸ τΤΌοτ [ῸΣ 808" 
ἀοτϑίαπαϊησ; ἔδπογο ἴδ ποίμίπρ ἰο 6 Βιρρὶϊεὰ; 
186 ΤΟΛΩΘΥ ΟΥ ἈΘΑΓΟΡ ΚΗΟῪΒ ὕγοιι (86 οοπίεχί 
δαὶ ἰ8 τηδαπί, ἴῃ {π0 ῥχγοβεῃὶ οδβθ: Νοῖΐ, 8 
Οδίη νγ88 οὗ ἐπε ψνὶ οἰκο ομ6 δῃὰ 8] 6 Βὲ8 ὈΓΟΙΒΟΓ, 
(8.811 ᾿λ Οὐ πηαῦ δ 88 80 ΨὙ|Ὦ 8). [866 ποίο ὅ 
ἴῃ Αρρδσαῦ. Ουἱὶ.-- -Δ1.1. Ἡθησο ἰλ 15 μοῖῖμοῦ 88 
ἱπάοροπάθηϊ ϑχοϊαπιαίΐοη (βΔ μά 617); ποὺ πεδᾶ Τὸ 
ΒΌΡΡΙΥ ὦμεν ἐκ τοῦ πονηροῦ (τοίϊυ5, [,ὕ0 16), ποΥ 
ὃς (Βεζα, βϑοἴπυ8), ποτ δέξί8 οὐ 116 11Κ6.---ὰοις τοῦ 
πονηροῦ γοῖοτβ Ὀδοὶς ἰο γ. 8 88 οοπίχδδίεα Μ18 ἐκ 

. 
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τοῦ ϑεοῦ γ. 100ό. Ἠδποορ 86 γτοΐθγοποο 8 ἰὸ ἰδ 6 
τίοκοὰ ὁπε. Τ8Θ βοῃΐθποθ δβρϑοϊῆθδ {19 ΓΟΔΒΟῺ 
οὔΠπδὲ δοίϊου, ουύθῶ 88 Υ. 8. ποιεῖν τὴν ἁμαρτίαν 
δυὰ ὁ διάβολος ἁμαρτάνει ἃγτθ οογτοὶαίθβ.Ό. [789 
πὶ ποίΐοη οἵ (16 ΒΔΌΡ 8 οομοογηΐηρ {86 ἀϊδΌο- 
11σα] παίυγο οὗ δίῃ τὰν Ὅθ ἱπίογοϑιϊπρ ἴο ἰδ 6 
εἰυάθηί (ΖΟΒ ΔΓ ἰπ αθπ68. ἶν. 1): ““Μαῤὸϊ Εΐδαζαν 
ἀϊχᾷ :- Οἰππ ᾿γο)εοῖεδεί δέγρεπε εἶδ ἐπιπιωπα  ΐεπι διιαπι 
ἐπ Εσναπι, εαφας ἐἰίαπι δμϑοορίε8εί, τῶνᾳαα οὑπὶ Αἄαπι 
λαδιιέεϑεί, ρῬερετίξ ἄποο Πέϊοδ, ἀπῶπὶ εχ ἰαίεγα ἐἶΐο ἐπε- 
πο οἱ ὑπππι ἐς ἰαίετο Αἀαπιὶ; Λιξέφως Οαἷπ δἰπεῖ ἐδ 
ἑπασίπε συρογίογαπι ἢ, 6. ἀπφείογυπι οἱ Αδεῖ ἱπιασίὶπδ 
ἐπζετίοτωπι ἡ. 6. λοπιήπιπι, αὁ »γορίογεα αἴυενδα ἤιε- 
γυπὶ οἱδδ ἐδίϊωδ αὖ ἐϊξι8 υἱϑ. Εφωυΐάεηι Οαΐπ {με 
αι ἐρισί δ ἐπιπιωπαϊ, φωὶ ἐδὲ δέγρεηδ πιαΐμδ; Αδεῖ 
φέτο Λιΐξ πίϊμδ Αααπεὶ; οἱ Ῥυορίογεα φιοα υεπὶξ ἐδ 
»αγίε αηφεῖς πιοτίϊδ, ἰά6ο ἐπίεγγεοὶέ ζραίγεπι δώιπι.᾽"- -- 
Μ.|]. Ὑμ6 Ὑογῦ σφάζειν ἀθηοίθ8 ουζίγο 7μσιζεωπι 
ἀρετίγε τὲ καπσιίε ἐβίμαϊ, ἰᾺ θη το .Κ1}}, ἰὰ βδογιῆοο, 
88 [80 ΤΩΙ ΥΥΒ ΓΘ 8᾽δίη Ὁ ὑπο υηροᾶϊγ. ΒΥ. 
γ. 6: νἱ. 4,9; χυὶἱ!. 24, Ἡοποο ὑ86 πνογὰ ἀο68 
ποὶ ψδυγδηΐ {86 ἱπίουθθο6 (μα ἰῃ9 Ἰκὶ 0 γγὙδβ ὑ89 
᾿Ἰαϑιγυταθηΐ οὗ ἴπ6 τηυγᾶον (Ρἰδβοδίου), Ὀυὺ ταύ ΒῸΣ 
ἀθηοίοα ἰμδὲ ὑπ 6 ἀοαὶῃ οὗ ΑΌ6Ϊ] γψγ88 τιδείυ γάοαι 
Ἰηδίοιοὰ ὮΥ δὰ ποῦ γΥ μαπὰ, οΥ πο ἱπιϊπηδίθβ 
ἰμδὶ σαΐη, ἰῃ δἷ8β μδιγοα, οἶεντοά ἃ βδουῆθο ἰο 818 
(αοά, ἐπα ἀου). 16 ποχὶ οἴδυθο, δὲ 4}1 ὀυδπίβ 
Εἶτοθ Ῥγοπιΐπθῆσο ἰ0 {0 ἀϊδοοϊοαὶ οαγϑοίος οὗ 
Οαἱπ᾿ 5 ἀοοὰ, (86 οα΄ χονῦ αυοδίϊου ΑΔ Ὑῆθχϑίοσθ 
εἰονν δ6 δίχα )᾽ Ὀοὶηρ ῬΓΟΙΙΡΟΥ δηβνοσοα ἰδ: 
Βοοδῦδο δ᾽8 υγούΐϊκῃ σοῖο τυ οϊτϑᾶ, πὲ μὲ5 
ὉτΟΊΌ ΘΙ 8 τσ ῖθουθ. Τὰ ἔργα αὑτοῦ πονηρὰ ἦν 
ΒΗΘΎΘΓΒ ἰὁ0 ἐκ τοῦ πονηροῦ ἦν, ἀπὰ ἀορηοίοδ δ᾽ π᾿ 8 
ΜΔΟἾΘΙΠΔΌΠΘΥ Οὗ 178 (ΒΞ; ΡΘΠ60), οὗἁἨ Υὶο ἢ ἐμ τυ γ- 
ἀδγ οἵ ἷβ ὈσοΙ ΟΡ ἯῶῸ48Β 06 [ὉΤ πὶ ΟὗὨ ΘΧΡΥΘΒ5101:), [118 
ὙΠ0ΪΘ ΤΟΔΏΠΟΓ ΟΥ̓ Π1|{9 85 γὙ7}} 88 (8 Βρϑοὶῆσ ὁχ- 
δι εἰσα οὗ ἰὺ Ὀοΐϊηᾳ ἰάθη 68] 85 ἰο σαυ8ο δπᾶ 
οὔ κί α- τι ῖγ {μ6 ἀον. Εν ἰἔ (80 πν]ἱοκοά 
020 δὰ οἱ ᾿ἰπδυοποορά Οδ᾽π᾿ 8. τν 8019 ΤΩϑΏ 6 οὔ 
18 δηὰ 17 μδ΄ αὰ ποὺ Ὀθθὰ ΒΟΥ Ἡ]οκοα, ἢ6 
γουὰ ποὺ δηἃ οουϊὰ ποῖ πάνθ δοιμτἰἰοἃ (18 

ἷδο δοὲ οΥ̓͂ γαϊγι οἱάθαυ Τ86ὸ ἴθι πονηρὺς, ἃ 
αἰδίϊη χα ΐϊβοἀ ἤγομι κακός 18 ὙΘΥῪ 5 χη ϊβοδηὶ. πὸο- 
ψνηρὸς, ἴγοια πονεῖν ΟΥ πόνος, ἀδῃηοΐα8 101} οὗ παιὰ- 
διὶρ (πὰ 18 ορροδβϑᾶ ἴο χρηστός, κοοά, ποποβί, 
υδεΐαϊ, γα ]Υ, βοσυϊσοδὉ 6) δηὰ ὑπ θα τη] (νυ, 
παὶϊίσπιιδ,; κακός, Ὀαᾶ, πιαΐμα, 5 (16 ορροϑὶϊο οἵ 
ἀγαϑός, φοοὰ δηὰ γνα]υδοῖο. αν. χυὶ. 2; 81γ. 
χυχὶ. 4: Μαίιι. νυἱὶ. 11: χὶΐὶ. 8ῦὃ; νυ. 11; 1υκΚα 
χῖ, 8δ: 8 πο. 10. ΤῈ ἰμνγαγα γ 6υ]} παίιτθ 
Ϊ8 κακόν, ἱἰμαὶ τ ΒΙσὮ ἰδ ἰπὶ πιῖσα], αγὉ] δηὰ ἀϊ8- 
Ῥ᾽οαϑίηρ ἰο Οἴμο τ 18 πονηρόν. Ὁ πονηρὺς ἰ8 186 
ταοϑί δ 118 0]6 ἰ6Γὶ ἰο ἀδβοῦῖθ ὕπο πδίαγο οὗ 88- 
ἰαη, {86 μον οὗἩ αοά, ΗΪ5 Κίἰηχίοπι ἀπὰ ἢ 8 
ῬΘΟΡΪΘ, 88 ὙΓ6}} 58 ἴ80 τοῦ οὐὗὁἨ {πὸ ἀοΥ}}} 8 οἰ] ὰ- 
τοῦ. ΤῈς δα! ἰομα)ὶ οἶδυ86 τὰ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὑτοῦ δίκαια ἰ6 σομΐοχὲ ΧΟαΌΪΓΟΒ τ15 (0 τοίου ἴὸ 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ εἶναι, ἃ8 Ῥοϊπιϊης οαὐ μὲ (86 ρῥἱοῖν 
8η6 (6 ψ4ὶκ οὗ (δ οἰι]άτοι οὗ αοα Ἔχδοῖν δη- 
ΒΎΘΡΙΠρ 0 ἴΠ6 αν οὗὁἩἨὨἁ αοα δγὸ Ἰοδί βϑοῖηθ ἴο (6 
δης-αἰγί 6 υγουϊὶὰ. Φπλὶ ἀον 8 055 ΟΠ π165 
Β.}}} 7πο. 11. 19; γτἱὶ. 7; χυῖϊ. 14, δποο [δ6 
τιοηἸἴο : 
κε. 13. ἸΜῆασνοὶ ποῖ, Ὀσθῖδυϑῃ, 1 186 

ὑοῦ Βδαῖοί γου.--- 6 βάπιο ἰάδα 18 ΔΙ ΓΔ Υ 
οχργοϑβθὰ ἴῃ υ. 1 (διὰ τοῦτο) ; Οδὶπ 18 8 ἴγγρὸ οὗ 
(86 κόσμος (ςἰι. 11. 16-17). “ἴασία ε4δεἰ τπϊγαδιΐε, 
εἰ ἀἰϊίσετεπί εο8."" (ὈΙ ἀν πιὰ8). ΤΠ6 αάιὶγ688 ἀδελ- 
ὁοὶὺ ἴῃ ὑμὶβΒ σοῃηῃθοίοη οχοῦὶβ ἃ ὈΘη68018] ἴη- 

ἰὴ τουϊὰ μδΐοϑθ δπὰ (8 δχργοββίοῃ δοῃίδὶῃδ 8 
δτουπὰ οὗὨ ὑμοῖν στο οϊοίπρ δῃα δοηγευβ ἰ0 ἔπιθι 
(89 βυγθοὶ δοῃβοϊδίϊου οὔἤἨ ἴμ9 ζ6]] οσσβαΐ οὗἨ ἴον. 
Τη6 Ῥϑγί16]9 εἰ '8 δῃι  σϑυλδίηβ-:- -; 17 ἰῦ Βαὰ Ὀθοῃ 
(19 Αροϑι16᾽ 8 οὈ͵οεὶ ἰο ἀσβοσῖὶ 06 ἰδ Βαίγοᾶ οὗ 
89 ψοΣ]ὰ 85 δαί }}Ὺ ργοβοηΐ, Ἀθ τὶς μπᾶγο υδοὰ 
ὅτε; Βαϊ 1.10 δἰχηϊδῆοβ ΌὉΥ εξ ὑμαὺ (19 Σοδάθυβ 60]- 
Ἰοοίλνοιυ οὐ ἱπαϊνἱ ἀυ}8 δὶ ἐμὸ εἶθ Ὀοίηρς, ν1]}} 
ποὺ ἴῃ 6 οπὰ ᾿ᾶγὸ ἰο οπάυγο δαἰγοὰ: Ὀυὶ (ἢ 6 
Γπαϊοαίνθ μεσεὶ ἀφηοίθβ ἐμαὺ (86 ο886 νὶ}} ἀουδί- 
1038 δὺίβθο. 80 Μασκ. χυ. 44 (γυϊχαίο ζ]βοῖγ: 
δὶ 7απι οαϊδεει); Αοἰδ. χχνὶ. 8; ΠΟΙ, Ογαπιπιαῦ 
Ῥ. 807; Κύμπον, ἰΐ. 480 8ᾳᾷ. Βοποο ϑαμπᾶθσ, γ8ο 
ΤΩΒΙΚΟΒ εἰΞεςῦτι, 8. Βομηχίἀϊ το τη ,κ68 ἐἰεξξείέαπιϑέ, 
δηὰ ΕὈΧαΤαά ψὙᾶὸ ΟΧΡ αἰ ἢ 8-:-- 1} ΘΥῸΡ 1:9 6886 00- 
ΘΌΓΡΒ, 816 ἰπ 86 ὙΤΟης, ἴον (86 ΣΟΪΌΣΘΏΘΘ ἴδ ἰ0 ἃ, 
ὨΘΟΟΘΒΒΔΥῪ ΟΘΟΠαϊ  οΏ. ΓΕ ἀθῃοίοθ ποῖ. 8 
ἀουδι ΠΟΥ ΟὨΪΥ͂ 8 ῬοΒδὶ ὈΣ γ, Κον ἰΐ 8 ποὺ ΟΠΪΥ͂ 
ῬοΒββὶὉ]9 Ὀαΐ ἔγοτα ὑπὸ παίυσο οὗ (8 6886 πδοέδϑαγῳ, 
μδὺ 116 ψου]ὰ μαΐθβ ἐμθ οἰϊϊάγοη οἵ Θοα; ΟὨΥ͂ 
ὑπὸ ἤοτιι οὗ {π6 βθηΐθηοθ ἰ8β Ἀγροίποίΐοαι, ποῖ {π6 
που ἰὰ Ἔχρτοββοβ. Οἵ πο. χυ. 18. ἩΗυΐϊδον. 

Απιρ ὑΠεαίοη οΥ ἰδὲ Απεϊίλεδοα: Ζους απᾶ 7, 
Ἡαϊτεά απὰ εαίδ; νγ. 14, 18. 

γεβ.14. ΜΟΊυον.--- ἰὴ ἡμεῖς Φο μὴ ἱποϊθ 68 
Ἀἴ56}7 διλοηρ ἰμΒ086 ἢ6 δά ͵.8ὲ ο64116ἃ ἀδελφοὶ 
δηἀ ΘΧΡΓΘΒΒ685Ί Βοἷν δου δά θηϊ ΔΕΒΌΓΘΠΟΟ, ἐμ6 πουϊὰ 
δα ἰἰ8 λαἰτοᾶ ποι  δίδη ἀΐηρ, 9} 18 δηὰ οὐκὶ 
ἰο Ὀ6 8 Βοιχγοθ οὗὨ βίγθη κί δῃὰ οομβοϊδιΐοη. 10 
οὈ])δοὶ αϑὶνγυποᾷ ἰπ ἐμ Βοατοὶ ΒΠΟΥΤΒ ὑπ 18:6 Τοΐον- 
Θ69 ἷβ ἰο [6 ὀΘχρουίθησο οὗἁὨ Ὀο]ΐθνοτθ, οὗἨ ἐμ 6}}- 
ἄγχρῃ οὗ αοἂ, διὰ ποἱ ἰο {0 ΑΡΟοΒ[168 ΟὨΪΥ, (Χ8) 
ΟΥ ἐμαὶ 1ὲ 18 ΟὨΪΥ͂ {6 Θοποϊυϑῖοα ἀγα ὁ {89 
κτουπά οὗ ἃ σοοᾶ δοηδοΐθηοθ, (δια). 
ΤΒαὶ ͵7ὁ ἢδν9 ρϑϑϑοᾶ ονοσ οἂὖϊ οὗ Ὀθεῖδ 

ἰηῖο 1,1[6.---Τ6 Ῥτοΐεοί μεταβεβήκαμεν Βὶ κεἰ 68 
8 δοίϊου οὔ [9 ραϑὺ οσ [9 ρϑϑὲ οἵ δὴ δοίϊομ 81}}} 
οοπίϊπαΐηρ ἰπ (ἢ 6 ργοβοαΐ, ἱπ ὑὰ9 δοπαϊ οι ὑπαὶ 
48 Ὀθ6ῃ οθοίθα: ψὸ αγό ἴπ0860 τολο λαδα ραβεεά 
οὐεν, ΠΟΡ, ΟαΟγαπιλαγ, Ὁ. 288, 2990ϑθ.0. ΤΒ6 Ρεσγΐδθοι 
ταιδὲ ποὺ Θ ἰδίκοη »έγ ἐπαίίασεη, ἴον (89 Ἐπίυτο 
(οι) με Ζ) ΟΣ {μ6 Ῥσγοβοιὶ (Ὀ  άγτηαβ, Οδοιπι- 
ΘῃΪ 8), ΟΥ̓ 1116 σου τουδὶ πού Ὀ6 οΘοπϑίγιιθα -- 7μ8 ΟΥ̓ 
Ἔρεπὶ λαδετε αὦ υἱίαπι (α τοί, ΟαγρΖον). Οἵ. 7πηο. 
νυν. 234: ὁ πιστεύων---μετεβέβηκεν ἐκ τοῦ ϑανάτου εἰς 
τὴν ζωὴν. ΟΥ̓ σουγδο ἐκ τοῦ ϑανάτου εἷς τὴν ζωὴν 
σαδηποὺ Ὀ6 Δ ΚΘῚ ῬὨΥΒΙΘΑΙΥ αὶ δρ εἰ }1Υ, Ὀπὶ ἱξ 
ταυϑὲ Ὀ6 ἰΔ κοῦ 85 ἃ γϑαὰὶ ἴδοί; 1 ἰϑεσεγεγεννῆσθαι 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ, οἷν. 1'. 99: ἴον ἡ ζωὴ 168. ἴῃ Τ6Α] 1176, 
ἀἰνίπθ, δίῃ 8) 119 (οἷ. ἱ. 1, 2; 11. 17, 26), Ξξί 
φῶς ἀπὰ (μι ἀλήθεια Δ ῖ, δ; ᾿ϊ. 21, 22) οὗἨ ν ἰθὰ 
{86 σμ !άτοη οὗὁἨὨΎ οὐ δἴὸ ραγίβδικουβ; {μ6 ϑάνα- 
τὸς ἰθ ἴῃ ορροϑίίθ οὗἉ (8. 1176,τεει 9 σκοτία δπὰ 
(10 ψεῦδος, 411 οὗ ψ ϊοἢ δος (ὁ {Π0 ἐκ τοῦ 
διαβόλουις Τα ΑΡοβίϊο, (μοροΐοσθο, 4068 ποί βροϑὶζ 
οὗ ἃ βροιτθηὺ (}Ρ40]5) οὐ οαξίσο, ἐπ εἰ οἱα8 πιο- 
ταἰϊς (ϑϑτα]ου), Ὀαϊ οὗὨ τοϊαίοη8 δηα σοπα 1018, οὗ 
γοροηογαιίοι, οὗἁὨ {Ππ|0 πὸ Ἰϊῖο οὗ (μ6 τϑοοποὶ]ϑᾶ 
οἸ]1α οὐὗὁἨὨ Θοἄἅ. Τ]ι5 ἱπὰ ρ᾽ 168 ἐμαὶ ἐμο86 τ ῆο Πανθ 
ποὺ γοὺ ραββοά οὐϑῦ, Ἀγ 8{}}} Οὐ ψν}}} Ὀ6 ἐν τῷ 
ϑανάτῳ Ὀοίοτο (85 ἰταπβί (ἴοι ἱπίο Ἰἰΐο πη ΟἈγβι; 
ἤθηδο ἴΠοτο ἰᾳ ποί {πὸ Ταϊϊοϑὶ σοΪ ΟἿ ἕον {6 88- 
βουιίοι οὔ ΗΠ σοὶ, (παν (86 ΑΡΟΒι16 ἀϊὰ βῆδιθ 
(6 φσηοϑίϊο νἱοῖν οὗὨ {86 οΥἱμῖπδὶ τοί. Υ 8108] 
ἀΙ οτομ66 οὗ πη6ῃ. 
Βϑοαῦδθ γγ]ἷὸ ἴονϑ 86 Ὀτθῖδσυθῃ.--- σους 

(ἷβ σοπάιιοὶ Μγ͵ΘΔ ΠΙΑΥ͂ ΚΠΟῪ (ἰπῶὺ τοϊδίΐοπ, ἵἔγοτα 
{1686 δοῖϑ οὗ Ὀγοί μουν Ἰοτὸ ὑπαὶ βίαϊο οὗ 8δ60ῃ- 

βαθποο: Φομη ΟΧΡΓΟΒ968 Ηἷβ Ἰογ6 οὗὨ [8086 ὙΒΟΤΩ ἰ ἰΐοη ὈΥ͂ αοα. Ἡδποθ ὑμ6 ἔοσπλον 18 ἰμ9 βγδὺ δπὰ 
τ" 
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ἐπὶπ [η6 δοοοῃά δηᾷ ἴἰ 18 4186 (0 ΘΟΌΒΙἀοΥ ὈγοΙ ΠΟΙ 
Ἰογὸ 88 ἰ6 σϑυβθ οἵ ΓΟΖΘΏΘΓΘΙΪΟΙ ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ 88 ἃ 
Ῥατὶ οὗἩ 7υβι1δοδίΐοι πῃ ογάον ἰο σοπρ]οίθ ἰΐ, πὰ 
ΔΒ οοπαϊίο στγαίίοδε α 7260 γεγιιϊδέία, 88 ἀο (86 ΒΕ. 
ΟδίΒο 108 (Εβεῖιθ, υγγ8) διὰ {86 Ῥοϊαρίδηβ (Ερἷ8- 
οορίυ8). Βγοι ΒΟΥΥ ἰόν 18 ΟΠΙΥ͂ ἐμ 6 σομα Ἴοὴ οὗ 
ἐμ οοτίδί εἰν οὗ ἱΠ9 Κπον]οᾶρο ἐμαὶ τὸ 8.0 78.8- 
εἰδεά δηὰ ἰδ δἰ ]Ἰάγοη οἵ αοὰ, δπὰ ποῖ {86 δουῃ- 
ἀἰϊιῖοι Ὀΐ ἐἷ5 πον 116 18617. [ζωῇ δὰ ἀγάπη 816 
ΤΟΔΙΪΥ Ο.6 δῃὰ {8 βδπὶ0 ἐμὶὴς τυ 1818 ἀΙ ΘΠ 69 
δι ζωή ἰ5 1πὴ6 δίαίε δ! ἀγάπη 1116 αεἰξυΐίψ οὗ 18 6 
Ὀο]ΐονθυ ; ὕγομι 818 Ὁ] 188], οἰθτ πα] 1116 στόονγοῖὶ 
1οτθ, διὰ ἰονϑ ἴῃ 1.8 ἑαση πνουϊςοι ἢ ΒΔΡΡῚΠ 085 δηὰ 
οἰθγηδὶ 118; δ π69 (89 Αροβίὶ]ο 84148---( ΗΠ 61)-- 
πῆς ᾿ 

6 ἴδδῖ Ιονϑῖβ οΐ, δ ἅϑιι ἰῃ ἅθ81Ὲ --- 
ΑΒ υϑυΔ)ὶ (6Ἀ. ἱ. 8, 5α4., 1, 22, 5α4.)}, ἐμ 9 πορϑίϊγο 
ἐδ δἀ ἀρὰ ἴῃ ἃ δοποΐβθ, ργϑβηϑδηί ἴοσιη. [8686 ποίθ 
11 ἴπ ΑΡρρϑγῦ. Οὐἰιἶο.--- Μ]. Τὸ δἰβδίθιηθηὶ 8 
αυΐϊίθ ζΘΠΘΥΔΙ “λε ἐλαΐ ἰουοιἦ ποί,᾽" πἰϊπουΐ πρϑοὶ- 
ἔγὶηρς τη οὈ]θοῖ, γΥἱς. (9 Ὀγοίμοσ, Τ}6 ἴογοο οὗ 
πὸ ᾿τοθϑηΐ μένει Βῃου ἃ ὍΘ τοίδίποᾶ, ο ὃο ἴῃ 
ἀοδί ἰ5 σοπῃθοιθα, 845 βοπιϑί ἱηρ Ῥογιαδηθηί, τ ὶι} 
ποὶ Ἰονίη. Τ]ΙΘΥ͂ 816 ΟὯΘ ἰὴ ἴδ οἰδοῦ, γοῖ ποί 
8ο ἰμδἱ ἰλ6 ποί Ἰονΐϊπᾳ ἰδ ὑ86 σα186 οὗὨ πὸ δοϊαϊης 
ΐπ ἀοαί, Ὀαϊ, 88 18 τηδηϊζοϑὶ ἔγοια {86 σοῃίθοχί, 50 
ἐμαὶ νγγ ΠΙΔῪ ΚΗΟΥ {86 ΔοΪἀϊης ἰῃ ἀθαί ἤγοτῃ (ἢ 9 
ποὶ Ἰονΐηρς. [1.9 ὑνὸ διὸ ἰάθῃίϊ αὶ. ΒΒ ββοσ, 
“Ἥεγο δαίσϑα ἴα ἔποσὸ 15 ἀθαίῃ, σῆθτο ἰουὸ ἷ8 
ἐμογο 18 1ἴ6; γ68, ἰογο ἰ8 116 11861}.᾽"--Μ,]. 
εκ. 16. ἘΘΟΙΥΥ ΟἿΘ ἴδδ8ῖ Βδίθτ ἰδ Ὅσχο- 

1δηον ἰδ ἃ ζΏ8:-}κὶ}161.---Πᾶς ἀδῃοίο8 ἐπ υπΐγοῦ- 
881 δρρί[ἰοδίϊο οὗ μῖ8 ἐδουρὶί. Νοὶ Ἰονΐης 15 
ἀοδογὶ θὰ 85 δα 0.8] ἰο αιϊῃρ; Ομ θ᾽ 8 Ὀγοίμβογυ. [Νοὶ 
ἰο ἸΙογοιτεξίο μδ 90.---Μ.}7; “Ῥαυγο ἱπα ογοησα 18 
προ ΒΒ: 019 ἰο {Π6 ἐξυΐησ Βρὶ Υἱῖ οὗ πιδη" (ΗΠ αἰ ΟΣ]. 
μοῦ εἰ ΚὨΓΠΥ ΟΌΒΟΣΥΘΕ: δουα δεπίεηἴϊα σοτάπιπιιι- 
ἄο, φιοά ποη αἀἰίσενε δἰ. οσοΐάετγε.᾽) Βοηροὶ : “ Οπιπε 
οὐΐιπι 68, οοπαίμα σοπίτα υἱίαπι; αἱ υἱία υἱίαπι ποῖ ἴπ- 
δεοίαίμν; φυῖοὐἶ γγαίτγεηι, αὶ ἐἰΐμηι αμξ 86 ἵρδωπι υἱἱί 
οὐοἰάετε." ΙὡὙτὰ (οὐδε »4).5 φμαπι ποπ αἰ ίσεγε.᾽), 
βο ]] ολυΐηρ {᾽ς μέ πὸπ αἀπιαΐ, πξὸ δδηε υἱέ πες 
φιαΐε; φιῖ υεέγο οὐἷϊὲ, πιαῖε υοἶξ᾽᾽), ἀιἃ οΟἰΠΘΥΒ δἃΓΘ 
στοῦ. Νοῖ Ἰονίης 8 ΟὨΪΥ 186 Βίαίο οὔ αι ϊοϑ 66 66 
ΘΧ ἰ Ὀϊ 64 ἴῃ αοἰβ οὗ αϊίγοά, Ασοογάϊηρ, [0 ΟἿΤ 
1ογά᾽ 8 ὀχροβί(ἴου οὔ ΑΝ ἢ δοτητιδηάταθηι (Μά 8. 
Υ. 21-26) [ιὸ 18 δῇ ἀνθρωποκτόνος ἰπαξ Βαίοι ἃ Ηὲδ 
Ὀχοίμοῦ. ““απι χμεπιὶ οαΐπιμδ, υεἰοπιμα ρεγῖϊ8ε᾽" 
(Οαἰνὶ ); Βαιγθα 18 ποὺ ΟὨ]Υ ἃ ὈΘ Ι Ππἰπβ ΟΥ̓ ΟΔι180 
οὗ χουτάον, θαὺ ἃ λυγάὰον ἴῃ ποαγί, ὯΘ ἱΐ 8 τ 88}, 
ἃ ὑποιχιῦ ΟΥ ἃ ῬΡΌΓΡΟΒΘ ΟΥ ΟὨΪΥ [ἰδ Ῥϑ5510} ὙΓ]6 ἢ 
ΔΙ 1οἰ8 [86 Ὀτοί γ᾽ 8 1176 ὶποαὶ ὑπ κΚίηρ οὗ Ηΐ8 
ἀοαίμ. ““αΐγο 68, ἀπίεφμαπι ἱπφμΐηε8 πιαπῖπι᾽" 
(βθμθοδ). Ηοσο 18 ου θην ἃ τοίθγθηοϑ ἰο (δίῃ, 
γ. 12; τ 6486 οὗ Ο δίῃ βονγβ Ὀ᾽δί ἢν ΒΟΥ αἰτοα 
οὗὁὨ οὔθ᾽ 8 ὈΓΟΙΠΟΥ δηα ποτηϊοϊάο ρὸ ἰοχοίμοσ. ΤῈΘ 
ΟΡ ἀνθρωποκτόνος, ΟὨΪΥ͂ ἢΘγ6 δπὰ ὅπο. Υἱϊ}, 44, 
ἴπ (ῖ8 ρἷαδδο δρρὶϊθβ (ο δίῃ σγὰο βοινν ΑὈΘΊ, 18 
ΒγΟΙΔ ΟΣ, ἴῃ ἐ80 ἀ08Ρ61 ἰο ϑαίλῃ 0 ἀοβίγογοα, 
τιυτάογοὰ Αάδ. Νοινὶ  διδηάϊης {18 αἰοΥ- 
6:66, {6 ὑγχζ2αουι ραββᾶροθθ ἃτὸ σοῃηθοίοα πὶ 1 680} 
οδοσ, 86 ὁη9 Βιοαἀϊηρ ᾿ἰχ οὐ (86 οἶμον, ΟΥἷ 
δηχθ οὐ Φοδιη Υἱῖ. 44; Μοὶ]. ΙΥ̓. Ρ. 244 8α.--- 
Τα ἀοΥ]}, λανίπς βοἀιιοοα Εγθ, δὰ Αάδτ ἰΠ σου 
Π6Υ ἰο βὶπ, ἰο {π6 ἰγδηβατοβϑβίοη οὗ ἰλθ αἰνὶπθ Δ 
οὗ σβῖοι ἀθαὶ νγὰϑ (ῃ6 ΡΘΏΔ]ν χοα Ὁγ (ο4.--- 
δίῃ οδυβίης του δ! 18. 1056} ἃ κα οὗἩ αἀγηρ, 
{116 [8}} ΟΥ̓ ἸῺ ἰηΐο ἀθαί [ἀογηδη: 716 [4]]} 
οἵ βἰπ, ἑ. 6. ἐλδ Ἀ]1, ἃ [411 οὗ ἀβαίῃ.--- 7, δπὰ βὶμ, 
Ῥοσὴ οὗ Ἰυαδί, τ δὰ ἰΐ 15 δηϊδιιοα, Ὀτγϊα σοί ἔοτί 

ἀραὶ (7.48.1. 16); ἐμ ὅτ βὶῃ τεδ8 8 ζΔ)}πρ ἔγοστι 
{86 119 ογοδίϑα (ουἱϊ) οὗ ἀοα ἐπῖο ἀθδὶμ ἰδσοαί- 
Θη6α 88 ἃ Ρυηϊβιηοπί. δι βαίδηι Ὀδοδια (86 
Τὴ ΓάρΓῸΡ οὗ Αἀδπὶ δηὰ Ετνο ἴπ (ἢ 6 δ γὶοὺοϑί 86 199 
οὗ ἰμ6 ποτὰ (84. 1, 11--18; 11. 28, 24). ὙΠ 
ὑμ6 δηΐσζηποο οὗ βίῃ, ᾿οσθουορ, ἔμ οτο ἀϊοὰ ἴῃ Ετθ 
186 Ἰογο οὗ ΠῈΡ υβθαπὰ ψΒοῖὰ 8.6 δα βοἀυσλοὰ, 
δηὰ ἴῃ Αἀδπὶ {π8 Ἰονα οὗ 18 ψἱἶο βοτὰ Π6 80- 
ουϑοαὰ ἰο αοἃ δπὰ οὰ ὙΏοαΣ ἢδ Ἰδϊὰ ἰπ6 φῃ]ε, 
ΤΏοΥΟ Βαίγοα δηά ἀθδί ἅτ ἀρδὶπ ἱοροίδον. [ὰ 
δίῃ 8]8ο {πθσὸ ψγ8 {86 Βαϊγοα οὗ μΐ8β Ὀγοί μοῦ 
απ ίοα τὶ [86 πιστά ον οὗὁὨ μἷβ ὈσοίμοΣ, τ ΒΟΓΘΌΥ 
8 βΒιονοα ὑμδὺ μ6 νγ88 ἐκ τοῦ διαβόλου. ΟἿ. διίες, 
εάοη “εκ, οὶ. ΙΥ̓. 414 Βαη4. 
Απᾶ γ8 ἰσποῦν [δαὶ 0 ΣΏ8}-ἸτἾ 16 Σ Βδ1ἢ 

Θίθσῃ 8] 1:19 δοίϊηρ ἴῃ Βΐ11.--- ΤΠ} 18 σοποϊαάεβ 
86 (πουραὺ: μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ν. 10ὁ 16 (86 
ἈΑΡοβί!ὶα ἰο βρεὰῖκ οὗ μὴ ἀγαπῶν γ. 14, ἰδοὺ οἵ 
μισῶν τὸν ἀδελφὸν ν. 16 δηὰ ἴῃ ΣΟΙΙΘΕΙΌΓΒΠΟΘΟ οἵ 
Οδὶη οὗ ἀνθρωποκτόνος; 6 ὅγβί βαϊὰ οὐκ ἔστιν ἐκ 
τοῦ ϑεοῦ γ. 106 μένει ἐν ϑάνατῳ, Ὀυὺ ΒΓΕ οὐχ ἔχει 
ζωὴν αἰώνιον ἐν αὑτῷ μένουσαν. ΒΘΙΌΓΟ Β6 δαϊἀ, ΒΘ 
ἷβ ἴῃ ἀοαίμ, Ὀυΐ πον, ἰὰ αἶπὶ 18 οὶ δέδσῃαὶ ᾿ἴ6, 
ΘΟΒΒΟΘ]ΌΘΒΟΥ ἀθδὶδ 18 ἰπ χη. Τμὸ ΑΡροβί]ο ἀθ- 
πἶδ8 ἰδαὺ ἢΘ ““ῬοΟΒΒΘΒδΟ8 ῬΟΣΙΩΒΏΘΕΝΥ δηὰ {0}}}} 
(ζοϊκ6) οἴθσηδὶ 1119 δηὰ ὑμὰ8 ἀοποίθβ (ἢ  “ Ρὲῖ- 
τηδηθηΐ δβίἰδίθ οὗ ἀθδί μ᾽ (Ὀ βίον θο}κ) οὗὨ δἷπι (μδὲ 
ἢαίθ8 δῃὰ Κὶ}15 ἷ8β Ὀσοίμβοῦ. Ὑπὸ Ργχοβϑῃί ἔχει Β88 
τοβροοὺ (0 ἰπιῖ8 ργοβϑηϊ ᾿1ἴδ; 11 18 ποὶ λαδεδί (ἃ [» 
Ρἰἀ6). Ηδποο ζωὴ αἰώνιος ποὺ {6 ζαίΐατο φίοτγ (8 
[ᾶρῖάο, Βοάθ δῃπὰ οὐμβοσϑ). Μένουσαν σοτίΔΙὨΥ 
ἰηὐϊπηδίθβ (88 οχἰβίθποο οἵ δἰθσῃδὶ 1176, οὗ ὃ8}- 
(ὖβαι, οἷο., οαἱ οὗἨ οΣ ἱπ {π6 ποτὰ οὗ Οοἀ ΌΥ πιολὴ3 
οὗ ΟΠ τι ϑέΐδῃ ἰπβισιιοίϊ ου δπὰ {86 ΟΕ ΥΙ δι δὴ ἴδπι1}γ- 
αἰδοῖ] ηθ; ἴοσς 19 Αροβί]θ βροϑαϊβ οἵ δηά ἰὸ 
ΟὨγἱβϑιδηβ. Βαϊ οὐδ βυοὶ αἱ 8 οὐ αοά δχὲ δοη- 
ϑυτηρα Ὀγ μαιγοα δοϊάϊηρ ; Βδῆσδα Β6 10868 ΘΠ ΓΕΙΥ͂ 
{Π0 ροββϑδβϑίοῃ οἵ δἴθσῃηδὶ ᾿ἰΐθ, 8ὸ ἐμαὶ ποίἰης 
ἘΠΟΡοοΥ͂ δοϊἀ οί ἴῃ ἶτη; μένουσαν 18 {ΒΘ Γοΐογα ποὶ 
ΔῊ ἰπἰοηβίβοα ο δε (ΗΠ 67), ΠΟΥ τοσδί ὑπὸ ναὶ 
οὔ (μ9 Ασίϊοϊο Ὀ6 Ῥγϑββϑὰ ἃ5 ᾿Γ (86 γούθγοποθ ψΌΓῸ 
ΟὨΪΥ ἴο ῬΟΥΘΓΒ οὗ ἐμὸ ζυαϊαγο στ ουϊὰ ἐρρρον" 
Τοβ Π6 ΑΡροβί]θ ἴδγβ ἄοννῃ 85 δὴ υπάρηϊδὈϊθ 
ἴδοὶ οἵ ΟἈἸγιδύϊδη οχροῦῖθησο 8η6Ἱ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΠ638 
(οἱδατε); ἈδποΘ ἐμ 600 Κποῦν 1ΐ ποῖ ἔγοιῃ 86 ὅδὰ 
οοπηπηδπάτπηοπί (9. βοῦτη 1) οτ ἔγοπι ἐμ ΟἹὰ Τ68- 
ἰδιηοπὶ τ (ἢ 118 ἀοδί ἢ -ῬΘΠΔΙΥ ἴῃ {})6 ο886 οὗ ΙΠ0- 
ἄρθγογβ, Βρ ᾿σ ἐ8}}} ἱπίογργοίθα (ατοιία, 1υςκΚο6). 

1εδογίρίϊοπ οὗ ὁγοιλεγὶν ἴουε, τυ. 16- 18, 
γε. 106, ἘΟΥΘΌΥ αν ὙγὙ6 σον ᾿ἰοδθ 

δαὶ Ἐΐδθ Ἰαἰᾶ ἅονσῃ ΗΠβ 186 οσ π8.--8. 
Βομτιίαι : “Δῖε φωΐδ υεῖ 86 ἔρδωπι αεοὶρίαί, νεἰ αὖ 
αἰδὶς ἀεοὶρίαί, ἐχροπεπάμπι δἰΐαπι ογῖϊ, συ εἰς τὰ 
εἰ Οσλνιξίίαπα ςαγίία8." ἘΕἸγΒί δὔνου (16 δχδηιρὶδ οὗ 
ΟἸσῖδί. Οπ ἐν τούτῳ οἷ. οἢ οἢ. ἰϊ. 8; οἱ ἐκεῖνος, 
γυ. ὃ, 7; ἰϊ. 6; ἐγνώκαμεν --Ξ σοσηϊίαεπι λαδειι. 
Τὴν ἀγάπην Βῃουϊὰ Ὀ6 ἰδῖίκοι ἴῃ 8 ζΌΠΟΓΩΙ 86η88 
τὶ που ΔΩΥ Τα μο Γ᾽ αυ Δ) βοδίϊοις : ἔοῦε.---Βοηρεὶ: 
“Απιοτὶς παίμτα." [ἴῃ ΟΕΥδὺ ΒΥ Ὀδ6 ΚΠΟΤΕ ἸοΤῈ, 
180 Ὀοΐης δῃά μπαδίυτο οὗ Ἰογθ. Ηρποο ν τουδὶ 
ποὺ ΒΌΡΡΙΥ τοῦ Χριστοῦ (ΟΔΤΡΣΟΥ͂ πὰ οἰδοΓδβ), Οὗ 
τοῦ ϑεοῦ (ατοιΐι5, Οα]ον, ϑρϑῆογ, 4].}; 189 Ὑα]- 
δϑίο (απιογεπι 7)ε1) δοηδίγϑὶπβ {86 Βοπιδη βί8 ἰ0 ἀ0 
80θ.0 ΕἸ ΓΑΓα᾿Β ὀχρίδηδίϊοη 8 σαί βου ἰοσγοθα: “1 
ματα ΚΠΟη ἸΟΥ͂Θ 88 Θομϑἰδιΐης πὶ {118,᾽" 85 1 τὸ 
δὰ ἐν τούτῳ οὖσαν, ἀπιὰ ἐμπὶβ ττογα ἀοβογι θὰ ἱπ 
186 Το] οτνίης ὅτε 858 ἴμ6 ῥσθαϊοαῖθ δηὰ 68 [ἢ ἐγνύώ- 
καμὲεν δὰ ΟὨΪΥ 8 ἰοἰγοἀυοσίοσυ ἀμ βεοοηά δ 
8Β6η86. Βοίδ ἐδ ἔοσπι (86 ροδί(ΐοη οὗ {88 ποτά8) 
δηᾶ πὸ ἱπουριὶ (ἰο αἶτο ΗἰΪδ Ἰ1δτα ον) σοράεγ 
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ἐμδὲ οχροβιἐΐοθ υπίθῃδῖθ.ἁ. ΤῈ μοϊΐϊηὺ 18 ἐμαὶ 
τοὐλεγεῦψ Ἰογοὸ 18 Κηόντῃ: τὴν ψυχὴν τιθέναι (7 ο. 
χυ. 18; οὗ, χ. 11, 1δ, 17, 18; χὶϊ!. 87, 88) --ευέίαπι 
»οπεγε (Οἴσοσο αὐ Καπι. ἰχ. 24); 18 ἰ8 89 εὐ μβοδὶ 
Ῥτοοῦ οὔ]ονθ; Ὁ. Ἰἰοῦθ ἱτηρασίβ ΒΟΥ ὙΟΤῪ Ὀδδί, ΒΟΥ 
τροοϑὶ Ῥγοοΐουβ. βοοάβ, παραδοῦναι ἰδ6 ψυχή οΟΥ 
ἑαυτόν (6 4]. 11. 20; ΕΡΆ. γ. 2); ἐμιῖ8 τη ῖκθ8 ΟὨτὶδὺ 
{86 οὈ͵οοῦ οὔ το ΕΔΙΒΟΣ᾽Β ᾿οτο (πο. χ. 17). Το 
οοπίοχὺ γοαυϊγσοὰ πόσο ὑπὲρ ἡμῶν, ἴῸΣ ον ῥτοίθο- 
(ἴοι : ̓ ΐογα  ΟΥ̓Σ 8, 0 δὰ ζ4}16}, ὙΟΥΘ 
ποιιπἀοὰ, ᾿ῃ ἀδῆμοῦ οὗ ρου ϑῃὶηρ ἔγομι οὐῦ νου 8 
ΟΥ ἴῃ ἰλ δηάβ οὗ δῆθιῖοβ, σης ἀραϊπδὺ {Πα 
δμοπιΐθθ, ρσοίθοίληρ υ8, Ὀθοοταϊηρ οὐν ϑυδδίϊ 16 
διὰ αϑδυτηΐηρ ὑπὸ ἤριϊ ἴοσ υ8: θηο9 ἰξ ἰ8 ποὶ 
Ἔχδςίν ἰἀοη σα] τ ῖϊἢ ἀντὶ, πὰ γοὶ ἰμὸ ὑνχ1ὸ ῬΓΘ- 
Ῥοβίἰΐοπβ ἰουσὰ οδοῖ οἴμοῦ ἴθ ἐδβουρσῦ “ἴθ ἴπ- 
ἀἰδβοια 16 οοττοϊαἰΐοη ᾿᾿ (βίον 1661) οὗ, 68. 1]. 2. 

Διᾶἃ Ὑ οὐρδὶ ἴο 1ἷδν ἄονσγῃ! Οἷνκχ ᾿ἰνϑδ 
ἴου 186 Ὀσϑίδχθϑῃ.-- - σοι {6 δοῖ οὐὗὁἨἁ ΟἿ γβὶ 8 
ἸοΥ ΓὉΓ υ8 Βρτίημβ ἃ ἀν ἰονγασὰβ οὔὖῦ ὈτγοΙΓΘΗ, 
ἐπου θοῦ ΟἹ. 8 (ὀφείλομεν) ; ἰ8ὸ ἱπουρὺ 18. 8ὶ- 
τοὶϊδὺ ἴο σἈ. ᾽ἱ, 8,6. ΤῊ δσχδιρ]ο οὗ Ομ τ ἰδ πιυβὶ 
ποὶ Ὀ6 τιϊουΐ σοΥΓ ρος ΟΡ 83 οὐ οὐν Ρᾶτί 
(οἰ. 111. 8, 7). Τ8θ9 οϑβθῃία) υαπίοη οὗ ὈΘ᾽ἸΘΥΟΥΒ 
(ο Οτῖβο τασδὶ Ἄχ ἰῖῖ 1186] ἴῃ {Π:6 Τ68] πιοι]άϊης; 
οὗ ἐμοῖν 11ἴ6 ἴον ἴμ6 ρδίΐζογη οὗ ΟἈσὶϑί, ἴῃ (Π 9 180 
οἴ (πα ἱτπηρανίοα οἱ δδ δὰ {π6 8οϊυϊίοπ οὗἉ {110 (881 
δϑδϊχυοὰ ἰο 8 ὈΥ ἰδ Ὀοβίοναι) οὗ (πα ρὶῆ. ΟἿ. 
πο. χὶϊὶ. 84: χν. 12,18; χχὶ. 18, 19: ζοπι. χυϊ. 
8, 4 

γεβε. 17. Βυὶ σδοδο 8α5 ἴ86 νγοσϊᾶ᾽ 
ξοοᾶα (“εδέεπάποες 9 76). 

ΒΥ ἰμὸ δἀνεογβαίἑνο δὲ “" Φολη ἀθηοίθϑ ὑθ6 Ῥσο- 
ἔτεδβ8 ἔγοτῃ ὑπ6ὸ ρυϑδίθυ, Ὑ 816} 18. 15}1γ ᾿πδὶ διθα 
ὭΡοι;, ἰο ἐδ ᾿688, ὑῃΠ6 ὨΟΙ-ῬΟΓΪΟΥΤΩΔΏΟΘΘ οὗ  ΒΙΟΣ, 
ἰβοσϑῖογο, ΡΡΌΘΔΥΒ 848 8 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑΪΡΙΥ στοαί 
τὶ οἰαιΐου οὗ {πὸ τὰ ἷθ υϑὺ Ἰαϊἃὰ ἀονη.᾽" (Ὀδίον- 
ἀἰοο κ), “Ὃς δ᾽ ἀν 8 Κ68 ἐμ δοῃΐθῃδο αὐὖὺ9 σΘΏΘΓΔΙ. 
ΤῺΘ ῬγοΟΥΘΤῸ αποίοα ὮΥ ατοίϊυ8β: “βέος βίου 
δεόμενος οὐκ ἐστι βίος" ρῖνεβ 6 ἀο. ]6 
8686 ΟΥἨ ᾿ἰΐο, δὰ {πὸ ποοθββαυὶθβ οὗ }1ἴ9, οὐ {Π0 
Τ.6Δ}8 οὗἨ δβυιίδ᾽ πίη 6. ΟΥ̓ Ματῖ χὶΐϊ. 44 (κα 
χχὶ. 4); ΤῈ κο Υἱῖδ. 46; συ. 80. 60]. ν. 12. Βεζδᾶ: 
“γὲ5 πιπαη},᾽) “6 0ὧὃ0}ὲ6 δίοηδ (6 εεἐ πιοηάς.᾽ Το 
Θοπίζνο τοῦ κόσμου Β'ΤΩΡΙΥ Ῥοϊηίβ ἰο {86 Βρῇ το 
ἰο πνεὶσ ἢ {μα βίος Ὀ6Ἰ]οη 28, 8πα, δοσοσχαΐϊης ἴο οἷ. 
ἰϊ, 17, ἀοῃποίθβ [89 Ῥτοΐδῃθ δαηὰ ὑψόονί!}} 6858 ΘΠ ΔΓ86- 
ἐὰν οἵ (8λ686 χοοα8, 88 σοπίγαϑίϑα τ ἢ {86 οἴογηδὶ 
ἴοσγα δηὰ 16 οἴογῃμδὶ 16 ἴῃ ΟἾγὶθι, ΒἘίος τοῦ 
κόσμον 1Β5Β ἐμο 8δηι1]λοδὶπ οὗὨ ζωὴ αἰώνιος ; 86 Οἢ ν͵8- 
εἴδη Βᾶγοβ ἰμ6 ἰαἰΐορ τὰ ΟΕ γὶδί, (6 ΤΌΣΟΥ 
τὶ} [6 νον]. Το γοΐθγθηοθ 18 ποὺ ἰο Ὁποοιὰ- 
ΤΩ ΘΔ} ἢ, Ὀὰὺ ΓΑΙΠΟΥ ἴ0 ΔῺΥ Κιηα οὗ ῬΓΟΡΟΓΥΙΥ 
(ἔχῃ, δια ρα ον ἰῃ δηὐδροβι τ οη), ἱπουρὰ 10 Ὀ6 
ἰὼ ᾿ἰταϊοα οἰχαουτηβίλμσοβ, ἃ ΓΙΏΘΥῸ τηϊΐία, ΟΥ Ὀγοδὰ 
δηι γοίδίοοβ. Ηο ἐμαὶ μαΐμβ 10 ΙρΘΔὴ8 ἰ0 κὶνθ 
δηά 

Βοος δία Ὀσοῖθοσ Βᾶνϑ Ὡ698ἃ.---ϑεωρεὶ 
Ῥὶοίον δ} ἀοβοσὶ 68 1116 δἰἰἰιιὰθ πὰ δου οἵ 
1.6 Βροοίδιον : ἰὑ 18 ποῖ ἃ ᾿ιδϑίυ Ἰόοκ, Ὀπὺ Ρογπιδ- 
ποηΐ Ἰοοκίηρ οη δῃὰ ἰπίο 1ὲ (Μαί. χχυὶ. 88 ; 
Μίαν. χυ. 40, 47; χὶϊ. 41; 1 υἶκο χχὶ. 6; χχϊὶ. 
8δ; 70ο. ἰἱ. 28; νἱ. 19, 92; νἱῖ. 8, ἰχ. 8; χ. 12; 
χὶν, 17; χυΐϊ. 10, 16); μ μδ8 1 Ὀοΐοτα τα ᾿ἰκΚθ ἃ 
Ῥἰοίατο ψῃ]ο ἢ Π6 σοηίθι ρ]δίεβ τὶ (ἢ ΟΔΙ πα π 688 δη 
αἰιϑηϊΐοη, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα. ΟἹ 
180 Ἔχργθβϑίοῃ δῃηὰ ἐμὸ ἱπουρηὶ οὗ. ΕΡΒ. ἱν. 28; 
Μασ ἰἱ. 25: Αοἰβ ἰϊ. 46; ἱν. 8δ; χχ, 84; χχγῖὶΐ. 

10: Ῥμὶ]. ἰν. 6, [Ηρ ὈθΒοΪὰ8 ὑμ9 Ὀτοίμ 6 χ᾽ 8 ποοά 
τὶ αππηογοϑᾶ 6γ90---Μ.]. 
Απὰ Βρυϊῖοῖδ τρὸῪ μὲὶ6 Ὅονυν9]5 [ἰππγ8}88] 

ἔσοσζα Ἐξίτ.---αὐἴοῦ {π:|9 ΔΗΔΊΟΘΥ οὗἩ ἰμ6 Ηεῦγον 

Ὁ ὭΓΤ, σπλάγχνα ἱδβεκεκαρδία, Ῥτον. χὶ!. 10 δπὰ 
ΤΈΓΥ οἶθϑη ἰῃ (80 Νὸν Τοδίδιηθηί. ΒΘΏ 6]: ““Οἴμπι 
υἱδεεγίδιιδ οἱαμαϊ 7 τυεῖ ἀρεγί γ68 χα αγ. 442- 
»εοίι5 πιϊδεγογαπι σοτάα δρεοίαίογι {ἰδ ριφαὶ φεῖ 
εἰΐαηι αρετί(.") Τὰ ποασ οὐρδί (0 ορϑὰ 186] ἱπ 
σοιῃηραβδίοῃ 8πα βυτραί ον δηὰ τοῦθ ἃπὰ ὀρθὰ 
ιπ6 αηὰ ἰο δσομπιυηϊσαίθ; Ὀυὲὶ ἃ 18 πάθον ἰδ0 
χαταγυαίίηρ οἰγουμηδίϑηοοβ οἵὔ ἷβ παυϊης ἐδ9 
ἴΩ6889 δηα ὈοΒοΙ]ἀϊηρ δἷΒ ὈΤΟΙΘΣΥ 5 ποορὰ μα ἢ 
ϑυς 6 (ἢ ἂρ ἷθ ϑαχὶ δηἃ ἰὈΓῺΒ δΎΎΒΔΥ ἴγοπὶ Ὠΐπὶ 
(ἀπ' αὑτοῦ). ΤῈΘ βδῖηθ ῬσγοΠΔΠΟΥ οἵ ἱβουρὶὺ ο6- 
ΘΌΣΒ αἱ οἷ. ἰϊ, 28. ΑΑἍἕὔ 8 τὰν 86 οὗ κρύπτειν ἀπὸ 
ΙΏΔΥ ὉΘ δ66ῃ δὐὺ 10κῸ χίχ. 42: Φ2ηο. χὶΐ. 86 ὁ. 
Ηβδῆθθ ψἷ͵πΆυ πορὰ πηρὶίμοΣ ΒΌΡΡΙΥ ἀποστρεφόμενος 
(αγΡΖ00}), ΠῸΣ ἀπὸτεεοογαπι (ϑοοίμυ8). [718 
88 ὑπ ὁ8860 οὗ Ὠίγεβ. δ δα ],ἄχαγυβ δυὴς δὶ 
μἷ8 γχαίο, [δζᾶσυβ ἀθβιγίης ἰοὸ Ὀ9 ἴθ ΣῈ} ἐδθ 
ΟΥΌΌ5 τ οὶ [611 ἔγουι ἐμ6 χὶο ἢ τὴ 88 ἰδ ὈΪο, Ὀὰὲ 
᾿ι6 ἀεβίσοὰ ἐπ ναΐπ; Ὀίγνο8 δαὶ Ἀπ 110 ἱῃ ΤαΒΟΥΥ ; 
(9 ἄἀοχζϑ λὰ οἷν δηά βγιηραίἰχοα τὴ ἢ 89 ῬΟΟΡ 
τηϑῃ, δυὺ Ὀίνοβ, γῆο ἕδγοα βυϊηρίποι 81} ἐυεγν ἄσῳ, 
Ἰοοκοὰ νὴ ἀπριιγἱης Θγ6 οἱ ἷ8 ὈΤΟΙ ΠΟΥ 8 Ἃ18- 
Γ688 .; ᾽6 ΒΔῪ ἴῃ ἷπιὶ 8 δέσφαγ, πού ἃ ὀὁγχοίλεγ. 8.660 
Αὐυμρυδϑίϊηο, ϑοχηι. 178, 6. 8, Δηἃ ΜαδΒθ ΠΟ} 8 Ὀθδὺ- 
0] Το ϑογοι οἢ ἰμ18 βιι]6οί.---}ῖ.]7-- Ὡ9 
Ὠορϑδίϊνο 8 ΘΙΔΡ ΒΔ 64}}} ὀχργοϑϑθὰ Ὑ]0Ὲ δὴ ἱπι- 
Ῥ)οα γδσδοϊϑιΐοαὶ ἱμίογοηοο ἰὰ ἰδ 6 ἰπιογτοχαίίγο 
ΒοηῃΐθηΟΟ: 

Ἦσονν ερίᾶοϑιδ [89 ἰονο οὗ αοἂ ἰδ Εἱπὶ7-- 
Α βἰπιῖ αν οομδβίγιοιϊοη ΤΩΔΥ ὉΘ 5660} οἷ. ἱτ. 20; 
ὅπηο. 111. 12; ν. 47. Τὸ βυδβίδποο οὗ {80 41168- 
(Ἰοὺ ῃ ΔΩΒΊΝΟΙΒ ἰο ν. 1δ: οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν 
αὑτῷ μένουσαν, ὙὮΘ6ΓΘ ΘἰΘ ΓΔ] Ἰϊθ ποί δοϊϊηρς δηὰ 
ΘΥ ΘῈ ποὺ Ὀοΐηςς ἴῃ ἷτὰ 18 ᾿πΐογγθα ἔγουῃ (9 ΠΟἢ- 
Οχὶβίθηοθ οὗ σοί ΒΟΕΙΪΥ Ἰονο, γ8}]6 ἈθτῸ ἐπ9 ΠΟΠ- 
οχἰβίθμσο οὔ (116 ἴονο οὔ οὐ ͵ἴβ8 ᾿ἱπξογγοὰ ἔγοι (89 
ΒΔΙΏΘ ῬΓΟΙἾβ08. ᾿Αγάπη τοῦ ϑεοῦ ἰ8 ΟΡ ἸοΥθ ἰο 
αοἀ δὰ ἱπάϊοαϊοβ {π6 πιοίΐοῃ οὗ οἰθγῃδ] 118 ἰο 1.85 
Τουαίαὶῃ, 88 ἴῃ οἷ. ἰἰ. δ. 118 Ἰοσο ἰο αοὐ ἀοοθ8 
ποῖ δοϊάθ, σβοτο ἰὸ ἀο68 μοὶ Ὀδοομήθ ορογαίλνο 
δΔηἃ ῬΓΘΒΟΙΎΘ 18 Υἱία} ν ἰπὰ (80 δοίϊγο οχἱ δἰ υἱο ἢ 
ΟΥἮἨ ὈτοΟΙΒΟΥΪΥ ἰοσο. Ηρφησθ ἰὺ 18 ποῖον Οἷοα᾽ε 
ἰοῦυα ἰο ει (( 8100), ΠΟΡ ἐδά ἰουε »γεδογτί δε ὃν αοὰ 
(βοοΐπυβ, ασοίι8), ΠῸΡ ὑμ9 Ἰογθ νυ] σ ΗΒ ΘΥΒ 
ἰο ἐμαὶ οὗἩ ἀοἂ απὰ ΟἸεγὶβὲ (8. βομταὶ αι). 

Εϊπαΐ ἐχλονίαίίοπ. ν. 18. 
γε. 18. 1{{16 ΟΒΙ] σοι, 16δῖ τ ποὶ ον 9 

[ἀογπιδη: ἐλαί το ἀο ποί ἰοῦ} ἰῃ σχσοτᾶ, τοὸσ 
Ὑἱτἢ ἴ86 ἴοῃραθ, θυϊ ἰῃ ἄρθοᾶ διηᾶ ἰῃ 
ἴχιῈ.---ΤΠὸ δοοίἑηρ δἀάγοββ, τέκνια, ἀϑηοὶοβ δἱ 
66 {6 κΘὨ ΔΙ δπά σϑὰ] οὗ Φο πη; Βὶ5 ϑαγηθδβῦ- 
ὯΘ688Β ἰ8Β Ὀσουσμὺ ουὐ ἴῃ 6 ταρὶὰ, Βοτγίδίογυ, 4]}- 
ΘΙΔΌΣΒΟΪΠΙΣ ΘΧΡΓΟΒδΙΟΏ: μὴ ἀγαπῶμεν. ΤῊΘ ἔοι 
Βυρϑιαπιῖγοδβ ΟΟΟΌΡ ἱπ Ῥαΐγδ 8πὰ 88 οογγοϊδίθβ. 
Εἰγβί : λόγῳ δηᾷ τῇ γλώσσῃ ἴο ἀοΒογὶδα ἴ3]86 ἴονθ: 
{868 : ἐν τῷ ἔργῳ ἀπὰ (ἐν) ἀληθείᾳ. 10 15 ᾿τπιροτίδης 
ἰο ποίο ἰδαὺ {π0 δτβί ὑδὶν ἴῃ (86 Ζαίΐυς ἰηἀὶοείοδ' 
ΟἾΪΥ ἐδ πιθῶῃβ ὈΥῪ ὙἾΘῊ ἸΟΥΟ 18 ΟΥ ὈΘΟΟΙη68 ΟΡ6- 
τδίϊτο, ψ 8116 {86 Ῥτοροβι(οι ἐν Ὑμῖοἢ ὈΥ ἰδ 6υ- 
Ῥυΐϊα καὶ ὈΘΙΟΏ 5 4180 ἰοὸ ἀληθείᾳ ἀδποίο5 {86 εἷο- 
τθηΐ ὙΒΟΥΘΐΏ ἰΐ ταουοθ8 (6π0. ἰν. 24). Τὸ ἤχει 
ῬΑ ΒΙΠΩΡΙΥ ἀοηοίθα 86 ουϊννᾶγάηοββ οὗ ἃ Ἰοτοὸ 
ὙΠ ΟὮ ΟἾΪΥ ΠΛ Κ68 086 οὗἁἩἨ ὑνογ8β δηὰ {ἢ ἐοῆραθ, 
ὙΠ116 ὑη9 σοῃ Γαδδὶ ᾿ηἀοαίοδ ἰμαὲ 1ὺ 18 ἀοαιϊταἰο οΥ̓͂ 
ἀεεά πὰ (τιμὴ, ἰμαὺ 1ὲ ἰδ οὗ Γθὰ] δοιἐυἱν δα ἰῃ- 



118 18Ε ΡΙΒΒΤ ΒΡΙΞΤΊΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΡ 50ΗΝ. 

τινὰ πεοονιΐθοδα Ὑ Βἰσ6 ἢ δύο ὑμὸ οἰδνδοίονίδίΐοβ οὗ 
ἐσθ Ἰοτθ.Ό Το ΑΡροβὶϊο δοδουαϊ ἷῖυ δίποχεδ ἰο 
λόγος, ἰλοὸ ποσὰ, τμΐοῖ Ῥοδεὶ Ὁ]7 πήρδὲ δηβοῦυμος 
ΦΥ͂ ΘΟΟΦΙΩΡΘΩΥ ἰμὸ ἀοδοᾶ, (6 δἰ ρθδϑίδο μηδὲ τῇ 
γλώσσῃ, ἰμ6 Ατίϊο]ο βοσυΐῃρ (89 ῬΌΓΡΟΒΘ “ὁ γ4- 
ἀενγίπσ ἰλὲ ἐχργέβδίοπ πιοτὸ οοπερίςμου ς᾽" (Ἰλλοῖϊς 6) ; 
ἕλε ἰουγυο, ““αε ἰδέ νιεπιδὲν ἀρροϊπίεα ἰο υζίεν ἰλε 
φοογα" (ΗΠ 67}; 80 {πδὲ Ἰονθ 13 ποῖ βρὶν ὑδ6 
Μοτὰ Ὑδῖο τοῖν ον ἔσοτη 6 μολτὲ δῃηά 6 
δο ἱπδίγατασηί οΥ̓ ἰ(5 ΔρΡΙσαιϊΐοπ, Ὀυϊ βΒίορβ τὶτἢ 
(80 ἰοηζῦο, (Π6 πι6885 δηὰ βοῖθ ἱπσίσυπιοηὶ οὗ ἰδ 6 
ψοτὰ ποῖον ἀοο68 ποῖ ῬὉγοοοϑὰ ἔγοιι ἰῃ8 μοϑδτί. 
ΤΠΘΡΟΙΌΓΟ λόγῳ 18 δΘοπίγασιοα ἢ ἐν ἔργῳ δῃὰ τῇ 
γλώσσῃ τ ἐν ἀληθείᾳ.---- Ἔργον δηὰ λόγος ἴτο- 
ἀπ ΒΕ δοπηθοίδα ἰομοίμοσ, 85 ἰπ ΓΚ χχὶν. 19; 
Ασίβ Υἱῖ. 22 ; βοπιοίΐτη68 λόγος πα δύναμες (1 ΟὐοΥ. 
ἦν. 10, 20), οΥ λόγος δὰ δύναμις καὶ πνεῦμα ἅγιον 
καὶ πληροφορία ( ΤΆοαΒ. ἱ. 6) ἃτο ρἰδοϑὰ ξῃ ὁρρο- 
εἰἐἰοη. Ὥξοὶ: 4“. ϑεγηιοηό οἰΐοδο, ἔΐπσια δηεμν- 
ἰαπίε." ὩἸωγτὰ ΒΑΥ8 ΘΧΟΘΙ]Θ Υ: “εγδο, ὕαείο 
φλέ; ἰίηρια 7ζαἰαοσὶ; Αἱσς ἀπιὸν ΠΟ δοΐωηι, βειεἰεκδ 
εἰ υαπι, 1:6 εἰέαπι ργοσδίίογίωδ.᾽" Φῇ γλώσσῃ ἀσποῦθδ 
4486 ΒΟΙΊοΟΥ ποι δἰ Πρη686,᾽) “{8Π6 ρυγοῖγ ουὐϊπδγὰ 
ὈΑΌΝΙΟ προ πὶ βου ἰππαρὰ ἰγυΐη Ῥτοάθοθι 
ΟἾΪΥ ἃ ΒΥΡοουΣ 681] βον " (Ὀὔβιοταά εκ). Ηδηοο 
Ἧ56 ποοᾶ ποῖ ΒΌΡΡΙΥ μόνον ἰ0 λόγῳ (Βοᾶο, Βοοίῃῃ, 
Βδλ ον δὰ οἵ 6 γ8); δά ασοίίι8 15 8150 ἩΤΟΒΩ. 80 
σὈΐαδι 811} [{ 6. ΟΥΟΒΘ,186---Δ.} ΟΡΡΟΒΘΒ: λόγῳ 
διὰ ἀληθείᾳ, γλώσσῃ ἔργῳ, ἰδπΒ: ““ἌοΥΌΟ α»παΐ φμΐ 
»γκάϊεοαί α 36 αἀὐέσὶ ρνοζίγεηε, πον σμέοπι γοΥ0 αἰϊεσί ; 
ἤπραδ αὐέσίί φυΐ ἐσεπέέ ἀδὲὶ δοπα τοτῦδ.᾽ ΝῸΡ ἱδ 
Προ τσὶ, προ (Δ|κ69 τῇ γλώσσῃ διὰ ἀλφθείᾳ 8 
ὀροχοροίίοαὶ δά αἰ ἐΐομβ πὶϊπουΐ ἱπἰγοὰυσίηρ ἃ ἀπ- 
Το 0806 [0 λόγῳ δηᾶ ἔργῳ Τοαροοί ἐγ ]γ, δὸ ἱΥ {116 
ἐνὸ ὙΟΡΒ οὗ οδολ ΤΩΘΙΏΌΘΥ ΘΧΡΤΟΒΒΟα ΟΠἹΪΥ͂ ΟἿ« 
ἑάοα [ΗΘ δαγβ, (ὁ οσρυοβϑϑ {80 ἰάδα τυρὶ μοπιδίϊ- 
σαΙγ, ἰμπδί λόγῳ : γλώσσυεεεἑέν ἔργῳ : (ἐν) ἀληθείᾳ. 
--.ΜΊῈ.». Ὀσοίρδεο ἀγαπᾷν ἐν ἀληθείᾳ 2 ὅ5ο. ἱ.; 8 
ὅ8ο. 1, δηὰ 946. ἰἱ. 16, 16. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΑἥἸΙ ἐλ6 ἀοΐπρδ (ποιεῖν τὴν δικαιοσύνην ν. 10, 
ἔργα δίκαια Διὰ ἔργα πονηρὰ Υ. ἐπὶ δηἀ 4]} (6 ἀΐ5- 
Ῥοβίἰΐοηθ (ἀγαπῶν γ. 10ὁ δηὰ ν. 14, ὁ μισῶν γ. 16) 
οὗ πιθῇ Ροϊηίβ ἰο ἃ θοροῦ ρτουηά, 8 [6] ον ΒΕ Ὁ 
νὰ αοἀ οΥ νι ῖϊ βαίδη ἡ οὶ 8 ποί αἰ ΒΟΘΤΏΪ]6 
»ῬεΡ 86, ἈΘῚΓΠΟΡ ἴο ΟἸΟΥΒ ΠΟΥ ἴἰο (6 ΓΘΕΡΘΟΙΥΘ 
ῬΘΓΒΟῚΒ ὑπο πη ΒοῖΎ 5, Ὀὰὲ ἀἰΒο τ 1 019 ὈΥ {1161} ἀ18- 
Ροβὶἰἴοη απὰ ἀοίῃς. 

2. ΤΠὸ ρτοεβοβὶ [ΓΔΒ ΤΥ ΒΒ] 0Ώ, 6. α. ἴ86 ἔγαίγ!- 
οἷἶάα οὗὁἩ σαΐπ, ἰ8 ΠουοΡ 810η6, Ὀπὺ ΘΧὨ ΣΌΣ 1.86] 85 
ΟἿΘ οὗ ΠΙΔΏΥ, 88 Ο06 Οὗ ρσγθαίον ΘΟΙΏΉΡΪΟΣ οὗὁ τηϑηὶϊ- 
ζο] ἃ ἰγδπεργοββίοηβ δηὰ ῥ᾽] δίηΥ ἱπαϊδαίοβ, (δ δί 
ται γΒ τηιιϑὺ Ὀ6 ὈδΔὰ ἱπ οἴον γοβρϑοίβ, Ὀθοδι 50 
οἴου νῖβο 1818 ψγου Ἱὰ ποὺ παν μαρροποὰ (ν. 12). 

8. {1|κὸ εἰϊγασίβ 16, ὉΠ}ΔΚ6 ΤΘΡΟ6]8. ὉΠ]ΪΚΟ: 
Ἰογϑ δπὰ δ ΔΙ ΠΥ͂ ἀΓ6 γοοῖρτοσα]. 1:6 ΟΠ ΥἸβι δ ἢ 
ποοϑα ποὐ Ὀ6 Βυγργὶβοα (Πδΐ {110 τοῦ] ἔγουῃ νι ἢ 
᾿ ἢ88 βορδνινδίϑα ἢ ϊπ|86}, 885 ἰυγηθαὰ δ'ΎΔΥ δπὰ 
τοδί δἰ οηδίοα ἔγοτη Ἶἴτὰ, αἰ 8} 1686 δ ᾿αΐθβ 
μἷτπα; ἰὐ 8 ἦπιδὶ 8ο σι ῖῖῖὶ δἰ βο] ἢ, πιὰ (18 ἀϊ- 
ἔεγοηοο, ὑμδὶ (Π6 του] Παῖο8 ἴἰο ρογβοουίθ οπὰ 
ἀοβίσου, ὙΠ 6 Γ6885 (86 ΟΒ τ δι Δ β υῖ γ68 (0 ᾿ἸΏΡΤΟΥΘ 
διὰ ἰο0 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏΘ. 

4, Βοΐογτο ἰἴἢ οδη δ Βδἰἃ : μεταβεβήκαμεν ἐκ 
. φτοῦ ϑανάτου (Υ. 14), Ὑ)78 ἃτο ἐν τῷ ϑανάτῳ, ἐκ τοῦ 

πονηροῦ. ΟΟὨΔΘαΙΘΏ(ΪΥ: 
1. Βοίογο βοἢ 8 βιορρίης ἔουϊ ἢ μδ8 ἰδΐζθῃ 

Ῥ»ίδοο δῃὰ υἱϊβουὺ ἐν, ὯῸ Ο.9 18 8 6.1] οὗ αοά. 

2. βυοὶ βίορρίηᾳ ἴοσ δ 18 πᾶ σρσιβοῖο πὶ ἢδλ9 
6686 οὕ ΔΩΥ διὰ δΥ̓ΘΕΥ 000 ὯΒΟ ἀοδίσοθ ἰο Ὀδϑοῦσῃθ 
ἃ οδὲϊὰ οἵ ἀοἀ. 

8. ἴε 18 Ροβδὶ Ὁ]6 ἰοὸ 411] τἰἢβο δὲ δα)εδεὰ ἰο Ὧ6- 
ὁο9 86 ΘΕ αγ 68 οὗ ἀοα, 

4, Τὸ ἙοΒΙ]άγοη οὗ ἀοἀ διὰ {89 οἰοἰϊάτοι φἕ 
(89 πογ]ὰ διὸ ροσίβοι νυ δἰῖκο ἴη ἰζὩπὰ απὰ πδὲέωσο 
θοΐοτο {μ6 αἰ ογομοο δοπποϑοίθα 1} ϑυοὰ ἰσδιλαὶ- 
(108 8δοίβ 1. 

ὃ. Οοηβίάον ἐδ [8089 ὙὸῸ 8.6 ποΐέ γοῖ Ὀγοί:- 
ΤΘΏ, ΙΏΔῪ δηὰ 5})8}} εοοΐὴθ Ὀγοί σοῦ δα π|ὲὶ} 88 
ἐμοι..---[ἰπαἀοορά, 1 ἰ8Β ποὲ Βεξὰ ὅεγε ΒΟῪ ἐξ ὀοσω δ 
ἴο Ραδε, Ὀυὶ ἰὲ 16 Ρ]δ᾽ Ην βἰαϊϑὰ διὰ χιδὺ Ὀ6 ϑϑεδῖὰ 
αὐ 7ηο. ν. 24, Ραβδδξὸ ἴ9 ἩΞΠ1ῸΒ (806 Αροϑιί]θ 
ὈΣΙδΙΔΕΔΌΪΥ γοῖθυθ ἤογΘ, δὰ ἴσου Ἡδῖοδ δ Υ 
ὈΘ ἰδίογτεά νὰὴῆδί ἰ6 βαϊὰ θοῦ διὰ ψὸ]} εχῃσοδδοὰ 
ΌΥ ϑολοίίαδέ 11.: τὸν λόγον αὐτοῦ δεξάμενοι, οἵ 
Θου 86 ἐν πίστει. Βιυΐ ψὸ τηυδί ποὺ ΌΥ͂ ΔΏΥ͂ ΙηΟΒ 8 
ΒΔῪ ὙΠῈ (6 ἤοηιαη Οαἰλοίϊος [αὶ αἰ πουρση απ ὰ 
Ῥγοάμσοβ 86 δεσιχιπὲπρ οὗ οὔτ ἡιπιἰδοδίίοι Ὀοῖοσθ 
Θοά, γοί ἐλε ἰους ἰο οἀ απα (ὁ οἷν πεῖσηδόοιγ ἐπ- 
ογεαξδὲς ἐλ δαπιό. 7λι1β Ἰογθ 8 βίαν (π6 εἷζη 
δηἃἂ τρτκ οὗ τοσοροίίίοι ἐμαὶ ΟἽΣ δι 1δοκῖξου 
888 ἰδῖκοπ μΐαοο, (δαὶ τὸ διὸ ᾿υβι18., Αὐρα- 
πὸ ΔΟΟΟΓΟΪΉΣΙΥ ΒΘΥΒ. ὙΘΣΥ͂ ΘΟΥΧΘΟΙΥ: “6 Κεεῖραί 
ὠπι8 σεΐδηιε αὐ σοΥ̓ διπι; εἰ ἰδὶ ἱποεπεγιί σατίίαίειι 
“πηαίεγπαπι, δεείγιξς εἰ(--- ζαπὶ ἐπὶ ἀεχίετα εεἰ.᾽" 

δ, Το γῥυϊμοῖρῖὶ δϑδνυιηθὰ αἱ νυ. 16 85 ἃ ἀπ γ 
{πε λομε) ὙΠῚῚ σϑίδσομοθ ἴὸ ἰμ8 δχδιμρῖς σΐ 
γίοὶ ἐλαί τοε αἰδο ἐλοιϊά ἰαν ἀοιση ΟἿ ἔἔσες, ἷκ ἃ 

βθπθγ] ὁη6. [9 τηυδὲ ηοἱ τορατὰ 1 γι ἐἰδο 
ουασι Οδίο 1198 66 ἃ οοθῃβ6} (δοπείξων), δαὶ 
υἱον δηἃ ΟΌΒΕΤΥΘ ᾿ξ τὶν ΕὙδη 6108] Ομ χ δία 
88 ἃ Ὀχϑοθρί (ργδβοέρίμτα). [ὶ ΔΡΡ]168 ποὺ ΟἹΙΥ ἰὸ 
ῬΥΪοϑῖβ ΟΥ δαὶ πίϑ, θα ἰο 8}} ΟἸ σιβιῖδβ: “ Ἀἤπσε 
υεγδὲ ποπ ἀεδεπὶ ζώρετῖε ἐπ Ῥετίσιϊο Ῥεδί δ᾽" ὑπ Λε) ἕ 
ΒΟΙΓΒΟΣ ΡΥ οἶδπβ ἰῃ ο886 οὗ 8 μεβι θη 06, ΠῸΣ 
Ῥϑγοπίβ δηὰ ὈΣοΟίμοσ δὰ βἰδίεγδ, ποὺ 16 σοτοσε- 
τλοδΐ ἴἢ ΒΟΘΒΟῺΒ Οὗ ἰπβυγχθοίζοη, ΠΟΣ ΒΟ αἰ οσ δ 18 
ΔΙ, ἰὼ ἐμ γηί, Ὀοΐογθ 8 Ὀδί(]6, ΠῸΣ ἃ ποῖ μον 
ὙΠῸ 8.60 ΔΒ (0 ΠΌΣΒΟ ΠΟΥ ΟὮ 1], ΠΟΥ 8ἃ 81:88 
ὙΒῸη ἀυίγ ο41}18.0. ΤᾺΪ8 ΒΑΥΪΏ Ρ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΔΣ, ταδὶ 
ποὺ Ὀ6 ἰγοδίοιἀ οδβυ δι σαν αὐΐεσ 86 ΔΉΠΟΥ οὗ 
ϑοοσίῃαθ, νὴ. {1 π]κΒ ἃ ΟἸ τ διϊδ οὐ ἰο ἀϊο ἴοΣ 
ἃ ΠΟ. - ΒΥ δι ϊδὴ 17 ΓΠΘΥΘΌΥ 18 ΒΟ] τὴδὺ Ὀ6 δαυεὰ, 
ΟΥ ἰδ ἐἰ0 ῥσοδβοσυδίϊου οὗ 8 ὈσοΟί ΒΓ 18 ΔΟΤΘ 66 68- 
ΒΔΥῪ ἰο [Π6 σΟΙΩΣΊΟΣ 68] 88} ἷ8 ΟὟ; ΟΥ ΔΓΠΟΣ 
(μαῖ οὗ ΑἸηοι (διἐεπίελτε 8, 24 8η.} Ὀδ βεΐ δεῖ 6, 
ὙΠῸ ὑπ ηκΚ8Β ἰ τὶ (Παῦ ἰπ ΘΟΙΙΙΠΟῺ ἀΔΩΡῸΓ οὗ 
ΒΡ ΓΘΟΙ,, ΓΘ ΟΥ 586 1{-ἀρίοποθ, θη τα δι δοά 
ἰο ΚΠ] οἰ ΔΘ Υ8Β 1 {ΠΥ σδπποῦ βανο ἰμοὶσ οὐαὶ 11[ὃ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἶΒὲῦ τὰν. Ὀυϑιογάϊ! οἷς ΣΙ ΠΥ οὔβετναδ: 
“(οπογοία αἰτοοι 008 Σοβροοίίπρ (6 Ργδοίϊοαὶ δρ- 
ΡΙΙοαιίοι οὗ {116 ῬὈΓΪΏΟΙΡΙ8 σα ΟὨΪΥ Ὧθ φίτοῃ 1 
{86 σοΒΠΘ ΟΊ Οη οὗ ἃ Θοτηγμ]οίο αυβίθιῃ οἵ Εἰ}168 ἴῃ 
ψ ἰσἢ ἜΒΡΟΟΙΔΠΥ (6 ἀυ168 οὗ ΟΠ Υἰβιΐδῃ βοΕΡτο- 
δοσυδίΐου δηά [116 νἱγίιι!65 οὗ Ο]εγ ϑίϊδπ ῥγυάθμοθ 
Δα ΒΤ) ΠΟΥ͂ ἃ8. γν 61} 85 {Π|086 οὐὁὨἨ Ομ γ βι δα 56 ]17- 
ἀςηϊα)ὶ ἀπὰ (γε βίη σοῦγαΖα τουβῦ ὃ6 Θσθ! δ᾽ οὰ 
ποὶ 85 ᾿ἰπτ δι ἢ 5, Ὀθπὺ 85 βδογεὰ ογάϊπδρσοας οὗ 
{86 ΠΥ τα] ουδλῃ ρα] 64} ᾿υὶ πο Ρ}6 85 ἀοϑοσῖθοὰ 
ὈΥ δι. Φομη." ΛΒ δὲ, Ραὰ! βαγβ 1 Οὐογσ. 1. 35: 
πάντα ὑμῶν ἐστιν----εἶτε ζωὴ εἶτε ϑάνατος διὰ δὲ 
ῬΆ1]. ἱ. 21 68118: τὸ ἀποϑανεῖν κέρδος, 8ο 186 φὶ γἱὩ 
ἊΡ οὗ οπδ᾽Β οὐ Ἰ᾿ϊδ ἱπ (88 ςΔἸ]ρ δηὰ [ῸΓ 189 
Ἰοῦϑ οὗ Ομτίδὶ 18 δὰ: ἀποϑανεὶῖν τῷ κνοίῳ (βσπι, χῖν. 
8). ΟΥ Μαιίη. χ. 89; χυὶ. 28.-- 

6. Το ἀπίγ οὗ Ὀομθῆσθῃοθ ἰβ πίνοτεαὶ; ἰΐ ΧΘ- 
Ἰαῖ68 88 πιθοὶ ἐο {π6 ΤΟΝ 88 (ὁ ἐπ Ῥοοῦ; ἰ{ ἰδ ἴσα: 
ταϑίθΥὶδ} τ ΒΟ ΠΟΥ ἃ 8 Β88 του οἷ ΟΥ {{{|6 οὗ (89 



ΟΉΑΡ. ΠΙ. 10-18. 

βίος τοῦ κόσμου. ΤῺ Βανΐπρ τα 6}} ΟΥ 1116 ἀδέοτ- 
τοίη δθ (δ αἱ τί ρ τ} οὐ τὶ Βουὺ 86}- 616], τὶν ἢ 
ον πίιβουὶ ἀορτινδιίξοι, σομβθα ΘΒ (86 ρίνίη 
μΠὶ} 6480 ΟΡ νὴ ἀὐ ποῦ! γ. ας ποι ΐηρ 18 βδὶ 
Βογθ οἢ ἐμαὶ πϑϑαὰ οὐ οἢ ἔμ βιζυδιϊοπ οὗ [16 πθ- 
οοδδιίο8, ἷδ8 στ δῖον ΟΡ 16586} π66, ΥΓΊΘὮ ΤΑΔῪ ὉΘ 
ΥΟΥῪ ΟΧΙΥΒΟΤΣΏΔΡΥ; ΠΟΡ 5 ΔῪ ἰπίηρ δαϊὰ οὔ {86 
τον δ 695 ΟΥ ὉΒΌῬΟΥΓΒἾμ688 οὗ {89 ποσοϑδί (068. 
Βαυΐ 86 γϑασῖκ οὗ ΓῸΙΠῸΡ 85 ἃ ΥὙΟΥῪ ἱπροτίδηί 
Ῥοδείηρ οἢ (δὸ σΔΙῸ ΟὗἩ ΟἿΤ ῬΑΓΤΟΘΒΪΔ] ῬΟΟΥ; ΒΘ 
ΒΔγ5: “Ῥω ποθ ὧδ ποείγο ἰαγσίιγὶ; πο αδ αἰΐετιο 
αμὲ οοπιπιμπΐ, σὐεμέ δἰμεἶἐ Απαδαρί σίρε γαοίαπέ, σοὶ 
ἑοΐεωπέ ργορτίείαίοι τέγαπε, δἷησ σα ΟῚ »οδοηπί 
φοδρι δο9 οοπδιοίενε."" Ῥγίοαΐε ολαγίψ, ονϑὰ μεν- 
δΦοπαὶ ΟΑΥ᾿Υ, 18 ΔΘΙῸ ἀϊδιϊ πον τοΐουγοὰ ἰθ. [Ἃ}ἢ 
ἐδὶ5 Θοβιπιθοίίοῃ ἰὑ τηυδὲ Ὀ6 ΒΌΡΡοΟδοὰ 825 γδῪ}ὴροα 
ὑπᾶάορ ὑπὸ ἢ δοιατηδηδηλοῃί.---[ἐ8 ΟΡροϑὶΐο ἷβ 
ϑιοϑοίδα ὙΞΪΘῊ που ἀὯ05 8180 ΘΟΙΏΡΘΒϑῖΟ ἢ ΒΙΔΟῈΡ, 
(19 Ραβδί058 ἰο Βὸ 16 Πἔ ΟΗ͂: σοὶ μὴ ὀργὴν εἶναι, μὴ 
μῆνιν, μὴ φθόνον, μὴ ἔλεον. 

1. Ἧ.ο ταυδὲ ποὺ ἐπὶ κ ἩΡΦΒΓΥ οὗ ἐπο τοογρα ἀπὰ 
ἰϊο ἰπϑινυνηθαὶ, 89 . Βα 85 ἐδ6 πιοείλ- 
το} 97 λυροσγὼῳ 8 Ἀδιοίι] ὑοὸ (89 Ἰιοτὰ (Με ἢ. 
Υἱ. δὴ), 8ο ἰδο ηιομέλεισογᾷ 60 δγοίλογῖν ἴουθ ἰδ 
ΘΑΒΔΕΥ Βαύοί] ἰο ΨΦοδη, βῖποο βοῖζθον {δ τοχὰ 
ΒΟΥ {86 ἰοῃχυθ 18 πῃ {πὸ ΒΟΥΥΪΟΘ οὗ ἐμ Ἰουὸ οὗὮ 
89 βοαῦὶ αδπᾶὰ βΡΘδ ΚΒ ΟΥ ἷβ ΒΡΟΧΘᾺ δέραγαίε ἴτγοτῃ 
ΝΟ Βοατὶ δῃά δοηέγαγῃ ἰθ 89 9 ἔπι ἐπὸ Βοδχί. 
Τμὸ δοϊογ πἰύοσγποθ οΥ (89 ταδὶ τυυδὲ δδὰ 
ὀυσοῖ ἐο 6 ἴῃ ὑδὸ 6886 οὗ ΟἸ γ᾿ δ. 1888 {86 ἔγϊ θη} 
Βἰίογαβο9 οὗ ἰδ ποατί. Οὐμουίδο ἐξ '8. ΟἿΪΥ 8 
μόρφωσις τῆς εὐσεβείας πϊουΐ (π 6 δύναμες (8 ΑΝ 
ἴή, δ). ΕῸΥ [80 ΘΟΒΙΥΔΥΥ δ00, Μαίίδ. χὶΐ. 84, 3δ; 
Βοῖα. σ. 8--10. 

8. 7πο86 οδοβοροίθ ραν  ΌΔΥΒ οὐ ἐπ Ἰαγὶηρ 
ἄστη οὗἨ οΌΡ Ἰἶνοκ, οἵ σοιπσηπηοδιϊης (μ 6 Βυδίθ- 
Ἀ6Π9 οὗἩ Ἰἰΐὸ δηὰ οὗ ἐδ Ἰογὸ ἰοὸ ΟἿΣ Ὀχοΐδοῦ 1 
ἀοοα ἀπά ἐπ ἐσυΐῃ Ὁ]ΔΙ ΠΥ δηὰ Ῥαϊ οἰ 68}}} ἐπάϊ- 
ὁδί ἰδδύ Τβοπ γα 0 δηὰ δἀορίξοη ὈΥ͂ Θοά, (ὁ. 
ἣ, 29) 171. 18 ἃ σϑδ] ν, Ῥϑηοίγδίθα, 88 [8.6 σοη ΓΑ] 
ΠΟ ΡΟΣ 86 ὙΠ 016 ῬΟΥΪΡΉΘΥΥ οὗἉὨ ᾿ἰέθ, 80 ἐμὲ ἮΘ 
γοδὰ ηοὲ ΟἿΪΥ οἵ 8 εὐσέβεια Ὀαπὺ οὗ εὐσέβειαι, 2 Ῥοὶ. 
ἯΙ. 11 δπα ὄυϑῃ οὗἩ ἰδ ϑεοσέβεια δι’ ἔργων ἀγαθῶν 
(1 Τίαι. 11,10). ον ὑδὸ ἀΐνορδι υΥ οὗ χοοᾶ πον κα 
ἰπάποοα ὈΥ {86 71 οὗἩἨ [0.6 Ὠδαγῦ τὰ 8 68 ἰΐ ουἱἀ θα 
ἴ0 ΟΟΥΒ ἐπὶ (δ 6 ΟΡ ΙΒ Δ ἢ ΒΟΏΒΏΪΡ 158 ποὺ 8 ΒΟΥ, 
Βαΐ Ῥοον δπὰ ἰγυὶῃ; 815 οσομάποὶ ἰοννδρὰβ [δ 0 
Ὀγοί ΠΡΟ γεένεαῖὶς 15 γχοϊδίίου ἰο αοα (9 ΕΔ ΟΓ 
δηὰ 18 γοϊδίϊοη »γοάμοοα βΆσῃ σοπάποί. 
[Τὸ ΑΙΡΟΒ(16᾽5 ἀδο]αγϑίΐοη ὑπ δὲ ΘΥ̓ΟΣΥ 056 (μὲ 

Βδιδὶ :ΐ5 ὈΓΟΙΒΟΡ 18 ἃ πυγ ΛΘ" ΟΥ̓ ἸπΔη-ΚΊΠΟΣ 
ΘΊ οαΐ68 {86 το 1 Κηόνῃ οἰ ἰς 8] Ῥυίηοῖ]9 ἐμαὶ 
186 Ἰῃοτ8] Δ} Υ οὗ δὴ δοίΐοη ἀο68 ποὺ Ὀϑ]οπς ἰὸ 
ἐπ ουϊναγὰ δοῖ, ΠΟΥ ἴο {ῆ 6. σοποορίϊοι οὗ ἐΐ, ΠΟΥ 
ἴἰο [86 τϑϑοϊυϊΐοη ἰο ΘΑΥΥῪ ἰὰ ἰηίο οθοσὶ, Ὀπὺ ἰο 
(δὲ ᾿πίεπίΐϊοη. Ἡαιγοα ἴῃ 8ι. Ζο ἢ 8 τἱονν, 5 τη γ- 
ἀον σοιητηϊ δα ἰη ᾿πιοηϊΐου, απ 6 ἐμὲ Ομ ον 5}168 
βαϊγοά ἐοναγὰβ μἷβ ὈΓΟΙΠΟΡ ϑίδπὰβ οσομνὶοιθα οὗ 
ἹΠΌΛΙΟΣ Ὀοΐίογτο Οοα δηὰ αὖ 16 ῬᾺΣ οὐ Ὦ18 ΟὟ 
ΘΟΏΒΟΪ6Ώ696.---Μ.]} 

ΠΒΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

Τ|1ὸ ὑπνοΐοϊὰ ῥἱοίγ οὗ α ομὶ]ὰ οὐ ἀοὰ; 1. Οδ6- 
ἀΐεποο ἰο ἐμ ΕΙΒΟΥ; 2. ἴονο οὗ (86 ὈγαίὮ ΓΘΏ.---- 
κὸ (}6 οἱάον Ὀσχοίμβον ἰποὰ παϊρύθδι βίδυ ψῖι ἢ 
180 Εδίμῃον δῃὰ πους ἰὰ Ηἶβ8 8614, θ6 ϑῃνίουβ οὗἉ 
δὰ (δἴκ6 οἴἴδποθ δ 89 γι ΘΠ αϊγ τοοορίϊοι δοσογάθά 
ἴο 1016 γουηρον 800 ὉΥ͂ ὑδ6 Εδίμου. ἴῃ {ὑπ 6 ῬΑΣδΔὉ]0 
οὗ (80 ῥτοάϊχαὶ (μπκὸ χνυὶ). Οαΐη νγδϑ (86 οἷον 
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Ὁτοίδον. ΤῊΪΒ ΔΡΡ Ϊ6 5. ΟΥΪΔΥῪ ἰο {86 βουυδηὶδ 
οὔ ἰβὸ Οδυγοὶ Ὀπὺὶ 1ΐ ΔΡΡΙ.ΐΪ65 δ'80 [0 Ἰϑδῃυ ΟἾΒΘΓΒ. 
σαὶ ἀϊὰ ποὶ μδίθ Αοὶ Ὀοοδυδο οὐἤἨ ἷβ Βογὰθ, 
ἴον 6 δὰ δἰ ἔδΐγ β8ο]45: Οὗ Ὀδϑοϑυδθ οὗ δἷβ 
Ῥάγοη 8 ἸΟΥΘ, ἴῸΓ ΒΘ ΔΒ 18 τδοι ΒΟΥ 8 Ὁνὶάο; ΟΣ 
Ὀ6ΟδΌ86 ΟΥ̓͂ ΡΟΥΒΟΠΑ], ὈΘΔΌΓΥ ΟΡ ΔΗΥ͂ Ουὐνγαγα, ὑθπν- 
ῬΟΓΔ] γχοοᾶ; Ὀυύ 880 δΒαιοὰ πἰπιὶ Ὀεδοδυδθ οὗἁ δΐδ 
Ῥίον, οι δοσουπὶ οὗἩ {89 νου Β6 Του πα ὈοΌν9 
6οὰᾶ.---Οοἷπ ΠΡ 8' 860 ἃ ΒΌΘΟΣ, ἃ ὙΘΔΡΟΏ.--- 

Μ.], οαἹοὰ Ὁγ Ετο ἴῃ ἔδιὶπῖθθ ΣΟΘΒΏΘΑΣ ΒΟΥ 
ὙΡΟΆΡΘΕ, δὰ 1π τδίθυ δὶ ὙΔΈΪΥ ἴδτουτοά δηὰ 
Βροΐοὰ ὉΥ ΒΟΥ, πιϑδὰθ δἰβ οδοξίηρ οὗ δηγίῃὶησ 9 
ἐουπαὰ τἰϊποῦν δὴν ῥα ϊουϊδν αἰβουϊ τα παίϊοι 88 
ἐο 19 ᾳαδιέέγ, τ]ὸ Αὔοὶ, ἀϊδτοζαγάθα δῃὰ πορ- 
Ἰοοίοϑά, σδτοίαγ βοϊοοὺθα ὑμθ Ὀδαί οὗ ἐδο θοϑὺ διὰ 
Ῥτοδοηϊοα ἐὲ 48 88 οἤοσίβᾳ ἰο ιὶδ αοα.--- Του ἀσὶ 
8819 ἰο ἐδ ὑδο 116 οὗἩἯἍΕῪ σοί ΒΟΥ Β ὈΟΑΥ Ἀυΐ ἴῃ 
ἀοϊπά 8ὸ ἰδοὺ 7ονίοϊιοϑι (μὰ νγ οὐ ἰδιτηοσίδὶ Ηἴὸ : 
ἰοὺ Ὀοσοχααδὲ ἃ Ἰ080.-Κ|}}600 'π τϑαροοὶ οὗ ἰδ 
νοΐ ν᾽ β Ῥοάγ, Ὀυὺ ἱῃ γοβροοὺ οὗ ἐμ γβο ΐ, ἃ βυϊοϊάο, 
ὀγθ ἃ βυϊοίάο οὗ ἰμγ 600}; ἀερείνίηρ ἰδ γ ὈΥΟΙΠΟΡ 
οὗ υἷ8 Ὀοαγ, φασίν 1ἴο, ἰοὺ ἀορτίνοοὶ ὑπ γβο 
οὗὨ ὑδγ βρὶγίέπα], δίθσβδὶ ᾿1ἴ6.----Τ Πγοο αἰ δῖος 
αποοίϊοπα: 1. Οδπδὺ ἐμοῦ δαί ἐΐθ8ὸ ποσὶ Θοὰ 
Ἰονοαῦ 2. θαγχοδὺ ἰδοὺ δβοῦίθβ ΟΥ Ὑϑϑίο {86 (6 γῈὰ 
οὗ στοῦ Ἡδῖο} Θοὰ δοοογάβῆ 8. ΤΠ ἐμοῦ οαϑὲ 
ἔγοια {866 ἐδ οαἰδ οὗἩἨ Θοάὰ ἰπ ἰμθο, οἰοσπ δὶ Ἰἰἴο ἴ--Ὁ 
ΤῊ γϑοίο] ἃ ὀχ ἰ δἰιΐοι οὗἨ ὈΡο ΟΣ} ]ονο: 1, Γδυϊηρ 
ἄονι οπ0᾽Β ᾿ἰθ ἴον ἐμ σοί ὮΤ ΘῈ αὖ ἀυἱγ᾽ 5 081}. 2, 
Οομσχηυπὶσαίξοη οὗ Ο0Π9᾽8 Ῥοϑεοββίοϑ (0 ἰὴ 6 ποοὰγ 
Βτοίδσοα. 8. ῬΥΐομαὶγ δηὰ βίποοξο υϑδαΐῃθ88 ἴὸ 
ΘὈϊρο διὰ δἱὰ {18 σοί σϑ.-- -ῊσοΘ ἐπίηρθ ὑπο 
βαδὺ ζὸθν ὑβὸ Ὀθβοδὲ οὗὁἨ οἰμόγϑ: Βοὰγ δὰ 1176, 
κοοάβ δῃὰ ῃυοροσίῃ, παπᾶ δηὰ ποασίὶ. 

ἘΡΙΒΤΊΙῈ τὸ Ὀιοανετυδ [68Ρ. Υ]}:----Αβ ἰμο δου} 
ἷβ ἱπ 86 Ὀοάγ, δο δῖὸ Ομ τι δίϊθηβ ἴπ {86 πουν]ὰ. 
ἘΠ6 801}} ἀτγ0}189 ἴῃ ὑπ9 Ὀοὰν Ἀυὲ ἰ5 ποὶ οὗ [ῃ9 
Ὠοάγ; 8ο ΟἸ ἰδ θη 6180 αὑγ6}} ἐπ (Π6 ποχ]ὰ, θυὶ 
810 ποὲ οὗ ἐπ που]ϊὰ. Το ἐν ϑὶ Ὁ]9 800] 15, 88 ἱΐ 
ὍΣΟ, Κορρίηρ κυδγὰ ἴῃ (89 Υἱβὶ Ὁ]Ϊ6 ὈΟΑΥ; {18 18 
189 τπδεὶς οὗ ΟὨ ἰδ 8.8 85 ΟΠ, 88 {800 χΣοπιδῖῃ ἴῃ 
(9 τοῦ] ὰ: ἐδοὶν Ῥἱοίγ. 18 ᾿ην]β᾽ Ὁ]Ϊ6, 10 08} 
Ἀδίθβ διὰ 878 δρδϑίηϑι {Π90 808], νοι (86 8ο0}}} 
ἷο, ἈΟΎΤΟΥΟΡ, ΟΥ̓ ΠΟ πιθ8ὴ8 ψγοηροὰ [ἀδικομ 
αὔεΤοία ἑπ)ωγία.----Μ.} ὉΥ ὁ Ὀοσαῦδβο 10 ((10 801) 
ἴον Ὁ] 45 {πὸ ἱπά]σοποθ οὗ {80 188 οὗ ἐδο 688}; 
80 ἐῆο τον] ὰ μαίϑβ ἐπ 6 ΟἸ νἸβίϊδηβ, ΔΙ που ρἢ (ΠΟΥ 
ΌΥ͂ ΠΟ 1688 ΤΟΙ ἰΐ Ὀὰὺ ΟὨ]ΥῪ Τοβὶϑί {116 Ἰαδἰ8 οὗ 
186 νουϊὰά. Τ|ὶθ βου]. Ἰονθβ ἰμ6 ἤδδῃ δὰ ἐδ 9 
ΤΩΘΙΏΌΟΥΒ ὙΒΙοἢ Ὠαΐο ἰΐ: 80 8180 Ο γι βίλδηβ 10 γ6 
ἐμοῦ ϑπθηΐθθ. [Οἵ Μαδί(μ. ν. 44.--- Μ.] 

ΒΑΒΙΓΙΌΒ :---Βοοδῦδ {Π6 ἀ6Υν1}8 αϊγοὰ οδηποί 
ΤοδῸὸ}} ἀαοα, ᾿ὰ 866 }8 (0 Βαγὶ δῃὰ ἀθβίσου ἴδῃ, 
{89 ἡτπδρο οὗ ἀοά. 
Αὐσυβδῆινε:---Τ ὸ Ο νι ϑιΐδα ᾿ἰνοβ, Ὀυΐ, 848 ἷἱ 

ἍΟΓΘ, ἰὴ ἩΪΠΙΟΡ ; (Π6 γχοοὺ 18 αἰῖτο πὲ ἐμ 6 ὈοΟυΠὮΒ 
Ἰοοῖς ἀτγ; ἰμο ᾿ἰνίηρ οἷν δα Τπϑυυονν 8 τυῖὶπ, 
διὰ τὶς ἀν ἰάθη ἴμ6 ἰθανοδ δηᾶ {μα ἔγαϊι 
--Ὀσὶ πὸ παὶῖΐ ΤῸΡ βΒΌΤΩΩΘΥ. 

ΑΜΒΆΈΟΘΕ :-οο ίεηιο αἰσαί ργοργίωπι, φμοα δοπι- 
πῆς ἐδί; ὀδωγιεπίϊωπι ραηὶδ ἐδί, φμθηι {4 αεἰΐπέδ; 
πιάοτιρη ἱπαμπιεηίμπι εἰ, φμοά {μ τεοϊια 4.᾽" 
ΠΌΤΗΕΒ:---Τ 6 ποιὰ 18. ἃ ἄσδη οὗ τυγάογοσβ, 

Β δ) 6οὐ ἰο {πὸ ἀν]. ου]ὰ τγὸ ᾿ἶνϑ οῃ ϑασίὶι τν9 
οὐχμῦ ἰο Ὀ0 βαιἰβοα τὶν Ὀοϊηρ σαοβίβ ἐμ ουθῃ 
δα Ρυϊίϊης ὉΡ δὲ δὰ ἴππ Π0Β6 Ὠοβὶ 15 ἃ Γοχυ 88 
μοβὲ, τ 086 μοι86 ὈΘΑΙΒ ἐδ βίρῃ δηὰ {{{186 ΟΥ̓ΘΥΡ 
86 ἀοοῦ: “Μμγάεν απὰ ἰϊ6." ον Ομ γίϑι Ηἰπιβοϊῦ 
ἀϊὰ αϑδὲχ βίοι ἃ βίψζῃῃ δπὰ εἐἰ1]6 ἰο 18 ουβθ σὶρ 
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οὐοῦ ἐμ ἀοον ὉῪ βαυἱηρ (πὶ Ηο ἴδ ἃ τυ γ ΘΓ. δπὰ 
8 ᾿ἶατ. Αυγάθσγορς ἰὸ ἀθβίσου ἰπ6 Ὀοὰγ; 8 118. 
ἰο βοάιιοο ὑπὸ δου]. 

ΒΤΑΒΚΕ:--Βοσδυδο Οοα ἰβ ον δηὰ Ἰουθδ {086 
Ψ0 ΔΓ ὈΟΤΏ οὗ Β΄ τ, ἐμ ογοΐογα Ἰουθ οὗ ὑπ 6 Ὀτοίἢ- 
Τοῖ ἰδ 8150 {Π0 τηϑτὶς οὗ ἐπ τοζοηογδίθ.---ασί πο 
ἰοτιριοαὰ πὶ ἰδ ἱπουσῶ δαὶ δου τί σψὶϊουΐ 
ἐπ κτδοο οὗ ἀοὰ, ψ που {μ6 δἀορίΐου, τὶς μου 58]- 
ναϊϊοη: 6 οὗ σοοα οοὐυγᾶρο! Ι[{{π0Ὁ ΤΟ Δ} δηᾷ 
ΒΑΓ ΙΥ Ἰογϑϑὶ (10 σοάγ, γθ8 οὐδ ἐΐὸ ψἱοκοὰ δῃὰ 
(Ὦγ ἴοοϑ, ἔοι τπαδγοϑὲ Ὀ6 αὐϊὲθ ΒΓ ἐμαὶ 8}} {1656 
ὈΪοβδῖ δ δροίῃγ ονῃ.-Ὑ οοὐ ΟΠ ἰδίΐδη,  ἈΘΉΘΥΟΣ 
που τοδά θὲ δηα Βοδγοβὶ βοῖηθ ρογίΐοι οὗ Ὀἱνὶπθ 
ἐγ, σοπδί ον τό} ὑμ6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ αοἀ ἰπ 8}- 
πουποῖπρ, 1ὑ δα δῆ ρο ἰΠγ οΘοῦγβο Δοσοτα ΡἾΥ.--- 
ΟΟΠΊΥΑΓΡΥ ἀἰβροβὲ ᾽ οηΒ 86 ποὺ ἩΠΟΟΙΏΤΠΟΏ ΒΙΏΟΙ 
δοίι] Ὀσγοίμογδ; [Π 9 ΟἿὯΘ ΙΩΔῪ Ὀ0 χοοά, ἐπα οἰ ΒΘ Σ 
θα, ἐπ6 ὁ) ΖΔῪ Ὀ6 βανϑά, ἐδ ΟΥ̓ ΒΟΥ ἀδιηηθα.--- 
ΤῈ6 Ῥόοτοσ οὗ ϑ'ιαίδῃ ΟΥ̓ΘΡ ἰποδο σμἰϊάσθ 18 80 
δτοαὶ ἱμπαὺ ἣθΘ σμϑηροΒ οὐ παίθγαὶ Ἰἰουθ ἰπίο 
διαϊγοα.---Μαὰ ἔδδίυγοβ οὗἁὨἩ {π0 υπηροῦϊγ! {πο ΎΥ 
οδπηοὶ ὈΘᾺΡ δαὶ (86 ΟΓΚΒ οὗ Οὐ Β6ΣΒ 8.0 χοοἀά--- 
ψὩγ} ἩΠδὶ ἴἰβ 1. ὑμαὺ ΘΆΥΥ Ὑ1}1 ποὶ ἀο ΤΒΟΥ 
850 ἀο ποὺ || 1ὲ Ὀφοδῦδθ 1ὁ ΡΒ ἔμότα ἰο Βῃδιαθ 
δηα βοιμϑίξτηθδ ὈΘΟΟΙΊ68 ἴ8 6 Τ68}8 οὗ ὑποὶγ Ῥυη- 
8 τ οπί.---᾿ΗἸΔΡΡΥ βίδίο οὗ θ᾽ ἴον σβ 88 δοῃίγδβίϑα 
Ὑὶὰ ἐπα οὗ ὑπ ρο)ίονοσβ! Τ]10 ΤΌΤΤΩΘΣ ὑΓΌΪΥ Ἰἷνα, 
πὸ Ἰδιύον ἄγ ἀοδὰ ὑπουρσὰ ἱμποὶς ὈΟΑῪ 18 αἰΐγνο. 
9 τοουχση [ῸΣ (1186 ἀ68ἀ--- ΠΟῪ τοῦθ τηοσο οὐσϑὶ 
Ὅλ [0 ΤΟΤΕ 70. ἐμ0 πη ροάϊγ, ΤΥ ΠΟΥ 8.6 δρὶγῖΐ- 
ὍΔΠῚγῪ ἀοδα, ὈοίοΓο {80} ἀϊο, δὰ ἰζ ἐμὸν ἀϊο, ὑΠ6Υ͂ 
741} ἱπίο οὐθγῇδὶ ἀθδίὶ.---αοα ἢ 85 ποὶ ΟὨ]Υ δοῦ- 
ποσίθα ἐἸι6 απ Ὀυΐ 6180 ὑπ τηουΐν δπὰ ἐμ6 ποδτὶ 
πὶ (89 ΕἸ σομτηδηαἀπιοιηί.---Ηδίγοα 5 ποΐ ἃ 
ἐν δῖηρ βἴη οὗἉ ᾿πΥΤΆΥ ΘΟταρϑί 19 τὶ ἃ Τηλ π᾿ 8 
σοηὐϊυΐπς ἴῃ ἃ βίδίθ ὃΥ ζυϑδοο, θαΐ 8ὸο στϑδὲ ἃ δίῃ 
88 ἰο Θῃ 81} {16 1088 οὗἉ οἰογηαὶ |ἰ79, τ ΒΙΘὮ 18 ἰγτθ- 
ΘΟΥΘΣΔΌΪ ]Ἰοδὲ τὰ α1]6 αίγοὰ 1αδί5, Ἠδ τὺ Παί68 
ἐθ ἃ ἀου 9 τηυγάοσον, 6 τδοῖβ ἐο δυγὶ οἰογβ 
δηὰ ἀορτγίνοθ ᾿ἰταβοὶῦ οὗ οἰθτῃα) }170.--Τὸ πδᾶνο 
δὰ 1116 ἀοθδ ποὺ ΣΟπάὰοῦ 8 ὈΪΘΒΒοα ; Ὀσὺ 6 18 
ὈΙοπδοὰ νὰ ποτὰ οἴ Γἢ8] 119 αδίαε4. ---ἴἰ 18. ΟὉ} 6 
ὑπδΐπς ἰο πᾶν ὑπ ον] 8 σοοὰβ δηᾶὰ δηοίδεσ ἰὸ 
σουοὺ ἐμοὶ: {μ6 ὁΠ60 8 {6 Ὀ]οπϑίηρ οὗ αΟοά, ἐπ9 
οἰ Ρ οοΥγδίοι θη 638.---ΟΥΘΓῚΥ ἰ8β π0 αἀἶδατγαοο: 8 
ΤΆΔ ἸΏΔΥ 6 ῬΟΟΥ δηάᾶ γοὶ 6 {6 ΟὨ1]ὰ οὗ αοἄ, ἐδ6 
Ὁτοῖδμοῦ οὗ ΟΠ τὶβὶ δπα οὗ σοοα ΟὨγ δι η5.---οίης 
οοὰ ἰο [δ ΡΟΟΥ ἰβ ποὶ ΟΥ̓ που θθπΐ ΠΡΟῚ {δ 6 
τὶσἢ, ροββοββοα οὗ στϑαὶ δϑυπάδῃσθ, θαΐ ἰο ΟΥΘΥῪ 
0Π6 ὙΠΟ 88 ὑπὶ8 σον] 8 γοοὰβ πὰ 18 8019 (0 
σοτρτηιηϊοαίθ; ΟΥ̓́Θ 88 ΘΟΥ̓ΘΤΥ͂ ΟὯ6 88 ἰ0 ὙΟΤΚ, 
8180 ἴῸΓ {1118 ῬΌΓΡΟΒΟ, ἐμαὶ ἢΘ ΠΙΔΥ͂ ἤᾶΥΘ ΒοΙη6- 
ἑπίηρ ἴο ρίγο ἰο ἐδ Ῥοοσ.---ἴονθ 18 ὉΠ πᾶ 'π τοὶ 
Βενίῃς γαβροοί ἰο {0 Ῥ6 ΒΟ οὗ [Π6 ΡΟΟΥΙ͂, τ ΒΘΙΠΟΡ 
0 Ὀ0 ΚΟΥ ΟΥ ὈΠΚΠΟΨΙ, ΒΓΔ 56 ΟΥἨ παΐϊγο; Ὀπὶ 
1ὺ 8 ποῦ ὈΠ πὰ ἰὰ ἰδἸκη σορπηίζαησο οὗ 6 πορὰ 
ἦν '8 ἴο τ 6] 1θ9Υ6.---ο ποὺ ΔἸ 5 τγαῖΐ ὉΣ ἃ ῬΟΟΡ 
Ὀγούμοτ᾽Β ΔΡΡΙΙοδίϊου, θασαίης, ΒῸΡΡ]Ἰοαίΐοι δπὰ 
ΔΡΡΘΑΙ ἰο (ΠΥ ἸΟΥ͂Θ ; ΙΙΔΗΥ͂ ΔΓΘ ΒΒΒΔΙηΘΩ ἰο ἀΐ801056 
ποὶν ποοὰ; Ὀυὺ ἱἶ ποὺ Κηογγοδβὺ {8 τοί τ᾽ Β 
6886, ΒΠΟΥ͂ ὈἾΓΥ ἀπδβιςοα δηα οΥΤΠ}Υ.---Ἰ πη 80]6 
ἰο ἀο δηγίίηρ 686, ἰἢοὰ οδηδὺ ἴον υἱ{} (86 
ἰοηφιθ ὈΥ͂ οσβ οὗ ξοοα σουηδβοὶ δηα σομΒοϊδίϊοι ; 
Ὀυΐ 806 ἐμαὶ {ΠΥ Βοαγί 6 τὶς (ΠΥ ἰοπρυθ.---Τ 0 
τιοϑαίμοϑβ οὗ ἃ Ὀοποίδοι οη ἀο68 ποὶ ἀοίοττηϊΐϊηθ 18 
νον Ὀοίοσο αοα, ΠΟΥ ἀ0688 18 8118}}} 688 6886} 
ἰῦ; ἃ χατοαὶ Ὀοποίδοιϊου ὙΠ Ποὰΐ βίποοσο ἰουθ 18 
ΒΙηΆ}1, ουὐϑὴ ποιμίης Ὀοίΐοτσο αἀοἀ; Ὀυΐ 8. 58π16]}} 
θοποίδοϊϊοη Ῥτοιηρίοα ὈΥ Βίποογο δῃὰ ΠΘασ γΥ ἸΟΥ͂Θ 
᾿ν τοδί ἰη αοα᾽ Β βία. 

ΝΕΑΝΡΚΕ: ΑΔ Οδἷη Βεαίοα δυὰ κὸν Αὐοὶ ἴῃ 
ΘΟΒΒΘΑΊΌΘΠΟΘ ΟΥ̓ ([Ὠ6 σοί γδϑβί Βοί θθ ἃ σοί ]γ δοὰ 
Δ ὉΠΡῸΟΪΥ ἀϊδροκί(ΐοη, 8ο 186 τγουν]ὰ Παῖθϑ δπὰ 
δίδυβ ἰδ οἱ] άγθη οὗἨ αοἂ π᾿ δοπβοαῦθηοο οὗ ἔδο 
Βδῖὴθ οσοηἰγασίοίγ οὐ ἀϊαροβιίϊοῃ. ἨἮἩδπηοο (δὸ 
ποΣ] ὰ πὰ {π6 οἰἰϊάγδη οὗἩ Θοὰ ΔΙ’Θ ΟΥΘΡ δἰ ΤΣ 
11 Ἰοῦϑ δηῆ 86 βῆμα. Ἠρησο Οἱ δι: 8} ποεὰ 
ποὺ ὈΘ ΒΌΣΡΙΙΒοα, 1 ἐπ πουϊὰ Ὠδίθβ βοῶ. Ταὶς 
8 ἴο ἐπϑῦ (86 βίδα οὗ ὑἐμ9 αἰνὶπο 1178, (116 μον- 
βθβϑίου οὐὗἁ ὙΔΙΟΉ σοπάθσ ἔδοπὶ 18 Τρροβίίε οἵ 
8ὸ ποσὰ. 

Ἠκυβνεα. Βοΐηρς υἱΐβουϊ στὸ τρδῖκοβ τρδα 
11κὸ Οδἷη, τόδ Κἱπα 18 ποί οχίϊηοὶ. Τμ6 τυϊπά 
οΥ̓͂ ὐδίῃ ἰδ ἰο ἀοδβίσγου (86 μαίϑὰ ομ ἄγῃ οἵ Θοὰ; 
ἸΡΟΥΔΥΥ͂ ΤΩ ΓΟΥ 8150 ὈΘΙοΏ ΡΒ ἰο {818 μοδὰ. Αϑβ ὶο 
ἰ:ϊ5 δοογοῖ, ἱπιυιοδὲ ὑθῃ ΠΟΥ͂, 8}1 μαϊγθὰ δἷτηβ δἱ 
τηυγάον.--Τὸ ἀυΡ] οἾγ οὗὨ τπιδηκὶπὰ τᾶ ῥτεῦς- 
τοά 10 (86 6880 οὗ Οδἷῃ δηὰ ΑὉο]; {818 ἀἱ ΘΒ οἴΟἸΩγ 
ῬΌΠ5 ἰΒχου ἢ (80 ἩΠΟ]6 ΒΙ01]6. Οδίῃ 15 {86 ῥγοίο- 
ἰγρ6 οὔ {89 οΥἱ] δπὰ υπ]ουϊηρ, ΑὉ6] {86 Ῥχοίοι γ}ο 
οὗ Ομ Υἶδί.--- ΟὨνἰδιΐδη Δ᾽ αὐπιγατί, ῬΒ. χχχνὶ, 
Ἡαιγοὰ δηὰ δητν 18 (μδὶ τ δῖοι ἀΐβατι οἰδ, σοχοδ, 
ὀχοίίθα δηὰ αἰβοοποοσίβ ὑμ6 πδίσταὶ πιδὴ πιοβί. 
Βυΐ ἐποὸ Ομ νἰδιΐδη ἰβ ἰάθη ποὺ ουθῃ ἰὸ ὃ6 50Γ- 
Ῥτίβδοὰ δὶ 11] Ἠθ Κπον (0 του], ἰβ ΑΨ 8Τ6 οἵ 
αὶ 86 δ88 ἰο οχροοὶ οὗὨ ἰΐ, Β6 ἰδ δὲ γεδοβ σὶϊὰ 
αοά, Ἰἶνγοξ ἃ 1176 οὗἨ ἐπίγου δῖοι, 15 80 γυ0]] τοοϊοὲ 
δηὰ σγουπάορα ἴῃ Οοά, 8ο δου ΔΗ {ΠΥ βδίβῆρά, 
πὶ 1.6 στδοθ οὗ αοάὐ, (δαὶ {πὸ νου 5 Βαιγοὰ 
ἄἀοοϑ8 ποὶ ἀἰδβίυχ ἷπι. αοἂ ἰβ Ηὶ8Β ΤΟΥίΓΟΒ: δαὶ 
89 τηῦκί ποὶ Ἰοᾶῦθ ἐμπδὶ ζοχίγ688.--- ΒΕΓΟ (89 
δΒεαίγοὰ οὗ ἐδ νου] 88 ποὶ γε Ζ.}]γΥ ἀογοϊορεῖ, 
{ογθ ἴβ πιοδὲ ΒΌΓΟΙΪΥ ἃ δὴ οὗὐὁἨ ἀροϊἀοά ΟἸτί8- 
(ἰδηΐϊγ.- Ἴρου αἴ 8Ρ14γ8 18 τοοϑὲ ρἱουϊουβ ὈδδυῪ 
υπάον ὑμ9 τοῦ 5 μΒαϊγοὰ. ΤῈθ ΟἸ τι βίΐδῃ Ἰονο 
ἩὮἾ]6 (6 που] 85 πὸ ἰάσδβ οὔ {μ6 οχἰβίδησο οἵ 
μἷβ 1ογ9.---- ΕΟΤΤΩΟΥΪΥ {818 τοσ] ἃ γ͵{ὁ8 οχίσβ- τ] 8- 
ἀΐδη, Ὀυΐ ποῦν ἰθογὸ ἰδ ἃ του] οἡ [ἢ 80]] οὗ 189 
ΟὨγἱδιΐδη Ομασοῦ. [8 1 οἴὔεηδβῖνο, μοβίΐ]θ, ὑγθ- 
δυϊιρίπουβ ἰο δρϑδκ οὗ (πὶ8 αἰ θγοηςο ὅ {8 6η ἰΐ 18 
(86 ἤαυ!! οὗ ὑλ6 ΒΙΌ]ο, οὗὨ ὅδ Οσὶβδὶ. 76 ουρδὶ 
ἴο ΒοΙΪά ὉΡ ἃ ΤΙΡΤῸΥ ἰο 8}1: γοι ΔΧ6 δἰ 0ν {815 ΟΓ 
μαι. Βυΐ ἱἰΐ πουἹὰ Ὀ6 ῥχοβυσιρίίοη ἰοὸ ΓΟΙῸ ἷπ- 
αἰνιἀυ8}5 ἰο {1186 οἶδΔ55 (0 τ Βίοις {Π6Ὺ ὈΘΙοΏρ, ΤΣ 
μῖ8 ἐ8 (ῃ9 φτογορδιίνο οὗ 60ἀ.--- Ζλεαΐὰ ἰδ ἐπ βίαίθ 
οὗ ᾿πβοηβὶ ὈΣγ δὰ ἱπιροίθποοθ τῦῖτ χεβροοὶ (ο 
ἩΒαίουοΡ 18 σοοὰ δηὰ χοάϊγ, ἐΐ6 σομβοΐθῃοθ ἰ8 
Ὀϊυαπίοὰ δηὰ πίϊπουΐ Τοσορι νυ γ, ἰδ 6 Βοδτὶ 18 
ἀοδὰ νι μουΐ ΘῺΥ οχροίϊοι, οΥ ἰπιογοδὶ ἴῃ σοὶ κίοπ, 
1 ἰβ δοιϊνιν, διαοιϊοη, ἃ ΒΘΏΒ86 ΓὉΣ, δὴ ἱπρυ δα 
ἰο 8πὰ 80} )ὺ ἔον {1|ὸ ΒΟΥ, ἃ υνοχὶς δύϊου {μὲ Ὑ}}} 
οὗἉ 6οά, ἃ βίδίο οὗ Βο]π 688, οὗ ἃ νραὶὶκ νυ ο]}- Ρ] σδϑίῃς 
ἰο αοά. Μτοίλεγῖν ἰουε ὶβ τυϑιιἱοποα 88 8 οὐ  (οσῖ οι, 
88 ἃ ἰοβί οὗ 11ἴ6.--- Τ᾿ εἰς οὗ παίχοα 88 [86 τοοὶ 
δὰ Ὀορσίπηΐηρ οὗ τυτάογυ. Οἴϊϑθῃη ἃ Ὀἱζον στι εἴ ἰ8 
ἰο ΟΥ̓ ΒΟΥ τοτο ἀοδαϊν δηὰ υἱῖδ!]ν ἰπ͵υγίουβ [8Δὴ 
8 ΖΥΟΒ8 ὈΟΠΠῪ ᾿Π]0Χγ.--- θ᾽ πύλη σα Ὀδίνγοοη ἰδδὲ 
ὙὉΘἢ Ῥ85868 ὙΠΠ τθ δὰ ἱμπαὶ τς Ρ83568 
αὶτὰ αοὐἀ.--- ΝΟΥΣ ΙΏΔ,Κ6 ΣΟΟπὶ ΤῸΣ Βαοοτγοὶ ΔΌΡΕΓ: 
οὐ 16, (π6 Ηοὶγ αδΒοδβὶ νν}}} ἀεραγὶ ἔσγοιι ιδεε.-- 
ΤῊΘ υπϊονίπρς ὑμίπκθ πποόσ Εἰ ΡΩΪΥ οἵ ᾿ 6 1688, 
τ οΥ ἢ]688 τηοίδὶ ἰμδη οὗἉ {} ᾿ἰνπα τηδὴ ογοαιοα ἕἰα 
(86 ἰππαχο οἵ 6οὰ.---ἍΠπδὲ σδῃ γοὺ Θοοοι ] 188 
αἰ (9 ταοίΔ]}ῖ Βοΐγοϑῃ {86 ὙΓΘΑΓΤΎ, οοιαίοζί 
ἐμοῖσ ποαγίβ δηὰ αυὐν ὑμὶν ἰθασβ! Το γοῦ 
ἰγαπβιαυΐο βίομϑβ ἰηΐο Ὀγοδά, δύ  Ὦ]Ὺ ἰγοαβΌγεθ 
ἰηΐο δανθη]γ.--- "6 σογὰ ἐβ ΟἿ]Υ (86 ΒΙΙΔΩῸΝ οἵ 
(80 ἀδοα δπὰ ὉΥ͂ ΠΟ Σῃ 688 80 δαυϊνδ]οηὶ οἵ ἰΟΥ̓Θ 
ΟΥ' φταϊἰυἀ0. (ΤΘπιϊ δἰ 5). 
ΒΈΒΒΕΕ:--οτο δαϊγοά ἰδ, ἰλοσθ ἰ8 ἀδδίι: 
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ἩΟΣΘ ἸΟΥῸ 18, {6 γὸ 18 1176; γε, ἴονο (5617 18 (89 
11ἴ8.--Ἃ 8 ΠυϊΒοΣ βονοα ἐμαὶ ἢθ γα8 ν}]]}πρ ἰο 
ΔῪ ἀοτγῃ ΠΪ8 1170 Χ0Υ ὑμ6 Ὀγδίῃγοη θη 1π 86 
γοδσ 1627 ἢ βίαγοϑα δαἱ Ἡ ̓ ὐλθηθοσς νι ἰο86 80 
ὝΘΧΟ β συ ῖοκοὴ Ὑἰ 0 ράσο. 80 ἐδ δῃοίθηῦ 
ἰϑίοτδη ΕΒΘΌΪ.Β Ππαγγϑίθθ ΠΟῪ 8 Ῥϑδίϊ!θηο6 δὲ 
Αἰοχδπάγία Ὀσουρδὲ οὐοἱ 89 αἰ όχοηοο οί 6} 
{6 ΟἸινἰβι8η8 δὰ ἐπ Ῥδᾷδῆηβϑ. ὅ0 77απὲ ἔσεασε 
Ἰαϊὰ ἀοτνγα ᾿18Β 10 τλθη ἴον (86 Β8Κ0 οὗ 9 ῬΟΟΥ 
Οτγοθιϊδῆάο.8 λ6 σοδηροα 8 οοτηογίδ Ὁ} 6 ΡΩ ΣΙΒᾺ 
ἴον ὨυηζΟΥ δπὰ οο]ὰ, [ὉΓ ἘΠΒΡΘΘ Κα ἰοἱ] δηὰ 
ϑ. ον ρ8; δηα {(Π0 οοδδὶ οὗ Αὐγῖοδ, αἶβο, ᾿ἱπϑοὰ τυ 0} 
ταυθ- ἢ1}15 τ (ἢ [.λ6 8606 οὗ ἐπ 6 ποστΟΘΒ ῬΓ ΘΟ] δὶ πι8 
186 Ἰοῦθ Ὑμῖοι 18 βίσου κοῦ ὑμδὴ ἀθαί!. Ὑουϊά 
ἐμδὺ 10 ταῖσι Ὀθ Βαϊ 4 οὗὨ 6 ΟἸ γἰϑυ 8 8 οὗ ΟἿΣ ἰἶσηθ 
πϑαὶ Τδοϊί8 βαϊ ἃ οὔ ἐπ Ο τ βίλδῃδ, υἱΖ.: (μα. ὑΠ 6 ῪΥ 
ΓΘ 88 ἰπΠβοχὶ Ὁ]0 ΘΟποοτἷπρ ὑμοὶσ δι τἢ, 88 ὑπ Ὺ 
ΔΓΘ ΤΟΘΟΥῪ 1ἴη ἰ86 ΘΧΒΙΙ(οα οὗ ἸΔΟΥΟΥ.---ΗΟῪ οδὴ 

. .ὸ ᾿ἶν ου οὐ Β οΘοπῃρβδβϑί οηδίϊης ἴουθ 'ἱπ ὙΠ Όσα ὯῸ 
" δΟΙΙΡΑΒΒΙ ΔΙ ης ̓ ἰοΥὸ 4068 ]ΐγο ὃ 

θη ἰδε Ερίεἴζ6 707 ἰλε δεοοπα ϑυπάαν αὐἴεν Τιίπιίν, 
1 “πο. εἰ..16δ--18. : 

ΗΕΟΒΧΝΕΒ, ἀυσίπρ ἰδ βἷορα οὗἨ Ἡ 1 ΘΩΌοΓα, ἴα 
1818, ρῥγεδομβοά οὐ ἐμ μαϊγοὰ οὗ ὑμ9 που ἰὸ 
Ἡ1Οἢ ΟἾΡἾΒὲ 188 8.6 Οχροβϑά, δπὰ βαϊά, ποῦν! .- 
βιδπάϊηρσ ὑπ ρῬγόβθῃοο οὗ ἰδ9 ΕὙΘΏΘΣ βΔΣΤίϑοη, 
ὙΠΘὴ ἢ6 σΔ 16 0 ΒρΡΟΔΙΚ οὗ ἀοβοσυοὰ μλαίτοα ἢ (86 
βειγοὰ 8 ἀοβογυϑα, υδῖσἢ Υἱδ᾽ 8 [86 ἰγχϑδηὺ ψλ0 
βου 698 ἱπουιδαπάβ δηὰ ἐδθ το ἴσο οὗ ἐμπου βασι 8 
ἰο ἷ8 Ἰαδὲ οὗ τυ]θ. 

Τὰε Ολτιδέϊαπ ὑπάεν ἰλὲ δαίγεα Ὁ (λὲ τοογϊά. 
1, ον αἱχοηϊβοά 18 ἷ8 ἀοτηθδηουν ἴῃ Ὀθδιίης 

ἱξ ἃ. τῖϊ σδὶπιηθ88β, ΘΟ ΡΟΒΌΣΟ δηὰ μῥδίϊΐθηϑθο 
18); Ὁ. τ ἢ [ἢ6 ΘΟ ΒΟΙΟΌΒΙ 688 οὗὨ πἷβ ΠΟΘ ΘΏΟΘ, 

Ϊ8 ἰονθ, 88 ποόοῃ ἰοὸ αοὰ τ 14); ο. ψ τ (δ 0 
Βορθ οὗ Ὀοΐπᾳ ὁπ6 ἀδγ υδιποὰ (γ. 2); 2. ΒΟΥ 
ΠΟΙ π6 1.868 ἐδ: 8. 88 ἃ ὙΔΓΠΪΏκ 85 81η8ῖ 8}} (ἢ 9 
τοι 05 οὗ Βαἰγοὰ (ν. 16); Ὁ. 88 ἃ οἰ δ᾽ ]θηρθ ἰο 
ὈΘΟΟΠΘ ΟΡ ᾿ἶκὸ ΟἸγβέ ἰῃ Ἰονὸ (τ 16); ο. ἃ8 Δ 
Ἰηβισιιπηθηῦ ἰ0 ΣΘΟΟΠΟΙΪΘ ὑπ του] ἰο ϊπι8617 ὉΥ 
ἴον (τυ. 17, 18). 

Μοίϊΐσεε ὁ δοπείοτί 70γ᾽ Ολτγιδίίαπδ ἐπ᾽ ἰλε τοογία ὁ 
λαϊτεά. 1, (γν. 18). ΤΉΘΥ ΔΓΘ ὑπ Κη  δπα ταΐδ- 
Ὀπαοτγβίοοα; 2, ᾿ς, 14); {800 ὈδοοπμΘ Θομβοΐουβ οὗ 
ἐμοῖς 116; 8. ᾿ν 1δὲ (ΠΟΥ ἃῦθ δῃοουγαροῆ ἰο 
δρῃὺ αχαϊπιϑέ 81} υπ]ουΐϊπρηθββ; 4. (Υ. 16); [ΠΥ 
ΤΟΒΘΙ.]6 ΟἾγχὶδβί; ὅ, (τ. 17); ὈΘΟΟΙΘ 0 γ6 δηὰ 
ἸΔΟΓῸ δϑϑαγοα οὗἉ {μ0 ἰονϑ οὗ ἀοἂ; 6. (ν. 18); {Π607 
᾿ΟΡῸ ἰο γζαΐῃ {δ οἷν ΘῃΏΘΙἾ68 ΟΥ̓́ΘΥ. 

Τὴε πιϊπά ὁ7) (λε Ολτίδίίϊαπ απάὰ 9. ἰλ6 τογϊὰ ο»- 
Ῥοεοα ἰο εαοὖ, οἰδλέν ἐπ ἰους απὰ λαϊίγεαά. 1. Τὸ αῖθ 
ἴδ δία δὶ ἐο {π6 πο ]ὰ, ἰο Ιου ἰο {86 ΟὨ τ βίδα (γν. 
18, 14); 2. Ἠδιγοὰ ἀδβίσουβ, ἰόυθ βΒδου ῆοο08 (890 
178ὲ (νυν. 1δ, 16); 8. Τὸ νου] β)λαῖβ ἀρ, ὑπ 
Ομ υϊθιΐδη ορθηβ ἴ86 μετ (τ. 18). 

Ἡγλμὴσν ἀο τὲ οοπις {Γ ἰλ6 φρίτιἐ 97 ἴουα ἰδαυεδ τι 2 
1, ΑΠΘΘΣ : ἯΠΟ ΘΟΙ6 ἔσγοπι ὑμ6 [6] οσβΐρ οὗἩ {ῃ9 
Βδ πίβ ἰο ἐμ {6]]ο υβΐρ οὗ (μ6 πγου]ὰ (ν. 18), ἔγοτωη 
ἰδο 1139 οὗ αοἀ ἰο Βρίχἰλααὶ ἀοϑίδ (γ. 14), ἰο τῖσϑ 
δηἀ βΒδιηο (Υ. 16), ἰο ζογίοἰ ἰπρ ΟἿΣ βαϊγδίϊοη δηά 
1δο ἔγυϊιβ οὗ (λ6 ἀοδὶ οὗ Ομ γίβὲ (ν. 16).---2. Αρ- 
ΡΙἰοαιΐοη : Ἰοϑᾶγη [86 ποτὶ οὗἩ ἔγυθ Ἰούο (Υ. 16), 
ἄρ αραϊηβὲ ΘΥΘΟΥΥ τηοίΐοη οὗὨἩ υπ]ουϊηρηθ88 (Υ. 
17), Ῥσδοιΐβε Ἰουθ 'π ἀθϑὰ βδῃὰ ἴῃ ἰγαΐ (Υ. 18). 

ΤΑε δἰγοὴρ ιυατπῖπσε σίσεη ἰο Οὐτίδίίαπδ αφαϊΐηδί 
απ μηϊουΐπς πιϊηά.---- ουδ ἀρρέατ πιοδί δεαιιμ ὠπᾶεγ 
ἐλε τοοτί Δ᾽ λαίτεά.---ἤουε, α εἴσῃ Ὁ ἰ{{.---- 1. ἰδ οπῖν 
ὃν ἴουε ἰλαὲ α Ολτιεἰίαπ φαπ ἔποῖν τολείδεν ἦε ἐς α 
εὐ 9. αοἄ ον τεφεπεγαίε. 1. Τὴ6 σα. 2. ΤῊΘ 
ἰδγίῃς ἰο μοδσί Ὀϑίηρς σοιιϊη θα οὗ ἐμ18 ἐσαι. 
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ΕΑ. Ων :---Τὴες 4 »οδίοϊοα τοϊμίαίίοπ ο ἐδ 
»τγὶποῖραϊ ογτοτδ »γευαϊϊϊἤἶησ οα (ἦε δμδ7γεοί οΓ ΟΥγίϑ- 
ἐαπ ἰουε: 1. Τη9 “αί6 οὗ Ἰονο, 2. Το γεῖσπ οὗ ΙοΤο, 
8. Το ναΐμε οἵ ἸΙονο, 4. ΤῈ ογισίη οὗ Ἰονϑ. 

ΟΑΒΡΑΚΙ :;---ΟΥ̓́ Δὲ παίιγε 07 ἰγμδ ἰουε: 1. Τὶ 
ΟΠ ΒοΟΪ οι, 2. 118 ΡΟΜΘΥΒ, 8. [{8 ραν γ. 

ΚΑΡΣΕῈ:---οιο πξοόδδατῳ ἐγ ὁγοίλῤλεγίὶψ ἰου 5, 1. 
Δ. ἃ ἰθδβί οὗ οὖν βρὶγἰϊαδὶ 6; 2. 4.8 ἃ οοπάϊί οι 
(3) οὗὨ οἴθγῃδὶ 11ἴ8.---Τὰς Καῖ απ ἰλὰ Τοοίέπιοπν : 
Οὗ Βτυοιλεγίν ἱουε. 1. Μοιϊγνοβ. 1. 70 οοπίγνδϑδὲ 
οὗ Οαἷῃ ; 2. Μαγκδ οὗ ἀἱβοὶ ρ᾽οδμὶρ δηὰ γοροπθγα- 
ἰἴου ; 8, Τὴὸ ραββίῃρ ΔΥ͂ΔΥ δηὰ ρογαϊτοη οὗὨ (89 
δίοσ. 11. Μαῦῖβ. 1. [αγίηρ ἀν ὁΠ9᾽ Β ̓ἰἴδ; 
2. Οομα σα 0. οὗ Οηθ᾽8 ζοοά8) 8. [,ονο ἰπ ἀθοὰ. 

Τὴδε ἐγὼς ἰΐ ἴῃ ἰουε απᾶ οογίαϊη, ἀεαίὰ ἐπ λαίϊγεά : 
1, Τὴο στουπά, ἔγαϊ! ἀπὰ παδίιγο οὗ (λλὸ ἰσιιο 118; 
2. Οογίαϊη ἀοδί ἴῃ μαϊγοα οὗὨ ἐλ ὈγΘΙ ΓΘ, 88 ἰ0 
ἕτουπᾶ 8πα παδίυχο. 

. Βτγοίλεγῖίψ ἴουε. 1. Ο 8.9 οὔἷν Ὀγοίμσθ 2. 
Ηον ἀο ψγὸ ἸοΥθ ὑπὸ Ὀγοί χη ἢ 8. καὶ τ οΥ 68 08 
ἴο ϑ00 Ιἰογ63 : 
οιν οροταζίυε ἐδ ἐλ6 ἴουε ωὐλιοῖλ ἤοιοα ἤγοπι ἐλά 

ζυσισ ἐποιοίεαφα οΥ ἐδε δαογίβοῖησ ἰουε οΥΓ Ολτίδι ! 
1. 1 ἐδῖκοϑ 'ὰΒ ἔγσοιλ ἀσδί τὸ 116; Ὀοϊογοα οὗ αοἀ 
ἐπ Ομ τὶβί, γγὸ ἰουσο. 2. 1 δίοῃιϑ 18 δϊ]Ϊ6 ἰο ὈθαΣ 
80 Βαϊγοὰ οὗἩ ἐμ που]ὰ σις πουν οϑαβίηρς ἰο ἸοΥΘ 
(Μίδαν. ν. 89-42). 8, [ὁ ἰ8. ποὺ ΟὨΥ ἴονθ ἱπ 
ἐϑϑλ τῳ δηὰ νι ἐπ ἰοηρσυθ, Ὀυὺ ἰὰ ἀοοὰ δπὰ πὰ 
ἴχυΐῃ. 

ἩΨε ἄποιῖο ἰλαΐ τοό ατὰ δογὴ ὁ αοάὐ, ἴον, 1. ΤῈο 
ΜΟΥ Παίθβ 5; 2. ο ἰογο ἐΐιὸ ὈΓοίμσοη ; 8. Ἦο 
μδὲο ἢαίσοα, Ὀὰΐ ποὺ ὑπὸ βαίοσ ; 4. 9 ἴδὰῪ ἀότῃ 
ΟΡ 119 [ὉΓ ἐμ Ὀγοίῃγθη. 
Α λεατί-ἰεεὶ 9. τλαΐ δρίχίἐ τοἋ ατὸ (Ἰλικθ ἰχ. δ, 

δθ; ΦΔΦον. γἱ]}}. 6). 1. ΕῸΣ (δ δβαιϊϑίμοίζοι οὗὁἨ ὑδθ 
τὶ σὐθουβ γγ80 ἰῃ ὑπ οἷν ον 9 χΥ ον 9 ΟΥΘΥ ἴ:0 Ὑ07] Δ᾽ 5 
μαϊγοα ; 2. ΕῸΣ ἐδο ἰοχτοὸν οὗ ἰῃ6 υπροῦϊνγ 80 
μαίο ἱμοὶν ποῖρῃθουνΣ πιϊουΐ ἴοδν οὐ δυχίοίυ; 
8. ἴον {80 δι'ϑναϊκοηΐηρ οὗ ἐμ6 ὨΥροον 68 ΠΟ ΙΟΥΘ 
ἐμοῖσ ΒΟ ΒΌΟΟΥ ΟἿΪΥ ἴῃ ΔΡΡΘΑΓΔΏΟΘ.--- Ομοϑέξοπδ 
977 Οὐπἤεεεϊοη. 

[[ονάτιῦ8:---(αα ϑπιγτηι, θ6.}: ““ΟὔΌΒοσνΘ 8080 
ὙὯῸ ἃγὸ Ὠοίογοάοχ τὶν τορχαρὰ ἰο (6 χτδοθ οὗἉ 
ΟὨσχὶβί, ἤοτν ΟΠ ΓΆΡ (ΒΟΥ͂ ἃγὸ ἰ0 (μθ τηἰϊπὰ οἴ 
αοὰ. ἼΒΟΥ αν Πο σοζαζὰ ἴοσ Ἰονθ,--- περὶ ἀγά- 
πῆς οὗ μέλει αὑτοὶς----ἰλο  ἀό ποὶ ὁᾶγ0 [Ὁ (9 
ὙΠΔΟΥ, ΟΥ ὑμ9 ΟΥ̓ΡΏΒΩ, ΟΥ {6 ΠΌΠΡΤΥΥ ΟΥ ἰδ0 
ιλιτϑίγ."--Μ.]1. 
[ΟΒΡΌΒΎΟΕΤΗ : (οὁη γ. 16).--Απα τοε ουσλί ἰο 

αν ἀοιρη οὐγ ἰἔυε8 707 ἐλ ὀτείλγεη ;᾽ ἃ. ΥΘΙΔΔΓ ΚΔ Ὁ]6 
ΒΑ οὐ ἰδθ αἀυἱγ οὗ ΟἈ τ βεδη ππανίγγάοῃ, [ἱ 
88 ῬΓΟΌΔΟΌΪ βυρροδίοα ὉΥ ἰδ βοἀποίλγο ἰθηοὶθ 
οὗ (9 ἴδ᾽56 ὑθϑοῦθσβ (οἱ πλανῶντες ταρῃἰϊοποὰ 1 
ὅπο. 1. 26; 111. 7), γᾶο οουχίοα ῬΟΡΟΪΑΥΙΥ͂ ἢ 
{ἶἰπλθϑ οὗἨ ρῬοσβοουϊζου ; ὉΥ δϊοσίης ἐμαὺ Ῥγουϊἀϑὰ 
8. ἸΏ8Δ δοα ἀποιοίδασα οὗ (πὸ ἀοοίγϊπ68 οὗὁἨ ΟὨ γΥ᾽8- 
ΟἸΔΕΣΟΥ 858 ἀθ! νογοὰ ὈΥ ἴθι, δηὰ δἀορίοα ἱὑποὶγν 
ὑβθουθ85, ἰὑ Μ͵δὸ8 ποῦ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ΤῸ ἶπιὶ (0 ὄχροδϑα 
ἈἰΣΩΒ6} ἰ0 ΔΥ ἀαησον ἴῃ ἐμ6 τηδἰίθηδῃοθ οὗ (δ6 
ζαῖϊ. ἢ, τασο 1685 ἰο ἐπάμγε πιαγίνταοηπι ἀπά ἰο ἰαν 
ἄοιρη λὰ {ὖϊε 7ὸγ δὲ δτείδτεπ.: Ὀαπὶ ἴμδὺ ἢ6 ταϊρῃὶ 
ἔγϑοὶϊὶᾳ δϑβοοίϊαίθ τὶ ἐλα λοαίδεη ἐπὶ ἰλεῖγ τρογολίρ, 
δηα οδἱ πη ρβ οὔεγεά (ο ἰάοἶδ. Τιν8 νγα8 ρατίου- 
ἸΑΥΪΥῪ ἰμθ ἀοοίγίῃθ οὗ ἰμθ διπιοπίαηβ (Οτῖ θη ὁ. 
Οεἰ4. ΥΊ. ν. 282: Ἐϊιδοῦ. ΠΠ. 18), ἀπὰ οὗ (δ6 δ) - 
οοἰαΐίαπα (Βον. 1ϊ. 16. ΤΙνοπθυβ 1. 28) δπὰ οὗἉ (9 
Οεγίλίαπ (ῬἘΣ]δδίσ. ἀθγ ὁ. 86). ---Τ οὐ] δὴ 
Ὑχγοῖο ἷ8 ὈοΟΪΚ ο4]10ἃ ϑοογρίαοσδ ἃχαϊπϑί ἴ[Π680 Πο0- 
(10η8 δῃηὰ ἢθ Σοῦουβ ἰο {1118 Ῥϑββᾶρο ἴῃ Ῥγοοῦ οὗ ἐμ 
ἀμί 97) πιατίψγάοπι, ο. 12.---Μ.]. 
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[ΜΑσΚΝΊΟΗΥ: (νν. 14. 16) :---ΑσσοΣϊηρ ἰο δ 6 
ἈΡοϑέ]θ πη {18 ρἴδοθ, 8 βυτοϑί τααυῖ, ὈῪ ΜΠ] Θἢ 6 
ὁδὴ Κῆον ΟΡ δοίι 8] δίαϊθ, ἰβ ἰο σοι ον ὙΒοίΒΟΥ 
6 ῬΟΒ8688 ὑπδῦ σμαγδοίουϊβίϊο ἀ 18 ροβι τἰοη ἑονγασ 8 
ουὖὖῦ Ὀτοί θη, τ ΒΒ ἢ (π6 ΟΒ τ ̓ δι ἴδῃ το] χίοα Θη)οἾ 8. 
Τ6 πἰσἢ ΘΠ ΟΙΪ.Π|8, ρΔ5βοα πῃ (8 δὰ (86 ζ0]- 
Ἰονῖης Υο γ86 οὔ ἸοΥθ ἰ0 πιδηϊκὶ πὰ, τὸ οὐ ἴο ΌὈΘ 80 
Ὁπάογδίοοα, 88 1 ἢο Υἱγίαθ Ὀυὺ ὈΘΠΟΥΟ]Θη66 6.6 
ΠΘΟΘΒΒΔΡΥ͂ ἰ0 ΘΟΙΡΪοὶθ ἰη6 ΟΠ σ  βίϊδη σδαγδοίου. 
ΤΠ γίσιίι 68 ΠΔΥΘ 8]1} 506}} ἃ οΘοῃηποοίΐοῃ τῖί ΘΔ Ο ἢ 
οἴδαν, ἐπδὺ (Π6  ὁδηποῦ δι δδί βοραγαίοϊυ, Απὰ 
{πογοογο, 17 ΟὯ9 ΓΘΔΙΪΥ Ἰογο δ ἷα Ὀγοίτοι, ἢ Ὑ]]}]} 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 σὨΔΥΪΔΌ]6 ἰο ὑπ ΡΟΟΥ, Ὀὰὺ Β6 ψ 1] Ὀδ 
08. ἴῃ δἰ5 ἀ6 811 68, ἔγιὰθ ἰο 15 Ῥγοταΐβεβ, ζδἐμ α] 
ἴῃ Δ11 {6 ἰσαϑίβ σοτητηϊ οα ὑπο πἷπι. ἴῃ βδογί, 
ἢ6 ὙΠ1 ΘΔΡΟΙΌΪΥ δοβίδϊπθ ἤγοτῃ ἰηὐατίης 18 
ποὶρῃ θΟΌΡ ἴῃ ΔΩΥ τοδροοῖ, δα π|ι}} ΡΟΣ ΟΥΤὰ ΟΥ̓ΘΥῪ 
ἀυΐϊν δ οὔγοβ ἰο Ηἷπι, ἔΓΟΙΙ 8 βἰσοσΘ Ὀυϊ οἷ ]6 οὗ 
Ῥίδθιγ ἐοτνασὰβ αοα, ὙΒΟΓΘΌΥ Ϊ8. τμ0 16 οοηαυοὶ 
ψ1}} Ὀ6 γοηάἀογοα ὉΠΙΪΟΥΤΑΙΥ υἱσίπουβ.---Μ, 1. 

[3Κ0ΚΕΕ:--ἸΓ τὸ ἀο. 8. ῬΟΓΒΟῚ πὸ Βϑυτ, γοί ἱἰ 
νὙὸ τοδὰ Ηἶτη πάσηι, κι. Φολ η ἢ85 Πογο ἀοίογιιί θα 
1:6 6886, ““ ἩΒΟΒΟΘΥΘΣ δαίοί πὶβ ὈΓΟΙΠΟΡ 18 ἃ 
ταυτάοτον,᾽" Εοῦν ἱπάοοά, Βαίγοά ποὺ ΟὨ]Υ 16.885 ἴο 
ΤΑΌΤΑΕΥ, δπὰ ἴο0 οἵΐοη, πῆ δ ἱπάυϊροα, Ῥγοάμοαβ 
ἐλ υποσροοίοαϊν ; υΐ ἰΐ 18 δἰ νγαυβ, ἰοῦ ΡῈΣ- 
ΒῺΡ5 ΤΌΣ {Π0 πιο μαζί ἷἱῃ ἃ Ἰονοῦ ἀδρτοο, (89 
ΥΟΓῪ δρ  γὶΐ οὐὁ ταυγὰον ἐπ (86 Ποαγῦ; δηὰ ἱ ἷἱβ ὉῪ 
οὔγρ οασγίβ ἰδὲ αοἀ ν}}} Ἰυάζχο τ.8.---Μ.]. 

[Ὁμάβκε: (οὩΥ. 16).-- Τα ἰοχύ 858 Ὁ66} αποἰοα 
ἰο ῬΓΟΥΘ, ἰδδὺ "0 πιωγεγῈ σα δὲ δαυεά. ΤὨϊ8 15 
ποῦ βαϊα ἐπ ἰμο ἰοχὺ ; δηὰ ἰπθγθ δύο Ὀ66ἢ ΤΙΔΩΥ͂ 
Οὐηβίδη 08 ΟΥἮὨ ῬΟΥΒΟῚΒ Ὑ00 ΒΑΥΘ ὈΘΟη ΚΠ οὗἁ 
ΤΌΤ ΟΥ, Πανΐϊηρ πδὰ ἀἄδθορ δηὰ ροπυΐπθ ΤΟΡΘΏ- 
ἴδπσο; δηὰ ψὃ8ο, ἀοιυ θὲ} 55, ἔου βα ἸΏΘΓΟΥ ἤγοτῃ Ηΐβ 
πα β νΟ Ῥσαγοὰ ἴος Ηΐβ πρσάσσοτθ, “ αίλεν, 
ἤοτσίυδ ἰλεηι, 70. ἰλεν κποῖο ποί ῳλαί ἰλεν ἀο." Τὶ 
ἐδ, ΠΟΥΓΟΥ͂ΘΓΥ, 8π δια! ἰοχὺ [ῸΓΥ (86 οοηπίἀογδίϊοη 
οὗ (Βοβθ 80 8804 Βυπιδη Ὀ]οοά οἡ ἔγίγοϊοιβ ὑσ- 
ἰθῃσθ8; ΟΣ ἴῃ {086 τοαγδ γι οἢ Ὠδνθ ἐμοὶ οτἱ ζίῃ 
πῃ ὑπ6 Ψψογϑί Ῥϑββ: 005 οὗἩ {89 αηδη μοαγί. 

(θα ν. 17).---Ηδτο 18 8 ἐεδέ οἵὗἁἨ {18 ἰογθ: 17 τὸ 
ἀο ποί αἰνίάφ ον ὅτεαα “ἰΑᾺ 1Π6 ΒΌΠΩΤΥ, ὁ 66 Γ- 
ἰδίῃ ψουἹὰ ποὺ ἰανψ ἀοισ ΟἿ {8 ἴὺ0Ὶ Ὠΐτη, 
ὙΠ δίουον ἸΟΥ̓Θ 6 ΤΊΔΥῪ ρῬγοϊθηᾶ ἰο τηδη κί πὰ, 1 τὸ 
δΙ.Ὸ ποὺ σΕδΡΙ Δ Ὁ]6 ἀπὰ Ὀδπονοϊοηΐ, τῦὸ αἶτνο (89 
119 ἰο ΟΌΥ ρῥγοΐεββίοῃ 1 πἪῊ ἢδγτα ῃοὶ Ὀον 618 οὗ 
ΘΟΙΏ ΡΑΒΒΊ, ὁ ἤαΥα ποὺ ἰδ ἸΙογὰ οὗ ἀοἀ ἰὴ 8: 
ἢ νγὸ δλμέ τ ΟὟΤΡ ὈΟΤΤΟΙΒ δραϊηδὲὶ ἴῃ ῬΟΟΡ, ν6 
βυί Ομ γὶϑὲ οὐϊ οὗ ΟΟΓΡ ποδσὶβ δῃἃὰ ΟΌΣΒΟΙΥΟΘΒ. οὐἱ 
οὗ Ὠθαύθῃ. 

(θη νυ. 18). ὙΠ ΟΤΟ 8 ἃ ροοά βαγίηρ ἴῃ Ταϊομ 
Κιιδεηὶ, Ῥ». 145, ἱν. οα {818 ροϊηϊ: “17 }λονὸ σοῃϑιβίοα 
πη τοογαὰ οπἶψ, [ἢ 6 ἸΟΥ͂Θ Θοαβοί ἢ 88 ΒΟΟῚ ἃ5 ἰπ6 Ἰνοσὰ 
18 ῬΤοπουπσοα, ὅὅυοἢ νὰβ {π6 ἴονο δίνη 16] ας 
δ Βαΐδατα. Βαί, 1 Ἰογθ δοῃϑίβίβ ποὺ ἰἱπ τοογὰ, 
1 σδῃηοί Ὀ6 Π8δοἱυο; Βα σ ἢ ψ5 (6 ἴ'ογαὰ οὗ ΑὈγα- 
δηι, ἴβαδο, ΖΦ οοῦ, δηά {π6 γσοϑὶ οὔ ἐμ6 ρδίσἱαυ ἢ 8 
ὙΒΊΟΝ 6 Γ ὈΘίογο {Π6π}.᾽"---Μ.]. 
. [ἸΒΟΤΕΚ: (ὁπ ν. 17).--ἰ δὶ ἃ ῥἱοίυτο 8 ΒΘΥΘ 
ὉὈτουχσιῦ Ὀοίοτο τι5, οὗ α ΟΠ γἸβίϊαπ ροββοββοά οἵ 
1186 γον] 8 χοοᾶ, δηὰ Ββοοΐηρ δὶβ Ὀσοίμον Βδῦθ 
Ὠθθ0α; γα ἰυγηὶηρ; ΔΥΥΔΥ͂ Ὦ18 ΟγΥ68, διὰ Βαγἀοπΐη 

ΤῊΝ ΕΙΚΒΤ ἘΡΙΒΈΎΓΕ ΘΟΕΝΕΚΑΙ, ΟΕ 90ΗΝ. 

818 μϑαγὺ δραΐηβὺ ἐδ οἷαί πιβ οὐὗὁἁ σΒασΙΥ, δ αἰ εἴης 
ὋΡ δΪ8Β Ὀονγ 618 οὗὨ σοπιραϑββίοῃ ἔγοπι ἰτ; Ηοπ 
}}1ὸ Ηΐτ 80, ἐδβουρὰ Ηθ τ)1ὰ8 τί οὮ, γοὶ [ῸΓ ΟἿ 
88 ,κ0 ὈΘοΔΙΩΘ ΡΟΟΣ, ἐμαί τὸ ἑβτουρη ΗΪ8 ῬΟΥΕΡΙΥ 
τηῖὶσαὺ Ὅθ τοῦ, Μαγν γΘθϑ ᾿ΘΑΥΤ ΤΟΥ δπὰ ΠΊΟΤῸ 
(μαὺ πϑδίονοῦ ΒΏΔΤΟ το ΘΏΪΟΥ Οὗ ““ἐ818 ποῦ] 
ξοοά;,᾽ ἴα ἱπίγυδίοα ἰο υϑ 845 δίθ τ 8 ἴος Θοὰ; 
δηὰ (δαὐ 411 ργοίθῃσο οὗ ροββϑϑβϑίῃρ ΟΕ αἰ 18} ἴοτὸ 
18. ΥΒ1}, ὉΠ|688 7 ΤῊ ΠἾΒίο ΥΓΘΟΙΥ ἰο {86 ποορβδὶ- 
(ἰο5 οὗ οὐτ Ὀγοί σοη δὲ γ͵ὸ ἢΔΥΘ δ0 ΤΡΘΟΙΥ Το- 
οοἰγοά. ἩΟΓΘΌΥ 8]0η9 οδὴ τὸ ΚαοΥν ἐμὲ ἯΡ 86 
οὗ (9 ἐσυςπ, απ οδπ ΔΑΒ Οὐσ Ὠδασίδ Ὀοίογθ 
Ηϊπι.""--Μ.1. 
ἘΉΚΕΉΓΕΕ :---Ἴ 9 σοοὰ τό, σου ἀο, Ὀύπὶ οεῃ- 

ποί, 8}41}} Ὀ6 τοχασζγάθα; δῃὰ ὑπὸ ουὐἱὶ, τ Β1οΘἢ ΜΘ 
δΔ1Ὸ αἰδβροβοὰ ἰο ἀο, ἱμβουσῇὴ ποῖ δοίπ δ! ἄἀοηο, 
888}} Ὀ0 ρυπίδηοᾶ, Ἠδποο, 17 ἃ τὰδὴ ΚΘΟΡ ΠλΔ]16ς, 
[Βουσὰ Ὀυὲ ἰπ 18 μοατγί, ἱΥ μ6 τὸ 188} ΟΥ̓ Τα) οἷος δὲ 
{πὸ ΠΑΪΒΟΡῪ ΟΥ̓́ΒΔΣτ οὗἨ Βἷ5 ὈΤΟΙΒΘΥ, {818 Τὴδῃ ἴδ, 
ἴῃ {86 6γο οὗ αοἀ, δηὰ οὗ ὑπὸ ἀοβροὶ αἰ πρθηβδίῖοι, 
8 ΤΠ ὉΤΘΓΘΓ.---Ἰ δοιηθ βυδάθη ομδηρο δ674}15 ὨΥ 
ὩοΙσΒΌουΓ᾽ Βοχίαδοδ, (Π6 ἀἰταϊπυϊοη, ΟΥ̓ Ὀ Β ΒΟΒΟῸΡ 
ΟΥ ϑϑβίαίο, (0 Ὀ]ΟΙ δίς ἰδ ογϑάϊὶ δπὰ σορυΐδ- 
(οη, δπὰ 1 ζδοὶ ἃ βασσοῦ Ὁ] σΌ ΡΟ ἐπ ΒΌΘὮ 68] Δ1}- 
ι165, σδη 1 Ὅ6 ΘἸΔΡΙ( ἐμαὶ (165 ὋΡ ΤΟΥ ἰοηρῃθ 
ἔγοιη Ὀἐζίου 655 ΟΥ ΑΙ ΟΣ, ΟΥ ΤΩ Βδ8πᾶβ ἴσοι 
᾿ηγδδίοι δηὰ ογυοϊὶγῦ Νο, οΟΥ ΔΙ ]Υ.---Ηο [δέ 
ΟΥἸΌΡῺΒ ἴῃ τα βο ιίοῦ δᾶ ἀοί τοὶ βοὶ ἴ( Ὁ ἰπιρ6}; 
δ ἐπεί ἰδ Τοπὰ οὗ δηὰ ομοσβμοῖδ ἃ βοδπάαδὶ, δυΐ 
ΤΟΥΌΘΑΓΙΒ ἰο Ταῖθθ ΟΥ Βρτσοδᾷ ἴὑ; 1ΐ 18 ποί ταὶ χίοη, 
δυΐ βοῖὴθ ΟΥδῚ δοπαϊἀογαίίου, Ὁ τ ΕΪΟΝ ουθὰ (ἢ 19 
Ἰδῇ ἰ8 τοπίσαϊποα. Βιυὶ 6188: ΠΟΥ͂ Υνγ ἃ. [86Γ6, 
ἴῃ δοιηρδυΐβοη, ὙὙ80 ἐπὶπκ (ΒοτΒοῖν θα Ὀουπὰ ἰῸ 
βίον βοσὶ Ἧον Τθ ἡ ὙΠΟ, Ἡ 116 ΠΟΥ ΠΟ] (μαῖν 
απ 5 ἔτοπι δοίΐοῃ, ἸΏ ΚΘ Ὧ0 ΒΟΥΌΡΪΘ ἰο σῖτο {86 
ἰοῃριι68 8 ᾿ἸοΟΥίγ οὗ βρϑδκίτρ “8}} νοσὰϑ (Π8ἱ ΠΙΔΥ 
ἀο Βυγί,᾽" δηὰ 80 οοῃίγίυϊο ἰο {86 ἀΐβρτδοο βυὰ 
ατὶοῦ οὗὨ ἐποῖν ἱπ᾽υγοα δηὰ δ οιθὰ Ὀσοίμον' δὰ 
1 (Π6γ, Ὑἱὰ ἰπ686 ΒΏΔΥΡ ΤΆΖΟΥΒ, πουπὰ δηά 
ΤΏΔΏΡ]6 ἃ Ὀ]οοάϊηρς γορυϊαϊΐοη, τουἹὰ ποί ἐδὸ 
ΒΒΙΩΘ Τ18]}66 ὩΠΒΠΘΑίΝ ὑμοῖν διυοσζὰ δηὰ (Βγηδὶ “ὲ 
ἴπίο μὶβ Ὀονγοὶβ, 7 ὑπ ον ΟὟ Βαζοί, ἱδ6 ὕδδν οἵ 
Ὠυχηδη δ ννΒ, ΟΥ δοῖηθ οὐ ρσυάθη δὲ ΘΟὨΒΙ ἀ6ΓΆ- 
ἰΐοῃ, ἀἰὰ ποὺ Ὀϊπὰ ἱποῖν Βαπάβ, τ ἸΘἢ ᾿οδυοϑ ἐμ ῖν 
ἰοῆσυοθ δᾶ ἰμουχίβ δἱ Ἰἰροσίγ ΒΟΥ, το Γ0 
Χο σίομ, τ γο ἐπ ἤθαν δἀπὰ Ἰουὸ οὗ αοά, (δεὶγ 
σμθοῖ,, ἐμ Ὺ πουἹὰ ρῬγουθηὺ (ῃ 0 ὙΘΣΥ͂ ὈΘρΊΠηἰἢ68 
οὗ πια]ῖοθ. ΤῊ 8 (6118 τ8 ἰμ8ὺὺ γχὸ τηυϑὶ 6 ο0πι- 
Ῥαββίοπαίο διὰ Κκἰπα; ἐμαί ψγὸ τῦυϑὲ ἀ0 ἴο ΘΥ̓ΟΤΥ͂ 
ΙΔ ἩΒδίβουοσ τὸ πουϊὰ ἐμαὶ 6 Βιου]ὰ ἀο ὑπί0 
πδ: ὑμαῦ θὰϊ ἰο τηράϊίαϊθ ΟΥ ἀοἸ πὶ ἰπ 61] 188 
βίη, απ ἐπδὺ πὸ ἱπβίδηοο οὗ ροοάποβθ βου] Ὁθ 
τυδηϊης τ] ΟὮ ἐπ οἰ Γουχηβίϑ 668 ΟΥ̓ ΔῺΥ ὈΓΟΙΝΕΓ 
ΤΟΠΟΘΣ ΒΟΘΒΟΠΔΌΪΟ ΤῸΣ δὶπι ἰο γτοοοῖγο, δηὰ ΟὐΤθ 
μδνα Ραὶ ἱπ ΟἿΣ ῬΟΎΘΥ ἰοὸ σῖγα; ἐμαὶ ἃ ἀοδίρῃ οἵ 
τ ὶπρ ἶπὴ ὩΏΘΑΒΥ 8 ποῖ Οὁη6 ὙΔἰΐ 1685 τη Γ 6 Γ- 
οὔ ἃπὰ ρυ γ, θοοαυβα ποὺ Ῥσοβοουίοα ἴῃ ἐοπάοῦ- 
Ὠ688 ἰ0 0Π6᾽8 Β60}, δηὰ ποὲ ἴο Ὀ6 οἴΓοίδά πὶ ἷπι- 
Ῥυπὶίγ. ΤδιΒβ αοά ᾿πίογρσοίβ 1ΐ, ἀπὰ ὉΥ {815 τα]ϑ 
Η ν}}}] ργοσεθᾷ τῖϊ 8; [ῸΡ Ηθ ἀδοΐδγεβ ΗΪπι- 
Β017 ἃ ὑσίὶοσ οὔ {πὸ μοαγὶ, δὰ ἰμπδὺ ἴῃ οὐγ 1δδί στοῦ 
ΤΘΟΚΟΠ ἢ, “ ΘΥΘΙῪ δοογοὶ ὑμῖηρ 888}} θ6 Ὀτουξὰΐ 
ἰπίο ἡπασαιοηί.᾽"---Μ.]. 
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ὃ. 76 σίοτίοιδ οοπϑοφμέποοα 9 οἷ᾽ αὐἀορίϊοπ ὃν Οοά. 

ΟΒΑΡΤΕΚ 1Π|. 19--24, 

1. Αμπά' ΠΟΙΘΌΥ τὸ Καονἦ ὑμαὺ γγχ6 ᾶγὰ οὗ ἐπ ὑγα δ, Δα 58}18}} δβϑατοῦ ον μδαγίβ θθῦυτο 
20 ἷπιη. Βοτδ οὐν Βοατὺ οοηάθιηη 85, ἀοαἷ 15 ρστοαίου ὑμδη οὰγ Πμοατῦ, ἀπά Καοποίὶι 
21 8}} ὑπίηρβ. Βοϊονβθα, 1 ΟΡ Ποαγῦ δομάθπιπ ὰΒ ποίδ, ἐθεπ Βαγοῦ τὸ οοπβδῆοα τοπατγὰ 
22 ἀοἀ. Απα ἩΠδΐβοουου 18 851}9, γὸ γϑοϑῖγε οὔ" Ὠϊη, Ῥθοδαβθ τὸ ΚΘΘρ'Σ μ]8 δοταιηδηα- 
2 τηθῃΐβ, ἀηὰ ἀο {μοβοὶδ ὑμ]ηοΒ ὑμαῦ ἃτὸ μ]θαβίηρ ἴπ Ηἷ5 βίριί. ΛΔπαὰ 618 185. ἰδ δοι- 

χαδηΔπηοηΐ, Ταῦ τητὸ Βιου]α}6 ᾿ὅθο]6γα ἴῃ [86 ἤδιλο οὗ 1}18. βου “6808 Ο γἰδβέ, ἀμ Ἰονὸ 
24. ὁὴ6 ϑῃΟΪΠΟΙ, ἃ8 Πὸ βᾳγθ 18 σοιμππδπατηθπηῦ. Απᾶ μ6 ἐμαῦ Κϑϑροίῖ Πἰβ Θοπηδηά- 

τηθηΐβ ἀν} ] 16 Ἰὴ Πΐη), ἀπά Ὠ6 ἴῃ Βΐπ. Απᾶ ΒΟΙΘΡΥ πὸ ΚΌΟΝ ὑπαῦ μ6 δυϊάθῦ ἴῃ 
5, ὈΥΠ ὑπ Ερίτῖῦ τ ΒΙ ἢ 6 δύ ρίνθη 8. 

ὕόοτγεο 10. 1 Καὶ, [που ταπιίης ἐπ Α. Β., ἰθ ΙἸουσῃὰ [ἢ Ο. α΄. Κα. δύέριω, ἸΏΘΠΥ ΟΌΓαΙν 98 Δ γὙΟΓΗΪΟΏΔ. 
3 γνωσόμεθα νῖϊ Α. Β. ὦν Εἰ; γιγνώσκομεν ἃ. Κι; δδοιίμοῦ τοδαίηνς ἰδ γεινώσκομεθα, οὐσηποξοδο 

8. [ἀὀγδη: 6 5}}4}} Κπονν,---.] 
ἀεγδῃ: “ Οὐ Οὐ ΤΠ τα. --Μ.} 

4 (δγπιαῃ: “Απά β}}8}} ρεγεμαίδ ΟἿΥ Ἰιθατίβ Βοΐογο ΗΠ .᾽"--Μ.] ᾿ 
Ὕοτβο 20. ὅ ὅτι, ἰὸ νὑγι ἴθ ὈῪ Το πιδηῃ ὅ Το, ΟὨΪΥ αἴτον Α, τ λΐς ἢ τοιάϑ ὅτε ἂν. [(οτγηπῃ: “ Βοσαι89.-- ΔΜ. 

ὁ καταγινώσκῃ ἰδ ἴπο γρλάϊν οὗ π6 βοσὲ Οράώ. α͵830 οὗ Αὐπαίζ; οἰβοσοτο καταγινώσκει. 
Ἴ ὅτι ὈοίοτΘ μείζων, Β. Ὁ. 6. 

" Βεσβυβο Οὐὰ 18 ατοαίοτν οἱς.᾽"--Δ.} 
ογεθ 21]. 

. 8[π. 5. Ψ61}} δυςμοηι σοῖο [αηᾶ διἰορίοα ἰὼ ἴθ ἀδγηιδῃ τυ μίο τοδάδ: 

δκαταγινώσκῃ, οἰδουμεῖθ καταγινώσκει, ϑίη;--κω, ἰδ αἴ 411 ονθπμῖβ δὰ οττὸσ οὔ {Π|0 βοὴ 1 
ἔἕκπροσθεν γ.19, ἔσσφαξὲν ν. 12 --Βοθ! 165. Α. οἵ 8. ἔι6 ἢτεῖ, πὰ Β. Ὁ. 19 ϑδοσομὰ ἡμῶν, μὰξ 
Ὀοῖὰ ὁσσαν ἰ α. Καὶ. Βιπ; δηα Β.. Ο. ἔστιν ἴον πὸ ὕοττμοσ, Α. ἴγ {μὸ θθοσμά. 

9 
[19 
Π ἀπ᾿ αὐτοῦ Α..6. (δὰ 

ομεν ΜΕ δυρροτ θα ἰηπίοδα οὗἩἨ ἔ 
απο 22. 

4“«.Β, ἔχωμεν, 
ΘΓΙΏΔῊ : Απα ΠΝ ίβοονοῦ ψ9 ΙΔΔῪ αϑὲς.᾽"--.} 

δέ») ;-ππαρ' αὐτοῦ α.Ε. 

Μικ. 

3 τηρῶμεν Α. Κα. βίη. 16 ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἃ 8}1}0 οὗ 1116 ὕϑῃ ὋΣ τηροῦμεν. 
[15 καὶ τὰ ἀρεστὰ κιτιλι “Απὰ ὅ0 ἔδια ἐλέησε, οἴο. :᾽) το, ἀοπιοπδίγαε[γ9 Ῥγοηοπῃ ἰδ ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΓΥ δὰ ἰ5 

- ποῖ υδϑὰ ἰὼ τηρεῖ οὗ 1110 νγϑίοβ, {86 οστλῃ γοηογ “πὰ (0 186 νἀ] ]-Ρ] αν ς οΐυγο Ηΐπι."--λὶ.] 
Ὕογδο 295, ἢ πιστεύσωμεν Β. 6. Ε-.---Α. ( σοι. Βπ. πιστεύωμεν. 

δ ἡμῖν αἴὸν ἐντολὴν ἱἰπ (σά. 5᾽π. Ὀογο οὐ δ ὅδωκαεν ἰη πο ὕδεϊι αὐἱ ποπεϊο Οὐαά. 
λγ 71 21. ἔ ἀἰϑγυδη ; “ ΔΌΙΪά Θ᾽ ἴο ὈῸ τοίαἰ πο ἴ0 ρτόβογνθ [πὸ τπιηὲ γι 7.--Μ.] 

1 ἀκ τοῦ πνεύματοτ: οὔ βρίτίς; βο (οττηβ.--1.] 

ἘΧΈΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Τταποίίϊίοπ απὰ ἢγδὲ σοηδεφιίοποο: ἰἢ 6 ὨΒΒΌΣΆΠΟΘ 
οἵὗἩ Ὀοΐτρς οὗ ἐμ6 ἐγαΐ}. 

Υεε. 19α.---Αἠἡ ἃ ΒΘΙΘΌΥ τῦὸ 588}} Ἰσῆουν 
ἔδπαῖ νγχϑ δῖ οὗ 189 τχατ .---Τ}6 σοπποοίίοι ἰβ 
Ὁγ ἐμ6 σορυ]8 καὶ; {πὸ Βαίΐατο γνωσόμεϑα ἰβ οοσα- 
ΒΙοηΘαἃ ὈΥ ἐμὸ ποτγίδίουυ ἔογτῃ οὗ νυ. 18: μὴ ἀγα- 
πῶμεν, ἰ:  Β6η56 Ὀοΐηρ : “ἸΓ 6 Ἰονο ἐν ἔργῳ καὶ 
ἀληϑείᾳ, ντθ 5841} Κπον {μου ΌΥ (μ8ὲ οἷο." (Ηυ- 
ἐμοῦ); ἐπ οδ]θοὶ οὗ ουσ Κποινίηρ, ὅτε ἐκ τῆς ἀλη- 
ϑείας ἐσμέν, ἰΒ ἀοβηθά ὉΥ τ μδὶ 18 βαϊά ἰπ υ. 18. 
ΤΠῸΒ. ο]086. ἰβ ἐμ6. οοπηροίϊοη οὐ ὑμ6 ΑΡοϑί!θ᾽Β 
ἈΓρυτηθηΐ τὶ (ἢ (6 Ῥτοσδάϊηρ Βοοίίοη ἴῃ τ αἰοἢ ἢ6 
ἰγοδιθα οὐὁἁ οὐδάϊθμποθ ἰο {8:6 δοτητηδηιηοπὶβ οὗἁ 
Οοἀ βηὰ τῆοτο ραγεϊουϊαυῖν οὗ ὈσΟΙΒΘΥΙΥ ἴονα (νυ. 
10-ν. 18). Ἔν τούτῳ τοῖθυβ ἰο τϑαὺ Ῥυθοθά68, 
ΒΒ 1 ΟἈ, 1]. δΌ., δῃηὰ ποί ἰο νιαὺ [0] ον 8 85 ἰὴ 
6.. 11, 8..---Ἶ, 19 15. ῥ] αἰ ΠΥ σοπηοοίοα ψ Ὲ ν. 18, 
ποὺ ψ 1 ν. 10 (ἈἸΟΚΊΙ, ἀο Ῥ οι16), οΥ ν. 14 (μα κα). 
ΤῊο Ἑαΐϊυτο μ48 ΠΘΡΘ ὑμ6 Β8176 Β6Ώ86 88 ἴῃ ὅ10. 
Ὑ|}. 17; γἱϊϊ. 81, 82; χὶ!, 856, ἀοποείης ἐμ6 ροβϑὶ- 
ὉΠΠῚγ οὗ ἃ 6486 ὙΠΟ ΙΔῪ 5. }γ Ὀ6 οχροσίοα ἰο 
ἈΓΙΒ6, ἩΠΟΡ, Ογαπιπιατ, Ὁ. 293, βη.--- Ἐκ ἀλη- 
ϑείας εἶναι τοχαΐτ 68 ἰο Ὀθ ἱπιόγργείθα 11Κ6 ἐκ ϑεοῦ 
εἶναι, τέκνον ϑεοῦ εἶναι θοϊΆ ὁπ ἀδοοππὶ οὗἉ ἐδ ἤοτοθ 
οὗ [86 ῥχοροβί(ΐοῃ ἐκ στ μῖοι δἰ σαὶ ῆοβ φγίποίρίμπι 
θεὶ οτίωπη, πιὰ οὗ 86 Ῥτοβηδηΐ Βθη86 νβὶο ἢ ζΖοδα 
δἰίδο!ο5. ἰο μη6 ποτὰ ἀληθείας. ΤῈ 18 [86 ἰγϊῃ 
δίδγῃ), οὐἱ σ πδίϊπρ ἰπ ἀπὰ βρτίπρὶηρς ὕγοτι αοα 
Το Υϑα]οὰ ἴῃ ΟἸ τὶϑέ, ἰοσ θα τὸ ὉΥ ἴΠ6 ΗοΪγ 5ρ τὶν 
88 (8 βρί τὶν οὗ ἐγσυαΐῃ, [η6 Σ68] βυθδβίβποθ οὐ ἰδ 6 
Θοβρεῖ, διὰ ἀβϑϊρποὰ ἰο Ὀ6 Ἔἀχργεββϑὰ ἴῃ (86 118 
οὗ ΘΙ θνογθ; 1 σοιμθ8 πθᾶγοδί ἴο ἰδ ἰάθϑ οΥ̓ φῶς, 

δὰ ψὸ οὐρδὲ ἐμουοίοσο ἰ0 ΘΟΙΏΡΘΥΘ (86 ἰογπὶ: 
υἱοὶ φωτός (πο. χὶϊ. 86), ΟἿ 210. χν]ὰ. 87.---ἰἶ 
ἷβ ποὺ οογογοὰ ὈγΥ ἐκ ϑεοῦ εἶναι, Ὀπΐ Β]ιου}] ἃ Ὁ 
σοπιδὶποα τ 1} ᾿ι. Τ86 ὑσαΐ (ουἐ) οὗ ἀοα 18 ἐμ 
παίυγο οὗ (056 ὙΠ8ο ἴογθ (ἢ ὈΣΘΙ ΓΘ δηἃ ἃ 176]} 
οὗ 11 'π (ἢ 61|.--- ΠΟ 66 τὸ τηυδί ποῦ ΘΧ] δῖ 1 
Βεοάο: ““ἐζ υογίίαία φυιδδ 72διι8 δι" (80 6180 (δ]νίη, 
ΒΙΟΚῚΪ ἀηαὰ ΟἰΒΟΓΒ), ΟΥ̓ τ ΟΔ]οΥ: “62 ὑεγδο 
υεγαἰϊδ᾽" (Βο 8180 ϑροῃθσ, Βθῃροὶ, [ὕοϊτο, ἀθ 
γγεοϊί6), δῃἃ 8.11} 1688 υπάογβίαμπα τυ 980}- 
ΤΏΔΏῺ “ἐλό ἐγε γε σίοη,᾽" οὐ νὶτ ἢ Νῦϑθ6}0 : “( Ὧο6- 
ἰχίπα αἰυΐπα,᾽" ΟΥ τὶς βου] οῦ; “ ,εγίδοι ον υἱία."" 
ΤΏ 650 ἀοδηϊ(οη8 ἀο ποὺ οχρ δίῃ {86 1Ἰάρθα ἀληθεία. 
ΝΟΣ τουβί γῦὰε ΘΔ ΚΘὴ {ἢ ἔΌγ6ο οὗ (ἢ 6 ῥτοροϑὶιϊοη 
ἐκ δπὰ οχρὶδῖη τὶΐ ἢ ΟΟστ πιο: “ ἀληθεύειν,᾽ 
ΟΥ ὙΠΕῈ ἃ δρίἀθ: ““ υδγασόηϊ 6886, Ὀϑγασία᾽ ἀπιδι- 
ἰαγε,᾽) οΥ ΠΕ Βοσὶ 8: ““υεγέ ἰαΐοπι 6886, τ συὶδ 
86 6886 86 »γοϊίοίων,." οὐ τσὶ! ατοῦαβ: “ὁ ΠΟΠΟΤΏΘΓΕ 
ευαησεῖῖο. 

ϑδοοπα σοηδεγμόποοΣ ΑἹ δϑδυγοὰ ποτὶ ὈΘΙΌΣΘ 
αοά, γν. 196. 20. 
κε. 1906. Διηᾶ τὸ 6881} ροσβδθ οἷν 

οαχὶβ Ὀϑέοσθ ἘΠ τη.--- Πείθειν οἰλ μον ἰο σΘοηνΐπο99 
ΟΓ ἴὸ Ῥογϑυδάο; 80 οὈ͵εσί καρδίας ἡμῶν Ῥοϊπίδ ἰο 
8 ΟΣ ΌΓΘΩΟΘ πϊιΒΐ {ἢ} ῬΘΥΒΟΒΑΙΥ, αυδιδϑαὰ ὮΥ 
καταγινώσκῃ πὰ ΠΘΏ66 ῬΘΤΟΘΡΕΪΌΪθ. [1 18 δὴ οἱδιὶ- 
σο-Τοϊ κίοιθ ἀἰδογθησθο: (ἢ 9 ϑοσαδβδίϊοη μὰ ὁ08- 
ἀδπιπδίΐοη οὗ οὔὖῦ θαγὺ δζδίηϑι ΟἿΥ οὐ ῬΟΓΒΟΏ. 
ΤῊο ΑΡροβιῖο ἀϑϑβί χπδίοθβ ὈΥ͂ καρδία ἴι0 ἰῃταοϑί δοδί 
οὗ πὸ ὁπιοίξουβ (7:0. χὶν. 1, 27; χυὶ. 6, 22), 18 
ΒΟΌΤΟΘ ΟΥὗἨ ΟἿἿ δοίΐοηβ (οἷν. χὶ!. 2), δπὰ ἤθΥΘ 8150 
{89 υάρο τἱτΐη ; συνείδησις ἴπ 10 Δ π, ΟΟσΌ ΓΒ ΟὨΪΥ 
ἴῃ 1λ0 βρυγίουβ ρϑββαρθ οἷ. Ὑἱϊ. 9, θαὺ 16 ἔγος- 
αυσοηιγ υϑοὰ ὈΥ Ῥδι] (Βοπι. ἰϊ. 15; ἰχσ. 1; χίῃ. 
δ; 1 Οον. γυἱϊὶ. ἡ; 2. Ὅοσ. νυ. 11; ἀοὶβ σχχὶν. 10) 
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δηὰ 4180 δἱ 1 Ῥοί. 111. 16, 21; Ηοῦ. χὶϊ!. 18. Οτὶ- 
ἔϑῃ οἱΐεϑ ν᾿ 21, Ὀ] ΔΙ Υ οἰ πον 85: “ ἐὰν μὴ ἡ συνεί- 
ὄησις καταγινώσκῃ ἡμῶν,᾽᾽ ΟΥ 88 “ἐὰν ὁ συνείδησις 
ἡμῶν μὴ καταγινώσκῃ. ΤὍπ0 ΟΥ̓οοκ8. Δ κα καρόία 
ΒΙΤΩΡΙΥ [ῸΣ συνείδησις. ΑἸΙΒουρἢ καρδία 18 τὰογο 
ΘΟΙΡΓΘθηβῖτο ἴμδη συνείδησις, γαῖ (6 Ἰαίίον 18 
σοπίαϊποα ἴῃ ἴῃ ἔΌΣΠΙΟΣ, Υἱ2., σοπβοίθησα 5 ἴῃ [86 
᾿ιρατγί, τυ ἢ γ͵1ὸ τηυϑί οΘοποοῖγο ἴο 06 ἀἰδαυϊοίοα 
δηὰ ὀχοϊίοὰ ὮΥ δηὰ ἩΠῈῺ (0 οοηβοίθησθ. ΤῈ 
οοηπθοίΐοη ΓΘαΌΪΓΟΒ "8 (0 σοηῃδίσγυο πείθειν αἰπιϑὰ 
αὐ π6 Ροϊηΐ “ἐμ ἀεφίρίαπί οοπάειηπατε᾽" (ΒΘΏΓ6]), 
88 αἱ Μαϑίιἢ. χχυϊ δ. 14: πείσομεν αὑτὸν, ἐ. 6., [Ὰ 9 
ἡγεμόνα διὰ ἀμορίγνους ποιήσομεν (Ἀ6 80] ἴδ Γγ8 οἢ 
ξυνὰ ψ|οὸ Ρ865 ἢεά ὁπ {86 ᾿ηογηΐης οὗ [86 ΓΟΒΌΓ- 
χοοϊΐοη. Ασροτάιϊπς ἰο 156 οοπίοχί δηα σο. ΟΓΙΙδ- 
ὉΠ το υβαρα πειδειν ἀδηοίο8 ἃ μδοϊγίηρ ΡῬΟσβυδ- 
δίοῃη. Τὺς μη μ6 85 νυ. 2]: ἐὰν μὴ καταγινώσκῃ 
-- παῤῥησίαν ἔχομεν ᾿ἰἸκον 80 8 68 ἐὰν καταγινώσκῃ 
- πείσομεν ἀδποίς ἰο ῥδοϊζν,, ἰο αυϊοὺ 88 (86 οἴἶεοοί 
ΟΥ̓ ρΡογϑυδβϑίοη. ἤδρησοθ ΕὙΪ ΒΟ ΘΒ ΟΧΡΙΔπδίϊ 0: 
".Πεείεηια ἀπίπιοϑ---αα ἀπιογέπι οδίεπαεπάμηι,᾽" ἰδ 
ἔα͵86 δῃὰ ΒΟ] τορυχηδηὶ ἰο (μΠ9 δοπίοχί. ΤῈ6 
ΤΟΙΌΓΘΠΟΘ ΠΟΝΘΥΟΥ ἰβ ποῖ (0 {Π6 ᾿δβὺ Ἰυδρτηοπὶ 
ὙΠ 65 [6 88] ἀθοϊβίου δη δοραγδίϊζοῃ Ὑ}}} (δ Κθ 
Ρίαςο, Ὀὺὶ γαίμοσ ἴἰο (6 ἱηνδγα ἰγϑηβλοί 008, 
ψ 16} (που ρ ΡΓΟΡΙοΙΐοΔ)] οὐ [89 1δδί Ἰυάρηηοηί, 
Ῥτοοοάθ (}0ὸ βαπὸ ἀυγίης (18 ΟἿΣ ΘΑσὨ}Ὺ 1178. 
Δοσοταϊ ΡΥ, ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἰϑ οὶ εογαπὶ ἐἰο ἴῃ 
186 Ἰαϑὶ Ἰυἀ χταοηΐ δηὰ πείσομεν το]αθ8 ποί ἰο οἰδὉ- 
Εἷϊγ (88 δοοίπυβ, ᾿ὕςκο, ἀθ εί(6 σοπβίσγαθ), Ὀαΐ 
ΩΪΥ οογάπι {ἐΐΐο, ἴῃ Ηΐβ Ῥγεβοῆσο, ἰῃ Ηἰΐδ ᾿ἰρμί. 
ἀβ ἰ δοσυβίηφ Βοδτί οἡ ἰῃ6 ρτουπά οὗἁ [80 Ὠϊ- 
Υἱὴθ νογὰ, διὰ 1π νἱσίαθ οὗἁ [89 ἱπρι186 οὗὨ δηὰ 
8.6 Γ6]ο 81 τ ῖ ἰη6 Ηοὶγ βρ τὶν ἰ8 ἀϊθαυϊλοίοα, 
δηά (Πο γοΐδο οὗ αοἂ ᾿ἰδ6 μοασὰ ἰὴ 168 δοῃβοΐθῃοθο, 
80 ἰδ0 μοατί τοτὲ Ὀ6 αὐυἱοιαὰ Ὀφίοτο Θαοα, ὁπ ἐδ6 
Ετουπὰ «ἀπά ἴῃ Υἱγίυ οὗἨ Ηἰ8 νογτὰ δηὰ ῥτγοιηΐβο 
δηὰ ἰῃ {μ6 [6] ον ΒΡ τ Ηΐπ, 80 ἐμαὶ {ἢ 9 ζ0]- 
Ἰονίης νογάϑ: ““μείζων ἐστὶν ὁ ϑεὸς καὶ γινώσκε: 
πάντα" ἀχρὶδὶη ἔμπροσθεν αὑτοῦ ; ἱπια αὶ] 48 Οὗ Οὐ ῦ 
οὐ Βρὶ τὶ δηἀ νου αν αἰνογϑίουβ ἀ0 ποὺ ῥΡσουοὶθ 
8..6}}) αὐἱοιϊίπς. Οομραᾶγο Ὀιδιογάϊοοϊ. Ηρησθ 
γ Βουϊὰ σοπβίγαο [86 Ευίατο πείσομεν ἰῃ οοῦν- 
αἀἰηπδίϊοη υἱἱ}ῖ γνωσόμεθα δῃὰ 560 οοπηῃροίοα ΜῈ 
καὶ ἰμδὺ ἰΐ ἰ8. αἶδο ζονογπϑαὰ ὃν ἐν τούτῳ, ΔΙ ΒουρΡῈ 
1.0 Ἰαζίο Ὁ σοηπροίοα ζουρηηδιοα ἢν τ ἢ γνωσόμεθα 
ἀφηοίοθ8 ἱλεγεαί, ΓΗ πείσομεν, (λετοῦν ; (818 18 (86 
ΤΏΟΓΘ ῬΥΘΟΙ1680]0, ὈθοδυΒο ἐκ τῆς ἀληθείας εἶναι ἴῃ- 
ἰοῦ 8 δηὰ οομιρὶοίοβ ἐν ἀληθείᾳ ἀγαπᾷν δἀπὰ 
γνωσόμεθα ἱπιτοάιιοα8 πείσομεν. 1ὺ ἰδ ὑβοΓοο ΓΟ 
ὙΓΟΩΡ ἴ0 Ὀοχὶῃ ἃ ΠΘῪ 86πίθη00 Μ1{}} ἔμπροσθεν 
(Ραυϊυ8, Εσίιζβομο, ΕὈτατά). 

γεβ. 20. Βϑοδαδο, ἱΐ ἴδ Βϑασὲ οου ἄδθσῃῃ 
;κ, Ὀθοδδο Θοᾶ ἐδ βτιδαῖθοσ μ8 οὖσ δατσῖ, 
δηἃ Ἰεπονσϑῖδβ 61} τὶ 6.8.---ΤΠθ τοβαϊηρ ὅτι 
ἐὰν---ῦτι μείζων 18 80 γο1] δα Ὁ} 18.164 ἰμδὺ ΠΟΙῸΣ 
ἃ δοῃ͵οοίυγα ᾿ἷκα ἱπδὶ οὗἨἩ διθρῆδηιυβ, 80 ῥΓο- 
ῬΟΒ68 ἰοὸ γδαὰ ἔτι μείζων, ποῦ {π0 σδησοὶ ἰπρ οὗ 116 
Βεοοηὰ ὅτι, 85 ἀοηὴθ ὈΥ ἀατοίϊ 8, ὑγαυγδπὶ8 ὰ8 ἰὸ 
ἸοΒβθῺ ΟΥ ΤΟΠΊΟΥ͂Θ ἰμ6 αἰ Β᾽συ 165 τυ ἰοῦ τα 6180 
Τα ον οσοηίαϊποα ἴῃ {π0 τμουρὶί. δία ἴδνθ ῃονν 
186 σοϑοι δρεοϊ θα {πδὺ ννὲ 8114}} αυ]!οὶ οὐν ὨθαΓίδ 
Ὀοΐογο Ηἰπι 1π 6856 ΟἿΡ οατρὶ δου] οοηάἀθηηη 8 
διὰ ἤηά 4 νότγαἀϊοὶ δραϊπδὶ υ8. θηοο ἐὰν ψὶ 
{86 δυθ)ιποίνα 18 ρογέθοιΥ σῖρῃί. Ἡ πος, Ογαπι- 
παν, ὈῬρ. 8017, 808.----“ Καταγινώσκειν Βδίληὰβ πιὶὰ- 
ὙΔΥ Ὀοίπϑοη κατηγορεῖν, ἰο δοσυδο (ἴλοπι. ἱϊ. 1δ), 
Ὑ οὗ 18 5(111} δοσοιηιραπῖοα ὈΥ 8ῃ ἀπολογεῖν (οἴ. 
ἐϊ. 16), δῃηὰ κατακρίνειν, ἰο βΒρηΐθησο [ἰἴὰ ἃ ὑὕδὰ 
δ6η80---Μ], οσοπάοταη (80. Υἱἑδ. 10 64.) ; ἴΠι6 Ἰαῦ- 

ἴθ. ἱποϊυᾶοβ [89 ῥυάΐο18] Ῥυπίδδυιθαὶ (πο. τ], 
10; Οο]. ἱν.), πΆ 116 καταγινώσκειν ἀφῃοίεβ ΟΕ]Υ 
86 νυογαϊοὶ ἰουπὰ δρδίηβιὶ αὶ Ῥδύβδοη δοουβοὰ ἰὸ 
Ὀ6 Το]]ονεὰ ὈΥ [86 Ῥυπίβμπηθηι οογσεβροηάπις 
ἱβοσοίο. Οἷ. θουί. χχυ. 1, 2. Το ἴοστ ἰδ {6 γο- 
ἴογϑ ΥὙΘΥῪ δι χη δοδηῦ τ 1} σοδβροςὶ ἰο {86 τογαϊεὶ 
Τουπὰ ὈΥ ΟΌΓ ΟὟ 8οιιὶ δρδίηδι οὐτβοΐ, τ οὶ ἰδ 
ΤΏΟΥΘ (8 (ἢ ΙΏ6,6 δΔοσΌΒα 1 0Ὲ, ὈΘΟΔΌΒΟ [86 κατα- 
γινώσκειν ἵτη}}65 8180 186 χὰ} οὗὁὨ (86 Ρογβοῦ δο- 
δυο, 80 ἰμαὺ [86 σομἀθπιηδίϊοη ἰο (86 Ῥυξίδῃ- 
τηθηί, ἐδθ κατακρίνειν, ἸΩΔΥ Ἰδὲ} γ 6 Θχροοίοὰ" 
(θδιοτάϊ6 0 Κ). [ἴῃ [86 ᾿θασί ἴθ 6 7 ἐδ ηοὶ 00] 8 
Ῥδιίγ, Ὀυὶ δἷδο α Ἰυάρο; 6 δομπβοίθῃοο ἰδ ὃ 
σουγὶ οὗ }υϑὲῖοο. Ηδποθ ἰξ ἀδποίθδ. Π6 σα ποῖ ΟὨ]Υ 
τεργελεηπάεγο οὐ δοοῦβο ( Ρωΐρσαίε, Αρσυδιΐηο, 1,ὅοχο, 
81.).. ὙΥ (μὸ Βεδχὶ δὅπὰβδ α υεγὰαϊοὶ διζδὶπδβὲ τε 
(86 οοπίοχὲ ἱπαΐσαιθδ “᾿ἢ ἃ σϑἱδιῖνο Ῥ]δῪ οἱ (δ 
νογὰ8᾽᾽ γνωσόμεϑα---καταγινώσκῃ, ἀΧΒΟΙΥ ᾿ἴκο “0. 
χνυ. 2. (Ὀ δι ογάϊθοκ). ΟὈΟὨΒΘαΊΘΒΕΥ [1 πᾶ ἰδ0 
γοσαϊοί αραϊπβὶ ὑ8---Μ. (μὲ πὸ δζϑ δοὶ συ 80}}} 
οὔ (86 ἰσυϊδ, (μα γγὸ 40 ποΐ Ῥοσίθοιυ γ, κἰδαγ δηὰ 
απϊηϊογχτιιρίοα)ν ον (86 ὈΓΟΙΒΓΘΩ ; [ῸΣ (8680 870 
οονγϑίδίοβ οὗ Ὄχ γδουϊπασυ αἰ Ὅσο σΘ πὰ ἀοᾷτοῦ 
ὉΡ ἰο Ρογίθοιίίοη. Τὴ Ἔχρὶδηδίΐοῃ οὗ 96 Οσϑεκ 
σομμτροηἰδίοτβ, ὙΠῸ ἰδ πὶς οὗὨ γν. 18, δπὰ ἰδαὶ οἵ 
Ὀὕδιοχαϊοοκ, γ8ο σομηθσίβ 1 τ] νυ. 19, βῃουϊὰ δ6 
σοι δἰποὰ δραϊηδὺ ἰΠ080 οὗ [16 δηὰ Νδεθεὶί, 
ΝΟ ἰδίηἸς οὗὁὨ ΘΥΟΤΥ ἀοζεοί οχοορὶ ἰμαὶ οἵ ὕτο- 
ἘΠΟΥΪΥ Ἰοῦθ; δυΐ ΦΥ̓ΟΣῪ οἶον ἀοίθοϊ τ ομίὰ αἷβὸ 
ΒΠΟΥ (86 1} ἢ νὰ ταϑρϑοὶ ἰο Ὀσοί ΒΟΣ}Υ ἴονο, δυὰ 
ΤΘΏΘΟΡ 1 ἀοδβοϊοηί. Οὗ σουτδβο, ἰΠ 6 ΓΟΙΘΓΘΠΟα 6δῃ- 
Ὠοΐ 6 (0 ἃ οομῃρίοίθ ΓΘΙαρ86, ἴο ἃ ΚπΟΝΠΕΙΥ δοὰ 
τοβϑὶν τοροδίοα σαδο οὗ υπἰγυ Ὁ} 688 1π Ἰοτε οὗ 
οὗ υ]ουϊηβηο88, βίποο ὑη6 ᾿γίη, ποχὰβ οἵ ἧἷστο 
Μοῦ] Βᾶνο Π0 ΘοΥΓοΒροηάϊηρ ἀοοα (Ἐπβίίυ, Ἐρἰ5- 
οορίαδ, υὕοϊκο, 41.) (βου ἃ ΤΩΔΥῪ δηὰ βμουϊὰ 
(ἰηὶς ποῦ ΟὨΪΥῪ οὗ [6556 Ὀαΐ 4150 ΟΥ̓ σΙΆΤΟΙ οἵ- 
ἴοθποοδ, βεοΐηρ ἐμαὶ (π6 σοηβοίθησα οὗ ΘΟ γίβιϊδηβ ἰ5 
ΒΟ ΠΟΙ ΘΏΓΥ ἰσθμοῦ ἀπά δουΐο ἰοὸ πὰ δὴ δάτετε 
γοσγαϊοί Α͵]80 τ σαβροσὶ [0 Ιοαβον ἀοΐοςιδ οὗ ἰοτα. 
ΤΠ τοροιίοη οὗὁἨ ὅτε Ὀδῖοσο ἐὰν δἀπὰ μείζων 
ποῖ ῬΘΟυΪ ΣΡ ἰο (818 Ῥδδββαρα Ὀυΐ οοσυγδ 8150 δὶ 
Ερι. ἰϊ. 11, 12. 1 ὕοϊκο οὐΐοβ δὰ δχϑιρὶο ἴσοι 
ΧΘΏΟΡΒοΙ, ΔηδΌ. 7, 4, ὃ δηὰ ὅ, 6, 19 τεπιδτηκίηξ, 
ΒονΘΥ͂ΟΣ, ἴῃ. πη 116 ὅτε ἴῃ Ὀοΐπ Ρ͵δοοδ εἰζηῖβο3 
ἐλαί, ἰὰ ἀθηοίοβ οσα “"δεοαιιδε.᾽" Τ86 σοϑϑοῦ οἵ 
1:6 ΘΡϑδΏ δ᾽ ρβὶβ 18β ποὶ {86 ξογ ζει Ὁ] 688 οὗὨ (89 
δυΐδον, Ὀυΐϊ [86 ᾿προγίϑῃοο οὗὨ 86 ἐπουρῶὶ πϑῖο 
ΔΙον 5 δηὦ τραῦΐγοδ δυο 8 τ δίουἶοδὶ οἰ 8818. 
1ὕοϊκο δατηϊ8 {π6 ΘΡΘμ8] 6 ρ 818 πὶιμοῦϊ ἢ οϑἰἰδίΐοα, 
ἩΥίπον, (Οταπιπιασ Ὁ. 004, ποίθ 8,) 18. ἀπάροϊαοῦ, 
Ἡυΐδμον Βοδιιαίοβ δὐἃ ἀδοίὰοα αμχαϊηϑι ἷΐ, ἰδ9 
οἷάοσ δῃηὰ το ϑΥ ᾿ποάθσῃ δοιμτηθῃίδίογβ (δἰ να, 
ΠΟΙ, βαπάον, υὐδιογά οὶ) ἃγὸ ἴον ἰι. Τθογα ἷς 
Π6Ώ6Θ Π0 Γδδϑοη ἰ0 γοδὰ νὶ Βοιροῖ, Βαυμρβδγ- 
ἰοη-Οτυδβίυβ, ᾿ϑομ δ πη, ἐα. ππα). ἀμἃ Οὐ 6 ΓΒ ὅταν 
ΟΣ ὃ τι ἐὰντεεφωξοφωξα Ἰἰκο ὃ ἐὰν ἱπ γν. 22 ἰπϑίεδὰ οἵ 
ὅτι. 1 οδϑῃποί 6 ποδϊπίαϊ πο τ 1 Ὀ διογάιθοκ 
τη δὲ (1118 15. οί ατοοῖς, δπὰ ἔγοτῃ (δ οἰτουτηβίδησθ 
ιΠαἱ ὃς ἐὰν ΟΣ αγοῃ ὅστις ἐὰν ΠΟΥ͂ΘΥ ΟσσΟΙΓΒ ἰπ [88 
Νεν Τοδίδιαθηΐ νι ποῦ (μ6 ναγίδηι τοδαϊηρ ἂν, 
Ψ 8110 ὅστις ἂν γδαι θην οσοῦτα πὶ βου 8 τὰν 
τη χοδάϊηρ, 1 σαπποὶ Ὀ6 ἰηζοτγοὰ {πὶ ὃ τι ἐὰν 
Ἑδπποὶ Ὀ6 τοδὰ βοσο. ὟΟὙΟὉί. μον, Οταπηιστ, 
822, 84ᾳ.---Μαί. νἱῖ}. 19 ὅπον ἐὰν οσουτδ πιθοῦ 
89 νασίαπι τϑαάϊης ἂν, δηὰ ὅστις ἐὰν 18. 85 πεὶὶ 
δυϊ θη οαἰοὰ 88 ὃς ἐὰν. Βαϊ οἱ ἐμαὶ δοοουπὶ 18 

8. ΟὨ]Υ͂ Ροββὶ ὉὈΪ6 ἰοὸ σοδὰ μσγο ὃ τί ἐὰν νυ αἱ 8 005 
οδβδοηθὰ ὉΥ (86 τοδδΐῃρ ἂν ἴῃ Α; καταγινώσκειν, 
ἩΙΘὮ ΤΏΔῪ ἢ (8 ΟὈ͵θοί ἴῃ ἰὴ Αδουδδίυο, δι80 
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ΔΊοντΒ ἰμδὲ τοδάϊηρ. Βυΐ [Π0 σοπίοχι ἕονΌλαο ἱ; 
ἴον 1 ἰθ Βατάὶν ὑσυο ὑπαὶ νγγὸ σδὰ αὐἱοὺ οὰν μοαγί 
αἱ εὐεγῳ δοουδαίΐοη, δπὰ 86 τβδβοη οἵ δυο αὐυἱοῦ- 
ἱπρ ἰοὸ Ὀ6 οοπηθοίθα ψῖ1}} πείσομεν 18 [00 τλλ0}} 86. 
Ῥδγαίϑα, τ 8}]ο (89 Ρυϊίίηρ απὰ ἀϑβϑυιρίζοι οἵ (116 
6886, 83 ϑἰδίοἀ ἴῃ γ. 20, δπὰ γοαυϊγοα αὖ νυ. 2], ἴῃ 
ὙΒΊο ἢ {86 Βοαχτί βίδηβ 'π πθοὰ οὗ βυοὶι αὐυἱοίϊηρ, 
5 Δ'1 Ὀὰν νιὶροά ουἱ.--- Το ταδί αἰ ο]ν 15, (μαι 
ἧπ (86 οἰγουπιϑίδποθ οὗ αἀοἀ Ὀοίης ργϑδίοῦ δηὰ 
Κπονίης 4}} ἐπ ρ8 πυδὲ Ὀ6 Τουπά, δηὰ ἱἐπαὶ ἱὶ 
ΤΟΔΙ]Ὺ σΟη 8118, ἃ αὐἱοίίηρ; οὗ 89 Βοαγὶ ὑπο ν 18 
δοσυϑαιϊοηβ.--- 6 ψογὰ μείζων ἰδ οἵ ἔγοαυσπηὶ ο6- 
ΘΌΡΓΘΠΟΘ 18 ἴΠ6 ὙΓΣΙτΩρ5 οὗ Ψ9οππ; ἴῃ ἃ βία 118. 
σοππῃδοίϊοη δὲ οἷ. ἰν. 4: υ. 9: ἴῃ οὐδοῦ σΟΏΠΘ60- 
ἰἰοη8, Ῥδυιου ΑΕ δὐ ὅπο. ἷν. 12: νυ. 86; υἱῖὶ. δ8; 
χ, 29. χὶϊὶ. 16: χὶν. 28; χυ. 20, Τῃ9 οοπίοχίὶ 
᾿μυδυ δ ὈΪΥ ΒΌΡΡ]Ϊ68 (ἢ: 9 86η89 ἰῃ τισὶ ἴἰ 15 υϑοὰ; 
Βόγθ {89 δοηΐθησο καὶ γινώσκει πάντα Γι ΥὨ 8.68 ἐδ 9 
ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ οχρ δηδίίοη; Ηθ γινώσκει, ὙΓῺ}10 ἐδ 
Βοετὺ καταγινώσκει. "“μίσε ραγεσηεοποη ἐπ αἴτδοο᾽" 
(Βειικζοὶ). Ὕἀοὰ ἰἱξ ποῦὸ οδ᾽]ϑα χγϑδίοσ ἰῃ οοϊρδᾶ- 
γίβοη τυῖϊ ον ποαγὶ; (Π6 Ποατὺ δοουδβ68: 1ὑ 8 ποί 
ἐμδὶ Ηο δοουβϑ98 τῇογο ἰδ 8ῃ Οὐ μοατὶ, Ὀπὶ ὑπΠαὺ Η6 
ῥυάρεβ ἀἰογθη ]γ, ὩλοτΘ υβοΥγ ὑμδὴ οὐν δΒοασγί; 
ῖοῦ Ηβ Κπονοί αὐξ {πη ρ5 νυν δ οὐγ Ἠδαγί ἀ068 
ποὺ Ραγοϑῖυθ, ΚΩΟΥ͂ οὐ ΟΌΒΘΓΥΘ ἴπη ρἰνίηρ δοηθη66. 
Πάντα οὗἩ οουγϑο Ῥοΐπίϑ πο ἰλ0 ποασγὶ 1.86} δπὰ 
ἰο πὸ ᾿πιπιοάϊδῖο βυγτουηάϊηρθ; ψ]ι8ι 8 ὑβαι 
ΤΏ οοηίοχί ΒΗΒΎΘΙΒ ἰδδὺ αυοϑίίοη: Υ. 2: οὕπω 
φανερώθη τί ἐσόμεθα, ν. 9: σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὑτῷ μένει, 
πὸ ἀο ποὺ δἰϊοχείμος ΚποΥ Οὐγβοῖνοθ, γα πᾶνθ 
ΟὨΪΥ τἢἈμ86 Ὀορίπηΐϊηρα δηὰ ροσιη8 οὗ ἴπ6 Ἰἰΐο ἔγοιῃ 
Ηῖϊαι; Οἰιγίβδι, Ηἰβ 11ἴὸ, Ηΐβ Ὀθαγίηρς δὰ ἰδίην 
ΔΊΓΑΥ δίῃ (νυ. δ, 6), Ηἰ5 ἀδβίγογίηρ [6 ΟΥΚΒ οὗ 
ἰλο ἀονὶ] (ν. 8), οὐ θοι γο]Υ σοπιρ!οὐθα, θαΐ δυὉ- 
ἡοοιίνοὶγ ἴὸ Ὀ6 χγηϑάυ δ) οοταρίοἰθα ἔγοταῃ ἃ ἰϊἔθ- 
Ῥυϊηοὶρὶδ οὔ (0 σοφοπογαίίοι (68. ἱϊ. 29), δὰ 
ἸΔΏΟΥΘΟΥ͂ΘΡ Ρϑβδίηρ ἰβτουρῖ τἸηΔὴ᾽ Β ΟὟΤΩ ῬΘΔΙΚΠ 688 
δηὰ εἷη (Υ. 8: ἁγνίζει ἑαυτὸν), δῃᾷ ἐπτουρ (86 
μαϊγοὰ οἵ ἱμο ποσχ]ὰ (γ. 18: μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος). 
αοἀ πον 189 010 (πάντα) οὗ ἰ89 πον 1170 οἵ 
τη οὐϑῇ ἴ0 [Π6 ὅμοιοε αὐτῷ ἐσόμεθα (ν. 2), νν 8. }}6 
ἸΏΔη ΚΠΗΟΥΒ ΟὨΪΥ ἰΠ6 Ῥαγίσαϊαν, (6 Ῥαγί: συ] ν 
ΟΡΟΓ οὗ δῖοι ἱμ0 δΒοαγὶ δόσιδοβ δἷπι: ἀΟοὐ 
Κυονϑ ἰδ6 ῬΟΤΤΟΣ οὗἨ Ηϊδ οἱ, ἰο τιδὴ δπὰ 118 ργο- 
δογυαϊζου ἰῃ ροηϊίθηςο, 18 στον δὰ ἀονοὶορ- 
τωθς Ὀοίῃ ἰῃ 6 ΠΟΡΘ δηὰ ἰμ6 ἔδιι ἱπ πὶ. 
Ἰμογοΐοσο σΟοα 15 ργοδίοῦ δηὰ Κπουθ 41} (Ὠἰη 8; 
(δοτοίοτο, (8 σγϑδίῃθββ οὗ 6 αοὰ ψ80Ὸ ἰβ Οὔὐγ 
Ῥαϊδον ἰδ ἃ στουῃὰ οὗ αὐἱοίϊηρσ ὙΒοη ἴπ6 Βοασί 
δόου865 8, δηὰ ἴῃ 1.5 Υἱ᾽α} ἔπ ὴ)}] δηὰ θη ἀΘ 688 δη 8 
ἃ τοσάϊοί δρδίπβίὶ τι8. 50. Βϑββοῦ: “ΟἿἿ οδχί 
Κηοτβ 8οῖιθ (μἰηρε δηὰ ῬσΣΟΠΟΌΏσ08 δραϊπδί 8: 
Θοά Κηον8 8}} {πη χ8 δη ἃ ῬΡΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ποὶ ἀρκαϊηδὶ 
ὯΖ, Ὀαὶ ἴον υ8, Ὀθοαιδο {86 Βοοα οὗ [9 ἰγυΐϊ ουἱ 
οὕ νὩϊοῦ γὸ δΓὸ Ὀογῃ, ἰ8 ποῖ σοποοσδ]οὰ ἰο Ηΐπ.᾽} 
Ἣφθ Κηοτθ, 88 βαηάον βδύΥ8, οὐδ ἰῃ6 δι18] 68 
ΒΡΑΥ ΟΥ̓ ἔαϊτ ἴῃ [86 οἰϊτηπιοτίηρ τοῖς, ΟΣ αὐϑῇ 
186 πἰάάοπη σογιη8 οὗ ἴστὰθ Ἰονο (Β16Κ}1}). ““Οὐπεοῖ- 
ἐπα ριυϑίία εδἰ εἰ δοῖϊΐ αἰϊφμιά ποεαίιτὶ αἀμπίαχαί, αἱ 
εμα πιασπὰδ ἐδί, πουῖξ οηπία ποδίτα, »γιδοηίϊΐα, 
»τωίεγίία, Μμίωγα, εἰ οπιπίωηι, οἱ λαδεὶ 7μ8 υοἰἱμπία- 
ἐεπεφυε οοπαοπαπαά᾽" (Βοηρ6)]).---ΗἸθποθ {ὑμ18 γϑγδθ 
δ, δέπδιε ευαπφείϊοο, ἰο Ὀ6 υπαογϑίοοα οὗ ἰδ Ἰοῦθ 
Ἡ ΠΙΘὮ μογσίυεδ ΜΙ ἀεδίγονα βῖα (ὰΐ μον, ϑβῬῬΘΏοΥ, 
Βουζοὶ, Βοββοῦ, Ὀἀβιογάϊθοι, ΗΒΓ ἀπὰ οἰ 6Γ8), 
διὰ ποὺ δεηδι ἱεσαξὶ, οὗ Ἰυαάρίης εἰσῃιθουδηθ88 δπὰ 
οπηϊβοίΐθησο (( αἸνίη, 136Ζζα, βοοίΐηυβ, ατοίϊυδ, 
δον, [ὕοϊτο, Νοροπάον, ΕὈγαγὰ δηὰ οἰΐιογβ). 
Ἑντγαγὰ ὈοχῖῺΒ ἃ ΠΟῪ Βοηΐϊθηος δῃἃ ΟΧΡΙΔΙΏΒ ἰδ: 

Απὰ Βοΐοτθ πο ἴδοο οὗ ἀοα ννὸ 85}}41} οοπυΐπος οὐ 
ἰιοασί, πη, οομβοΐθησθ, ποὺ (9 υηἀοσβίδηϊηρ, 
ἰλαὲ ἰῆ (αἰγοδάνγ) οὐν (Θδβιγ ἀδοοὶνοα 8ῃ18}10}) 
Βοδγύ δοσιιβθβ ὰ8β (ἰμαὺ ννὸ ἀο ποὺ ῥγδοίΐ8θ 1006), 
αοά, τἈ86 Οπιηϊδοϊοπὶ, ἰ8 χγοαῖοσ {Π8} οὐν Βοαγὶ 
ΠΥΡᾺ (αὶ τὸ 80 πιωσὰ ἐλ6 658 σὰ βίδπα ὈθίοσΘ 
πὶ, δατὸ παῤῥησίαλ.----ΝΟΥ τησδὲ Ὑὁο ΘΟΠΒΙΓῸΘ: 

Εοτ, 1 ἰπὸ Βοαγί δοουβοθ 08, Ὀοσᾶυδο αοἀ [18 
ἔγοαῖοσῦ ἰθδὴ Οὺγ μοατί, Ηδ 8180 Κπονοὶμ ἃΔ]] 
(ῖημρβ; 80 ἀ6 ἤεί(6 δεπϑὼ ἐεσαϊὲ, Βτὕ οἰ ΟΥ δέπδυ 
ἐυαησείίεο. Ἐδίμον ὑμ0 ᾿πιροτίδηοο οὗ (86 ἱπουχμὶ 
Βι18685 (8 9 ΘρΡ4 816 0815 οὗ {86 ὅτι. 

Τλϊίγά οοπδεφμεπος. ΕἸ118] οοηδάδησο. νυν. 21, 22, 
γεἊβ. 21. Βοϊονϑθᾶ, ἱἶ οὖς Βοασὶ οοῃ ἄϑθζῃῃ 

τιι5 ποῖ.--- Αγαπητοί 88 ἴῃ οὁἢ. 1ϊ. 7; 111. 2; ἵν. 1, 
7, 11 18 οσὸ σοῃποοίοθα τὶ {μ6 δ ογτησπί οὗ 
(86 ἔοτρί νης ἰονὸ οὗἩὨ αοἀ ἰπ ογάδν ἴο Ὀγίηρ οὐἱ 
ἃ ὩΘῊῪ 8δπαὰ οἵδμον ἔδραίυσοθο. 6 ΓΘΟΌΓΣΘΠΟΘ οὗ 
(16 ννοσβ ἡ καρδία καταγινώσκῃ ἡμῶν πα! σαύθΒ ὑμ9 
σομπμθοίϊοι 8 (Π|6 ογοσοίϊηρ (αἸ Βουρῆ, 88 Βοη- 
ἐοὶ πιοαϊηἰδίη8, καρδία, γν. 20, καταγινώσκῃ 88 {δμ6 
ΘΙΏΡΒ8518), ἴῃ {8:6 Βδλ 8686, ἰῃ ΟΥΑΘΓ ἰο0 Ἰηᾶγῖκ 8 
ΡΥ συ σα80 (ἐὰν ὙΠ σοη)μηοί.), ὙΓ1ΘῚ 18 
ΒΌΓΘ ἴ0 Α.ΐ8βο, δῃα οοἷν {μ6 πορδίνο μὴ τὰ ΡκΚΒ (ἢ 6 
ΔηΠο688; (Π6 ποτὰ υϑροὰ 'ἰ8 μή ἃπα ποὺ μηκέτι, 
το νου] τᾶ κθ (Π6 Βυρροβϑὰ οᾶδο ἐμ οοῆ890- 
ἀυθῃσο οὗ δ΄ ζ0608 ὈθΘΐΌΓΟ (85 ΗΠ ΠΟΓ ΒΌΡΡΟΒΘΒ). " 
Α β'υα αν σοπῃδίσιοσίΐομ ΟσΟΌΓΒ δὲ σἢ. 1. 8, 9. 

Ὗνο ᾶνὸ οοπμδᾶθπῃοοσ τοννατᾶβ Οοῦ.-- 
Το ψοσὰβ παῤῥησίαν πρὸς τὸν ϑεὸν ἔχομεν ἀθηῃοίθ 
[80 δἰαὶθ οὗἩ ἰμ6 ῬΡθ866 οὗ ἰμ6 δβοιι] δπὰ οὗ υπάϊ8- 
ἱασςὈθἃ σομβάθποο ἰο Θοἀ- τ αγὰ ν᾽ Ἰ ἢ ἰ8 ορροβοὰ 
ἴἰο ἐμαὶ ἀοβου! θα Ὀθίογο ὈΥ πείθειν τὰς καρδίας 
ἡμῶν, ᾿ἴ|κὸ δὺ Ιοαι. Υἱϊῖ. 15. Το παῤῥησία οὮ. 1ἱ. 
28; ἵν. 1718 Ἰπάθϑα {πὸ δ] ἀ-1}}κο ὕγοο σοηδάρησθ 
Ὀοέοτο (89 Εδίβον ἴῃ [9 (ἴηι οὗ Ἰυάσπιοπί; [86 
ΤΟίβυγθηο9 ΒΟΓΘ 8180 18 (0 ἃ Ἰυαδρπιοηΐ, ἴῃ {86 δουγὶ 
οὗ (ῃ9 σοῃβοίθποο, 'ὰ ΟΠ6᾽8 οὟῃ Βοδγί, Ὀυὶ ποὺ ἰο 
86 ἔαΐυτο δηὰ 4] Ἰυάρσιηοηί. Ηδποο ΕδβιΐὰΒ 6χ- 
Ρἰαἷπβ ἔδίβοὶυ: Μβαμεία δυαάεπά ἀαπιπαί(ίοηΐς ἠπ αΪδ 
7μαϊοῖϊ. Βα {δ Ἰἰηχ ἰΐοη οὗ παῤῥησία ἰο οοπ- 
ἀθπὺ ΡΣΑΥΘΡ πὰ βυρρ)ϊοαίίοι 15 ποῖ 6 ̓ Ψαγγδηιϑα 
ὉΥ ἐδ ποχὰ [86] (2 Οον. υἱῖ. 4), 86 σοπίθχί, ΠΟΥ 
89 σοῃδίγαοι οη ἰδ πρός, τ δΙσὴ δ ΡῚῪ ἱπὰϊ- 
οδίθδβ ἐμ6 αἰγϑοίοι δηὰ το δίϊοη 88 ἱπ Βοιῃ. υ. 1: 
εἰρήνην---πρὸς τὸν ϑεόν, ποτ ΟΥ̓ (η6 Ρ8.8}16]}-085- 
8866 δ ὁἢ. υ. 14, Ηογο. 1 ἀθηποίοϑ )οΥ} σοπῆ- 
ἄδθμοθ ἰο ἀοά-νγαγὰ δ δυϑσΥ ταοπιθπὶ οὗἩ 119 
(ΒΊΟΚΙΙ, υβίοτα!θοΚ δηὰ οὐμοσθ), Ὀαΐ ποὶ Παάμοία 
ἐπ᾿ ποείγί  πεοεδδίαζίδιιδ τεσωγταπαϊ αὐ ρει (118), 
ΟΥ {δ6 σίγά]ο ΟΣ πιομαοδη 8 δα ρ οὗ 841} πιῆ οΣ οὗ 
ἈΘΟΘΒΒΑΓΪθ8 (μὰ {Π67}, βαμοία ἐπ τοσαπάο (ΒΘῃᾳ6]). 
[ΑἸοσάὰ : “ο ἀοα-ναγὰ, 'π οὐτ ἀβρϑοί 88 ἰυσηϑὰ 
ἰονδγὰδ δηὰ Ἰοοϊεὶπο ἰοὸ 6046. ---Ἴὖ τηυδὺ Ὀ6 ΤΟΙΔΘΤΩ- 
Ὀεοτοὰ ἐδαὺ 86 ψοσὰβ ἃ. βαὶα ἴῃ ἐμ 0}} Ἰἰ κι οὗὮ 
80 ΤΘΔΙΥ οὗ ἐμθ Ομγιβυϊαη Κἰαίθ,--- ὙΠ γο 189 
μοαγί 18 διγδιεθηθα δηὰ δ] ίοηθα, πὰ ἐπ ἰ695- 
υἱππιοῦῦ οὗ {16 ϑιρὶγὶς 18 δοίϊνο: 6 γὸ {86 ΒοδΥτὶ᾽ Β 
οὐ ἀθοοὶξ ἀο68 ποΐ δοπιὸ ἱπίο οοπβὶ ἀοτδεϊος 88 8 
αἰδβιυγηρ ο]οπιοηὶ."--Μ.]. Βυϊ ΒΕΓΘΌΥ ἰΐ 18 
ποὶ ἀδηϊοα ὑπαὶ {π6 ϑροοῖϊβο, γϑὰ (88 τιοβὶ βἰρηὶ- 
Βοδπὺ ζοαίασο οὗ (18 8118] οομδάθμῃοο (Ὀ[ἰδῖθΣ- 
ἀϊοσκ) 18, μαῦ 10110078--- 
γε. 22ὥ. Διυᾶ νυϑδδίδοθνοσ τῦϑ ΣΩΔΥ͂ (Ρ61- 

ΘἾ8η66, ἀὐΟΣΙΔῆ : εἔτσα) 8.5]}ς, σϑ σϑοϑέὲνο ἔσο 
Εἴτα .---Τ}ὸ σου ποι ο καὶ σομηθοίβ 8 μδγιϊου- 
Ἶδν δἰγοδὰυν οοπίδἰ ηϑὰ ἴῃ παῤῥησία, {κ6 καὶ ἷπ γ΄. 
106 ( ἀδιογὰϊθ 61). Ὃ ἐὰν αἰτῶμεν 18 ἴο Ὀ6 ἱΔΚκοῃ 
ᾳυϊίθ ΒΟΠΘΡΘΙΥ πὰ ἰο Ὅθ 1 πϊ6ὰ οπὶγ ὈΥ [86 
Βι )6οί διδεῖ, πδλοὶν ἐλ οὐϊὰ ὁ αοἀὰ διὰ ιἷ8 
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παπίβ (Ὀ ὑβέογά! οἰ, Πα μ6γ). [Ὑπὸ Ἰαίϊίος θθδυ- 
ΕΓ δὰ: “17 οἰ ο Οοα 888 ἴογ ποίμίης 
Ὑ Ώ1ΟΙΙ 8 ΘΟΠΙΓΆΥΥ (0 (86 10}}} οὗ 18 Εαίδον "- 
Μ.]Ί. Το βῆ ᾿ιο]άβ χοοὰ οὗ λαμβάνομεν ἀπ’ 
αὐτοῦ (ϑεοῦ). Τ!ιΘ Ῥγθβοηῦ πχυδὲέ ποὺ ὍΘ ἰδ θη 
ἴον 0 Γαίΐιγο (τοι 8); 10 ἐδίμοσ ἀθποίθβ (86 
Ῥγοϑοηΐ, σοηϑβίδηϊ ἰπίογοοῦγβα Ὀοίνγοθη (δα οὨἰ]ὰ 
οὗ ἀοὐ υἱίὰ 18 ἀοἀ. Οὗ, 5πο. χὶν. 18; χνυὶ. 24. 
Αὐκιϑίῖπο: “Οὐγίίαδ ἴρεα πουῖΐ, εατίίας ἵρεα οταί, 
οοπίτῳ απο αὑγεδ οἰακάογε ποπ πουῖί, φμὶ ἐζαπι ἀεαϊξ; 
δοσιγμ8 680, σαγίίαϑ τοσοί, εἰ ἰδὲ δϑιιπί αγος ἀεὶ; πο 
Πιὲ, φιιοα υἱβ, δεά 7, φμοὰ ἐἰδὲ Ἔχρεαι.᾽» 

Βροοδῦυβθ τγθ 'σϑρ Ηἱἰβ οοζισηδηδηλϑηῖβ 
δα ἄο ἴ6 τ ρ5 ὙΒΙΟΔ διΘ ρ]ϑαβίηςᾳ ἰπ 
ἘΠ5 εἰρμι.---ἤογ 15. ον! ἀο!}γ ἃ ρᾶγϑ] ! 6] ἰϑιὴ: 

τολὰς---τηρεῖν ἃπὰ τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὑτοῦ ποιεῖν, 
Β0 {αὶ {πὸ γὸ ἰοσοί μον σοπϑίλία 6 ομο ἰάθ8. Αἱ 
ὅη0. νἱ}1. 29, τὰ ἀρεστὰ αὑτῷ ΟΟΟΌΥΒ 1 8 ΘΟ Π66- 
(ἴοι βίπαῖαν ἰο {Π6 ργχοβοηῖ. Βθβί 68 {118 4150 ἴῃ 
Λοίβ τἱ. 2; χὶ, 8.--- ]ὸ ἰοτλ εὐαρεστός οἵ ἴΓο- 
αυθηΐ ΘσσΌΓΓΟΠΟΘΟ πη (πὸ Ῥαι]ηο σι ηρβ (Βοπι. 
ΧΙ, 1; χἰν 18; 2 ον. ν. 9; ἘρἈ. νυ. 10; Ρ]μ)[}. 
ἦν, 18), ψ ἢ (6 θαιῖγο τῷ ϑεῷ ΟΣ τῷ κυρίῳ ἴἰ8 
αβοὰ (01. δ. 90 οὔ 16 οαχη σοι ηαἀιμηθηϊῖ, δὰ 
86 Ρᾶγα] 16} ράβδασο Ερλι. γἱ. 1, 8. δίκαιον. ΟἿ 
1. Τί. ν. 4: ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ ϑεοῦ. Ἡδησδο 
ψ6 πιιιϑὺ 4180 οοπποσὶ τὰ ἀρεστὰ τὰς (Π 9 σομ- 
ΤΠ αἀπιοπίβ. υΐ ψ 1116 {110 ἄχϑὺ οἴδιιβο οὗ [89 
ῬΆΓΆ]16] βοηίθηοθ βρορίβοβ (06 σοιμχηϑηαἀπιο;ίβ, 
{110 Βοσοπᾷ οἸαιθὸ ἸΔΥΚ8 ἐπαύ τὶ οι 18 Ρ]θαβὶπα 
ἴῃ ΠΙΒ βἰ χὺ δπὰ {πὸ Κιπά οὗὨἨὨ οὐϑάΐθηοο, Ὀθοαι89 
αοἀ τααυΐγοβ ποὺ 8 Βαν δὴ βοσυῖσο, αὶ 8114] οδο- 
αἴθηοο, πα {μδΐ Δπ δοίἱνθ ὁπῃ6 (ποιοῦμεν). Ηθποθ 
ψ6 πηιὺ πο οχρ δίῃ ψιϊὰ ἱπθ Βοπιδὴ Οδἰ Βο]16 
ΘΧΡΟΒι(οΥ8 ἐντολαὶ οὗ »γδεορία διὰ ἀρεστὰ οὗ σοη- 
διίΐα ὀυαπσοίίϊσα. Τὸ στγοαΐος ΑἸ σΌΪΥ 8 {86 
Υἱριῦ σοπδίποίΐϊοη οὗ 6 σοππῃοοίϊοι τΥλ1 ἢ ὅτι, 
Ὑ ΟῚ Ἰηάἀϊοαΐο8 [Π 8 ΓΟΆΒΟ. ΨΈΠΥ ΟἿΣ ὈΥΒΥ͂ΟΓΒ ΒΓΟ 
Ἠρατά. Βαϊ 6 σγουηὰ 18 ποΐ ὨΘΟΟΒΒΑΥΙΥ δαυδα 
πιστὶογία ἃ8 ἴἰὰ6 Οὐγοοῖς νυτὶϊουΒβ {1 Κ Ὑ1Ὸ δβϑαμηθ 
δ ἀντιδιδόναι ὁη. {δ ραγτὺ οὗ αοα; πὰ (δ Κ᾽ο- 
“παη Οαἰλοῖοδ πὰ {16 7 αἰοπαϊιδί8 οὗἨ ΘΟ 80 ἄστοθ 
αὶ μοι. Το σοπίοχί, ΘΒρΘοἾΔ}}γ τ ἰ ἢ τοβρϑοὺ 
ἰο δ. 1. 29. 1. 06, 9, 28, 24, Βονβ ὑπαὺ τ 8110 
ΤΟΙ ΐΪποποο 15 ρίνοη ἴο ἰἰποὶν σοπάσποί ἰΠ6 ΓΘ- 
δ πεποῦ 5 ἴο {80 το]δίίου πῃ ΒΊΟΣ {ΠῸΥ δίαπα, ΟΥ 
ὙΠ ἰμὸ ἀοδβογχὶρίΐοι οὗ {ποὶγ δοι νἱγ ἰο (89 
ετουπά οἡ ὙΠ1ΟΔ (ΠΟΥ͂ τογθ. Τ7]16 Γαϊαίΐοῃ Ὀ6- 
ἔνϑοη αοἀ δηὰ {ποι Β6 }γ 65 Μ᾽ αἰ σ ἢ Ομ] οη8 δηἀ 
τεχιϊαΐοβ {]ιοῖς σοπᾶυοί 158 [6 Θατ:806 ὙἈΥ ὑπο ὶγ 
ΤΆΥΘΥΒ 76 οαγα, Ὀδοδυβθ (λον σοπᾶποί 6οῃ- 

ἁπίσποὰ ὌΥ ἔμδῖ γοἸϑίοα 4180 σοχυϊαῖοβ ὑπο ὲν 
ῬΤΔΥΘΙΒ δοοογάϊηρς ἴο (6 Ψ|] οὗ αοἀἂ (κατὰ τὸ 
ϑέλημα αὐτοῦ οἷι. ν. 14); {8:0 ῬΤΒΥΘΙΒ 88 (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
ταλὰρ, 80 ἰμπον ἅτ ἤθαγὰ, ὈῬϑοδῦϑθ ψγ)0ὲ ΓΘ ἐδθ 
οἰἰάγοη οὐὕὁἨὨ αἀοά. Τα δχρσγοβϑίοῃ οὗ Ηυμπηΐυβ, 
(μα. μ6 ραγίϊο016 ὅτε 15 ποί σαυδαξὲ Ὀυὺ ταϊοπαίνα, 
ἦ8 Ὀοβίἀο {π6 ππϑῦῖ,, ΔΙ Βοῦ (86 1468 15 οΘογγϑοῦ. 
ΟΝ Ὁυύπιοχαϊοοῖκ, [ΗυΐποΣ 88 πιρίωης ἕὰ ρατῦο : 
“ὅτι ἴῃ οΟἷὁ86 σομποοίϊοι 18} ἐδ ἱπιταϑα δύ Υ 
Ῥτοοοαΐηᾳ λαμβάνομεν Ἰμάϊςοαίο8 ἰδ ο στουπὰ οὗ ἰδ9 
Ὀἱνίηθ Θχἰ ὈΪ (10. Οὗ ἸονΘ ἐπ ΒΟΔΤΙΩ ΡΓΆΥΘΣ ; ὑμὲβ 
ἐτουπά, τ ΔΙ Ὰ τησϑ ποὶ, ὈΘ ἰδ θη 88 σαυϑα πιογὶ- 
ἰογία, ἴα ἴμ6 118] οὐοάϊΐθῃοο οὗ (8.6 Ρογβοὴ δβικίῃρ, 
ὙΒΟΓΘΌΥ αοὐ ᾿ἀθμιῆθ8β μἴτη 88 Η18 ομ!]ὰ; ἐδὸ 
ἰάθὰ οἵὗἩ οὈοάΐοποθ 18 σα ργοββοα ἴπ ἐνὸ οοὐτϊηαίοα 
ΒθΠίΘη6658 (ΓΟΒΘΙ  ]πρ (116 ΗΘΌΤΘΥ Ρ818]}6}18}}) ; 
τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ δη4. τὰ ἀρεστὰ ἐνώπιον αὑτοῦ δΥ0 
ΒΥΠΟΒΥΙΑΟΏΒ ; ποιεῖν τ ΓΚΒ {116 ΟὈΘαΊΘΠΟ6Θ 88 Ὀθὶτρ 
αοίνε; τλ6 Ββοσοῃμά βοῃίθῃοθ ροϊῃίβ ἰο ἰδ οἰχοῦμι- 

δίδῃποο ἰπδὲ ἰΐ ἀοο5 ποὺ σομπβὶδὺ ἴῃ ΒῈΥΎ}}9 βπ Ὁ9ε- 
(ἴοι ἰο {μ6 οοπεπιαπάπιεπέ, Ὀὰΐ ἴῃ ἐμ 8114] Ρεν- 
ἔοσιῦδηοθ οὗ δαὶ ἡ δ 10}ῖ 185 τοοὶὐ-ρίοαείηφ ἰο αοὐ."᾽" 
ΑἸδοτά, δανογίίηρ ἰο ἐμ Βοπιβὰ τηλδὶ πίοσ ργοίδ- 
(10η, δ σϑοι θὶ γ οχρουημὰβ: “Ουἱ οὗ Οἰμιχὶεὶ, 
{μπ6γῸ ΔΥῸ 0 φοοὰ ὝΟΓΣΚΒΕ δὖ 811: οδίζγδηςο ἰδίο 
Ογῖβὺ 15 ποὶ ΟΠ ΟΥ τηογιρα Ὀγ ἔθοτω. [τ ΟἸσίβέ, 
ΟΥΟΣῪ ὙΟΥΚ ἄσπρο οὗ Δ. 18 σοοά δῃὰ 18 ρ] δ ϑίῃρ' 
ἰο ἀοά. πο ἀοΐπρ οὗ Βασι ΟΓΚΒ 18 86 γοσκίωρ 
οὔ ἐπ6 118 οὗὨ Ομ σὶδβὺ ἴῃ ὯΒ.: {86} 8.6 108 βῖρη, ἐμ 6Ὺ 
ΔΙῸ 18 ἔραὐί8: ὑμ6 ν Δ. ποὺ οὗ υ8, Ὀὰϊ οὗ 1ὲ δὰ 
οὗ Ηἰὰ. ΤΟΥ τὰ ἰδ ταϑδδιγο οὗ ον ΟἈ γι δεῖδα 
118: δοοοταϊηρ ἰο ἰπεὶσ δουπάδῃοθ, 80 ἰδ οὔσ 
ΘΟΟΘΘΒΒ ἰο αΟοα, Βο ἰβ ΟἿΚ χοναγα ἔγοια αοἷ: ἴοε 
ΒΟΥ ΓΘ {Π6 βίθ 08 οὗ ΟἿΚ 1 ΚΟΠΘΒΒ ἰοὸ ἀοἀ. ἡ Ἰιαί- 
ΟΥ̓́ΟΣ ἴΒ δἰ(γι δυο ἰο ἤθη 848 8π οἸ οἱοπὶ οβ086, 
18 αἰεὶ υϊοὰ ποί ἰο 8, Ὀὰὺ ἰο Ηΐπὶ π᾿ ΒοΒ6 ἔγη 9 
π6γ 8:6. εοαιδε Ομ σὶδὺ 18 ἐμὺ8 πιδιϊβδίοα ἐμ 
8, αοα ΠΟΑΥΒ ΟΌΓ ῬΓΔΥΟΥΒ, 10} Ηδ ΟὨΪ]Υ ΠΘδΙΞ 
ἴο᾽ ΟὨ γ δ Β Ββακα: ὀεοαὼδε ἨΪ8 ρὶστις ψοσ 8 ἰδ 8 
ΔΡΌΜΟ ΔΗ πὶ υ8, Ηρ 1895 ἰ0 ΟὟΓ ῬΓΆΥΟΣ, ΒΊΟΣ 
ἴῃ {παὺ ΙμρΘΘΒΌΣΘ 1.48 ὈΘοΟΙηΘ {μ6 γοΐοθ οὗ Ηἱἰδ 
ϑρίσιε. 80 ὑμδῖ πο ἄοργοθο οὗ οὔσοδοῦ αδἰἰγιυϊεὰ 
ἰο {16 σοοὰ ψοΡΚΒ οὗ ἰδῈ οἰ ]ὰ οὗἩἨἉ ἀοἂ περὰ κξγ- 
ῬΓΪΒΘ υ8ς: ἰΐ 15 αοἀ χοοορῃϊτίησ, αἀοα τὶπάϊοαί- 
ἴῃς, αοα του] υἱρ᾽ γί, αοα ρμ]ογιγίης Ηΐ8 ον 
ΟΥΚ ἰὴ τι8. ὅδο {μδὺ ὙμΘη 6. ψ. ΟΟΓΏ. ὃ ἴμΔ}. 
Β6ΥΒ, ““Οοπρτιιηι δεῖ εἰ σοπστμα τηεγοες οδεάιεπιί 
εἰ απιϊοϊξίδε, εἱἱ οἱ λοπιο 71αεἰαὶ ϑοξμεπίαίενι ΜΠ εὶ, εω 
υἱοΐδεῖπι ζαείας σοἰωπίαίεπι λοπιπῖδ,᾽" 4}} τθ σἂ τὸ- 
ΡΥ ἰδ ἰμαὺ βασι ἃ ἀυαδὶιίγ, 6} 8. ΣΘΟΙΡτοΟ Υ. 
ἄοθβ ποί οχὶβὲ ἴοσ ΟἸιτιβιδηβ: Ὁ δῖ ἐπ Οα, 
ἢ ἱπ 8; δὰ {ι18 5... Φο᾽π δοπ  ΠῈ8}}} 1ηεἾπὲ8 
οΏ. ἜἮἴο δυο πὸ οἷδὶπι αὐ ἐσίγα : δ ἙΟΥΚΒ ἴῃ 8 
ἰο ἀο οὗ Ηἰΐβ ρμοοὰ γῬὶοαδυγο: δῃὰ [86 ποῦκβ 
ψιΐϊοῦ Ηρ νου κβ, οὶ γ͵ο ὙΟΥΪ,, τηλπιΐοϑὲ Ὀ6- 
ἴογο Ηΐτω, δηὰ Ὀοΐοχο 81}, ἐμαὶ γγ δύο Ηἱἷβ ομ ]ά- 
γοη."--Μ.]. 

Τουγίλ οοπϑεφμδηοε: ἘΦ] ΒΡ οὗὨ ὑμ6 ϑρὶτῖϊ 
ΠῚ} Ῥδγ 1ουν σοίθσοησο ἰοὸ ἐι9 στουμπὰ οὗ ἰΒ686 
ΘΟὨΒΘαυθΏΟΘΒ, τΥΥ. 29, 24. 

γεκε. 28. Απὰ τ8ΐ5 ἐβ ἘΣ 5 σοσσυιδηδτηθσιξ. 
--ΟἈ. 1. δ: καὶ ἐστιν αὕτη. Ἑαὶ 18 ΒἰΠΙΡΙΥ͂ οὐραΐά- 
εἶν δηὰ οομποοίίηρς ἰδ τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ Βρϑοεὶ- 
868 {86 τδοβὺ δϑϑϑῃίδὶ σοπίθμί(β οὗ ἡ ἐντολὴ, νοὶ 
ἱπάθοά ϑιρτδοοδ ὑνο οι δηἀτηθπίβ, ζϑἐ8 δαὰ 
Ἰονο, Ὀυὶ ποῖ ἔσο οοταπιθπἀπηθηίδ, μοΐης ᾿πάϊ5- 
ΒΟΪ0Ὁ]Υ ππϊίοά, οοπἰδία (6 διπι-ἰοί 8) οὗ (89 Ὀεϊῃς 
ἀοίιοτγιιίηφα Ὀγ {89 Ὀ᾽ γίπο Ἧ}} ἴθ Ομ χίδί. ᾿Ενγολ 
Γοΐοσβ ϑϑιιμοῦ ἰο (μ6 ἔτϑί οοπιτηδηἀπηοαὶ (ὦ. 
[ΔῈ 89), ΠΟΥ υσϑί 10 Ὅθ οοπδίγυθα ἴῃ ἃ 66088 ὲ 
ἀοο8 ποὺ Ὁδαγ (ἀο Ῥοἰ6); 1: 8 δῃὰ γϑιρδίηδ [89 
Θχργοϑβίουῃ οὗ ἰ8ο Ὀἰνίηο Ὁ ( ὕδιοσχάλοοχ). 
Αὐτοῦ οὗ δουγϑθ ἰβεξετοῦ ϑεοὺῦ. [Οδοϑυχαθμΐυδ: 
ἔχοντες ἐντολὴν, ἵνα τῇ πίστει τῇ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ 
υἱοῦ αὑτοῦ Ἰησ. Χρ. ἀγαπῶμεν ἁ . Βοέε: 
διησιματὲ πυπιένο πιαπἀαέωτη »υδοηνίδιί, εἰ ὦμο καὐϑε- 
φυοηίία αὐεπρί πιαπάαία, βάτηι δεϊξέεεί οἱ ἀμεσθοναι, 
φιία πιητιθς ἔοὸ αὖ ἐπυίοοηι δερανωγὶ πβεφυεμαὶ. 
Νεφιο οπῖτ εἴπα βάἐ ΟἈνίοἰϊ γοοίο πος αἰ(εγιμεέγωπι ἐμὲ 
9όγο, πέφμα τυεγε ἐπ πορεῖσια «6ε Ολγιεἰξ εἴηε ἀμοοίθθ 
»οδουπια ογοάετε.---Μ.]. 

Τμαὶ τσ απο! Ὀολονθ ΟἹ 86 πδιὴ9 οἵ 
ΕΓ.6 βου ὅϑδυδ Οἴσίαϊ δῃᾷ ον οδθ 8850. 
[891.---οσθ να ἐπάϊσαϊββ ἔἐμθ ρωγροϑὸ δῃηὰ βοὶ 
ΟὨΪΥ ἐμ οσοπξεηές οὗ ἔμ δοιατηδηπλοηί8, 88 Βυϊμος 
ΟΧΡ  δμβ [Βαὶ ἰμ9 δίγοηρ ἐεέές Βοηβὸ οὗ ἵνα οϑα 
δαγαϊγ Ὀ6 ῥγοββοὰ ἢδγθ; 8660 οἷ. 11}. 1, 11.--.-.}..}. 
Το Αοτὶβὲ πιστεύσωμεν ἰΒ ποί ΟἿΪΥ (δι6 δεδί 88- 
ἰμοι ἰοαιοα δπὰ αἰ βοίξέον ἐδοίο, Ὀμΐ αἷβὸ τοϑξθ 
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ἐβουρμέζα] ἰμ8ὲ ὑλ6 πιστεύωμεν ζοτηηθὰ αὐλοῦ ἐμ9 
Ραίίογη οὗ ἀγαπῶμεν, διὰ ἀθῃοίθδ ὈΥ ἰδ δἰἀ9 οἵ 
ἐμο Ῥγοβθηί ἀγαπῶμεν, ὑπαὶ {Π|6 ΤΌΥΤΩΘΙ ῬΤΟΟΘά68Β [89 
Ἰδίίου, πίστις 88 86 Ῥγθ-ΒΌΡΡοδβί(ΐοη, ποὶ 88 Ὀοΐηρ 
ἀοῃθ οἸ 66 ἴὉΣ 8]}] (αραΐϊπβϑὲ Ὁ ἀϑίθγα 90), Ὀυΐ 88 ἃ 
τοοί οὗ Υἱίδ] δίσοηρί, δὰ ἀγάπη 85 {16 Βίθι, 88 
ἰη κα]. ν. 6: πίστις ἐν ἀγάπῃ ἑἐνεργουμένη, ΟΥ]1 
Τί. ἱ. δ: ἀγάπη---ἐκ πίστεως. Ἑαϊὶὰ δοποοϊνοα 
88 8ῃ ἔργον ϑεοῦ (πο. τἱ. 29) ἀπὰ ὅπο. χγὶ. 9 
(ἁμαρτία, ὃτι οὗ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ) 88 ἴ80 στουπὰ 
οὗ ἃ ΒΟΥ Ὀοίηρ, οὗ {86 Ὑγο10 οὈδαΐθησθο, 158 γοὶ 
ἸΔῈ 5 τοογΐξ διὰ ΒΘη6Θ ΙΏΔῪ 6 γοαυΐϊτοα ἴῃ (ἢ6 
Ομ ΔΠἀτηοπί, ΙΔΟΡῈ ΘΒΡΘΟΙΪΆΪΪΥ βίποθ μ6 60ῃ- 
δβισυσίΐοη πιστεύειν τινε (7 0. ἶν. 2] ; ν. 24, 46, 47; 
ΥἹ, 46) ἀθῃοίοϑ (6 αδδεπδ ὙΠ ΨΒΪΟὮ Πι80}Β 
ΔΕΘΏΟΥ ΒΎΔΙΚ6Β, 116 πιστεύειν τένα ἀθβουὶ 68 186 
τοοοϊγοα ποέῥέϊα, ἀπ πιστεύεον εἷς τινα ἰῃ6 αοἀ- 
στουρσῃῦ Πάμοϊα, ὙἈΙΟΙ ΘΙ ΤΆΘΟ5 {Π6 ᾿οα8ι, ὑπ9 
ποία, δὰ 8680 86 πιοτηθηὶ ποχί ἴο ἰἰ, ἐδ6 
ἀδεέπβιδ. 80 οὐἶθοί οὗ δ 8 τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ 
αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. ἸΤἷβ ὄνομα 18 6 τον θ᾽ δῖοι 
οὗὁἨ ἰ)0 Ὀαοΐηρ οὗὁἩ ἰδ ὅοῃ οὗ Θοά, δῃὰ οοπίδὶ 8 
τἰΟἰ ἢ 66 1 δηὰ αἰβοϊοβοα 0 ὈΘ] ΟΥΟΓΒ μα ἰδ 
ἰοβι οα οὗ Ηἷπὶ δὰ Ὁγ Ηϊτηβο] 7, ἀπά 15 0 ΌὈθ ἰ68- 
{864 ; 1{ ἱποϊαθ8 Ὀοέ}} ἰδ 6 »γωάϊσαίίο (Βοτι. Σ. 14 
85 δ᾽ νη δὰ Βοζα Ὄχρ δίῃ, δηὰ {116 ππεγέζεπι 8} 
(80 »γοηιϊδδίοπες Ολγιδίέ δἱ ἀε Οἠγίδίο, 88 Ῥοϊπιϑὰ 
οαἱ Ὁγ 5. Θοβυλίάι δὰ οἰμοτα. “οοίτίπα Ολγίδέίαπα 
Ερίβοορῖι8), δῃὰ ἐλε ἀϊσπὶϊν 9 ἰλε Μοδοίαλ (8. 6. 

8), ΔΥῸ ΘΟΠΞΘΑΌΘΠΟΥ ἰπβαβηοϊθηί. [ΑἸδοτά: 
“Τὸ Ὀθ]ΘΥο ὑπο (0606]-Ἰοϑδαᾶμο δοΒοοΥΙηρ ΗἾπ, 
διὰ Ηΐπι 88 Ἰἰνὶπρ ἴῃ ἰΐ, ἴῃ 811 Ηΐϑ ὅ}Π688.᾽" ---Μ.]. 
ΟΟΠΙΟΣΤΩΔΌΪΥ ἰο [δ 61059 οοπηδοίίΐοῃ οὗὨ 71 (ἢ δηὰ 
ἴονὸ (πο. χνὶ. 4, 7 84ᾳ4.} (9 ΑΡΟΒ.16 ΠΟῪ ΒΏΠΟΧΘΒ 
ἰμο ῥσεβθηῦ ἀγαπῶμεν ἰο {μ6 Αοτῖδὺ ὈΥ ἐμ οορυ- 
Ἰδώνο καὶ.--- Τὸ δα ἰυλο! Δ) οἷαιι56--- 
ΑΔ Εϊξ βᾶνθ τ5 οοσῃυϑηαπμηθηῖ, Ὀοΐηρ 8 

[ἀσί μοῦ αυδ)] οαίϊου οὗ Ἰονο (οἈ. ἰϊ. 7, 8; 111.16; 
ὅη0. χ᾿Ι!. 84; χν. 12, 18), Ὀοϊοηρθ ἰο {})6 Ἰα 8 ραγὶ 
οὗ (δ9 βθηΐθμοο (Μγγῦοτρ : ποη πιοῦὸ απιαπάιρη 
οἰ, δε εἰἕαπι ὑδγε δἰ τοοί6 ἀπιαπάμ7η), πὰ ποὺ ἰο ἐδ 
ἴοσταοῦ (πιστεύσωμεν), 85 ΕΒ 8, ΒΘη μοὶ, βϑη ον. --- 
Ηφηοο ΟΝ τὶθὶ, δὰ ποὺ αοά, 15 δ)παὰ γχοϑιμαὶῃ8 (ἢ 6 
Βιι υ] οὐ ΟΥ̓ [8158 Ἰαί6ΥΆ] ἰάᾶθα, Ομ τὶβί, οὐ τ οῖῃ, 88 
ἰδθ ὅοῃ οὗ αὅοἀ, τὸ ἢᾶνο ἰο Ὀοϊίονο, 15 ἐμ 9 οτἱ κῃ 
δυὰ βίδαπάδγα οὗἩ Ὀσγοι ΒΟΥΪΥ ἸΟΥ6. 
γε. 24. Δπηᾶ 89 δεῖ ᾿ΚΘΘΡϑ᾿ ἢ ἘΠῚ6 οοτ- 

τοδηδιηθηῖα, αἰ ἄϑ ἐπ ἘΠ δηᾶ Εἰ ἴῃ 
ἘΠῚτι.---Ῥαββίηρ ΟΥ̓ΟΣ ὑπο Ἰαίθγαὶ ἰάθα δηὰ (6 
ἐντολὴ, γ. 28, ἀηὰ γοβαπιΐηρς (86 ἐντολὰς τηρεῖν, γ. 22, 
ἐδ Αροβίὶθ ΠΟΥΤ' τη 8 .κ68 Ῥγοπιϊηοηὶλ (μ6 ΤὈυτ ἢ 
ΘΟΏΒΘαΊΘΙΟΟΘ, ὑπο ἔο] οὶ οἵ σοι τ ῖ1}} ὰ5 απὰ 
οὖν (61 1ουνβ ἢ τὶ αοα, δοοογάϊηρ ἰο ὙΝὶοὶ Ἦδθ 
8 ἴῃ ῺὩ3 8η8 γὙ8 ἃγὸ ἰῃ Ηΐπ, Ηδηδο αὑτοῦ, αὑτῷ, 
αὐτὸς---41} ἰγθ0---ἀοδοτίθο αοὰ δηὰ ποὺ Οὐγίδε 
(Νοδιδάοσ, Βοβδον, ϑδηάθυ). 
Διυᾶ ΒΟΙΘΌΥ ψ ἱεηονν [μδαὶ Εΐο ἀΌ  ἅσθτἢ 

ἴῃ τ.5, ἔσουι [ουΐ οἵ ὃ89 δρίτίς τπαὶ ΕΓ βᾶνο 
Ὧ2.---Οοὐ᾽δ δοίἀϊηρ ἴῃ τ|5 18 [0 οὈ͵θοὶ οὗ Κῆηον- 
Ἰοᾶρο; δηὰ ἰὰ 8 ἱπηροτίδηξ ἴο ποίϊοο ἐμαὶ αοὐ᾽ Β 
Δυϊαϊησ ἰπ 5 18 ποί ϑροοίβοα Πογθ 88 γδ8 πεμϑ 
ϑεγίοἰπεϊἐἐε (ϑοοὶ 8), Ὀὰὺ 48 ἰὴ οοπαϊ ΐοη οὗἨ οὖν 
δϊάϊηρς ἰπ αοὐ ; (89 το τημίδ!} πο] υθ ΘΔ ο ἢ 
οἶμον δβὰ τουδὶ Ὀ6 ἰδ κοη ἰπ ὑπδὶ Βοη806. Απὰ ἐμπί8 
6 Κηονση ἐν τούτῳτεέκ πνεύματος. ᾿Ἔν τούτῳ οὔ- 
Υἱουδὶν γοΐοσα ἰὸ τῆδὺ 90] ΟὟ 8, 85 οἷν. 11. 8, δηὰ 
πο ἰο μα ργυϑοθάθβ, 88 σἂ. ἰΐ. ὅ, ϑιυνρΥ θη ἴθ 
189 ἰγδηβιιΐου ἔγοτα {89 ἤοτηητ]δ ἐν τούτῳ, ρ] δορά 
δὶ {π6 Ὀορίὶ πηΐϊπρ οὗ ὑμὶ8 βοηίθησο δῃηὰ 80 ουγγοπὶ 
πῃ Φ08ῃ, ἰο ἐκ πνεύματος, Ὀὰ (9 ἰγδηβι ἴῃ. ΤΑΥ͂ 
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Ὧθ Θχρ]αϊμθὰ Ὀγ (Π6 οἰτουπιδίδησο {πὲ δου ὅτε 
μένει ἐν ἡμῖν 80 ΟἸΘΑΥΠΘΒ8 δηᾶὰ Ὀθδαΐν οὗὨ ἐδμθ 
Βιίγιαοίυγο τοαυϊγοά δυρπίλπιϊνο Ῥγοοῦ, δηὰ ἐμδί 
(8 δυθδαίαπεῖνθ Ῥγοοῦ οσοαβίομθα {μ0 ὅπ δηὰ 
ὑβουρδι] ἀθβοσϊρίΐοη οὗ (86 βουγοο δπὰ οτὶ ρὶῃ οὗ 
ὑπαὶ Κηον]θᾶρο ὈΥ {116 ρΡτοροδι(ΐοη ἐκ. ΟἿ οἷ. ἐγ. 
6: ἐκ τούτου γινώσκομεν. Ν πνεῦμα 1ἴΒ {ἰ9 ΗΟΪΥ 
ϑριγιῦ ὙΠῸ τηονοθ π8, [6 ᾿ἰνίηρ δηὰ ροσοσῦι 
Ῥυἰηοὶρ]ο οὗἩ οὐν 116 ἔγοπι (ουΐὐ οἵ) δπὰ πῃ αοά. 
Ηδστο ννὸ ΒΒουϊὰ Γοσιθτ Ὁ [86 γρίσμα, οἈ. 11. 20-᾿ 
26. Ιπαάἀραιυδίο 18 ἀο Ὗ οἰΐθ᾽8 ὀχρ) δηδίΐου, ἰμδὲ 
πνεῦμα ἀθποίο8 ἔμ6 νη θ Δρργορσιαιθα ἴῃ γδινἢ 
δα 16, Ὀυϊ ἐπαὶ [6 τοίου 6 6 ͵ἰθ ἴο (ἢ 
τίς Κπον]θᾶρο δὰ ἀοοίγϊηο οὗ [πὸ ρούϑοι οὗἨ 
ὅοδι.8, δηἃ οὐθ ΙΟΥ6 ἰπδάἀοαυδίο 18 6 οΟρίηΐοη 
οὗ Ββοοίπυδ, (Βαὶ πνεῦμα 15 Ἰογο.---ἰπ (88 δῃποχοᾶ 
Τοϊαιϊνο βοπίθησο οὗ τπηϑὲ ποὺ 6 ἐδ ,Κο ἢ 85 ἃ σεπίξ. 
»αγίέυμδ, Ὀὰΐϊ ἃ85 (116 τοβυ] οὗἩ αἰϊχϑδοίδοη. ΠΟΣΊ, 
Ραγὶ ΠῚ. κΚὶ 24. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ͂, 

1. Το. ΘΟ νιδιΐδη βου ἃ ποὲ δὲ ον τοηιαΐπ ἐπ α 
δίαία 97 μποογίαίπίν ΘΙ ΒΟΥ 6 Υ68}}γ 15 8 681] οὗ 
ἀοά (ουἱ) οὗ {89 ταί ; ἷ8 στοάθιηρίϊοα δηὰ ἐδ 
τϑοοῃοὶ ]!αἰΐοη οὗὁἩἨ αοἀ ἰο δὲπι πὰ Ϊ8 Γϑοο 01118- 
ἄοη ἰο αοἂ δῃὰὰ ἷ8 βαϊγδαίϊοῃ ποϑᾶὰ Ὡοΐ Ὀ6 ἰο δΐτη 
ἃ ἀοπὈ {1} ΟΥ̓ ΟὨΪΥ ῬΥΓΟΌΔΌΪ6 βίαϊθ. Βυὺ οἶθαᾶσ δηὰ 
ἅντα πον ]οᾶρο οὐ ἐλι18 Βα )6οὲ 8 ἀο068 ποὺ 80- 
ααΐγο δὲ ὁη6 βίσοκο, οὐδυ-ηἰσηῖ; ἢ6 τησδί ᾿θαση ᾿ὲ 
ὉΥ Ἰἰνίπρς πὰ οχοσγοίδίπρ ἈΪπ)56}7 ἱῃ Ἰοσο. ΤῈ 
Ο γι βυΐδη ἴῃ Ῥσοσθβδ οὗ θοΐπῃρ [. 6., ἴπ (9 ἀονοῖορ- 
τηθηῦ οὗἩὨ (μΐ8 ΟΝ γἰβέϊδη 116--- 1 8 ἴῃ 8 βϑἰδίθ οὗ 
ζογσταθηἰδίϊομ, οὐ οπσαζοά ἴῃ βίη ρίο δοταδδὶ, τῖῖ- 
οὔϊ 8 ΒΙΓΥΟΥ οὗ {86 τ 016 δα], ἢ 8 Ὀδι116 δ6δου- 
ἀυοίης ἰο υἱοίουυ, δ᾽ Βουρὴ ΠΟΓΟ απὰ πο γὸ ἀθ- 
ἴοαί5 ΟσσΌΡ, δηὰ 6 8 Τογοϑὰ ἰο Γοίγο οὐθπ ποΐὸ 
Βίγδυ--- σι ποσὺ Ὀοΐπρ 8019 ἴο ᾿τ ρρ0 6711 {86 υἱυὐπιαΐθ 
νἱοίοσυ. Ἠθποθ ᾽6 ἮδΒ χοΐβριν δ ΒΟ Β ἮΘ 
ἢ δθὰ οὐρ ὶ ἰο ἀἰδβοατα, ἔθ 8 1658 δηὰ [0]] οὗ οοηῇ- 
ἄθποο δπὰ τοι ϊδησθ οἱ (86 ᾿ογτὰ οὗἨ δΒοβίδ δπὰ οὗ 
(86 νἱσίογυ. 

2, Τῆε ἤπαϊ δσατι86 οὗ 06} ΒΒΒΊΓΔΏΟΘ οὗ ζΔ (ἢ δηὰ 
Ὀϊοεθδβδοὰ οονίδιπὶν οὗὁὨ βδϊγδίΐοῃ, σοῃβίβη Πν οχ- 
Ροβϑὰ ἰὸ (89 ἀδῆρον οὗ Ὀοὶηρ ἰδίαν θα ὈΥ ἐδ9 
ΔΟΟΌΒΘΙΙΟΣΒ δπαὰ οἰ ρο8 οὗἁἩ (9 ποδὶ αἰβοοτηϊηρ. 
δια τοργουΐηρ (9 ΘΥ̓ΘΥ-ΤΘΟΌΤΥΪΠ; Οὔ ΒΒ, 008 8 
πηρογίδοι οηβ δὶ ἰὐδηβρτοββίοηβ ἱπ ἰδουρηί, 
ψοτὰ δπᾶ ἀδοά, ᾿ἴθα ποὺ ἰπ ουγβοῖνοϑ, ποῖον ἰη; 
ἐπι6 ταᾶτκ, ἴῃ ὈγοΙ ΠΘΥ]Υ ον δηά, σΟΠΘΟΡΔΙΠΥ, ἴῃ οὐθ- 
ἀΐοποο ἰο ὑμ6 σοιπιπδπαάπηοηΐθ οὗ α604, ποῦ ἴῃ Βι 6ἢ. 
δοῖβ οὗ τορτοοῦ οὕ δῇ δηχίουϑβ δηὰ οοπίγὶἰο Ὠϑδτὶ, 
Ῥυὶ ἴῃ αοἀ ΗΪπιβοὶῖ, ἴὰ {πὲ τ ϊσῖ Ηθ 88 ᾿ΓῸ» 
τοϊδοὰ δηὰ ἱπηρδτι δὰ ἰο τι5, δηὰ ἐμαὶ δ δυϊάθβ ὮὉΥ͂’. 
Ηἰ5 νογτὰ διὰ ὙΟΥΚ, αἷ8ο πὰ ΟὟΤ πιοδγίβ, ὨΣΊ κ᾽ 
δὰ Διγί ουΐηρ (86 δαῖιθ ούϑὴ πηΐο οοτορ]οίξοῦ. 
ΤΉΓΟΘ πη ρ5 ΔΥῸ οἴου δπὰ αἰδιϊ ΠΟΕῪ δδβογίϑα, 

α. Ἰδιμα Ομ νἰϑιίδη Ἰοοῖθ δὐ ἢϊπιβ6} 7, δηχίο 
δηὰ ἀουδία δομοογεΐηρ πὸ βἰαίθ οὗ ζ͵86θ 
8δτο υδιϊοᾶ; ΗδθΌ. νΥἱ. 4-6; χ, 260-81, ἴῃ, 
16 Ῥαβδᾶροβ ΤΌΠΟΣ ζουπὰ “8 δαγὰ 
Κηοί,᾽"" δηὰ οὐ ψῃΐοι δοο ΒΕ. διίον, Ροϊπὲ 
ἴο ἐπα ροββι ΕΙΠΕ οΥ̓͂ ἃ τοῖα ρ80, 88 δ8]80» 
Ἀοπι. υἱλὲ. 18: 64]. νἱ. 7,8. Τμΐθ ἰδ. 
ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἰο ΟαἸνῖ π᾿ 5 δδϑυιιρίΐου οὐὗὨἨ ἰδ’ 
ἀοπῶπι ρέγδουεγαπίλδ αἴνοα ἢ ΤΟΘΏΘΓΘ- 
(ἴοη, δὰ τ ϊοἢ ἰ8Β ποί ἰδυρηΐ αὐ πο. χ. 
28, 29. Βυὶ 1 ἐπὸ ΟΒ τ διϊδῃ ἸΟΟ Κα ὉΡ ἰο. 
1ῃ:9 ΤΠ ΓΟΥ οὐ αοά, ΒΘ δεαυΐτοβ σομβάθῃσθ. 
δ ογίμϊ 6855 δῃά ἰπ0 Ηοὶγ ϑρ χὶς Ὀθδ:ϑ, 
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ψὶίποεβ οὗ ἷβ δἀορίΐου δηὰ Ὀϊνίηθ 1ϊ76- 
Τ6]]οβὶρ (ν. 242, Βοι. Υἱϊὶ. 16--27). 
ΤῊ ]5. 18 σΟὨΥΓΔΥΥῪ ἰο (89 Βοιηδη ΟδίΒ0}}ς 
ἀοοίγίπο οχοορὶ ὈΓ ἰδδὶ ἱμὸ Ομ γϊδίΐδη, 
ΒΡΘοἾ41 σου αἰΐοη, σαπποί: ἈΔΥΘ ΔΩΥ 60 Γ- 
ὑδιί σοησογηΐης Βὶδβ βίδίο οὗ ζτδοθ. 

ὃ. ΤὨΘ ροϊπὺ ἰη ᾳυθβίοι 18 πο ἃ τη οσηδ- 
ἦσο] οογίζμάο, 8ῃ. αοίμ ἱπίοἰἐεοίμδ, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ 
“βαμεῖα δἃ5 ν6}1] ἃ8 οομηβάθῃοθ ἴῃ ἐμ Ῥυγ6- 
Ὧ6088 Οὗ 8 28} 8 ἀἰδροδί(ἴοῃ. 

6. Τ)ο οογίϑίη δββισϑῆοθ οὗ βίϑδηάϊΐησ ἴῃ 
αοὐ᾽ 5 στδοθ ἰβ ποῖ ἰάθη] ψ[( ΠΟΥ ἴο 
θὸ σοπήουπβαοα πὶ ἰπ0 οογίδιπίΥ οὗ 
Ὀοΐηρς Ρῥγεάεβιϊπαιθα, Τὸ Οὐωπεῖ ο 
7τοπί "8 τὶ σα, ἴῃ ορροβίϊίου ἰο ἐμ Β6- 
ἕοστιπθᾶ, ἰο τεὐϑοΐ {818 δον  (Υἱ. 1, 
10) θυΐύ ψ͵ΟΩΡ πῃ γολθοϊϊηρ {86 ΤΟΤΊΩΟΣΙ 
ἈΒΒΌΥΔΙΟΘΟΘ (Υἱ. 9): ““Θἰομέ πέπιο ρίμ8 ἀἐ 
7 εὶ πιϊδεγιοογάία, αἀ6 Ολτγὶδίἑ πιετίίο ἀἄεγχμά 
ϑαογαπιεπίογωπι υἱγίωίε εἰ εἰδεαεία ἀμδίίατε 
»Ἥ οἱεδί, εἰς φωϊιδεί, ἄμπι 86 ἐρδιπι δυαπιφιια 
»τορτγίαπι ἐπῆγηιαίεπι εἰ ἱπαϊδροδιἑοπέπι τέδ- 
»ϊεῖϊ, ὧς σα σταίϊα ἠογπιίαατγο εἰ ἰἕπιετε ροίεϑέ, 
φυαπι πιΐίωα δοεῖγε ναϊδαί οὐ ἰμαΐπε Παεῖ, σμὶ 
ΠΟ Ῥοίεεέ δυδέδεε 7ζαΐδιηι, 86 σταίίαπι 7)εὶ 
6246 οοπδοσμίμηι.," ἩοΥθ, 85 ἮΘ ἴΔΔῪ ΓΘδ- 
ΑἸ Ῥογοοῖνθ, ἰσα ἢ δηὰ ζδ᾽ϑοβοοὰ γα 
Β.ΒΡΙ Οἱ ΟΟΒῚΥ τϊχϑα ἀρ. ΟἿἷι Ετσδηΐὶς, Ζ΄λεο- 
ἰοσὶς ὧἀεν Ψὸ. Κ΄. 2. 18, 141. ΤΒΙΌΓΒΟΒ, 
Ῥοτγίεφπροη ὥδεν Ῥγοίεείαπίώηιι υπὰ ἸΚαιἢ- 
οἰϊχέδηιια, 2, 1490--169. 

8. ΤῊ νγχο 68868 ἐμ σοῃμβοΐοηοο 8π448 ἃ γογάϊοί 
διδὶπαὶ 08 Δ ποὺ διχδϊηϑὲ 08 8.6 Ορροβϑὰ (0 680} 
οἶμον, θυ Ὀσνογίμο]οβα ἔδοὶβ Ὀθϊοηρσίπα ἰο ἴδπ6 
ΟΒνϊβιΐδη 1:}ἢὁ δηὰ ροσγίϑοι Υ οοτρδί1Ὁ]9 τὶν ἰ, 
ΦΥΘῺ 85 0}. ἱ. 8, 9 δῃὰ ο. 1. 9 ἀο ποὺ σ8}66) 
680} οἶος. ΤΉ 686 ΡῬΤΟΡΟΒί 008 οδπηοί ὃθ οἰα58ο 
διλοης ἰῃ9 Ραγδάοχοϑ, ἡ σι ΤΥ ποὺ Ὀ6 τὶ μουῖ 
ἐσυΐι, 885 βἰδίοα Ὀν ΓΌΠΟΣ, 6. κ. “δὲ ἐπ βαὲ βετὶ 
»οεεεί αἀμίεγίμηι ροοσαίμηε ποῊ ἐδδεί.,᾽" διὰ Ῥτγοροκὶ- 
(ἰοῦ 82 ἰῃ Οτυπα ἐπα Ατικεῖ͵  ϊσἢ γοτὸ ὉΠ 7080} 
φοπάἀοιηποα ὈΥ̓͂ 0 Βομΐϑη ὃ0}} (1620, Ἐτ]δα- 
θη, 24, 188): Α γχοοὰ πογὶς ἀοπο ἴῃ ὑπ ὙΘΥῪ 
οδὺ ἸΩΔΏΠΟΣ, ἰδ 5.}}}. ἀδἰ}γ δἰη, οἱθ.-πΝΟΥ ἄαγο 
Ἧ (χγ ἰ0 δἱὰ (}9 Θδίδ᾽ Ὁ  Βπιοηὶ οὗ ἃ ΠΩ ΟΓΙΪΥ [ῸΓ 
ἀΠὸ ῬΘΟΡΙΘ, δὰ δηοίδμον πιουδὶ νυ ἴον (16 Βδἰπ 8 
Υ ἀτγανίηρ πὶῖ ἰμ6 Κομμδη ΟδίΒ 1108 ἃ ἀἰδίϊῃο- 
ἔοι Ὀούνγθοη ἘΠΆΞΕΙ διὰ οοπδίίία ευαησοῖίϊοα, Ὀ0- 
Ἔπθοῦ 8 δ0] δι ἀπιοῦ σοποιρίδοεπίδδ δ᾽ σου] αὐ ὁ 
βαϊταϊΐο δηἀ δὴ ἀΠ|0} απιλοι(ὡξ βυγτοπμἀογίηρ ἰΐ- 
φοὶῖ ἱπ ρυγο δαἀοὶιγ. 9 τ ποῖ 6 Ὁ Βορδαγδὶθ ὈΥ͂ 
ζοϊθο ἀἰδιϊ οί, 0η8 πο οὐ οοἰγ 9} 7 σίνομ οομμπδηά- 
ταθοΐβ τ ΙΓ (86 Μ᾿ 1}} οὗὐἠἨ αοα ποὺ {δ9 δβυ 0) οἰ ἰΥ 6 ]Υ 
ἐπιροβοὰ ΟὈ] Και 8, ΠΟΥ, ὝΤΟΥΒΘ 5011}, τη θ ἢ ἔγοιῃ 
'Ὅ.6 δηοίμον, Βυΐϊ ψ6 οὐκμὺ ὑ0 οοπίθηιρ᾽δίο ὈΟΐᾺ 
ἥγαΐμδ, ὑ(μαὺ οὐν παίθγαὶ ἀϊδροβιιϊοι το ἢ} 18 5 ἢ- 
1.1 Ὀοίογο αοα οΥοὸσ δπᾶ δρδὶῃ τη ρίοβ τ ἰ πουΐ, 
Ὡιηὰ σοπίγσγασυ (0 ἰΐθ Ομ γἰοίϊαπ᾽ 8 Ψ1}} τὶ [86 
ΟΥΚΒ ἀοῃθ ὈΥ ἰδ τηοίΐϊουβ οἵ (6 ϑρὶγιὶ ἔγομη 
ΔΌονο ϑπὰ ἱἰπ δ11}), ἀπ ἐπδὶ [6 ΟΠ ἰδέα ὈΟΤη 
οὗ αοα 88 Ὀοΐογο αἷ8 οΥ98 δῃηὰ ἷἱπ μἰ8 μβοατὶ ἰδ9 
ὉΠ6 ΜΠλ|Ὶ οὗ αοά, δὲ γογοα]ϑὰ ἴῃ ἴὸ [ἴδῃ δὰ ἰὴ 
ΟἸιγῖδί, τ ΒΙΘὮ. αἰπιβ ποί αὐ ἃ δἰ ΠΟΥ ΟΥ ἃ ἸΟΥΤΘΓ [20- 
ἘΔΙγ [ὺὺ αὐ Ομ τροΓἈ} 1ἰΥ---Μ.}, δὰ ἰμδὲ ἢΐ5 
ΟὈθϑάϊθηο9 ἰ8 νν }]- ο] οαϑίῃρ ἰο αοά, ποὺ Ὀθοδυβθ οὗ 
18 οὐ ἀοΐῃρβ οσ πδίυσο, Ὀὰ  8010}]γ [07 {Π6 Β8 κα 
οὗ Ομσὶβί, Ουνρ 116 θσὸ οὐ θαυ 18 τἸηδάὰθ Ὁρ οὗ 
“Ιιογηδὶθ ἴου δπὰ αγίοῦ, οὗ σι βίης δπὰ {8]] 1 0;, οὗ 
Ἀοταίγθηθβδ οὗ βῃβ δη σδμ θὴρ δπὰ (6 σοπι- 

(86 Ομ! άγϑαη οὗ αοὰ ἐμδη ἴῃ ἐμ βοσυδηίδ οἵ ρεῖ- 
ἀἰίοι, ἴοσ ἐμ οΥ μαῦθ ἃ τοσὸ Ῥσοίουπά δηὰ Πἰνοὶγ 
Β6η86 οὗἩ ἰδ6 5] χηὐαδὶ διἑγυίηρβ οὗἨ (89 ττδίὰ οἵ 
αοά, Ὀδοαυδβο δηὰ (ποῦρ ἐμ ῖν ΖΑ] 18 ποὶ γεὶ 
8 [ΔΠ[ἰπρ ὕγοιη βΎΔΟΘ, 88 αἱ 64], τ. 4 (τῆς χάριτος 
ἐξεπέσατε). Νοῖ ΘΥΘΙΥ 741} ἱπυοῖνοδ (δ6 1ον» 
οὗ χκτᾶοθ. Βυΐ οὈοάϊΐθηθο δῃὰ ρμαδίλθποο ἴῃ ρυοὰ 
ἍΟΣΚΒ ΓΘΙ ΔΙ ἸΔΔΥΚΒ οὗ {μ6 δἰδίο οὗ α 
σ. Α. θ, 20, ὦ. Ὁ. 4, ὅ, 6, Εγδηκ 1, 1; 2, 177 κᾳ.: 
181 βᾳ.; 189 δ5ᾳᾳ.; 869 54ᾳ. 

4. 1114] σομἤάθηοθ Ἡν δίοι ἀοο5 ποὲ Ὀοκίη πὴ 
{89 ϑηΐγδησθ ὉΡΟῸὰ ΟἿΣ ἱπιογίδησο [θὲ ἰογο οα 
Θδυί}---Μ.7, 888 8 παῤῥησία Ὡοὶ ΟὨΪῪ ἰπ ἰμ6 ἀΔΥ 
οὗ )υάκπιοηί, Ὀυΐ δἰσοδὰνγ βόσοὸ οἱ δίῃ, δυὰ ἰἱ 
θυϊάθποοθβ 1ιβο] Ὀοΐμ ὈΥ σϑδΊουβ οοσίδ ἰοπταγὰβ 
801{-βδιοι βοδίίοη Ὀδβοὰ οὐ {9 δβϑϑισγδηοθ οἵ ἰδ0 
ἴουχίνομπθδθ οὐ βἷπβ, δπὰ ὉΥ͂ οοῃβάθπὶ ῥγαγοσ. 
“ΡΡΥΑΥΘΥ ἰ8. 88 6880} 18] ἰ0 Ἰῶϑῃ δΔϑ Βὶθ Θοῃβαίθηθο, 
Ὀθόδιιδα ὑπὸ σοηδοΐθμοθ, ἐπ Ῥγοροχίϊοῃ ἰο [8 οἾ68:- 
Π685 δη Υἱ Δ} }7, ΠΘΟΘΒΒΑΥΪῪ Ρ88868 ἱπίο ᾿ΓΑγο 
(ὅθεν, διεῖγε υουι Οεδεί Ρ. 1.). 1{ {π6 ὀσομιδοῖθμοθ 
8 ῥαοϊβοά, ΡΥΔΥΘΟΣ Ὑ1}} Ὀ6 διχα οὗὁἩ Ὀοΐηρς Βοδτὰ, 
ΗἾ τῶδὴ ἰβ 80 οἰγουπιδίδποοα {μαὶ 86 ᾿ἴνθβ8 δπὰ 
ΤΩΟΥ͂ΩΒ ἰῃ αο4᾽ 5 νοτγὰ, πὶβ πογὰ ἴπ ῬΥΔΥΟΥ ἰο Θοὰὲ 
γν11}} 180 ρσϑυαὶὶ τ αοὰ, ἴῃ ψ]λοϑο Ὀοΐης (88 τὸ 
ΤΑΒΥ͂ ἸΘΒΤΉ ἔγοια ἰΠ 6 6880 οἵ {89 ρῥτδγΐηρ αοἀ-πι88), 
88 Ὑ6}} 88 πῃ ΤΏ 8 ᾽ Β ὈδΘΐηρ' ὈΓΑΥ͂ΟΣ ὯΔ8 118 υἱἐἰπιοῖσ 
τϑϑϑοῆ. Ἡδυϊοθθ, ἐβογοῖίοσο, δ85 ποὶ υὙϑγγ ἐιάϊ- 
οἱοιθ}ν οἸαββοα ργανψογ δισλοτς ἰδ6 σιεδ,εείίρα πιεαπὲ 
οὗ Ομνδϑύάδη υἱγίαθ (Ε λίς ᾧ. 88).---Α πα δίϊοα 
οὔ ῬΧΆυΟΥ ἰμδὺ ΠΔΥ ΡῈ μοδγὰ Ὀογοπὰ ἰδ ρμεαί(ίοσ- 
ΡΥΑΥΟΣ οὗ 6 [οΓὰ 8 ῬΓΔΥΘΡ 18 ποὲ ρογτηϊ δὰ; 
γὙοὺ ΙΩΔῪ ἴῃ (86 δἰδίθ οὗ Κτδοθ ῬὈΧΣΔΥ [ῸΣ ΘΥΕΣΥ 
ὑδὶηρ δβδυγοὰ οὗ Ὀδΐηρ Βοασὰ, Ὀὰὶ 6α18}}Υ δεβυγοὰ 
(παὺ ποιμῖτρ ἰ5 βαϊὰ οὗ ὑπὸ ἰἶπιθ τ μβθὰ δαὰ [89 
ἸΩΒΏΠΘΙ ΠΟῪ ΥΟῸΡ ῬὈΥΔΥΟΣΒ ΜΠΙι ὃὉ6 ποασγὰ. Θοὰ 
ἽΒΤΕ ὙΒΔΙΘΥΟΥ ἯὯΡὙ δ8858Κ, Ὀπΐ ποῖ Ὄχδο ιν 88 τ 
88. 

ὅ. Ἑαϊξὰ ἴῃ αοὰ, ψγῆο ἰβ Τόν, διὰ (ἰδ τἰτίαο 
οὗ οὖγ Ὀ6] 167 ἰπ ὑπὸ Ἰοτο οὗἩ αο4}) ]ον( οἵ ἰδο ὈγοὶΒ 
ΤΟΣ 8ΓΘ ἱπ ϊπλαὶο }} οΘοπηθδοίοα, (Π6 τοῖοσοησο θαὶπῷ 
ἰο ““ζαὶ ἢ 8.85. ἐϊπὸ ἰγαπδι( ὁ ὕγοσο ἀδυίκηθδθε ἰὸ 
᾿ἰχ δὲ ἀπὰ Ἰονο 88 [86 νγϑ]}ς ἴῃ {89 1 σι  ᾽" (Βοδηδηη, 
ϑελῤγῳπδειοεὶς ΧΙ, 2, 887, οἵ, ν. 14). 

6. Τὶ {0110 ν8 ἔγοση {με ἰδδιϊποηγ οὗὨ ἰδ6 ΗΟ 
βρίγιε τὶ πὶ {1166 Ἴ Νο. 2 δθουἝβ), ἰδδὶ ἰδοὺ 
τὶ 8 ἱεπιρίε οἵ ἀοἀ (1 Οον. ἐἰ!. 16), οΥ 8 ἑαδαγπαοῖ 
οὗ ἀοα διβοὴρ πιθὴ (ΒΥ. χχί. 8). 

ἩΟΜΙΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Μύυοῖ ἀορομβ οὐ πον]οᾶζο, το ογὸ οἢ ΚΠΟΤ- 
Ἰοᾶφχο οὔ [86 συ δ, τηοβὶ οἱ ἰμ9 Καουν]θάρο μοί. Ὁ 
ἯΘ δ8΄Θ ΟἾΥΒΟΙΪΥΘΑ οὗ Π6 ἰγυ .----Ηο 18 ἴο ὃὈ6 ῬΓ0- 
πουποοὰ ΒΔΡΡΥ ἰπ ὙΒοῖὰ ἰμ0 αἰ ου]ὶ βοϊχηον- 
Ἰοάχο νγ88 δοαυϊτοὰ δπὰ οατεὶοὰ ουἱ δ5 (δ Κδον- 
Ἰοάρο οὗ βίη, δ ἸΏΟΤΘ ὨΔΡΡΌΥ Β6 ἰΒ ὝΒοΙΒ ἰδ9 
Κηον]οάρο οὗ Θοἀ ἴοτοο8 1ἰ8617 ὑοῦ ἰμὸ Καον- 
Ἰοάκο οὗὍἨ δἰ πι86].---ΕὈῸΣ τρδυὶκβ οὗὁἨἩ οὔγ δάορίϊοσπ 
ΟΣ ἴουγν οὐἱάθῃοοϑϑ οὗ οἷν δοΐῃρ οὗἩ ἐμ6 ἰσυι: 1. 
Ῥρδοθ οὗ (6 Βο0] ὑπάοσ {πὸ δοοιιβαίΐοηβ οὗ 608- 
βοΐθῃοο (υν. 19, 20): 2. ΕἸ ]Ἰδὶ ἰσυδὲὶ ἀπάον ἐδ 
γδηἰβ δπὰ ἀσρσγί ναι οη οὗ Ἰἰέο (νυ. 21, 22); 8. 
Αβϑυγδποθ δπὰ ἀθοΐβῖον ὑπᾶὰον {89 τηδηϊζο) ἐ δδὰ 
ἀἰδογοηῖ τοαυϊτοιηοπίδ (χ. 238); 4. 790γ οἵ ζεἰϊον- 
ΒΡ ἰῃ βοϊϊίυἀθ οΥ ἀοδοσί οι, -- ΗΟΥ οδὴ γσα 
Ῥδοὶγ γοὺγ μοαγὶ ἀἰβαᾳυϊοίοα ὈΥ (6 δοουδίῃρ οἵ 
Θοηβοίθμοοῖ 1. πον Ἡδαῖ αοὰ 88 δἰ ΒοτῸ 
ἀοῃθ ἴον χοῦ ποὺ ἰπ νδΐῃ: Ηθ ἀθδῖγ 68 ἰ0 θ8γ9 γοῦ; 

παλδδίοι οὗ βίῃ, ϑ1ῃ, ππουθουοῦ, 1β ἸΏΟΓΟ δία] ἴῃ 2. Ε60] μον ἴῃ δυσὶ ὁ ἡπάρταοπϊ (86 ΒοἸΐμ688 οἵ 
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θοὰ ἰδ νοτκίης ἴῃ γοῦ: Ηο ἀοβῖτοβ ἰο ρυνίν γου; 
8. ἤορο ἐμαὶ Ἠθ π|1}} σ᾽ουϊουβὶγ δοσοιρ] 88 ἱΐ, 
89 δ δ85 ῥγοπιϊβοα: Ηο ἰ8 ἐμ Μαβίθσ δηὰ γοὺγ 
116 τὶ} Ὀ6 8 πιδϑίθγρίθοο αὐ ἐλε ἰαϑ8ί.---ῬΎΘΥΟΥ δπὰ 
δοιδηἀπιθηῦ ἅτ οβδοη δ γχοϊαϊθα ἰοὸ ΘΔΟἢ 
οἴδασ; (Δ ψοτὰ δἀάγοββοα ἰο ἀοα ἱπ »γαψόν ν}}} 
ΒΌΓΟΙΪΥ ὍΘ μοιτά, [ἢ 6οἀ᾽8 νοτὰ δἀἀγοββοὰ ἰο 8:99 

ἴῃ ἰμθ οοπιπιαπάπιεπέ ἴ6 ΟὈΒοσυθά. Ααοα 111 ποὶ 
6 αεζοά ἴῃ γαὶπ ὈΥ͂ 080 ἢ Βυ βου. ὑμποτηβοῖνο8 
ἰο 9 οοπππιαπαεα ὉΥ ΗἰπΊ. ΤῈ Πϑαγΐῃρ οὗ ῬΤΑΥ͂ΘΥ 
δ ποῖ δδοοίοα ὃγ [ἴπ6 οοπάποὶ οὗὨ τὴδπ ἄχϑα Ὁγ 18 
γεϊδίΐίοη ἰο αοἄ, Ὀυΐ ὉΥ (μἷ8 τοϊδιϊομ οι ᾿Γο- 
ἄποοϑ ἱπ δὴ 6.11} 1 κ0η 685, 6.11 }}κὸ οΟὈραΐθησα, 
οὨΣ]Π1κὸ ἐγαδὲ, 611 4}}κὸ αἰϑροεί(ἑοη δηὰ 61} 11 Κ6 
ὙΔΥΒ, ΟΥΘῺ 88 1ὑ ΔΌΓΟΝ ραΐθγηδ] δ 6} ΠΥ δηὰ ρδ- 
(ογη8] δἰἱὰ. ὙΠῈῺ λιν ἱπ (ἢ 9 πϑιλο οὗ Ηΐβ ἤθη 
2.905 ΟἸτίδὲ ἰμου παβϑὺ (86 Ἰονὸ οἵ ἀοἀ ΒΌογο 8]] 
ἐίπχβ, ονυ ὑπ ζ]ΒΙταϑηὶ οὗἨ [19 δοιμπϑπἀπιθηβ 
οὔ πὸ ἢγϑὶ 8016; δηὰ ὕγοτα ζαϊθ ἢ ἱπ ὑπὸ ραίθγ 8] 
Ἰογα οὔὗὁἨ αοἂ τονοδϊϑὰ ἴῃ Ομενὶϑί θοννβ Ομ τἰβίϊδη 
Ὁτοι ΒΟ Υν ἰουθ, ον {86 Δ] πιοπὶ οὗὨ (19 σοτππιδηά- 
πιοηίϑ οὔ 6 βοοοπὰ {840]9.--- 16 ἀὸ ἐπ ὧδ, (818. 18 
οΥῸΡ {86 σγϑὶ δηὰ τηοβὲ ἱπιρουίδηὐ ἐπίηρ; ΗΪβ 
ΘΟ δηἀτηθτίϑ ΓΘ ὈοίοΤΟ ον ΟὈΘάΐθη09 ἴο {ΒΘ 1: 
δηὰ Ηο ἰ58 τ ἢ δὰ ἴῃ ἴμθαι. Βαὶ ἢ τὸ ἀο ποὶ 
γαϊυθ Ηΐβ σοπιτηδηπηθηΐβ τγ1ὸ ἀο Ὡοὲ γ8]}6 Οὐ Γ- 
δοῖνθθ, τγὸ Ὀθσοπιθ ταΐῃΒ δπὰ ἃ ἀθβογί. ἴῃ ἀθβογὶ 
γυΐῃ9 Ηο ἀο65 ποὶ ἀνγ6}}; νὸ τοῦδέ Ὀ6 Ὀπὶ]ἀοα ὕ}, 
1 ποὶ ἰηῖο ἐθιαρ]ο8, δ᾽ Ἰθαδὺὶ ἰπίο ὑβΌ ΘΓ 80]68. 
Ηὸ Ὀ01145----ονοη {πὸ ἰΔΌΘΓ 8619 ἱπίο ὑμ6 ᾿θ:}]9, 
δηὰ ἰπδίοδαὰ οὗἩἨ σασοϑ οὗἩ [89 δοὺ] ἴῃ ἱπάϊσοποορ οὗ 
ἔμ ἀοοὰ «πὰ ἐμ Εὐθτηδὶ αοοά, Ὁ δηΐ Ἀγ ΠληΒ 
οὔ ῥσαΐδο ἴον ἰἰι6 ἱπμοτδηοθ οὗ 186 βαϊπίβ 85.09]]} 
ἴῃ τροαὐοϑέὶσ ζ71η988 δηὰ δβίχϑηρίῃ. --- ἩΠΠ Ποὰΐ 
Ομγίδι, (86 ὅοη οὗὁὨἩ αΘοά, ἀοἂ ἱπ ποὺ (ἢ ΕδίθοΥ 
δαὶ πἰϊποαῖ (πο ϑρίτι οὗἩ μὸ Εδίβον διὰ [9 ϑοῃ, 
ἰοὰ δαδὲὶ ποῖ μον αοὰ τὸ Εδίμου ΠΟΡ (}10 
Βαυίουτ. 

ΨυΤῊ8Ε:---ΑἸ(Βουρῖ ΟἿΓ σΟΠΒΟΙΘΏ06 ΤΏΔΚ6 υ8 
αἴγαϊὰ διὰ υοργοϑοπὶ ἰοὸ ὺ8 αοα 88 ΔΏΚΤΥ, γοὺ αοα 
δ χτοαίοσ ἐΐδη οὐσγ θατί. Οοηβοΐθηοθ ἰβΒ Ὀπὶ ἃ 
β'ησὶο ἄγον, Ὀυὺ [8 τοοοῃοῖθα αοἀ 8ῃ οοοϑδῃ οὗ 
οοπϑοϊδίΐοη.--- θα 8 τὰ 18 γοθυϊκοὰ δα 6ο0η- 
ἀοτηηθᾷ ΌὈΥ ἷἰβ σΟὨΒοΐΘΠ06, ἢ06 ζΈΟΥΒ ἰοσυ βοά:; 
δαὶ αγζαΐϊπδὶ μῖ8 ἀδιῖπμθ85 οὗ (80 Ποαγὺ Ὑ9 ΤΩΔΥ͂ 
ΒΥ, αοά Κηονοίι 411 ἰΐησθ. Οοπβοΐίθησο 18 α]- 
ΔΥΘ ἴοδυίῃαϊ δὰ βῃυϊθ ἐμ0 ἐγοβθ; ὉὈυϊ αοά 5 
ἄδοροῦ δὰ δἰζῆον ἰπδὴ (ΒῪ Βοδτὶ δηα βοδυοΐε8 
1.8 ἱππιοδὲ βίδίϑ τηοϑὺ (ποσουρη]γ. 
ΒΤΑΒΚΕ :--- 6 Ὀο]ονοτθ 40 ποὺ ἱπάυ]ρο ἴῃ 1416 

ἱππαρί εἴη ρζβ δη βυρροβί(ΐοηβ, Ὀὰὶ δῪθ βατο, γι, 
ἰγγοίγαζδαθ!θ σγουπᾶὰβ δῃ ἰϑβίϊτηοηθβ, ττου ρει 
ὉΥ (86 Βοὶγ ἀμοβὶ Ηϊβοῖ (μΒαὶ τὸ δ οὗ ἰδ 
ἐγαϊῃ δηὰ Ὀογτη οὗὨ Θσοὰ.---α ταδη ἸΏΔῪ ΠΔΥΘ ἃ ργϑαΐ 
ἰϑιιρίδίίοη δπὰ γοὶ 86 ἃ οἰνἑἹὰ οὗ ἀοα.--ΑἸΤΆ Υ 

ϑείη Οεἶοέ ἀρτίολί πεείποηι Ο᾽ οἰδίς 
απολ εὥ,εε4 Τγοείισοτί 28: 
ἩΡίε Οοίέ ἄδοι ΠΗ ὥϊ ε ἰεϊδίε, 
6» δεὶ 71: διελεῖ μὴ; 
πα υἱὲ ΚΑ» δαδ᾽ ἐγδαιεῖ, 
Εἶπ’ εαϊς πειια διααί 
ὍὨα Αυσ' υπκά ενΖε δολαυσί, 
Ἡ’αὁ ε. σοσίαυδεί λαί. 
)α ἐεί πιεῖν, Τλεῖϊ πα Εγδδ 
ἩῈν »γδελίιᾳ ξυσενγίολίί; 
Ἡόηη Ἰοὺ σίοιοὶ 7αἰΐ ὑπαὶ δίογδε, 
Εώ ἀοοὶ πιεὶπ Ηϊπιπιοὶ πἰοδέ, (0. 9.) 

ὙΠ} Τουμοὰ Ἰοίοτβ δηα ἐθβιϊτηοη δὶ! ἰζ {μ6 ἰπ- 
ΜΑΓα νι 688 οὗἩἨ {Π6 σοπϑοΐίθησο οοπίτδάϊοὶβ δὰ 
οοπάοημηδβ. (ΟὈμπδβοΐθῃοθ ἰδ ΤΏΟΓῸ ἔμδη ἃ ἱμουδδηὰ 
Ἡ Π68868. ΗΟΥὟ [Ἀ186 8 ὑπ9 οβασχο ἐμαὶ Οἢ γῚθ- 
υἰδηϊὶν σδυβο8 Τ᾿ 6] ΠΟΒΟΪΥ ἃπὰ ρ]οοτηΐμ6 58! βου" 
ΤΟΥ͂ ΙΔῪ ἰπάροα 6 ἰουπα δηιοηρ Ομ γἰδίΐδηθ Ὀαὶ 
νὶλπουῦ δὴ ἔδυ οὗὐὁἨ ΟἸγ δι δηἰ οὐ οὗἩ αοά, δπὰ 
ἸΏΟΥΘΟΥ͂ΘΙ ΨῚ ΔῈ ποῖ ἰσὰθ πον] κο 15 Το ]ονοὰ 
ὉΥ ὑπο ῖν βοῦσον Ὀοὶπρ ὑπγηθα ἰηΐο 10Υ.---α δαχί 
τοὐοϊοἶπρς Ὀοΐοσο αοὰ 18 ἃ χστοδὶ ἐγϑδϑιχο; Ὁ, (ἢ θ᾽ 
ὮΔΡΡΙΏΘ85 οὗ Ὀοΐπρ Ῥοσπι ἰοὰ ἰο ΔΡΡΘΟΥ ὈΘΙΌΓΣΘ 
αοά ἰπ Ηἰ8 πια)εβίν πὶ Ἰογίαϊ π688; (ΠΟΥΘΙΌΓΘ 
Ἰοὺ 18 ῬΓΑΥ: [ογὰ, ρὶνθ 19 ἃ ΘΒ ΘΟΥᾺ] Βοδγσί ! --ο 
ΤΏ βρὶγῖΐ οὗ ἸΟΥ 1688 18 8180 ἃ βρὶγὶϊ οὗἤὨ ῬΥδΥϑσ. 
ΒΟΙΘΥΘΥΒ Ὑ}}} γοοοῖγο τ ῇρδὺ ΠΟῪ Ὧ8Κ οὗ Θοὰ ἴῃ 
{86 πιαππὲῦ ψὨΐδ Ηδ 88 Ῥγοιηΐβοὰ δπὰ αἱ (ἢθ 
{πιὸ Ἠδ μ᾽} Κ8 ῬΓΟΡΘΣ.---Νοίδῖης οδὴ ὈῸ χϑαυϊγοα 
οὗ ὁ Ο" τ δίϊδη Ὀδγοπὰ ἔδι ἢ δα Ἰουὸ: Θ᾽ ΘΥΘΥΒ 
ὙΠ ηοῦὺ Ὅο ἰᾶκοπ σαρίϊνο ὉΥ δίδιαίθθ, Ὀυὺ (ΠῸΥ 
δίδια ἴπ ἸΙΡΟΥγ.---Βὸ δββδιηθὰ ἰ0 ΒῈΥ ΟΥ ΟΥοῦ 
δηγίίηρ τοὐλουΐξ (89 οοτηπιδηἀπιοηί οὗἨὨ αοἀ, απὰ 
δβδῖη 60 Δϑῃϑδιηθά ἰο ἀο βδηγίμίηρ ἐπ ορροδίοπ ἴο 
86 σδοπιπιδπάπιρηΐ οὗ Οοα.---ἸὸῸὸ 6 ἃ κοοὰ 1176 
ΓΘΑΌΪΓΘΒ 0.8 ἰο αὐΐάε ροοᾶ; 1ὑ 18 ποὺ ὁπουρὰ ἴο Βανθ 
οοπιθ ἰαίο αοα, 0η6 τηϊιδὲ 4180 αὐέαάδ ἴῃ Η τ.--- Το 
ΒΟΊΊΟΥΟΥ 18 ἃ χροδῦ πιΐ τ 616, Βοοΐηρ ὑμδύ ὑπ 6 ἱπδηϊΐθ 
διηα ΤΠ ΘΑΒΌΓΣΔΟΌΪΟ αοα ὙΒΟΪΙΥ ἀτγ6}18 δὰ ὑγαὰ} 8 
ἴῃ αἶτ. 
ἨευΒΝΕΒ:--ἶβ ΒΟΓΘ ῬΟΓΟἤδΠποΟ ἰδυρῃΐ τοῦ κ- 

σοηδάοποοῦ Νο! ἔδὶτ ἢ τοδὶ (μ6 ατουπά οἴ }118- 
εἰδοαίίου αὶ νΥ ΤῊΏΔΥ ΟΡΘ ὑπαὶ (ἢ σου θη 685 
δὰ ρυτλὶν οὗ οὐῦ ἔλι ἢ νν}} ΓΟ] ον Ἰονο.---ΤῊ 9 
ΟἸ τ δι δη ᾽ ΒΒ ὈΥΔΥΟΡ 18 ὭΘΥΘΥ ὉΠΗΘαΤα ; [ὁΣ αοἀ 
ὶνοβ 5 ἐπδὲ ψπῖσ ᾽ϑ κοοά ΔΙ μου ποὺ Δ᾽ ΔΥ5 
ἐπδὶ ἰο πο τὸ ζᾶγο υἱΐθγϑηςο, ηοὺ ἰπδὺ νοι. 
ψ ἱπίοηιςἰ6 : ὑπο ΟἸ βιῖδπ οὐον ἀθϑ γοβ {6 αοοα 
πὰ (Π6 αἀοοὐ ΟὨΪΥ, δηὰ (π6 Ὀδίϊον τγτὸ στοῦ, (ἢ 9 
ΤΏΟΤΘ (0 8] οὔγ ἀοδβῖγοβ οοἰποϊἀθ τὶ ὑπ6 τ]]1} οὗ 
αοα. ΟἿΪγΥ ἰΐοβα ἃγὸ δΌΪο ἰο δ9κ ὙΠῸ ἃτοὸ ἴῃ ἃ 
βίδίο οὔ ζγβοο; ἃ βουΐοῦβ, ρίουϑ, ῃοποϑὲ αἱ 18 {π 6 
σοπαϊιίοη οὗ ΡΥΒΥΘΥ: ἃ Ὀταρραγί οδηποὺ ΡΓΔΚ.-- 
ΤῊΟ ῬΤΟΒΟΠΟΘ 8πα οοηἰ πο ρρογδίϊος οὗ [ἢ9 
Βρίσι πη Κοορίηρ υβ 'π ὑΠ6 τἱ αὶ αἰ 8ο 11 6, γα ΤῈ - 
ἱπρ, του ζ, ΒισοηΖιΒοπίης δηὰ σοτϊηΐογεϊηρ 8, 8 
{86 βῖσῃ {πὶ νὸ Ὀδίοηρ ἰο ΟἸ τ δβί, ἰἦ Ηθ θαυ 8 
6 8Γ6 βοραγδαίοα ἔγοτῃ ΟἸιτ δὲ. 

Αἀαρίοά ἤξοτῃ Ζ1ει, (ἰδεῖς απ Ζεισηῖδε, 4):--- 
Ηονν ἸΔΡΡΥ͂ (ΒΟΥ ὙΠῸ 870 οὔ πὸ ἐσ! 1. Τον 
ΓΑΔΥ͂ ῬὉΔΟΙῪ ἱποῖὶν οαρὶ Ὀοΐογο Ηΐῃ. 2. ΤΊΟΥ 
79 8 ου] οοηδάσηοο ἰοπναγὰ αοα; 8. ΤΟΥ 
8.6 {μὸν παῖ ν0}}} τοσοῖγο ἤγοτι Ηΐωι βδίβοουοῦ 
1ὈἘΠ6Υ 88Κ.---ΟΟΙ ΡΥ ΒθγΘ Ἡγιηη5 ἰκΚὸ Ῥασι, 6ΚΒ- 
ΠΑΒΟἾΒ: “7τὲ αοἱέ [τ πιϊσὶ, δο ἱγείε (Ἰἦ αοἄ ἰΒ 70. 
τη6, οἰο.). 

Ηΐβ βρίγὶυ ΘΠ ΟΣ 5 ΤΥ δρίσὶϊ 
γυὶ νον άβ οὗ δουοσὶ δυγοοῖ 
Τῆδὶ (ΠῸ  Οοὐα᾽ 8 μοὶ ἱπβοσὶς 
ὝἜο τοδὶ τσὶ Ηΐπὶ ἀο Βοοῖὶς. 
Αμπὰ ἐδδὺ δ μὲ ὑρθυϊἸἀοὰ 
Α οἷἐγ ζδὶν δῃηὰ Ὡϑνν, 
ἮΘΓΟ ΘΥγ68 δπὰ Ποδγὶ ΤΓΌΥΘΥΘΥ 
αὶ ὑπ Υ Ὀοϊονοα 8.18}} υἱόν. 
ΕἘΟΥ {8670 ἴῃ ΊΟΣΥ ᾿ἰγίης 
ΜΥ Ἰοὶ ἰθ8 ο]ὰ ἴῃ δίοῦϑ 
Δ 8}} τῶν ἴδ} 15, δὰ ἀγίῃρ, 
Μγ Βοδύϑῃ 74118 ΠΟΥ ΥΟΓΘ. 



180 ἸῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ ΧΟΗΝ. 

ΑἸ8ὸ ΕΒΌΜΑΝΝ ΝΕΥΜΕΙΒΤΕΒ᾽ Β: οέδυδ πύὕππιξ αἷε δῶμεν πη (3 68..8, δίπηουβ ἀο68 χΤϑοοὶ 6); ΘϑΡ6- 
οἶδιν νυ. 7. 

Ἡδδι Οἰεενίδεεη σμᾶϊέ τεοὶ πιολί, 
Ἀοεεν αἀαγ7 ταϊοῖ, πολέ οογχίασεη ; 
1 .ν νυϊοὺ 7γεῖ ὑπαὶ ἰεαϊσ δρτιολί, 
Ἡαί αἱε δώπαεπ αδρείτασεμ 
1 αδε τεϊολ Νιεδία υεγαάατησπεπ ζαππ; 
“εις Ἠϊπηπὶ αἀἷ6 ϑάπαεν ἀπ. 

[ὃῬυιε: τυ. 19.--2] -- -ΤΊ 5 Ψ1}} ΒΏΟΥ 8 ἰο ὃ6 
ΟὨγ βίη ἱπἀθοὰ ; δπᾶ ψ 116 {86 ἱταραχὶΐ)] 68{1- 
ΤΟΥ͂ 8πηἃ ἱπΉΒΓΑ 86Πη86 οὗ ΟἿΤ ΟὟ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΘΒ 
ΔΕΒΌΣΘΒ οὗ (86 ΒΙ ΠΟΟΤῸ ῬΟΥΤΟΤΤΊΔΠ66 οὗἠἨὨἁ ΟΥΥ ΟὟΠ 
ἀυΐϊγ, Δ ΙΩΔῪ ΒΑ͂ΟΪΥ σοποϊυο ἱἐμπαὺ αοἄ, {80 
ΒΘΑΥΟΒΟΥ ΟΥ̓ Βοασίβ δηὰ ιδηδαγὰ οὗὨ 4]} ἰσυίῃ, 
1} ΔΡΡΈοΥΘ οὗ διὰ σοναγχγὰ υ8. ἀπά οπ {πὸ 
ΘΟΠΙΓΔΤΥ͂, ὙΒΟΘΥ͂ΟΥ ὉΥ (86 ΟἾοατ ΘΟΙΥ Ο ΟΣ οὗ 8 
ΟὟ τη ΚΗΘ 5 δηα ἴρδο8 εἰ ταΒ6]  ἰο Ὁ6 8 ἔγρο- 
οὐ 68} ΓΑΠΒΩΓΘΒΒΟΣ οὗ ἢἷ8 τλογ ἃ] ἀπίγν, τηυδὺ θ6 
δεδουγοα ἐμαὶ αοὐ, το Κπονγα πὶ Ὀοίϊον ἐμ δὴ ἢθ 
ἀοοβ ἰπηβοῖῖ, σαπηοί ΓἋἈ11 ἰὼ Ὀ6 ΒΒ ΙΏΟΣΡΘ ΒΟΥΘΙΓΘ 
ἡ πάᾶχο δηὰ δύϑῃροσ.----Μ.]. 
ἔρρ ες γυ. 20.---Ἰἶ 8 δ Ὀ6 σοπβοῖουβ ἰο ἶτη- 

8560}7 οὗ 18 ΟὟ Ἡ ΟΠ 685, γο8, [86 ὙΘΥΥ͂ βοογοί 
ὙΠΪΟΝΟΔΠΘΗΒ 8ηἃ ΒΥΡΟΟΥΓΙΒΥ οὗἨ δὶ μοαγί, δ0γ6 
αοἀ Ηϊπβο] ἢ, 0 δοὶ ὮΡ ἴῃ ΘΥΘΓΣΥ͂ τδὴ {18 
“απαϊε᾽" οὗ σομδβοίΐθησο, 8ἃ85 ϑοϊοσῃηοῃ 64118 ἰΐ, 
Ῥγονυ. χχ. 27, οδηποί 6 ἱςποσγϑδηΐ οὐ ἰἰ ; Ηθ Ὀοΐπρ 
(Π ἕουπίδϊη οὗ 41}} Κηον]οᾶσο, δηα 411] Κπον]οάρσο 
ἦη ἰδ οσσγοαΐυγο ἀογίναί: γὸ ἴσομι Ηΐη, δηὰ 80 
Ἀπονίηρ 411 {πἰηρσθ ἐμαὶ ἀὺὸ πον Ὁ ]9 ΟΥ̓ ΔῺΥ 
οσϑδαίαγο, δηᾶ πῆ πηι. 6} τηοτε.---Μ.]. 

ΜΑΟΚΧΊΘΗΤΥ: Υ. 22.---ΤῊ 8 κοηογαὶ ἀθοϊατδίϊοι 
τηυβὺ Ὀ6 ᾿ἰπυϊ ἰ6α Ὀγ ἐμ οΘοπα! τ οη8, νοὶ ἴῃ Οἱ ΒΟΥ 
Ῥδδβαροβ οὗ βου: ρῦιΓ6 ΓΘ ΙΔ8(16 ὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰ0 ΟΌΓ 
ῬουἸοη5 Ὀοΐηρ σταπίοα ὈΥ ἀοα : βυσἢ 88, ἰμαὺ 
6 ΔῈ {πῖηρ8 ἈρΤΘΘΔΌΪο ἰο Ηἰ8 ὙἼ711], οἷ. ν. 14, 
16: οπὰ (δὶ ψὸ δὶς ἰῃϑιχ ἴπ ζαϊϊ, 248. ἱ. 6; 
ἐμαὶ 15, πῃ ὑπ 1} ρΡοσβυαδβίοι οὐ μ6 Ὀινὶπο ν 8- 
ἄοτῃ δηἃ ροοάῃοββ, δὰ τ ἢ Β᾽ ΠΟΟΥΥ ἀπὰ γ68- 
ἱχπαίϊίΐοη. ϑο ἢ ῬΓΔΥΘΓΒ, ΠῚ ΨἘῈῸ ΚΘορ ἰπ6 
ΟΣ ΔἸ 6 Ππί5 οΥ Θ0α, ΠΥ ΒΟΡ6 ΜὙΠ|Ι ὈῸ Βοαγὰ, 
θθοδυδα ΠΟΥ ΚΘΟΡ ΗἰἸ8 σοι τηθπίβ ΕΥ̓ δ ὶὑ- 
ὈΔΙΪῪ ἀοΐηρςς ἴ6 ἱμΐπ 8 Ὑ ΘΒ ἃγὸ π|0}}- Ὁ] θα βίην 
ἰο Ηΐτι.---Μ.]. 

[ὀὃῬυιε: νυ. 28, 24. -Τ 686 ὙΘΥΒ68 ἸΩΔῪ ὍΘ [818 
ῬΔΙΔΡΏΣαβοα: ἴπ ββογί, ἰγσὰθ ἔδι ἢ ἴῃ {μ6 ἀοο- 
ἐγῖπο οὗἨἩ ΟἸχὶβί, ἀπὰ ἔσυθ ΟΒΔΥΪ ἰο τυϑηκιηά, 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙῚ ἰο οὐν Ομ τ δἰ Ὀγοίγθα, 18 1Π 6 Βυχα- 
ἰοἰΔ] οὔ ουν ἀυϊγ. Απάὰ γου, (μδὶ δῦ δίσϑδαῦ 
ἀυγ ρΡοσίογπιοα 1, βὰν ἃ βυϊδιοϊοηὶ ρ]οᾶσο δηὰ 
Θαγῃθϑί οὗἩ γοὺ ϑδοδσορίϑδῃοθ ψ ἢ αοά, δ ἰσὺθ 
ἀϊθοὶ ρ]οβ οὔὗἨ Ομ σὶδὶ, Ὦ {890 γ᾽ δϑ δῃηὰ ρτδοοδ οὗ 
Ηϊΐ6 Ἠοὶγ ϑ'ρισγιῦ οομΐοσσϑα ἀροῖ γου.---Μ.1. 

ΒΙΡΙΥ: Υ. 24.---Τ)Ὸ ὙΔΥ οὗ ὑἰ8ο ϑρί τὶς 18 ποὶ 
ο ἰγδοϑὰ : ἐμ πουϊπρ οὗ ἀοἀ 18 ποὶ ἰο 6 
Ῥογοοϊνοα. 8μο Ὀἱνίπο Αὐἱλος βοὰ Ηϊδ ὀροσγᾶ- 
Ἐἰοπ δγ6 ἰάθη ἤγοια 8, δυΐ Ηὶ8 νονὶς ἰδ τηδηΐϊ- 
ἴοϑί. Απάὰ ἱμουρὰ τὸ οδμπηοί 566 αοὰ αὐ ΒῊΥ 
ἀἶπηθ, ΟΣ 7661 (19 πιοιΐοπ οὗ ἰδ0 5ρίνις ἴθ ΟΣ 
βοαγίβ, γοὶ 18β {πθγὸ οοσχίδίη οὐϊάθῃσο ΠΟΙ ΔΟΥ Ὑ76 
ΔΙῸ Ὀχουρσαΐ ὁἢ ὉΥ Ηἰπιὶ οσΣ ποὺ. Βι. 70) π ρῖγνϑα 
ὯΒ 85 ἰη78}}1}0]9 τ]ο, ὑμ8ὲ τϑ ΏΔΥ Κηον ἰδμαὶ αἀοά, 
ὉΥ Ηἰ8 ϑρίτίι, ἀσ ] ]οί ἰὰ τα, ἱἢ τὸ Κοορ Ηἰβ 
ΘΟΙ Δ ἀτηθηί8.---Μ.]. 

ἘΣΕΚΙΕΙ, ΗΟΡΚΙΝΒ :---ΑἹ οἶδαγ δοπδοίοηοθ σίσοα 
ὁ δοϊαπόδε 977) ἀοδεδ8 πο ΟΠοα. Ουἷ] ΔΌΔ5.68 89 
801}, δῃη τη 68 ὁ Ὀοΐ δοδβαιηαθὰ δηὰ δίγαϊὰ ἰο 
ΔΡΡΌΘΩΥ ἴῃ ἐπθ Ῥσγϑδϑθῆοο οὗ ἀοὰ: δῃηὰ μοῦ ὍΣ 0 
Αἄδηι, 88 00} 85 δ0 Πδὰ 5ἰπηϑὰ δρδίηβί ἢΪ8 

(1 7πο. 11}. δ), 

ΜΥ σοῃβοΐθπμοθ ΠΟῪ 18 ρυτνὶ δοὰ, 
ΑἸ! Ρ͵οα ἰο Μο868 18 ἀδηϊδα, 
Ηο δοαυϊ(ἰοἰ πιὸ ἰ0-ἀδ 
ἯΤΟ 8}} βἰπ αἀἸά ἰακ δισδυ; 
Νοίδίηρ 68 δοπάθχηῃ ΟΥ στίουο 
Φοδυδβ ΒΊΟΥ ἀο68 ΓΘΟΘΙΥΘ. 

ΜΑΚΟΥ, ῬΥΘΒΘΩΣΥ 1468 ΗΕἰπιβο 1 ἔγοιῃ Ηΐ. Ἧε 
ΤΩΒΥ͂ ΟὈΒΟΥΎΘ ἴῃ ΟΌΓΒΕΪΥΕΒ, τ Βδὺ ἃ. Β]αυῖδ 4 6)6εἰ- 
Θἄῃ688 Βοίζοί αὶ 5 6 Ἧἶἷο σοι ἴο αοἀ ἴῃ αἀπΐγ, 
δίιοΣ νγὸ δγθ Ὑγοηροα Ηΐπὶ ὈῪ ΔΏΥ ΚΙΗΟΤΩ δ[:: 
Ἧ6 ΘΟ0ΠῚ6 ἰ0 ΗΪπὰ δι βρ᾽ οἱ ου5}Υ:; δηὰ π11}1 δυςῖ 8 
ΤΑΒρινἱηρ ἴΘΔΣ, 88 1ἢ γ που]ὰ ποὶ Βαᾶτὸ (ἀὐοὰ ἰδ 
ποίΐδα ἐμαὶ ψγ)ο ἃγ6 Ὀοΐοχο Ηΐπὶ : δηά δΓΘ βὲ1]} ἰὼ 
Ραΐῃ, {1}} πὸ ἀυίγ Ὀ6 οὐὸσ. Βαΐί, γι θ ΟἿΣ δου- 
ΒΟΙΘΠΟΘΒ Δ͵ΥΘ ΟΘΑΥ, Οἢ, ΨἈ{Π τιδὲ ἀεί ρῆΣ ἀο ψὸ 
δΒαβίο ἰο αἀοἂ, δπὰ ψι δὲ σοπίοπὶ ἀο νὰ δΊ δ 
μι Ηΐπι  Ηον ἀοίλ (μ6 508} ἀΣ]δίο δηὰ βρτοδὰ 
1 β οὶ ἢ πάθον 86 δΒπι1}68 οὗ αοα, Ὀοδίϊηρ 7011 προ 
1.1} “30, Ο Ιογὰ, Βοσο 18 ἃ Ὠδδσί ἰδ 1 Ἰαῦουτσ ἰθ 
ΙΔ Κα ἀπὰ Κοὸρ τοἱὰ οὗ οὔδθησοο; ἀο ἰοῦ 8]} 1ὲ 
τ ϊ ἢ ὮΥ ῬΓΣΟΙΪΒοα στδοο δηὰ ρὶσιι. [ἰ ἰδ οὶ, 
᾿Ἰπάθοά, ἃ ταϑηϑίομ ρυγ6 που δῇ [Ὁ (86 ΡρυΣὸ διπά 
ΒΟΙΥ αοα ; γοῖ 1 18 816], 88 μοι ψ1| δοςορὶί, ἀπὰ 
π πΒΟΣ ἰμουὰ τ ι}0 ἀνγ 6}. ΤΉΘΥΘ ΔΥΘ Βι}}} ΣΏΔΗΥ 
ἰἀάθῃ ΘΟΥΤΌΡΙ10η8 1 1{, Ὀυΐ ἀο ποῦ Βοδ στο} μο 
ουἱΐ; δηὰ μοι, γὰο .ιδδί Κορὺ (Ὦγ βοσυδῃὶ ἔγοβι 
ῬΓοδυμηρίαποιβ β᾽π8, ἀο δου 8150 6] ΘΔ ΒΘ Τη6 ἔγοσβ 
Βοογοῦ ἔδυ." ΤΠ ἃ ΟἾΘΑΣ σοῃδβοίθῃςα, τὶ ἃ 
ΒΟΙΥ δηὰ γουθγοπαὰ ὈοΪ ἀπο58, δα ἀγοββοὶ  1ἰ86}7 ἰο 
αοά; πὰ δυοῖν οἴοβϑθί  ὉὃΡ δυο ἀυΐϊν δὰ 
ΘΥΘΟΥΎ ῬΓΔΥΘΟΙΣ, ὶ 18 711 δαβύσαποθς οὗ ον δίῃ 
ΤΩΘΣΟΥ͂ ἔγοιῃ αοα. 500 {80 ΑΡροβί]ο (ΗθὉ. ἰχ. 22): 
“1,0 .8 ΟΥ̓Δ ΠΟΔΡ. . .. πῃ 711 δϑδΌσδησο οὗ 
ζδὶὶ :᾿ ΠΟῪ ΙΏΔΥ ψὸ μϑίη (8 70}} ΔΕβΌΣΘσα, 
ΠΟΘ ΜΘ ΟΥΔῊῪ προσ ἰοὸ σα ἢ ΒΥ ““δαυΐηρ ΟΣ 
Βοδγὶβ βρυὶηκ]οα ἔγομι δὴ ΘΥ]] σοπβοΐθησο :᾽᾽ κοί 
Ὀαυΐ ἃ Ρυγθ δῃὰ οἷϑδὺ σοῃβοΐθῃσο, δηὰ ἐδμδὲ ν}}} 
ΘΩ8]6 γοὺ ἰο ἀΥΔῪ ποδὺ ἰο αοἄ ἴῃ 2.1} ΔβδΌΣΒςΘ 
οὗ 10}, πὰ 8Βοὸ Βθχο (] 2:ο. 111. 21): “Βεϊογεά, 
1 οὰγ μοδυὶ σομάθσηῃ ἃ8 ποὶί, ἰλ6 π αν ΜΘ σ0}- 
βάοποοθ ἰοταγὰβ αοα :᾽᾽ 1 σοῃμβοίθηοο 6 ποῖ 671} 
ἰο βοουβθ υϑ, ἰδοὸπ δγὸ ὙΠΛῚ ΘΟμἤἀ6Π06 ἰονγαΡα 8 
αοὰ: πθθὴ ἰδμ9 ἴδοοϑ οὗ τὴ 8 ΘΟὨδΟΐΈΠ60 ἸΟΟΚΒ 
ΘΗ ΘΟΥ 1, δπὰ μαι ποί ἃ ἴσχοι ΟΥ ἃ ἩΤΙΠΚ]Φ 
ὍΡΟΣ ἰΐ, (Π}8 μα 68 υ8 }οΟΥ}}Υ (0 ΔΡΡσοδοδὰ {μδὲ 
Θοα᾽ 5 ἴδλοοθ ἰονδτὰβ υ8 18 ΒΟΙΘΠΘ 8180, δπὰ ἰμδὲ νγ9 
888}} Ὀ9 ὙΓΘΙΘΟΙΏΉ6 δἰ 8}} ἰἰτηθβ ἰμίο ΟἿΣ Ἐδέβεσ᾿ 8 
ῬΓΟβοποΘ: (815 σοῃβοίθῃοθ βυρᾷοδὶδ (0 υ8, διὰ 
ΤΩΒΚΘΒ 8 606 υἱὶἱ ἃ μβοῖγ, γοῖ τῖῖὰ δὴ δυζίαϊ 
Ὀοϊάποδβ απο αοα.---Μ. Ὶ. 

[ΒΑΕΒΒΟΥ͂ :---ΝΟ τἸηδπ ὁδὴ οἰβου 86 ἰουπαὰ ΔΕΥ 
ΔΒΒΌΓΣΒΙΟΘ οὗ ὁ Β Βρθοΐδὶ ἴον ἰο πἷχῃ, ἰ88ῃ ΡΟΝ 
8 ξοοὰ οομδοΐθποο: ἰδβι γίηρς ἐμδύ πα ἀοίἢ κἰπ- 
ΘΟΓΘΙΥ Ἰοτο αοὐ, δπὰ σῃἀθαυοῦν ἐλ  Γ}1Υ ἰο ΟὈΘΥ͂ 
Ηἱϊα δοτωσηδηἀπιθῃία.--- τὸ ἀοαῖγο ἰο ᾽υἀρ0 ΓΟδ- 
ΒΟΠΘΌΪ δϑουϊ ΟΥΥΒΘΙ͂ΘΕ, ΟΥ ἰ0 ΚΠΟῊ ΟἿΣ ἰΓ 6 
βἰδίθ, ἰη} 9 ΟὨΪΥ ἩΔΥ͂ 18 [0 ΘΟΙΡΔΙΓΘ ΟἿΓ Βοδτίβ δὰ 
1ῖνοβ τὴ} ἐμ6 Ἰδνν οὗ αοὰ, λυάρσίηρ οὐγβοῖτοβ ὈΥ͂ 
{πδὲ ΧΌ]0 δοοογάϊηρ ἰο πλῖοι αοα νυἱἱ}] Ἰυᾶχο τι8. 
Τ νγὸ πὰ ἴῃ οὖσ Βοασίβ ἐβο Ἰοτϑ οὗ οὐ δηὰ ροοὰ- 
Ὧ688 (Βίποογο δ᾽ μου ἱπιροτγίοδοι) ; 17 τὸ Ῥϑγοεῖγϑ 
ΟὕγΒΟΙγ68 ἀϊδροδβοὰ ἰο Κοορ Οοὐ᾽ 5 Θοχηπιδηἀπηεπὲβ 
(ἰο Ἰὲνϑ ρίουβιυ, τἰβέθουβὶν δηὰ ΒΟΌΣ ἰπ {15 
γγοΣ]ὰ); ἰΒθῃ ΤἸΏΔῪ ἯΘ ἈΔΥΘ 8 δι ]βίδβοίουυ ΒΟΡΘ 
ΘΟποοτἷης ΟΌΡ βίδίθ; ἰμθῃ “το νπαῦ (88 δὲ. δ Ἀπ 
Β811}} λαυά οοπβάεπεε ἰοισατά ΟΘ΄ οὐ, δεοαιδε τὲ ἔθερ 
Πίς οοημπαπαπιεηΐε απὰ ἀο ἰλοεε ἐλέησε ἰλαί ατε ρίεαϑ- 
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ἐπ ἰο Ηΐπι.᾽" Ὅν ἢ γὸ ἀο ποῖ δπηά ἐπεὶ ταϊπὰ ἱπ| οσοὰ ἔγοπι 6808 οἰμοῦ ; (9 059 ᾿ππτδτα, ΡΟΓΟΘΡ- 
08, διὰ ἰἐμαὺ ρῥγαοίϊοθ, ψγο, πὶ σομοοὶηρ ΜΧ1.6}} οὗ 10]9 ἰο η0 ᾿τηταραάϊδίθ 'ὩΏΘΥ ΘΟΠΒΟϊΟΌΒΩΘΒΒ, {89 
οὐγβοῖνοδ ὉΡΟΙ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΣ σεοῦπαβ, ἀο θυ βαίον 
δηὰ ἱπῆροβα ὈΡΟῺ ΟἸΥΒΟΙΤΘΒ; ἰΐ 411} π6 νου]ά 
διιου]ὰ δοσουπί 8 χοοᾶ, δηὰ ἰακο ὺ8 ἰο Ὅδ ἷπ 8 
βοοὰ 6886, τὸ Βπου]ὰ ποῖ δύ 4}} Ὀο]ουθ ἰμθπι, ΟΣ 
τοϊπα (μοι ; Γ0Γ. ἐδί πὸ πιαῃ ἀδοεῖυε μα, ἂς (λαὶ ἀοειλ 
σισλίεοισηεδε, ὧς (ἀπ ΒΘ 8]016) ὦ σίσλέεοι, 18 (86 
τηοδὲ ζα ὑπ] δάνῖοο δηα παθθδϑὶ ΟΠ 8019 Βοπίθῃ 66 
οὔ δ8ι. Φοβηῃ. [Ι{ ἰβ ἱβογοΐοσο (πὲ ὈΥ̓͂Τ τοβίϊπρ ὁ 
βΒυσ ἔλ106 Ὀοϊίοτη8 ψὸ ὍὉο ποὲ ἀρυθοά, δπὰ ἀγάνῃ 
ἐμθηδθ 0 πορ]οσὶ {86 διποπάπμηθηὐ οὗ ον Βοαγίβ 
δηὰ ψΔΥΒ, ἱπ ΟΥΘΡ ἰο ΟΣ 838] δοοουμ) ἃ ἀυΐγ 
ἐπουχαθοπὶ ὉΡΟῚ υ8 ὑμὺ8 0 ΒΘΔΙΘΙ Οὐ οασίϑ δῃὰ 
ἰΥΥ ΟΌΡ ὙΔΥΘΔ, πὰ δοσογάϊηρ)ν ἴο ̓ υαρο ΟΌΥΒΟΙΥΘΟΒ: 
ἐδο ἀοΐπρ νοι τ} οατὸ δηα σοῃβοίθηοθ γου]ὰ 
ἀΐβροβθ ὰ8 ἰο Ῥσϑρᾶτα [07 ὑπὸ υἀσηηοπὲ γγὸ ΒρΘδΙς 
οὖ; ἴον, 27} (βαῖ ἢ δι. Ῥδ}}) σα τοοιιἐα γμᾶσε ομ7- 
δεῖοος, τος δλοια ποὶ δε ἡμαάσοα, οΥἩ ποὶ οοπάριηποά. 
--Μ.]. 

ΠΝ χκοαα :-α(Ο γῖ8.), τοι δου ἴο ρϑρ  ἔγοτα 
Ἧΐε ἀἰβοῖρ᾽θθ, πὸ 0 Ὑ9 (ὁ 6 ψΠῈ (πο ἱπ ΗΒ 
ΡΟΓΒΟΙΔῚ ὈΟΟΣῪ Ῥγόϑομοθ, Ῥσχοιηϊϑοὰ ἐμαὶ Ηδθ 
ψου]ὰ ὍΘ ᾿πυ 81: ΟΪῪ ὩΘΒΣ 8πὰ Ῥγοβϑηΐ διροηρ ἰμΘΣη, 
10 1688 ἰγῸ]Υ ἰθδὴ ἀυσγίηρ Ηϊ8 ΘαΥ ΠΥ τηδηϊοδίβ- 
ἐϊοη, Τὴ φγοοῦ οὗ ὑμὶβ, Η18 δοίι:] ῬσΌθΘη6Θ 
ΔΙΩΏΟΩΡ ἰβοτω, ΒΒ ου α 6 ἰμὸ σδοχητητπηἰσδίϊοη ἴο 
ἱμθπι οὗ Ηἰ5 ϑρίτι(. ΤῊῖ8 ββουἹᾷ Ὁ {86 ταθάΐατα 
δοίνθου Ὀο]ἑΘοΥΘΓΒ δηὰ ἐϊποῖν ϑανιοῦν, υπὲϊ] γἱδίοα 
ἰδκοβ (ο Ρ]466 οΥ̓͂ (118 ; {1}1} ὑπαῦύ ᾿πιπηοαϊαίθ Υἱ 
οὔ Ομ γῖβί, δυζογοὰ Ὁ Ηἰβ ἀΐβοῖ}]ο8 πῃ (89 ἔδτη 1 ὰν 
ἰπίογοουγεθ οὗ δἷβ δδυὶ}γ 10, ἱ8β χοδίογοα ἴῃ 
δοὶὐθηθα ρσΊΟΥΥ ἰο ΠΟ] ΐονοσθ. [1180 ἐμὲ8 ἰπτγαχὰ 
ὀχρουΐθηοθ ἰδδὺ ἐλ 6 ΑΡΟοΒ(]6 τη δῖκοβ ἢΪ8 ρ᾽ῃ0ο641] νυ ἢ 
{8686 ΟΒΌΓΡΟΙΙΘΒ οαηὰ ἰο 10 (δ ἱπταγὰ ΟΧΡΟΤ ΘΏ6Θ 
οὔ ὈΘ] στοῦ 8 ἴῃ 81} ἀζὸ8 Ὀθᾶσβ τϊίηθθθ. Ηδθχο, 
ἐδ, δῦ δοπ͵]οϊηϑὰ ὑνγο σμπαυδοίου βιϊο τ υΐτΒ οὗ 
ΚΠ] οβῖρ τ ΟὨγἶβὲ το σαπποὶ Ὀ6 ἀΐδοου- 

οὐμοῦρ ὈΘΙοηρίης ἰο {ἰδ ουὐναγαὰ 110, Ὀὰΐ Ρτθ- 
ΒΌΡΡοδβίπρς ὑμ6 ἔοσιροσν, οὗ ὙΔΒΙΟΣ ἀΐ 18 δί ὁποθ ἐμθ 
ουϊναγαὰ ΘΧΡτΘδβίο δηά {Π6 ΘομάϊἼο0η οὗἉ 18 60π- 
πυδηοοθ. Το ἢγϑβὲ 18-- Ῥασιἱοϊ ραϊζοι ᾿π ὑπὸ ϑρ τὶς 
-οΟἸτοιιῖϊβοα ὈγῪ Οχίδὶ  {ὰμ6 βοοοπὰ, Οὐνϑάϊΐδηοθ 
ἰο Ηΐδβ σοπιδηαἀτηθηΐδ, 19 ἢ ἐδ (80 ἔγαϊ οὗ ἰπαὲ 
ϑρίσ 8 ΒΡΘΏΟΥ, δηά ἱῃ π οὶ ΒΌΘΝ Ῥαγιϊοϊραίϊοι 
ΤΩ 68 (861 Δρρασϑηί. Τμῖβ Ὀοΐῃρ ἰδ ϑ'ρ ν᾽ 8 
ΜΟΣΚ, ἰ8 8180, 88 ἰη6 ονἱάϑθῃοο οὗἁὨ ὑμ}5 σοῦκ, 89 
οοπαϊίΐοι οὗὨ ἱ1ὲβ σοπίΐπυδηοο; 811] Ὠϊνὶπο αἱ δ 
Ὀοΐπρ δοπαϊ ϊοποᾶ Ἀροπ ἰΐο ζα λα] τ86 οὗ νιοὶ 
“18 Ὀοϑίονγοα, δοοοχαάΐϊηρ ἰο (10 τογὰδβ οὗἉ Ομ τἰδί: 
ἬΒοΒο δαί, ἰο ᾿ἴτη 8}8}} ὈῸ σίνϑη."---Μ.]. 

[ὁἉ νυ. 19, 20 δο6 226 οοτάξ οοπάεπιπαπίε, ΟΥἸ οὶ 
ϑιδουὶ Τῆοβ. Νου. 2, 991. . 

γ. 20. Α ϑεγηιοῦ ὈΥΒΟΒΕΒῚ ἥουτη, Ὁ.Ὁ. 
ΒΈΒΜΟΝ ἸΒΕΜΕΘ: Οοα φγεαίεν 
ἐλαπ οἹ ἀδατί. 
Οὐπδοίεποε απ ἐαγηθδὲ ΟΥ̓ ἐδ ἰαεῖ 
ἡμάσπιεπὶ. 
ἔχε ἰο δὲ πιαΐε 97 ἐδλε πιξεσιυΐησε οὗ 
ςοηδοΐδηῃσό. 
ΟΒΑΒΙΕΒ ΞΊΜΕΟΝ, 44, φοοα απα εὐὶξ 
οοηδοίεηςε,  οΥΒ 20, Ρ. 4δ4. 
Β. βουτη, 7Ὺὲε παίωγε απά πιεα- 
δι, 68 07 σοπδοίρηςο, 2 ΒΘΥΤΑΟΏΒ. 
ΑΝΡΒΕῊῪ ΟΒΑΥ, 7ὴε πιψείεγν οἵ 
Ζ7Ζαΐιὰ ορεποα ὡν», ὃ ϑοσιαρῃϑ. 
Ιβαλο ἬΊΠΙΑΜΒ, Τὴε Οοερεῖ α 
αεὶ 97 Τουε, βοττα. 2, 67. 
ΦΟΗΝ ΕἾἼΑΥΕΙ, 716 δρίχὶ 6 ἐπ- 
ἀιοεϊησ, οτκβ, 2, 828. ; 
δ. ΒΑΒΝΑΘΕ, Ζ υπίοπ ας ζ ἄρηια 
ασυες “έειι- Ολτίδί, ὅϑστα. 2, 801. 
--μκ.]. 

νυ. 20,21. 

νυ. 21. 

νυ. 238. 

νυ. 24. 

6. Ἡγαγπίης απὰ Εχλοτίαϊξίοη εὐἱίἠ, τεΐέγοησε ἰο ἐδε 7αἶδε ἰεαςδεγε. 

ΟΒΑΡΤΈΕΒ ΙΓ. 1-6. 

Βοεοϊονοᾶ, Ὀο]ΐονο ποὺ ΘΥΘΙΎ Βρ᾿σῖδ, θαϊ ὑτυ (86 βρὶτι 8 τ μοῦμον ὑΠπῸΥ τὸ οὗ; αοα : Ὀ6- 
2 6886 ΠΙΔΏΥ͂ [836 ῬΧΟΡΠοὲβ ἃγΘ ρῸπὸ ουῦ Ἰηΐο ὑἐπ6 που]ϊὰ. ΗδΓΘΟΥ ΠΟΥ γοἶ [86 δρινὶξ οἴ 

αοά: Ενϑῦυ βρίγὶὺ ὑπαῦ Θομ βββοῦμ ὑμαὺ “6888 ΟἾ γὶβὺ 18 οοπηθῦ ἴῃ ὑπ 86βὶι 18 οὗ ἀοὰ: 
8 Απὰ δύ τυ βρίγιῦ ὑμδὺ ΘΟη ἤββοῦμ ποὺ ὑμαὲ 9685 ΟἸσβὺ 18. οομθ ἴῃ {86 868} 18 ποὺ οὗ; 

(οἀ: δηὰ {18 15 ὑμδῦ ερίγίξ οὗὨἨἁ δηυογὶβε, Ἡ ΒΘΥΘΟῦ γο ἢᾶγο μοατγὰ ὑπαὺ Ὁ ΒΒου]ἁ ΘΟΠ6 ; 
4 δηᾷ ουϑὴ ΠΟῪ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ 18 ἢ ἴῃ (6 που]ὰ. δ Ὑα τὸ οὗ" (ἀοάἄ, 1116 ΟὨΣ]άγοη, δὰ ΒᾶΥθ 
ὅ ογθγοοτηθ ἔμοιῃ : Βοόδι86 σταδίου 19 6 ὑμαὺ 15 1η γοῦ, (Πδη 6 (μὲ 18 ἴα {86 που]ὰ. ΤΆΘΥ 
θ δῖ οὔἱ {6 ποῦ]ὰ : ἐπογοοσθ βρθὰκ ὑπο ν Οὗ {86 που], δηά ὑ})6 σου] ἃ μϑαγϑίῃ ἐμβθ. 78 

816 οὗ ἀοἀ: δ ἐμαὺ Καοσοίῃ οὐ δοαγοίμ ὰ8; 6 ὑμαὺ 15. ποὺ ο71 οὐ Ὠραγοῦμ ποῦ π8.5 
ΒογοΡΥ ΚηοῪ σγὸ (86 δρί τὶ οὗ ὑγαῖι, δὰ {86 βρίτὶὴῦ οὗἁ Ἔγσγοσ. 
ὟοΓδο 1. [1 ἐκ, Θοσγηδῃ : “ οαὶ οἵ,"--Μ. 
οτθο 2. Σ γινώσκατα Α. Β. Ὁ. 6. 4]. Ποά. Βἰη. μα ἔπ πο ἰοχὶ γινώσκομεν, ὉὈπὲ οοττοοϊοα γενώσκετε. 

8 Ἰληλυφότα Α. 6. διηεὶ!.---Β. τοδάβ ὁληλνθέναι;: γα καῖοι τεπ 296 σου οττηϊηρ ἰο ἦη6 υδᾶμο οἱ [Διη. 
[ἀοτγῖηδῃ : “ ΕΥ̓ΘΓῪ βρίγί τ ῃ ἢ σοη ϑοδοῖῃ Φοδπα ΟΠ τγίδὲ σοπθ ἰη ἴμ9 66}."--Μ.] 

όογεο 8. 4 Ἰηεΐοριὶ οὔ [9 γερΐϊης οἵα. Βιτὸν Ιησοῦν, α. Κ. κπὰ Βίη. αν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλνυθότα, 
Ῥνὺὶ α. Ὧδ5 616δο πο Ανίϊοϊο δπὰ βίη. τοδὰβ κύριον ἰποϊοδὰ οὗ Χριστὸν. ΒοΙῊ τόδ ηρΒ, (Π 6 Βῃογίοσ τὸν 
Ἰησοῦν, δΔηὰ [ἢ9 ἸοΏΚοΥ αρτοοίης τϊτ τ. 2, αῦὸ Ἧ6}1 δυϊηθος οαίοά, Δη ἃ οἰ Γ ΠΊΔΥῪ ἴογ {πὸ ογί- 
αἰηδὶ γοδθΐην, [1 Ὀδίης 4 ΠΑΙ͂ τοῦδ! μας 1}}96 Ἰοῦ ον γοδήϊης ψγὰ8 δὐυῦυτονϊαιοα ἰηἴο [9 δῃοτγίοῦ, διὰ 
τμαῖ [πΠ6 Βῃογίοσς νσὰβ σπδηκοα ἱπίο (ἢ ἸΟΠ ΚΟΥ ἢ [Π0 τοδὶ ΠΠΟΩΥ ἴον ὑο ἢ γομάογβ [ἢ 9 ἀοοϊδίοῃ γότγ αἰ σα! ε; 
θυὶ [8)0 διογίον [ΌΓΙ ΒΘ ἴο Ὀ6 ἴδο ἐεσέίο ἀἐξιοίἑτον.---Β} τὴ6 δβἰάθ οὗὨ ἐμο γοδάίϊης ὃ μὴ δωιολογεὶ 
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τὸν Ἰησοῦν, ἰῃο ΟἸΌΣΟΝΣ ἔλίδογε βατὸ ἴδο ναχίδιΐοῃ ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν, δυιοηξ [86 1Δ1ὴπὸ 
Τεγι Π ἶδη (περαηέεε---εἰ εξοἰνεπίεε, Δὰν. ατο. ὅ, 16), Αὐρκαδίιηο σοί δοϊείξ εξ εἰ ἕν σαντες τε  23Ὁ 

815ὸ ἴ)9 ἴνο οοη͵]οίποα. Τὶ ἰθ γοροδιθά!γ πδδεγῖϑα, ἴδὲ τηὸ Πογοῖίοϑ δυρργοοδοὰ λύεεν (βουγδῖσ ἃ. 
Ἴ, 82; ΒΟ]Ρογῖ δὰ Ηϊμοπιδρ: Ἐγαξεγ μη, ἴῃ Ῥμομβοηάοτί 1860 δατδίο “Ὄ 

δίοἰέοανα, γεαοίεέ (λνει) ᾿απναῖϊι ροίίμε ατίδηι, 
Βουκοὶ ΜΡ} οὔδεσυεο : δ 

ἐεγικίηπς ἐξολτ- φμαῆι αῬο. δαρέεπέίατι. Τὶ ἰδ α ἀοριπαίοα) 
οδς ἴο δ ΘΡΒΟΙΝ ἴδο Νοδιοσί δηίΐδηι χὰ οὶ ἀἰδοοϊγοα 9 υἱοῶ οὗ ἐδ ἀοάποδα διὰ ἴπ6 πυμπλδηΐΥ ἰη Ζ96πι, 
Οδνὶ. 

ἣν (βοσεαξον, ΝΗ Ἐ.ΥἹ1.82: γέγραπτο ἐν τοῖς παλαιοῖς ἀντιγράφοις ὅτι πᾶν πνεῦμα 
ὃ λύει τὸν Ἰησοῦν, ἀπὸ 

οτδε ἐσίγα αἱ 
τοῦ 

ἐ6, Θεοῦ φιίάενι Ῥέμενεε οολΆπρεπε εἰ 

ω ΓΗ͂Ν 
γγοία νὴ «εειιῖι 

δι απο 
{0 Πρ Ρὸ 
Ὀαπῆδνι, 
π8. ϑί ἐπί ας ἤοπιὸ ἈΘΦΙΐΣ " 
ψφιέῖε ξεσομπι α 
ο᾿: Ἐ υἱὰἐ 

ἀρ δ ὍΤΙ {70 
οί ἐδ0 τοοοϊγοὰ ἰοχὶ (ἘΡ. δὰ 

αἰ: “ ϑιομξ ἧστο 

θεοῦ οὐκ ἔστιν. 
Ἰσίξι; ἰοπεῆι ἐμηί, σμὶ ἐμὺ 
γιπ απίξια Οἡγίείεη, εἰ αἰεγμπι ὕχηίρενείίετε, εἰ αἰἰεγετι δαϊσαίογενι. 

αΐῖνες πεμίέοε εἰνιμζαῃ:Σ. Οὐνεπιένεεης αμέξπν εἰ 
εἰ δοιπείπωξ Ἠοῦδίξ οανετα »γοαίαιί τῶν μιᾶς ἐσονρδρ κοι μοναὶ ἐν ἄξει 
Σ λίμ δ δοἀποίοτες επιεγερεὶ ἐπ λωπο ἌΜΡΟΟΝ, ΠΧ ῈΣ 
ἐξέ εεὐμοίον εἰ ΑπέίολγίδίιςΣ. Ῥίαείς δος 

ἐσίεγιπέ ὧὅἐ ὁπομῖο. Ἦν λος 
ἐῃ ὀατῊς υεπῖδεε, ἐκ 22ε0 εεἰ. ΕἾ οπιπὲὶς δρί γε τὰ 

᾿νε, ρβγόρονω φέρ Ἧμοε αὑέξηι εἰπεϊϊέα δεσ ἐπ χιοα ἵπ τ δρυμὰ φαὶ 
οατὸ ζαοἴνην ἐεί, εἰ λαδίξαοίξ ἐπ ποδί:."--Οτἰ χοῦ οὐ Μαῖίμ. χχυ. 14 (Υ0]. ΕΥ̓͂. 850-36] « 

ἀὐξοϊημίαίίε διε παξμταῦι πο Ῥετερτίπαίεν, ἐεὰὶ 
. πΠΉαρο αμίεηι ἀἰοεηίες πον δοϊ υἱ πεῖ διμδοερίζ οογροτίς } 

“ Ονυκίε ερίγίμια φιί 501} «7εδιρα τιον ἐδί ἐς ἴεο :" δεά πὲ 
φσμέ σοη)πισίγ οιπίπο πῆμε 

φαίζοπξιι ΒΕ, μὰ Ολτίεκμε σιμδοερίξ πον ἐεὲ μὲ κὐμῤίπῳ ῥεῖν δ ρον οψε ἀρ! διρήφεψ 

1τγθηδδιδ (11|], ἡ Ρ. 511 οἀ. ϑεέετοῃ): 
αξετγιπι ομζάειι “εεξωπε αἰζο- οδίεπέιι αρηϊέονἕς 

. ϑδεμίενέΐα ἐπΐνε εογεπι κοτεισταα- 
εἶτα .εεἰία αἰν άετα 

ἐρίεοία ἵαρετε 

Ουιπίς ἐρέστίξεις 
ποι εεΐ ἐς 

οπΐασπε “' ῬεσγῦεΣι, 
ἥτοτοπιδι.): σοι. 

Ῥεγεργίηαζι 

φμαπίο πιασὶξ ἐωόρεῳ ἐρρξν 

ΠΟΗ εὐαί ἄοσπιο, δεά εἰζμξ Ἀονιο δὲ ψμαεὶ »εγερτε διέμγας" σμοπίανι 
Ὶ ἡ δ σεν γος δεοπύμπι αἰνϊπίἑαίἑε παίμγαιι." ὙΠῸ τυ Ιτγϑωεθαθ διὰ Οτίξες 

Ὡς ὃ νει ει Ὀθίογο ἰμ6πι, ΡΟΪΎΓΘΤΡ, οὉ 189 ΟΥΠΟΣ Πα 4, ΒΟΟΙΩΒ ἴο ᾳυοίε, ἱμβοῦρᾺ 
ῬΏΠΙΡΡ. οδΡ. 7): Πάς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησουν 

Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλνθέναι, ἀντί χριρτός ἐστι. καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ 
μαρτύριον τοῦ στανροῦ ἐκ τοῦ διαβόλον ἐστί. 
για τοῦ κνρίον πρὸς τὰς ἱδίας ἐπιθυμίας καὶ λέ ἥ 
κρίσιν εἶναι, οὗτος πρωτότοκός ἐστι τοῦ τὐτιρας αἱ τῇ [Αῖῃ 

λύει οτγεκίηδ ἘΡΡΟΙΣΕΈΙΑΥ 
διείμοὶ Οποεῖοἰθηη (ατοιυ8, 1,οΚο, 46 δειίο, ἨαίλοΥ), πὰ ΠΩΣ ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΣ ἰ 

225: προώδενσαν γὰρ αὐτοῦ (τοῦ ἀντιχριστοῦ)αὶ 

ὁ ἰὴ9 ορίῃΐοι οἵ βϑιῶ]οῦ μδὲ 
ἴον ἴγοιλ ἴῃ6 ΡΟ] θην 8 
Ῥογῃο οαὖϊ ὈΥ [9 ΒΟ Ὠ0]]10ὴ ἰη Μίδςμδ! ἢ. 
αἱρέσεις, ὧν 
τον Ἰησοῦν 

ἱωλρμμας “Απὰ εὐενν 
[Ὁ θογδη: “4πὰ ἔλέε τε ἴλὲ δρὶγὶϊ 

φουϊάὰ αἰγεαάν." 8δο ΑἸΙοτά.--- 

δρίγιξ τολΊτον αἀοεὲ ποί 
δὶ μὲ ταὶ μά (με γι πτὸν μα γὴν φϑὐπαιαν 

καὶ ὃς ἂν μεθοδεύῃμ τὰ λό- 
μήτε ἀνάστασιν μήτε 
θὲ ἀσειαα θανεῖν ΥΟΓΥ δἰ μετ οΣ 

πδῖοί οομΐογεϑε υἱτο 1 Ὀὸ δοοουσειος 

αρακτεριστικὸν τὸ διὰ ψενδοπρο ἡτῶν καὶ πνευμάτων λύειν 
ν τῷ μὴ ὁμολογεῖν αὑτὸν ἐν σαρκὶ ἐληλνθέναι.-Μ,). 

ἐξ «εξει ἐξ ποὶ 47 Οσα.".-Μ. 
{ οοπεείλ, απὰ ποιὸ τὲ ἐν ἐπ ἴδε 

όοχαο ὅ. : ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ ϑεοῦ. οὐκ ἀκούει ἡμῶν αὐτο ὐ ἢ ῬῸ α. (ροσβαρα ὈΥ τηϊεῖαϊκοῖ) 
Ἱ ἐκ τούτον Β.6. Κὶἰ. Βιηδίὶ; ἐπερογίδδι οὨ δοοουτΐ οἵ οἸ.. ἰἰϊ, 24; 
[ἀοεεδῃ: “δ οηι ] ἐλί4."--Μ. 

ἘΧΒΟΑΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Τῆς αἰδότεηοα 97 ἐλὲ ερίγίδ τόπάεγ8 {δὲ ἱτίαϊ πεοοε- 
όαγν, γ.}. 

γεβ. 1. Βοϊονϑᾶ:--Το Αροδίϊο θερῖπβ τὶν 
ἀγαπητοί 85 οἈ.. 111, 21 [οἵ ν. 7. οι. 11}, 2.---Μ], ἴῃ 
189 ᾿0Υ71] δΟὨδΒΟΪΟΌΒΠ 688 οὗ [116 σοταιποῃ Ὁ]Θ881} 18 
οΥ̓͂ ἰδ6 Ὀἰνὶπθ δἀορίϊοη, δη ἃ δου δ ]Υ δο] οἱἱου 8 
οὗ ἱποἰ της δηὰ οσμοσιίπρ ὑμο850 ἴ(ο ἐπ ὀχ ΒἸ Ὀ1 (108 
οὗ ὈτοίμοΣ]γ Ἰονὸ 80 δγ ἰογϑὰ οὗὁἩ 6οά. 

Ἐο] ον ποῖ ΟΥΟΣΥ δρίὶτίῖ.--- στο, 85 ἰη οἷ. 
ἦϊ, 18--28, (πΠ0 ΑΡοβί]6 δάνοσγιβ ἰο {6 ἴ]8ο ἰθδοὶ- 
Ετβ. Τθοβο ΠΟ 876 ἰ0 Ὀο6]ΊΘγο 05 {π6 816 οὗ 
[Ἀ6 ὅοη οὗἩἨἁ αοἀ (ὁ. 1}. 28) ἴπ (86 Ῥονγὸν οὔ {86 
ΗοΙγ ἀμβοεὶ (οἈ. 111. 24) ρίνοι ἴο {μθπὶ δηἃ θθδγ- 
ἵπρ υὶΐῃ 685 ἰο {μεῖνς Βριχὶὑ ἐμαὺ ἐμβεὺ τὸ {80 6}}}]}- 
ἄγϑῃ οὗ αἀοἀ (οἵ, οπι. νΥἱξῖδ. 16), τυυδί ποὶ Ὀ6]1ΘΥ6 
ΘΥΟΤΥ͂ Βρίτὶϊ, ΤΠ ΣΘΙ͂ΌΣΘΏΟΘ 18 (0 ἃ Ρ᾽ ΓΑΙ Υ, 8 
τυ] 46 οὗὁὨ Βρ᾽γ1185 (πάντε πνεύματι), ποῖ ἴο 8 
υ8] Ὀυϊ ἰο 4 Ρίιταὶ. Ποησο, νγὸ ᾿πυϑὺ ὉΠᾺΘΓ- 
βίδα {86 Ἔχρτοββίοῃ οὗ ἐλε “ριγιδ 9 πιέπ ἴὸ ΏΟΤΩ 
ἐλδ δρίγιὶς ὍΘΔΥΒ ἩΪῚΠ658. ΕΥ̓ΘΟΤΥ δυπιδῃ Βρί τὶ ΒᾺ8Β 
(9 Ῥοου] αν ἐγ, 118 Βρθοῖ8] εἰ δηὰ υἱϑῦγϑ, 1ἐ8 
ἸΩ040 οὗ οχργοβϑίοπ, ὑπο ἰμ6 βδιηϊπδίΐην;, 
ΧΑΟΥΪΩΣ ΚῬΡΙΒΙῚΤ ἀο68 ποὺ ΟἰἸΔρ6 ΟΥ ΓΟΠΟΡ ὑπ]- 
ἔσσῃ. ΜδηΥ ἃ βρίτιὶ πρὶ βθσατο ΟἿν ΔΡΡτΟρδ- 
(ἰοπ, ΑΥΤΩΡΔΙΒΥ δηὰ δἰἰθηίϊομυ, τ ϊο 8 ποὶ 
ἡπδυοησοοὰ ὈΓΥ ἐμ ϑρίγί οὗ αοὰ, Ηδπηοο ἔδ6 
ΔΡΩΐηρ, ἰο Ὑ ΙΘΏ, ὈΘοδΌΒΟ οὗ (8 γχγοαΐ ἱπηροτύ- 

ἢ 8866, ἔπ 6Υ 18 (ου Βα ΒΏΠΟΧΘΟΑά ἰμ9 Θχιογίδίϊοι : 
-- Βιιὲ ἰγν ἰδλ6 ερίσείδ ιολοίλέῦ ἐΐλεν ατε οΥ αοα." 
[Βυύμποῦ: Τὸ 1άθα πνεῦμα 18 οἰοβϑὶγ οοηποοὶθα 
ὙΠ} ψευδοπροφῆται. ΤΠ ἐγὰθ ῬΤΌΡΒοίΒ ΒΡΟΪΚ6, ΔΒ 
Μὸ τοδὰ 1 Ῥοί. ἱ. 21, ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερό- 
μενοι: ἰδ δοιχοθ οὗ ΝΥΝ Του αι 0.8 1086 υἱίον- 
ΓΒ (πρόφημι) {60 8.6, 18 ἰΒοπνεῦμα ἄγεον οΥ 
1806 πεῦμα τοῦ ϑεοῦ, ἩΜΒΘΓΘΌΥ ἰ8 ἀαβογι θα, 

κ τοῦ πναούματος. 

Ὠοΐ δὴ εαϑδοϊζου οὗἁὨ ὑμοὶν τηΐϊπά, Ὀυΐ ἐδ ὈΣΤΙΧΕ 
ῬΟΜΤΕΒ, αἰ δογεπὶ ἴσγοτα {861 οὐ Ἱπαὶν] ἀ ]}1γ, 
ΠΙΪΟΒ δηϊπηδίοβ δηὰ ἰῃβυθησθθ ἐμοπὶ (ὁδί 
ὑψίστου, (λ 9 ΒΥΠΟΏΥΠΙΘ οὗ πνεῦμα ἅγιον, μαἹκα ἱ. 88.}. 
Το8 πνεῦμα ΒρΘΟΑΪΚΒ ὈΥ ἰμ6 Ῥχορβμοί, δηίοσῖης 
ἰπίο 18 πνεῦμα δἀῃηὰ σοπιπίοδίίσις ἰο ἶσα (89 
συ ἰο 6 γευθα]ϑὰ; διὰ ἐδὺ8 (86 πνεῦμα οὗ ἰδθ 
ῬΤΟΡΒ οὶ ὈΘΟΟΙΙ68Β ἃ πνεῦμα ἐκ τοῦ ϑεοῦ. Βαϊ δἴποθ 
ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ῥ ΟΡ 888 818 ΟὟ πνεῦμα, ἰδ. 7 18, ἃ]- 
ἱβοῦρῃ (86 πνεῦμα ἅγιον 8 Οπε, ἃ Ὀ] ΣΑΙ Υ οἵ 
Ῥτοροιῖοαὶ δρί σι. Τὴ6 βδγθ Σοϊδίϊου ἐδ ικεα 
Οἶδοθ ἱπ 8ὴ ὁρροβίίθ ἀϊγϑοίΐοῃ, ἴῃ {μι 6856 οΥ̓͂ (86 
Ὀϑϑυο-ῬΥΟΡμοίβ. ΤΏΘΥ 8150 δγὸ ὕὑπάογίμο ἰηῆυ- 
609 οὗ 00ῃ9 βρίὶγῖϊυ4) Ὀοΐης, (ὁ ττῦ, ὉΠΔΟΣ (μδὶ οὗ 
{86 πνεῦμα, ἰμδὶ ἐκ τοῦ ϑεοῦ οὐ κ ἔστι, (80 πεεῦμα 
τῆς πλάνης ; 0.18 ΒρΙΣΙ 4180 18 ὁπό, Ὀὰϊ βίποοὶὶ Ρ6π6- 
ἰγαΐθϑ τ 1} 1.8 1196 (86 πνεῦματα οὗὨ 6 ρϑουάο-ΡΓΣο- 
Ρἰιοΐβ δηὰ τὴ κ68 (μι τ 111 1186], τ 6 ΤΙΔῪ 88γ οὗ [88 
πνεῦμα οὗ 6δο}ι ἱπάϊν! 8] ργορμοὶ {μαι ἰβ ποΐ οἴ 
αοά, (πα ἰΐ 18 ποῖ ἃ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, αὶ 8 
πνεῦμα τῆς πλάνης." ---Τ6 ταί 10 η 8} 1816 ᾿πίογργα- 
ἰδιΐοηῃ οὗἨ ϑοσοίπυβ (““ δεπδιι5 λοπεῖπὶδ αἰΐσιιο οὐξν 
ὑιερίταίωδ᾽᾽) διὰ Ἐρίβοορίυ8 (“. ἀοσίγέπα"), διὰ 
[86 ἄχυτγδίινο σοπβίχυοίΐοι οὗ ἔμ 6 ψογχὰ α-Ξ-- 
λαλοῦντες ἐν πνεύματι οὗ 1,ἄοςοκο, ἂἀός Ἰοϊί6 διὰ 
(αϊνΐῃ { "70 ἐοὸ φιῖ δρίγίίιδ ἄοπο 8ὲ »γαάίίιπι ἐδε6 
7αείαί αὐ οδεμπάμπι ργορλείϊδε πιμπμδ᾽), ΓΘ Θ4ΌΔ}}Ὁ 
ἰστοϊουδηί.---Δ 7. 

Βαυῖ ἴτν ἴμ6 δρίτὶ τα τ ϑῖοΣ ἘΏΘΥῪ 819 οὗ 
Θοᾶ.--ὁομπ δου θη Ὁ} Υ ΒΡΘδκ8 οὗ ἃ Ὀ] γα Υ οὗ 
Βρὶ 8 (τὰ πνεύματα). Ιπβίαδα οΥ̓ ἃ σϑοεϊ τς, 
ΒΌΣΤΕΠΟΥ (0 δῃηὰ οὗἉ δρτεοίῃρ ἢ ἐμ ετω, οὗ 3. 
αϑεοηδμ (πιστεύειν) ΦοΒ ΤΟαυΐτοβ ἃ δοκιμάζει», ἃ 
σδυϊίοιιβ οὐ Σοΐδηι ὈοΐοΓο ἰδ κατέχειν ( ΤΆο88. υ. 
21), δῃὰ μο τϑαυΐγοβ 1ὐ οὗ 81} 1κ Ῥδαυΐ, Κοπι. ΧῚΣ. 
2; ῬἈΠ). ἰ. 20; Ερὶι. νυν. 10; 1 σογ. χ. 16; χὶ. 18, 
δἰ ἐμβουφὶι ΒΟΙῺΘ ΙΩΔῪ ᾿ἰ8 0 8 ΒΡΘοΐδ] εἴ ἴὴ ἀἰβοε σαι 



6ΒΑΡ. 1Υ͂. 1-8. 

ἐπα ἐδ: δρὶ Γι (1 ον. χὶὶ. 10 : διακρίσεις πνευμάτων 
Οαϊνίπ : “αἰοφωΐίεν----δἰπισμΐοα βαοἰος,᾽" 85 ορροβοὰ 
ἰο [οτίπυβ: “Δίου οπιπέωπι ἐδὲ ρχοδαγθ; ππμπὶ 
ορογίεἐ ἴπι ἐσοίεδῖα διπέπιμπι ἡμάϊοοπι σιυιδοδίϊοπμπι (ὁ Πα 
νποτίδισγωσ; τὰ ἐδ δίηε ἀμδίο Ῥοπίζϊες Μαχίριι8.᾽" 
ΕΣ ΤΑΒῪ ὍΘ ΘΟΠΟ]υϑῖγο χοδβοπίης ἰ0 Βοιηδηίδβίβ, 
αἱ νι }} ὍὈ6 υὐἱον]ν τορυάὶαιοα ὈΥ Ῥγοίοβίδηίθ, 88 
8 ΔΥΌΙΓΓΑΥΥ ἀϊοίιπι ΓΟΡυρηδηΐ ἰο ΗοΟΥ  Υῖι.--- 
Μ.]Ὶ. Το ΖΑΒ. οὗ (8. ὀχροβίιϊοπ 18 ουϊἀθηὺ 
οί ἤγομαι {μ9 οὐ͵οοὺ οὗὨ {118 ἰαχὶ τ ΒΙΘῺ ΘΥΟΣΥ ΤΔἢ 
οὐρπὶ ἰο ἱζπον ; εἰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, Μ ἈοΙμ ΘΓ {67 
816 οὗ, οΥἱκχίπείθ ἴῃ ΟΥ Ῥχοοθϑὰ ἴἔγοπῃ ἀοὰ: {ἢθ 
οοπΐδββίου οὗ 2688 ΟἸγὶβὺ οοθ ἰπ ἐμ 68} (Υ. 
2), δὰ ἔγοτα {μ9 ἀδηρον, υτρίπρ βυ6}} ἃ ἰδδβὶ, ἴὸ 
ΥΔΟἾ ΟΥΟΣῪ ΟὯΘ6 ἰ8 Θχροβϑὰ δῃηὰ ὑ8 1 ἢ ὩΘΟΘ88]- 
ἰαίοβ 86 ἀφοϊϑίοα [180 Αροβίϊθ ρῥγοσϑθϑὰβ ἰο 
ἸΚΉΝ 0 ΣΟΆΒΟΏ ὙὮΥ {118 ὑγῖ8] 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ.--- 

ΘοδΌ56 ΣΙΘΗΩΥ͂ 4150 ὑτορ θα ἃ1τθ ΡΟ: Θ 
οὔαῖἱ ἰπῖο 189 τνοτ]Ἱᾶ.---ΤΊΉ,.6856 ψευδοπροφῆται 8δ- 
ΒΊΟΣ ἰ0 1.16 ἀντιχρίστοις ((Ὦ.. ἰ,. 18). ΟἿ, Μία... Υἱ!. 
1δ; χχὶν. 11, 24 (τ θ γ 8180 ψευδόχριστοι ἃτ6 8ρ6- 
οἰδοά), 2 Ῥοί. ἰἰ. 1 (τ ϑ γα ψευδοδιδάσκαλοι 8Υ6 ῬδΥ- 
81|101]6ἀ νυ {86 ψευδοπροφῆται οὗὨ ἴπ6 ΟἸἹὰ Ἰ'οβίδ- 
τοθηϊ).. Τ89 ἰάθα οἵ ρῥ»οαϊοιϊηρ δοπιοί μίας ἔα γο 
ἷθ ποὺ ΔΏΥ ΤΏΟΤΘ ὑΠ6 ῬΤοταϊηθηΐ ροϊῃΐ 6 γα ἰλ8ῃ ἰΐ 
σοηδιξία 95 πῃ ΚΘΏΘΓΑΙ ὑπὸ Ἰοδάϊηρς οπδγδοίου ϑέϊο 
οὔ (80 Ῥγορβοῖ; 6 ἀογίνοθ Ϊ8 Ὥδηηθ ἴτχοτη 
πρόφημι, Ὀθοδιδο ἢ 88, 88 1 το, θθϊπα ἢ ΐπὶ 
ἐδὸ ϑρισχὶς ἐμαΐ ἱμπϑρὶγοθ εἶπα, ο80 ὑμπουσ)ιίβ μ6 
ΒΡΟΔΕΒ ουὐΐδ δηὰ Τημ5 68 ΚΟΏ. ΤῺ6 ἰγὰθ ῥγο- 
Ῥδοὶ τουϑὶ 6 ΟἹ ΑΥΪΥ ἀἰβίϊη συ ϊθ θα ἔγοτα ἐμ πϊἀ- 
θη πνεῦμα ἱπβυδηοίηρ ἷπι, {86 ἰγὰθ Ῥγορμοὺ 18 
ὑπὸ πνουμάτος ἁγίου φερόμενος (2 Ῥοί. ἱ. 21); 18 
πνεῦμα δύναμις ὑψίστου (αἶκὸ ἱ. 85). Το ροΐπί 8. 
ἩΠΙΟΝ Η6 τπϊ98 τ ϊδ (8 6 ῬΤορδοί, 18 80 ῬΤΟΡ οἱ 8 
πνεῦμα, ὙΓἘῖσΝ 88 ΔῊ ΟΥ̓ΖΔῺ ἰο δ0 ἰπδυοηορὰ, πλαϑί 
Ὁ οἰοαυγ ἀἰδιϊηρσυθοὰ ἔγουι ὑῃ6 πνεῦμα ἅγιον 
ἪΠῸ ορογαΐθβ ἐβγου ῇ ἴἴ Ὁ ῸΣ ἔπ 6 πνεῦμα ἅγιον ἰΒ 
(πὸ ϑοισγοθ δπὰ Ῥγίμοΐρ]θ οὗ 6 γουβϊδίΐοη, θα- 
ἰδτβ ἰηΐο {8 ΡῬσορμοὶΒ πνεῦμα, ἸποΥ608 ἀπ ἱτηραγίϑβ 
ἐο ἐμ Ῥγορὶιοί, δῃϊτηαίθβ δηᾶ ργοιιρίβ ᾿ἶπι, δπὰ 
ἔδυ (Π6 ῬγοΟρΒ οι 8 πνεῦμα Ὀδοομ68Β ἃ πνεῦμα ἐκ 
τοῦ ϑεοῦ, γοῖ 80 ὑμαΐ ἐμ ογΘΌΥ ἐπ Θμαυδοίθυϑιϊοβ οἵ 
ἀπ6 Ῥγορ οὐ Β βρὶγιῦ δΥΘ ποῖίθ ον ΟὈΪ ἰογαθ ἃ ΠῸΡ 
δΔηη. ]16 ὦ, ποῖ᾽ 845 ἴο ἷβ ἐδ ρουδιηθηΐ, ΠΟΥ 88 
ἴο 8 πηοάδ οὗὨ αἰΐθγαποθ, ὨΟΥ 88 ἰ0ὸ αι] σαί: 00 
ἴ0᾽ Βροοβο τοϊδίοηΒ οὗὨ ὑΠ6 Βρ: 8] ΟΥ̓́ΤηδίθΥ 1] 
Ὑ07119ὅ. Ηθηοθ ἴβ6 ΓΘ 8ΓΘ 85 ΤΊΔΩΥ πνεύματα 88 
{πότ ἅτ προφῆται, ποῦν πῃ ϑιδπαϊηρ ὑπ6 Ὁ ἾΥ οὗ 
ἐμο οἴιοΐοπὶ ρῥυίποῖ ρα ὑοῦ ᾿ηδυδηοῦβ ἔμ 6 πηι. 
Βαὺ δἱοιυρϑίάθ (19 πνεῦμα ἅγιον, πνεῦμα τῆς ἀλη- 
θείας, {ποτα 18 8 πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου (Υ. 8), 
τῆς πλάνης (Υ. 6), ἐπαῦὺ πιᾶῖκο8. {μη6 ψευδοπροφήῆτας 
δηὰ Ὑΐο86 βρίγὶῦ τουϑὲ πού ὯὈ6 Ὀοϊΐογοα. Τδ6 
πνεῦμα δραὰ πνεύματα ἀοβίρηαίθ πού ΦΌΒΟΙ ΘΙ Υ 
ψευδοπροφῆται (Οαϊνίη, Τοκο, ἀθ οιϊίο δὰ 
οἰμ6 8), ον (δ δέηδμδ λοπιϊπὶδ αἰΐψιο πιοάο ἱπδρίσα- 
ἔμ (ϑοοϊῃ8), ΠΟΥ ἀοοίγίπα (ἘΡ᾿ϑοορίυ8), ποῦ (89 
ΒΌΡΟΓΒυταΔη Ῥτὶποὶρ]9 δηϊπιαϊϊηρ πιϑὴ (ἀτορῖ 
Οοπιηθηῖ., Αὐριυδβιΐηο, Γυϊματ, ϑροηον, Βοηροὶ 
(ἐρ γε, φμο ἀοοίον αἰϊψφμΐδ ασίιγ), Νοδηᾶον, Ὀ58- 
ῬΟΤ ΔΙ ΘΟΙς δηᾶ οἵ μογ8). ΟἿ Ἠαΐμον [8086 ποίθ 1 
αν ἐγϑηβἸ)αιοα δθονο, υπάἀ ον “ Βοϊΐονο ποὺ ΘΥΘΡΥ ᾿ 
Βρὶνὶ!,"-Μ.].-τ ΙΝ 1} ἐξεληλύϑασιν εἰς τὸν κόσμον 
Ὀυβιοράϊθοὶς ΔρΡΡγορτίδιου σοπρασοβ γεγόνασιν 
οἷ. 11, 18. Αἴας ἐκ τοῦ ϑεοῦ να ουριιῦ ἰο ΒΌΡΡΙΥ 
ἃ τοίοσοημοο ἰο ἰΐ6 βομαϊπρ ἔογ ἢ, (ἢ 6 Τὴ 188] ΟΉΔΡΥῪ 
ΔΟΌΥΣΥ τ ἢ ἴῃ (86 δα890 οὗἁ ἐἰὸ [8180 Ῥχορ οί 
ἰδ δὴ δρίῃς οὗ (0 ΑΡοβίῖ88 δπὰ ὑπὸ ῥγορδοείϑ; 

188 

{80 σοπῖθ ἔγοσῃ, Ῥγοσοθά, ρὸ ουὲ ἔτγοπῃ ἶπὰ ἐμαὶ 
ἸΏΒΚΘΟΒ ἔμοῖ Ῥσορηοίϑδ. Οὗ, πο. τῇϊ. 42, χῆΐ!, 8: 
χυΐ. 27, οἷς, οὗ οἷ. χτἱ]. 18: Μαι. χὶδὶ, 49. 1 
8 ὑμβοσχοΐογο ποι [μογσεεὶη ρεδίέοιπι ργοάϊτο, ἃ5 δίῃ. 
χὶϊ!. 8; χχυΐ. δ5δ: Ματσὶς ἱ. 85 ; υἱῖξίι, 11; Αοἱβ υἱΐ, 
7 (ατοίΐα8, Οαϊον, 1, οἸκο, 81.) ὨΟΥΞξεεόζ αροβίοϊ 
ἐἐ ἐογμεπι ϑοοίοδία, ἃ8 ἴῃ οἷν. 1. 19 (8. Βομπι14), 
ὨΟΥΞΞΟΣ δ0αιδιι8 διὲς 2 70. 7. (Β6ηᾳ6]).---Οπ εἰς 
τὸν κόσμον οὗ. Φ0ο. Υἱ. 14; χ, 86. ΤΊ ΘΥ δοιηθ πο 
{6 του], σοι ΟἸτίϑε ττὰϑ δοηΐ ἰο γράθϑθῃς, 
ν ΠΟ ὈΘ]οη 8 ἰο Η τ, ἰὰ οτᾶον ἰο ἀθβίσου ἰὲ τὶν ὰ 
ὑμοῖν αἱρέσεις ἀπωλείας. (2 Ῥοί. 13. 1) 

Τῆς εἰαπαατα 07 ἰδ ἱτίαὶ. γυ. 2, 8. 
γεβ. 2. πὰ 1815 ζῶον γὸ ἴδο0 Βρίτὶξ οὗ 

Θοᾶ ----ν τούτῳ ΘΓΘ οὐ ἀθη  } Ῥοϊηΐβ ἰοὸ {89 
[0] ον βοηΐθησο δηὰ γινώσκετε 18 ποὶ Ιπάϊΐοδ- 
{ἰγα, Ὀὰὺ 11|κ6 πιστεύετε, δοκιμάζετε γ. 1, {86 Τπιρ6- 
γαϊίνο [οη {ϊ6 οἶμον παπὰ ΑἸζογά, οὰ δοοουηὶ οὗ 
[88 ΥὙΟΥῪ γϑαυοπΐ ἐν τούτῳ γινώσκομεν, π᾿ου]ὰ 1Ἰοὲ 
ΔΏΔΙΟΔῪ ΤΟΥΔῚ δπὰ ἰδκο 1 89 [πάϊοδίϊνο; Ὀαὶ 
Ηυΐμον, ἀο οίίο, 1 οκο δηὰ πηοϑὺ σοπιπιοηίϑίοσβ 
ἰαΐκο 0 88 Πρ ΥδίῖΎΥ6.---Ν.].--Βαΐ τὸ πνεῦμα τοῦ 
ϑεοῦ ἀοποίοβ (6 Ηοἷγ ϑ'ρισιὺ ἰα ουἱάθηὶ Ὀοὺἢ ἔγομι 
(19 Ἔχ ρσοβϑίοῃῃ (867 δπὰ ἔγοια ὑδ6 δη 6818 τὸ 
τοῦ ἀντιχρίστου γ. ὃ: (6 τοίογθηοθ ὑμογοΐοτα ἰδ 
ποῖ ἰο ἃ ἐοφμόπδ ἀἐ δριγιἐμαζίδιυδ ἐΖ ἐπερίγαδοπε ἀϊοῖ- 
πα (γτα). Βαϊΐῖ {80 βΒρα} 8] ΒΥ ἰδὺ γγ1ὁὸ ΠΑΥ͂Θ 
ἴο ἰδίπϊς οὗἨ (89 Ὀϊνίηθ ϑρίτῖύ σψοσκίηρς ἱπ [89 
Βρὶγιῖ οὔθ ργορμοίϑ, ἰοὸ νι: ὃ 

ΕΙΥΘΥΥ δρὶτὶὶ τ ]οὉ οομΐοδββοι ὅοβυδ 
ΟὨ τίσι οοσὰθ ἐπ 89 Β65}, ἱβ οὗ 6αοά.---Ὁμολο- 
γεῖν 18 {16 ΟΥ̓Δ] σοπζοββίου οὗ 4 ἀοοίγ δ) ὑσα ἢ 
(οἵ. 2 πο. 10.}, 1ἴκὸ οι. 1ϊ. 28 (Ὀ ἀβίογάϊοοῖς, 

αὐ ΠΟΥ δῃα Δ].}; σοῃζοβϑίοι τυ ἃ Ὑγα]ς ἀρτθθ- 
ἴῃ τὴ} 4 ΟὨγἰβιίδη 18 πο ἱπαϊσαιθα πότ (ατοοκ 
ὁομ., Αὐρπυϑίϊπο, Βοάὰ6), οὐ βου ΟἿΪ ἃ 
οοπ οββίοῃ υἱΐι {Π6 που οιηδηδίΐης ἔγοσα ἐδ 
ζαϊιἢ οΥὗὙῚ86 δαγὶ πάθον ἰμ6 ἱπθπθηοο οὗ 86 ἴη- 
ἀν] ἕἶπρς ϑρί τὶν οὗ ἀοα οδῃ Ὀ6 πιθαπΐ ΠΟΘ, 88 ἴῃ 
Βοαι. χ. 9, 10; οἷ, οἷ. Υ. 11 8ᾳ.; 11. 22 ε4.---ο 
οὈ͵)οσὲ οὗ {80 δοηΐοββίοη: Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ 
ἑληλυθότα. ΤῺ ότι 5 ἰμδὶ οὗὨ ἃ δ Ὀβίδ {1 0}|Ὃκι] οὉ- 
Ἰοοἰἰνο-Ββοηίθμοο; θθηθθ {δ Ῥδυίσὶ ρα] ἴόσηι 
ϑῃου]ὰ Ὀὸ γτοίαϊηθά, δπὰ ἐμ6 Τοπαοσίηρ δυοϊάοᾶ 
νι οἢ που] πᾶ κοὸ 1 δὴ πδηϊἷνο πὰ: ἐμδὺ 76- 
βΒι8 Ομ σὶϑὶ ἐδ ΟΥ λαϑ σοπιὸ ἴῃ (10 Βοβὴ ; 1ὑ 15 ποὶ 8 
Ῥτοάϊοαίϊ γο βοπίθηοθ, Ῥαΐ ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα 8 
δοὐἀὐάοα δἰὐγὶ αι νον; ὑπαὶ τ μῖοὶ 18 Κπόννῃ 18 δα ἀοὰ 
ἴῃ {16 Αοουβαίίνα, 16 ΠΆΠΙ685 ἃγ6 ἰδ ίκοῃ ἰη ὑδοὶν 
ἸϊζοΓΑ] 9696 δὺ οἷι. ἰ!. 22; στα (πο βίδπα, 88 ἴῃ 
οἈ. ἱ. 8, ἰπ υχίδροϑβίιίοη ἀπ τουδὶ ποὺ Ὀ8 8Β6Ρ8- 
γτοϊοα βδοοοταϊπηρ ἰο οἷ. 1. 22, 85 17 {Ππ0Υ ἱπιροτίοά: 
ὔεδιδ ἰλε Ολγίβέ ὸ 8 σοηθ ἴῃ ἱμὸ θ68ὴ; 80. 
ΓΌΛΠΟΥΡ ΤΟΠΟΥΒ ὙΓΟΏΙΥ ἷπ [18 Βοβοὶῖα, δηὰ 
Ἡὰπίπον ἱπο] 65 πη ἐμαὶ αἀἰγθαίΐοη, [Ιη 11|κ6 τρδ- 
ΠΟΥ ἐν σαρκὶ ταυδβὺὲ Ὅ6 ο]ὰ ἔαϑὲ δηὰ οὶ 0 τοδὰθ 
οαυϊνδ]οηὶ ἰο εἰς σάρκα, 88 τηαϊ παῖ πο ὈΥ Αὐριι5-. 
(πο, απο ν, Οαϊνίη, Ῥίβοδίου, απ ον δπὰ 4].: 
ἐν σαρκὶ ἀδῃοίοβ {86 πηοάθ οὗ οχίϑίοποο, ἱπ Ἡ ΐοὶν 
Ηὸ δρροδιοὰ δῃὰ δϑτηθ; ἼΟΓ 18 {Πλ0γ6 ΔῺΥ στουπὰ 
ΒΓ ἰο δββύτηθ ΠΟΘ ἃ ὈΥΓΘΖΏΔΠΟΥ ΘΟΙΠΠΟΠ ΔΙΠΟΏρ. 
{80 ατγϑοκβ το δοη͵]οῖῃ ἐν τὶ ἢ γον8 οὗ ταοίΐοη. 
ἴῃ ογὰϑν (0 ἀθβοσὶθο [Π6 σϑβ]έ, ὑπ6 γα (οἵ. ΠΡ, 
Ρ. 449), ἰο σῖν, (δὲ Ηο Βα δοῦιὸ ἑπίο ἐμ 65}. 
ἴῃ ΟΥ̓ΔῈΡ ἴο τοηδίη δὰ σοῦ ἐπ ὑπ6 ἤσ8}: 80 8. 
Βδομηϊαιί δηα οὐ 6 Υ8.----ἰ 808 ΟἾγὶβί σᾶπιθ ἐπ ἐλά 
ερὴ ἴτγοτα ἴπθ ἰΐπιθ οὗ Ηΐ5 Ὀἱγί αἷορ Ηρ σὰρξ 
ἐγένετο δῃὰ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν (πο. ἱ. 14) οὗ. οἷν. 
Ϊ. 1. 8α4.--ἘἨΟἨἐ σοησογδαίίο ἵπ σαγπε, ἐπίεν' ποπιπέδ, ἐπ 
υέγα παίμγα λμπιαηα, λον ἰδ 6 ἱποαγπαίϊο, Ἡ ΙΟΩ ἰδ 
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Ῥτο-δυρροθοά 88 ἰδ ἰγαπεϊ(ΐου, 18 τηϑϑμὺ ὮθΓΟ; 
ΔΟΡ ἰδ ΒΟΥΘ 8 Ἰἰπιϊ Ὡς τοίοσοποθ ἰ0 ἐππώπιεγα πιαΐα 
δηὰ ἐρδα ογμεηία πιοτδ, 88 τηδϊηϊδί ποὰ Ὀγν ϑοοίημθ, 
ὙΠῸ ΘΥΤΟΏΘΟΌΒΙΥ γοΐοσβ ἰο Ηδ6. ἰϊ. 14; γ. 7, διὰ 
ἀχοίλυΒ Ὑδὸ δαἀγοσίϑ ἰο ἃ ΗΘὈΥ ἰβῃ).--- Ἐρχεσθαε 
ἰπαοορά ἰκ οὔὔθῃ υϑοὰ ἰο ἀδβὶ ζηδίο {8.6 ΔΡῬΘΑσ Δ Π60 
οἴ ἰθδόιθσγβ, Ὀαὺ (Β θη ἰΐ οἰ Β6 Σ᾽ ὀὐσυγΒ ἢ ἃ αἰι8]- 
ἐγίης ἐπὶ τῷ ὀνόματι, ΜαιΒ. χχίὶγν. ὅδ, ΟΥ ἐν 
τῷ ὀνόματι, 7:ο. γ. 48, οΥ εἰς μαρτυρίαν, ὅπο. 1, 7, 
ΟΡ Ὑ{} δὴ ἱπάϊοαίου οὗὨ ὑμὸ δυ γ᾽ θοὺ ἃ8 ἐμπαΐκται, 
2 Ῥεῖ. ἰἰϊ. 8, ΟΥ 8ῃῃ: δαάϊιΐοι ἴκο καὶ ταύτην τὴν 
διδαχὴν οὐ φέρει, 2 ὅπο. 10, ΟΥ 85 ἴῃ Μίδί. χὶ. 18, 
οὗ Φομη, μήτε ἐσϑίων μήτε πίνων ΟΣ 88 ἴῃ δίδί. 
ΧΥΪϊ!. 11 οὗ ΕἾ185 καὶ ἀποκαταστήσει πάντα, 80 ἰμιδΐ 
δο οοῃίοχὶ ἱπυασ  ΔΌΪΥ Δ 8 ΟἸΠΟΥ (8 6 ΔρΡρΟδΥ- 
800 οὗ ἰλ6 ἰοδόδβον, οὐ ἀἰδιϊ μ ου]Υ βίδίθβ (μαι ἢ 18 
ποῖ Θχοϊϑίγ οἷν Τοΐοσυθα ἰὸ 88 ἃ ἰθδομ Ὁ, ὨΔΙΙΘΙΥ͂ 
πῃ ἷ8 τοοσδίΐοη οὗἁὨ ἰθδοοσ. Ηθγο αἷβο {π6 σοΐογ- 
ΘΏΟΘ ΒΘΘΙ28Β "Οἱ ἰο ὍΘ ΘΧχο]ιιβίνοΥ ἰο ὑμ6 οὔἶοΘ οὗ 
ἃ ἰοδό 9 Ὁ ΟΥ ἃ ὈγΟΡ Ποῖ,  ΙΘ ἢ 18 ὈΥ̓ ΠΟ πι68}8 ἰἢ- 
ἀϊοαίοθα Ὁγ ἐν σαρκὶ. αὶ ἱἰ 18 ἱτπαροτίδηϊ ἰο Ὠοἰΐο6 
ΒΟΥΘ (Π6 ἰθ6η80: ἴον ψ ἢ 116 γὸ μανὸ ἴῃ {π18 ὑΪδοα 
ἘΠ9 ραγί. »εγγεοίὶ ἐληλυθότα, οἷ. γ. 6 φῖνοδ (6 γαγί. 
αογ. ὁ ἐλθὼν διὰ 2 πο. 7 {μ6 γατί. »γϑδ. ἐρχόμενον ; 
ἐδὸ Ῥυοβϑῃί ἀθῃοίθϑ {δ δοὺ τ ᾺΪΟὮ ἰδ ποῖ ἃ βἰπρὶθ 
δοὺ, ἴῃ ἃ τροϊηθηί, ᾿ἰκὸ Ὀΐτί, Ὀυΐ 85 δ ἸΟΏΡΟΥ 
ἀυγαίΐοι τοῖν δ ὍΘ δοοὴ δῃὰ χϑργοδθηίδ ἰδ ἷ8 
ἷπ ἃ ὑἰπι61085 ἔοτηι; ἰῃ6 Αοτβὲ ἀθῃοῖθβ δὴ δοὺὶ 88 
Ῥυγοῖγ Πἰδίοσ σαὶ, ἐδ Ῥογίθοὶς δὴ δοί ψἈ]οἢ, 
ἐμοῦμὮ ἰδίου 68}}}7 οοτηρ!οἰθα, 88 ῥῬγοβοηΐ 60;- 
ἐϊπυδησο (πον, Ῥασί 111. ς 40). Τυϑ (δ ἷ8 οοη- 
ἰοϑδίοη δοῃίαϊ πῃ ἰδ6 ἔμππαἀδιηθηΐα) σὰ οὗ [6 
αοαροὶ; Χριστὸς δῃὰ ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἰπαϊοαὶθ 
186 αἰχηϊί δηὰ οχίβίοποοϑ οὔ (19 ὅοῃ οὗ αοα δηὰ 
ΦΙΏΡ ΒΑ ΣΘΑΙ δϑϑοῦὶ ΗΠ πυμηδηὶ 88 ἃ ΣΟΔΙ ΠΥ 
δηὰ ἃ πἰβίοσ! 68] ἐδοὺ 70. 411 (ἰπιόΘ.ἁ. Βοη οὶ οχοοὶ- 
ἸΘΩΓΥ Τοιμδυκθ: κ1π σαγπε, ἐδὲ ἐγσο 7986 αἰϊφιϊᾳ 
»γίε οαγηέηι; ἦἤξεγεδεξ υεγαίεέπι ὁαγπὶδ εέεω 
Ολνιἑ πεσαπίεδ ργαευρροπωπί εἰ ἐο ἔρεο οοηβγηιαηΐ 
ΘΕΙΤΑΤΕΜ οω4, σωΐρρε στὰ φμα πο γροίεγαπί οοποὶζἐ- 
416 σαγηάπι, ἰαπφαηὶ ἐα ἀϊσπαπι.᾽" 

γὲβ. 8. Διηᾶ οὐθὲν βδρίσχίϊ τ ΒΙΟὮ οΟΣ- 
ἔθαδϑοα ποῖ 68:85, ἰα ποῖ οὗ 60οἅ.---Τὸν ᾿Ιησοῦν 
ΘΟΙΡΥ ΘΒ ηἀβ γἢδί γ88 βαϊὰ ἴῃ νυ. 2, υἱζ.; Χριστὸν 
ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα, ἰὰ ἰδ Ἰυδὺ (16 πἰδίοτέοα! ΟἸ τὶ δὶ 
δ ποὴθ οΟἰδ6Γ.---Ὃ μὴ ὁμολογεῖ--- δδ ἀοἐς ποί 
οουἶθαϑ, 1110 ὃ οὐχ ὁμολογεῖ νου]ὰ Ὀθεκεῖσλο ἀ068 
ποὲ οΘοὨΐοθθ. Ετοιω {πὶα 1ὑ ἷ5 ουϊἀθηΐ (δὲ Φοδα 
σοπἰομιρ᾽αίθ8 ποὶ 80 τσοὶ ἀἰϊδιϊηοί ῬΘΥΒΟΏΒ, 88 
ΟἿΪΥ αἰδιϊποὶ ἀοοίγίηοθ. ὙΐΠον, ρᾶτὶ 111. ᾧ δὅ. 
[ΠυὐΒῸΣ ΟΌΒΟΡΥ 8 ὑΠαὺ μὴ ἀοποίοβ (ἢ 6 σοπίγααϊείίοη 
οὗ ἱμὸ ἔγιιθ οοῃἤοββίοη, γ811]0 οὗ ψου]ὰ ΟΧΡΓΘΒΒ 
ΟὨΪΥ 8 βίτα 19 ἀ6ῃ181.----} 1.1. 

Δεὰᾶὰ τπἰ6 ἰ5. 186 (δρὶ 1) οὗ δεῖ οι σὶβῖ, οὗ 
ὙΠῸ γ9 αν ᾿ϑασᾶ 188 ἐϊ οοχαϑίῃ, δηἅἃ 
πονυν ἰτ 15 ἰῃ ἴ80 ννοσ]ᾶ δἹσϑϑὰντ .--- Τοῦτο Υθ- 
ἴογβ ἰο πνεῦμα, ποί ἴἰο ὁμολογεῖν, διὰ τὸ τοῦ ἀντιχρίσ- 
του ἰΒ ἴ:0 (πνεῦμα) οὗ δηςο  Υἶδὲ: ἴῸὸν τὸ Ῥγ-βὰρ- 
ῬΟΒ6Β ἃ δΒιϑίϑηϊ γ8 οὐ σοῃβιϊ 95 ἃ Βα ὈΒί ΠΕ ϊν 8] 
1άθ8 ; Ὑ6ΓΘ 10, 18 7411α, Ερίδοορίυβ, ΗΠ αὐμποΣ δπὰ 
8]. τοπᾶάονγ, φγορτγίμηι απίολτίδίϊ, τααίϊον οὗ δῃϊϊ- 
ομγὶβί, τοῦτο Μουϊὰ ποὺ τοῖος ἰοὸ πνεῦμα Ὀαυΐ ἰο 
ὁμολογεῖν ; 818 ψου]ὰ Ὧ6 γαῖμ. 8 δι βοΐ] δοη- 
διγυσί 0 δηἃ τὸ ὈρίΌΤα τοῦ ἀντίχριστουν “οιϊὰ ὯὉΘ 
ΒυαρογῆμουβΒβ. ΤῺ ραββᾶρεβ δα ἀποορά, νἱΣ, Μαί(. 
Χχὶ. 2]: 1 ον. σ. 24; 2 Ῥοί. 11. 22. 2788. ἰν. 14, 
8Ι΄6 Βοιρο ναί αἰ ογοηί, ἴον ἔθ 6 ἱροῦ οὴ9 δὰ 

. 8}} ὁ βυλβίϑηί ναὶ ἰάδα, τὸ τῆς συκῆς, τὸ ἑαυτοῦ, τὸ 
τῆς παροιμίας, τὸ τῆς αὔριον [{πᾶ} οὗἁ {86 ΕΗ»; ἰγθ60, 
ἐμαὶ οὗ Ἀἰμη80)7, ὑπαὺ οὗὨ ἰμ6 Ῥσουθρῦ, {π6 ουθηὺ οὗ 

{89 πιοστον---Μ.], τ ]6 Πόσο (86 αἀϑηϊνο 8Δ]080 
ψοῦα πᾶγὸ ὈθΘῺ ϑυϊδοϊθηί.--- Αχκηκόατε τοῖοτα ποὲ 
ἰο (86 πυὺ7οϊίθῃ ποσὰ οἱ. 11. 18 σθογα γγὸ αγο δὶ- 
τοδαγν ἠκούσατε, Ὀαΐ ἰο {86 ῥτουΐουβ ογδὶ ᾿ωδίσις- 
(ἴοι {μ 0 δᾶ γϑοοϊνοα, Τδο Ἰαϑὶ οἴδυϑο καὶ νῦν 
ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη, τ ἈΪΟῺ ΘΠ ΡΒ δι οΔ}}γ δαβοτδ 
πὺ (86 ΒΡΙΡ1ΐ οὗἁ δρι !οτὶβὶ 18 ΔΙ σον πον, δὲ “6 
Ρτθδθηί (ἐπι6, οΣ Κίπρ 'π (86 δ ἰοἢ ΣΙ (8, 18 ποῖ σου- 
δγμθ ὈΥ ἀκηκόατε Ὀυὶ οοὔγαϊπαίοά πτῖἢ καὶ τοῦτό 
ἐστίν τὸ τοῦ ἀντιχρίστουι ΟἿ. οἰ. 1]. 18. 

Οοπιογίαδὶς δἰτεησίιλεπίπ απ ἀδδυγαπος ασαΐπεῖ 
ἐδ )αἴ86 Ἀγορλείδ. νυν. 4-θ. 

γεβ. 4. Ὑὸ δῖοὸ οὗ Θοᾶῦ, ᾿Ἰἐτε16 ΟΠ] ᾶτθ:.--- 
ΤῊο ΔΡροβ116 τηονοὰ, δπὰ δἱδοοί: οη δὶ σου δάδας 
(τεκνία) ἰμαὺ {π 00 811 δίαπὰ ἴπ ὑμ6 ζυπάοταθηίδὶ 
σα δηᾶὰ δγὸ ἴμ6 μάγοι οὗ αοἄ (οἰ. 1}. 1, 2, 
18, 14), ΟΥΚΘΏΓΥ ΓΟργοϑοαὶβ ἰο ἔμ θηὶ (ὑμεῖς 6πὲ- 
ῬΒδ οΔΙΥ Ρῥ]δοθὰ ἤγαὶ 88 'π οι. 11. 24, 27), πειϑὲ 
δ κἰνϑῃ ἰ0 ὑπδπὶ; ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστέ, ἀρτοοϊηρσ πΠῚᾺ 
86. Ἰοδάΐης ἱπουρὶ οἷ. 1). 29 δπὰ (86 οοπίοχε : 
(86 ἰγῖδ] ἐο Ὀ6 τη8ά6 18 εἰ ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν (τ. 1 
δὰ ὸ ἐμαὶ οοῃίρββοι ἢ 6808 18 ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν 
ἐν 8) δηὰ δὲ ἐμαί δοῃπίοβϑοια ποὶ Φοδὺβ ἐκ τοῦ 

εοῦ οὐκ ἕστιν. 
Δεηᾶἃ δανθ ονὐϑζσοοσὴθ ἴ11012.---Αὐτοὺς 810 

(80 ψεῦδοπροφήτας (γ. 1), ἴῃ σοπὶ (86 πνεῦμα τοῦ 
ἀντιχρίστου 18 ορογϑαίϊγο δπὰ οοπμοοϊοα πλϊὰ ἐμ οὲτ' 
πνεῦμα. Ἦδμοο ποί: απἰολτίδίμηι εἰ πωπάμης (Ετα8- 
ἴὴ8); ἰδ γυϊχαὶθ γτοηάθσβ Ζ418 6] 7 ἐπι, τ ΒΙΘὮ 
γτὰ ἰπίογργοίβ: πιωπάμπι, ἀευϊποεπᾶο σοποιρίδοειν- 
ἐΐαπι, απ ὰ οὐμος Βοιδῃ Οδί 1165: απέϊολΤίδέωτε ΟΣ 
δρίγίίωηε απίϊολγίείς ἱπ αἀπιϊολτίείῖ.--- 6 Ῥογίοοσς 
νενικήσατε 88 αἱ οἷ. ἰ1. 18, 14, 6ΓΟ τὸν! πονηρόν 
18 {86 ροσβοῃ ουθσοοῃβ. ΤῺ Υἱοίοσυ σοέοσσθά ἰο 
(ΒΒ 6γο ἰδ ἱππτψαγχὰ ἴῃ ἱμοὶν Βοαυίδ, Β6το ἰὲ 5 ἃ τῖο- 
(ΟΥΥ ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑποὶν ποαγίβ Ὀὰϊ 4150 ουϊνεατὰ, 
ΥἱΒ10]6 ἴῃ {16 1176, ἰπ [86 Βρβοτο οὗ ἱμοὶν οσυτοΒ- 
1176, 19 ΟΌτΟΙ ; ἰπ (896 ἔοτιθν ρἷδοο ἰμ6 υἱοίοσγ 
8 ΟΥον βαίδῃ Ηἰταβοὶζ, ΒοΥΘ ΟΥΘΥ ἷ8 ζ4186 ὑχο- 
Ῥῃοίβ. Βυὶ ἰΐ ἰδ ἃ υἱοίοσυ δοίιλ! ἘΠ} δοιιϊονοᾶ, δὰ 
ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ 8 ΥἱΟΙΟΤΥ οὗ οοπιϊηυουβ ἀυγαίλοι ποὺ- 
ὙΠ Πβίδπαϊης 8 βυοοοδδίοι οὗ οοημῆϊοίβ; τσουζ 
{8.986 ΨΟΥῪ Βίγυρ]98 ἀπα Θος Β᾽οὶΒ γ ἢ (Π0 Υἱσίοῦυυ 
ΔΙγοϑαυ δοβἱ γα δῃὰ ἀθοίεῖνο, γ9 λαῦό οὐδσοοιποῖ 
78 ᾶγνὸ 10} ὉΥ γοὺγ δι 6}} (μὸν τῖθὶ (Βοῖσ 86- 
ἀυοῦγε δύῖϑ δηὰ ἱοιρίδιϊο ἢ πᾶγτα 665 οοπουπα ἃ 
Εὐταγὰ). Οὗ πο. σχνὶ. 88. Νενικήκατε ἴ8 186 
ογΐδοι ποὺ φγορίεν ζμίωγτοπὶς σεν ἐἐμάΐπεπι (ἘΠΡ18- 

ΠΟΡἰα.8),τεςροίοδίἐ8 δερογατε (ΒΟΒοπτ 1161). ν.2.} 
ΤΟΠΘΥΒ ποὶ ὙΘΣῪ ΒΟσΌΓΑΙΟΙΥ ; “41η πιδάϊα Ῥωσπα )απε 
ἐχίγα »Ῥεγιομίωπι διπί, φιῖα Δμγὲ δμπξ διρετίογεε.᾽᾽ 
ΤῊ στοιιπὰ οὗ ἰποῖξ υἱοί ΟΥΥ δῃὰ ουὐδγοοιιὶῃ ρ 1165 
ἰπα δορά πῃ ἰδ επι, γοὶ που ον 6688 δου ἰμ 6. 
Βϑοδυδο ΕΘ (ἰἰαὶ ἰ5) ἐξ γοιῦ 16 βιϑαῖοσ 
8 ΒΘ (ὑμαὶ 18) ἐπ 8:6 υγοσ]ᾶ.---Ὁ ἐν ὑμῖν 18 
9 οἵ Εν οὗ τ οπὶ ἐἰιον δΓῸ, Ῥῆο δοιϊάἀθι ἢ ἴὰ 
ἔμοαι (οἢ. 11. 24: ἰν. 1, 2), {πὶ 18 ὁ ϑεὸς (ατοεὶς 
Οοπι., (αἰνίη, Βοηροὶ, ἀς  εἰί6, βαπάονρ, Ὠ6- 
ἰογαΐοοκ, Ηπ 6. ); (818 18 αΑ͵80 οἰϑδγ ὕγοτῃ ἐπ δἢ- 
{6 818; ἐξ 15 υπα ογβίοοα οὗ Ομ σῖδὶ Ὁ Αὐγχυβέϊηο, 
ατοῦυ, οἴο.---Ὁ ἐν τῷ κόσμῳ--εὸ διάβολος, σε ο86 
δ Ἰάγοι (τέκνα) [86 δ Ομ τ ϑὲβ ἈΓο, οἷι. 111. 10α--- 
αοά 15 ποὶ ΟὨΪΥ στοδίορ ὑπδὴ ον μοδτὶ (σἈ. 111. 
20), αὶ αἶ80 ρτοδίϑν ὑμβ8ὴ ϑ'αίδη, (μδῃ 411 {πη ρα 
(πο. χ. 29; 2 Ὅον. 1ϊ. 14); δὶ ἰδΐηρο Ὀοϊοαρ ἴο 
Ηΐϊη (1 ον. χυ. 867; 111. 28).--ἰ Πα ον : “ [ηβιϑδὰ 
ΟΥ̓ {π6 τότ βρϑοῖβο ἐν αὐτοῖς ὑμ6 ΑΡροβίϊθ 868 ἐν 
τῷ κόσμῳ ἰο ἰαἰϊηδίθ ὑμδῦ {π6 ἔογΔΘΣ, ἐμβουρἃ 
Βαυΐης ὈΘΘῺ [ῸΓ Βοπιθ (ΐτηθ ἰῃ ἴπ6 ΟΒΌτΟΙ, Ὀοϊοη 
ἰο 16 κόσμος, Ὑ1ολ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀθοϊαγοα ἰὼ ἐδΦ 
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πορὰβ ΤΟ] οτνίηρν. Κβοοϊπυδ: “Οεδηνὶϑ ὕολαπηόδ, 
ΒῸΝ αδ 0, φυΐ οἱξ ἐπ ζαἰεῖδ Ῥγορλείίε, δο ἀἐ 60, φιιὲ 
δὲ τὰ πιΝαο, σογδα 7αεὶαίΐ, ἑαπιε Ἀεοε856 ὁδί, μὲ πιρπαὶ 

ὍΝ 6 7αἶεοθ ἰείος Ῥγορλείαδ οοπιργελοπάαξ, 
υεἱ ροίίωε ρίαπα ἱπίεἰδέσαί, φμοα εαἰἐδ ἀρεγίε ἀεοξαγαπί 
δεψιοπίία νεγδα."---Μ.]. 
κε. δ. 7Τὴε απείλεδὶδ αΦ ἴο ἐδεεῆος, τΘοοτὰ απὰ 

διιοοξαδ: 
ΤῬΈΟΥ 810 οὗ ἴδΒο6 νυγου]ᾶ.----Ἐκ τοῦ κόσμον, 

συιαίοπις ϑαίαπαδ ὁδὶ φ)μδ ρῬγίβοορϑ (ΟαἸν ἢ), ΘΠ 09 
ποὲ ἐξ ἡμῶν (οἈ. 11. 10). ΟΥ. σηο. νἱϊ!. 28, 44. 
ΤῊῺ6 τοΐοσοηοο 18 ποὺ ΟὨΪΥ ἰο πουῦ]άὶγ ᾿ἰυ5ὲ8 δηὰ 
ΘΔΓΠΑῚ ἀοδίτοϑ θυΐ ἰοὸ ἴ:6 χτουπὰ δῃὰ βοῦγζοο οἴ 
ἐΒοὶν 16 ἀοιοχτοϊπἰπς (0.6 ΟΧὨΙ  Δοη οὗἁὨ ἐποὶν 1179 
(διὰ τοῦτο). 

ῬΒοσϑοίοσο ὈΔΘΥ βρϑαϑὶς οὗ 186 υγουἹᾶ βϑᾶ 
18ο ὙχσοσἹᾶ Βϑασϑῖβ [Π0:1.---ΤῊο δυδδίδησο οὗ 
Ἡδδι (ΒΟΥ δρϑδὶς διὰ {ποὶν βυοοοδϑ τ (9 του]ὰ 
δῖὸ σοπαπϊτοποα ὈΥ μον θεΐηρ οὗ [ομέ οὗ, 7 γοην-- 
85 ἰ0 οτἱᾳίη---Μ.} ἰῃ0 πον]. Τμὶβ λαλεῖν ἐκ τοῦ 
κόσμου 8150 15 ἀθ0}-Γοδοδέῃ ς: ἐΖ πιμπαϊ οἷα αὁ δεπδὺ 
ΦΕΓΙΟΠ68 δωοδ »τόπιογθ (ΒθΏμ0}). Ηυίδοῦ οδρὶ- 
(αἰϊγ ἀϊπέϊη καἱδίι68 λαλεῖν ἐκ τοῦ κόσμου ἴγοτα ἐκ 
τῆς γῆς λαλεῖν (πο. 111. 81) ὉΥ 1Ά16 τοιαδτὶς ἰμδὶ 
ἡ γῇ ἱΒ ποὶ δὴ οἰδιἴο81 βοίϊοῃ 1110 ὁ κόσμος. ΑἹἸ- 
ἐπουσὶι ἐμ βοραγδαίθ ροϊηίβ τϑϑαθ Ὀγ Οδουτηθηΐυ8 
(κατὰ τὰς σαρκικὰς ἐπ᾿ Ἐίαζ), ἰδὸ βοΒο]αϑία (ἐκ τῆς 
πονηρᾶς αὑτῶν γνώμης), ἈΠῈ {ε πωπάμα ἰηξεῖ- 
ἐφ αο »νγοδαί), ἀτοιλῃ5 {πε ᾿αὐκδδνε ΘΟ σΤ  η- 
(4) διὰ οὐβουβ, δῖὸ οογγοσί, γοὶ ἰὸν ββοὰ Ἰἱμμὸὶὺ 

γ ὁ ραγεϊδυϊδ ροΐϊπὲβ δβὰ ποὶ οἢ {δ γγ}}.0]9. 
ΤῸ ΔΡΡτουδὶ δῃὰ αργοοιηθηΐ οἵ {86 νεου]Ἱὰ οοῃδίϊ- 
ἰαἰο ἃ Ῥτοοῦ δζαϊηδί ὑϑτὰ οἢ ἐΐο Ῥυὶποῖρ]ο τῷ γὰρ 

τὸ ὅμοιον προστρέχει. Οἵ: Φπο. Υἱϊὶ. 87, 48, 
47; χυϊϊ. 87. [{11ὸ 764180 Ῥγορβοίβ Ἰοῖζ ἐπ 
Οατοῖ δὰ τοδὶ οὐἱ πο {86 τοῦ] ἰο δῖ {ΠΥ 
βίοοὰ ἴῃ ἱπτναγὰ οἴδηΐϊίν, διὰ Ῥγοοϊαϊπιοθὰ ἰο ἰΐ ἃ 
ψνεϊϑάοτα ὑμπδξ οτἱσὶ παίϑα ἰπ ἱΐ: ἐμογοίοχο ἐπ 9 πον]ὰ 
λοαγά ποτὰ, ἐ. 6. Δρρτονθὰ δπϑὰ δϑϑοηϊοὰ ἰο ἐμποὶσ 
ποτὰ; τῷ γὰρ ὁμοίῷ κ. τ. Δ. (Οδουπηθηἶν8); ὙΒΘΓ6ΔΒ 
186 ὈοϊίοτοτΒ ποτ δαίοα δηὰ φροτβοσυϊθαὰ ὮΓ 
(6 που], ΗΠ αἰδοτν.---΄ι.7.---αὐτῶν ἀκούει ἀθποίοδ 
Βεοδρίηςς δἰϊοηϊί νου τἰζὰ ἱπνατὰ ἀο σαὶ, τυ 8}]0 
ἀκούειν τινα εἰχυΐϊβοθ Βοασίηρ ἱπ σθΏΘΥΑὶ τὶϊδουί 
ἀοιογτιὶ πίη ὑῃ 9 ΒΥΤΩΡΑΙΕΥ ΟΥ̓́Τ 0 ΒΟΔΥΘΥ. 

Ιπὔέγεηςς απαᾶ οοποϊιμδίοπ. Υ. θ. 
γεβ. 6. Ὅ7ἷοὺ ατὸ οὗ 6οᾶ.---Α αὐἱοκὶγ δα ἀρὰ 

δοηέγαϑὲ οὗ ἰῃ6 ζ]80 Ῥσγοβροοίβ νυιὐμουαὺ δὲς ΑΥ̓ΔΟΣ 
πἰιδὲ Ῥγοοθάθβ ἰ8ο79 ΔσΘ Β0.Θ ἱπιρ)]]οὰ ἰμ6 ὕνο 
{πουρία ον ἀτΘ ποὺ Ὄχργϑαδοὰ: διὰ τοῦτο ἐκ 
τοῦ ϑεοῦ λαλοῦμεν καὶ ὑμεὶς ἡμῶν ἀκούετε, ΔΙΒουρὴ 
(6 Ἰδίϊοῦ ἰβ ἱπάϊοδιοὰ ὈΥ ὁ γινώσκων τὸν ϑεὸν 
ἀκούει ἡμῶν. Ἡπδποθ ἰπ6 Αροβίϊθ ππάογβίδπ ἀβ ὉΥ͂ 
ἡμεῖς Ὠἰϊτη5617 στ 16 ΑΡοβι]685 δῃᾷ ὑμὸ θοῦ 9 85 
ἷπ (86 ΟΠ ΌΣΟΙ (δηἀ ποὺ ᾿ἰπιϑ6} δηὰ ἰδὸ ΟΒΌγΟΣ 
ὑμεῖς), 85 Ορροβϑοὰ ἰο αὐτοὶ (γ. ὅδ) δὰ ἰδ6 ψευδο- 
προφῆται (Υ. 1). ΤῊ] 18 (86 ΥὙἹ] 6 οὗ τηοβί ΘΟ  Π16}- 
ἐν οτα π᾿ ὁρροϑβιιίου ἰο Οδϊνίη, βροηον, λοϊτο δοὰ 
ἃ]. 

Ἐὼξο τὶ Ἰεπονγοῖ Θοᾶ, ὨΘΔΙΘΙΝ τι; Ὧ6 
ὍΟ ἰδ ποῖ οὗ σοἄ ἄοϊ ποῖ δθδι 1|5.--- ΤΊ 
Δι 11 6519 ὁ γινώσκων τὸν ϑεὸν δπὰ ὃς οὐκ ἔστιν 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ τοαυΐτοδ, 88 8 Ὑ611 Κηονη, ἰμαὶ νγγὸ 
Βδδουϊὰ υπάεγβίδηα ἴῃ {86 ΓὈΤΊΔΘΥ οἶδαβο ἐκ τοῦ 
ϑεοὺ εἶναι δηὰ ΒΌΡΡΙΥ ἱπ ἐπ δοοοῃὰ γινώσκειν τὸν 
ϑεὸν 88 (89 Θοπδθαῦθησθ. Β6π0ο9 ἐκ τοῦ ϑεοῦ εἶναι 
τοῦδί ποὶ 0 (Δἴκοῃ ΠοΓῸ αἰ ἜΓΟΏΛΥ ἔγοτϊη ΥΥ. 1--4 
δηὰ δοοοτάϊηρ ἰο (86 σοῃίγαβί ἴῃ υ. ὅ. Τ7ύ ἴβ δου- 
ϑΟαΌΘὨΝΥ ποῖ ἃ ρθη 6 Γ8] ἀγα νυ ἱς; δα ἱτορυ}]890 ἰον- 
διὰβ ἀοἀ (85 Βοϊὰ Ὁγ 1(ὕοἶζο δπὰ Νοδῃάθσ), αὶ 

89 βἰδίθ οὗ ζγδοὸ οὗ Οαοὐ᾽β οι] άσοῃ, δὰ ἐποῖρ 
υηἀογείδηάϊΐηρ οὗἨ δηὰ οσοῃάυοι ἰοναχὰβ (ἢ πορὰ 
οὗ ἀοἀ 85 Ῥσθδομοϑὰ ἰο ἰβοω. Βαΐ ποίμίῃρ ἰ8 βαϊὰ 
ΒΟΓΘ ΘΟΒΟΟΣΏΪΩ {6 ΙΔΠΠΟΣ ΠΟῪ {πον αἸὰ σοσιθ 
ἱπῖο ἐμπΐβ βίδίθ, ΠΟΥ ἷἱβ Ποῦ ΒΩΥ͂ ΤΟΪΌΤΘΠΟΘ [ο 
Ῥτιοὰοἰοττοϊπαιίου (ΗΠ 166 }1614) ΟΣ Ῥγοαοβιϊπδίζοι 
{ΈΤΩ ἯΟ ΚΠΟῪ 8180 ἔχοι οἷ. ἰ1. 2, ἷν. 14: οἵ, 
πο. ἰἰϊ. 16: ἱ. 10 δ84ᾳᾳ. 29, (μαὶ αἱξ ἀτὸ ἀφεϊτοα 

δηὰ ΠΙΔΥ͂ δηΐοῦ ἰηΐο ἰδ6 Βομδεὶρ. [ΑἸογά: 
Ἡρδσγο ὙΘΘ Ιουϑί ΤΟΙΠΘΙΌΌΘΡ ΟΔΙΘΙΌΪΝΥ πιδὲ (86 
οοπίοχί ἰβ δπὰ τμδὶ 8 ρυσροδο. ΤῸ ΑΡοβί]ϑ ἰβ 
εἰνίπᾳς ἃ ἰοχὲ ἰο αἀἰαιϊηρσυΐδη, ποῖ (λο0 οἰ άγοπ οὗ 
αοἂ ἔχοιμι ᾿Π080 σἢ0 ΔΓΘ ποὺ ομἰϊάγοῃ οὗ αοά, αὶ 
189 βρὶ τὶν οὗ συν ἔγοσα 8 βρὶστί! οὗ οΥΓΟΥ, 89 18 
οἷοαν ἥγοϊω. {86 πορὰβ 10] ον. Απὰ ἰμὶα Β6 
ἀοο8 ὉΥ βαγίδς ἰμαὺ ἐπ (6 ὁ8896 οὗ ἴδ ἰοϑΔόΐογΒ οὗὮ 
86 ὑσυΐῃ, (ΠΟΥ͂ ΔΓ μοασὰ δηὰ γϑοοϊνοαὰ ὈΥ͂ 1Π080 
ὙΠῸ δρργθμβοηά ἀοά, Ὀυὺ τοίαϑοα ΌΥ (080 Ἧ8Ὸ 
8.6 ποὶ οὗ Θοα. [ἱ 15 οὐάδπὶ ἰμ 6 (δὶ (8689 ἐνγχο 
ἰθυὴ8 ΘΓ, ὁ γινώσκων τὸν ϑεόν, δῃΒᾳαὰ ὃς οὐκ ἔστιν 
ἐκ τοῦ ϑεοῦ τορτοδοηὺ το ραίϑῃί στηδίϊουβ οὗὨ ζδοὲ, 
ἔντγο οἶδ8868 Ορθῇ δηὰ μαἰθῃηῦ ἰο ἃ]]: οὴ6 οὗ ἔμϑῖὰ 
Ἰάφηιὶσ8) νι (86 κόσμος δΌονο: ἰδ οὐασ δοῦ- 
δἰβίϊηρ οὗἨ 1089 οὗ τότ ἰὶ ἰβ βαϊ ἃ δῦουθ, ἐγνώκατε 
τὸν πατέρα... . ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς, οὮ. 1. 
18,14. ον ἰδ6890 ὑτγχο οἾἶ48808 δτθ ὙΠαδαΐ ἐμοῦ 
δῖα, ἰὰ ἰδ οὶ ἐδ ῬύγροΒο οὗ (μῖϑ ραϑϑᾶζα ἰὸ βοὺ 
ἔοτὶ δ, ΠΟΡ ποοὰ ἯΤΟ ὨοΓῸ ἰπαυϊΐτο; Ἧ ΠΑΥ͂Θ 6]56- 
ἭὍΟΓΟ ἰοδί8 ἴο παι ἐπεσε ἐμόγι, οἷ. 111. 9,10... 
Ὁ Σ ΥἯῸ Βαγθ 8 βίτἰ κί ηρ Ῥδγα]]εὶ, ἴῃ ἐδοῖ (89 ΚΟΥ͂ 

ἴο ἐδο89 νόογάβ, ἰῃ (80 δαγῖὴς οὗ ουν [οτὰ ἰο Ρἰ ]αὶθ, 
δοδη χυλὶϊ. 87.---Μ.]. 

ἙἘΊοΙΣ ὉἘπὶ5 7 εν [890 Θροίγὶξ οἵ τ᾿συϊἢ 
δῃᾶ [80 δαρίτῖ οὗ Θυσοσ (ἀθοθρίϊο8).-- Ἐς 
τοῦτου γοῖογβ ἰὸ Βοδγίηρ, Ὀυΐ Βῖπῃσθ 6 τοῖον ἱπ 
Βεαπὰ γνοϊδίοβ ἰοὸ (9 ἰγ18] οὗ {πὸ βρὶ σἰῖβ ὑπαὶ (6808, 
[0 Γοΐδιθῃοο ἰδ 'ο Βοδγίηρ (6 741539 Ῥγοροὲβ δὰ 
ἰο ιϑοδνίπα (ῃ9 ΑΡοδί]θ8 δπὰ ὑμ6 τιἰηϊδίονβ οὗ 86 
Ὀϊνίπο πογὰ [ἐ, ἐ. ἰο ἐμ γοσορέϊου ρίνϑη ἰὸ ὈοὶΒ 
6148568.--Μ.]. Ηθδοθ γ68 πιυδί ποὶ ὑδιϊηἸς Ἀ6Γ6 οὗ 
[λ9 οτἰἱοσίοι δροοϊβοὰ ἴῃ νυν. 2, 8, 85 τδ ἰδ ποὰ 
ὈΥ ἐμὸ Βοιιδὴ Οδίβο]ο Οοτμῃ., Οα] νη, ΗΠ απηΐυ8, 
οἷον δηὰ Νϑδῃάου. 

Ιὰ γινώσκομεν ΦοΒῈ ἱποϊυθ8 86 Αροβί]θ8 δβὰ 
06 Ομυσοῖ. Οἱ τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, οἵ. 
πο. χίν. 17; χυ. 26; χνὶ. 18; ἔγοαῃα τ Θἢ Ἀ88- 
Βθρ68 ἰὰ 8 οὐἱάθης ὑμδύ ὑμ6 αοῃϊίίνο ἱπάϊοδίθα 
δαὶ ὙΒ1ΟᾺ ἰμ6 Βρί τὶν κίῖνοα, ἰοϑιὶβοβ, βογοίο ΗΘ 
Βοῖρϑί δπὰ νψεϊίδον Ηθ ρσυϊάσίι δηὰ Ἰοδάθι ; Ηθ 
8 (αὶ ϑρίτιῦ (μαι ργοοσδοάθί ἤγοτα αοὰ δηὰ ἰ68Δ6Ἐ- 
οὐκ ἐπὸ ἐγυΐῃ ἰο θη. [ἢ 116 ΔΉΠΟΥ, τὸ πνεῦμα 
τῆς πλάνης ἰβ ἰλ βρῖσις ῥγοοσοοάϊης ἔγουι (ἢ ἀοΥ]], 
ἀθοοϊνίης δηὰ βοάἀποΐπρ πιϑὰ (6ἢ. ἱ. 8; 1ϊ. 26: 2 
ὅπο. 8: 1 Τίιι. ἱν. 1; 1 Τ688. 1. 8; 2 ΤΊ688. 
11. 11.) Το Ἰδιίου 18 δου ηΥ ἴῃ Εἷπὶ τ Βοῖὰ (86 
τον] Βοδγα, (80 ΤΌΣΟΣ ἰ Ηΐπ ἰο ἢ οΩ (Π6 6}}1}"- 
ἄχοῃ οὗ ἀοὰ ρἷνθ θδγ. 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΣ,. 

1. Δοκιμάζειν ἰΒ πδοὰ ΠοΥΘ 88 ὮΥ δὲ. ῥϑδὰϊ, (509 
ποίο8 οἱ Υ. 1, ἰη Εχοροίΐοαὶ δηὰ Οσὶῖ68}} δπὰ 88 
(80 Τογτὰ Ηἰμπβοὶῦ Ὀϊάα ΗἨΐϊα Ομ υτοῖ ἀο, Μαεαίί. 
Υἱϊ. 16,716... ὙΤμὸ Βοτοδπ Οδίμοϊο Ῥσγοροβί(ϊ οι: 
« Εοοϊφεα ἐπ δια »γαϊαίί εεἰ ἡμάες σοπίγουοτείατιπι᾽" 
ἰα ποΐ ἔσθ; μον Ἰἰμιΐξ ἴο {86 ἐοοίοδία τοργϑεπίαηϑ 
δηὰ ἴο ἐδμο ΓτΙΝΙΕΙς μοϑδὰ οὗὉὨ ἐμαί, νῆα ὑπὸ ᾿οτὰ 
οὔ το Οπυγχοῖ δηὰ ͵8 Αροβίΐθβ βαὺ [0 4}} Ὀθ] Θν ΓΒ. 
Ηονόνοσ ἰὺ ἰ8 ἱρογίδηῦ ἰο Το ΟΡ ὑπαὶ {}19 
ΑΡροβίϊο χοαϊχίοίβ (18 σοῦ δπὰ ἀαὶν οὗ ἰγὶδὶ 
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ΒΙΠΙΡΙΥ ἰο 186 αυδϑίϊου τ ΒοίΒοΣ (86 ἰοδοθοΥΒ 8.6 
οὔ αοἀ, δἀπὰ ὑμαί [6 ἀοθβθ ποὺ ᾿ηϑϑὴ αυθϑίϊοῃβ 
δοοιίζης, ἴθ ἸΘΑΓΏΪΗ ΩΣ, τὶϊϑάομπι ΟΣ ο᾽οαῦθῃοο οὗ 
ΘΘΟΒΟΥΒ, ΟΥ̓ ΑἸ ΘΒ(]0η5 οὗὁἁ Βοσοπ ΔΎ ἱπροσίδ 60 
δηα οη σοπίγουθγβὶ αὶ ροΐηΐβ; 6 ΟὨΥ ΓΟΙῸΤΒ ἰὸ 
ἐμαὶ νι βίοι 18 ὩὨΘΟΟΒΒΑΤΥ ἰ0ὸ {86 παϊγδίϊοι οὗἨ ΟἿΣ 
Β0.}}8. Οἡ ἰμὶβ ἢδδαὰ ΘΥ̓ΘΣῪ Ο τ βίδα οὐρῃϊ δηὰ 
ΤΩΔΥ͂, ἰἴ ΠΟσΟΒΒΑΤΎ, ΔΡΡῚΥ {86 ἰαδί. 

2. Τὸ Ὀοϊ ον Οοηζοδββίοι οὗ Ο.9 7168505 ΟἸ γἶϑὶ 
ἀπϊτίης ἰῃ Ηἰπ8617 (10 ἀοα πδδὰ δπὰ ἰμ6 Μδιδβοοά, 
ΟΥ̓ ἴῃ6 σοῃΐοϑϑίοη οὐ (π6 ἰδίου 641] Ομ σὶϑὲ 18 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 ΒΑ] Υ Δ 10 ἃπἃ 6556} {1Δ}}Ὺ ΟἸ βίῃ. 
ΦόοΒη, οὗ σουγβο, ππἀογβίϑηβ ὁμολογεῖν 88 Θηβδ(- 
ἱπρς [80 μόνου οὗὨ 1Πη6 ψ8016 Ομ γί βϑίΐαπ διὰ ποῖ 
ον (86 ΟΥ̓] σοῃΐεδϑίοπι υἱϊμοῦί ἐδ 6 μολγῖ; [0 6 
δανοσίβ (09 (μ6 πνεύματα, Βροοὶβοβ (π9 δη 6815 
μὴ ὁμολογεῖν δι!ᾷὰ ῥΡγτοοοοάβ ἑμβγουρπουΐ ἱπ ἃ 60ῃ- 
ἐοιρ]δίϊνο βηποῦ. [ΙΓ {815 6 ΓΟ Ὡοὶ 50, ἐμ ἰΣῸ 90 
ἃ 158010168 οὗ 9 6808 ου]ὰ δαγο 1Π βΒδῖο σΟὨ ΒΒ 0 ἢ 
85 [6 ἀφΙΠ0η8 88 ὑπο ῖν ἀἰδι ρου ΐηρς δεῖ (19 
ἦν. 41; Μαίι. υἱἱϊ. 20); Βδῃοθ {86 οοπέεπίδ οὗ ἴδ 
οοηΐεδβίοη ἀρὸ ποὺ ἀθοϊβίυθ φὲγ δε. Οὐ ΗδυΊθβϑ, 
Ιλ ἃ Β80ῈΝ γν. 174.--Βαιὶ Ἐπίλυβ 88 Ὡ0 ἯΔΙ- 
ΤΑῊΓΥ [ὉΓ ᾿ς Βί. Φ 08 αἀϊγοσίΐοη ἰο ἴδ89 
δροβίοἹοϑὶ 858 δῃηα ζ0ῸΣ ὀΘοῃδι ἀοσίηρ (Π6 σΟὨ 5510} 
οὗ ἰλὸ ον Β ΘΌΡΡΟΣΙ δ5 ἰῃ ΟΥ̓ Οτΐο ΠΟῪ ; ὁα 
πὸ ἔοττη 6 ΘΟ οβϑίοη ἀθρθη 8 4]80 ἰδ Ἰδίίο ν᾽, ΓὉΓ 
ἐμ ἀοοίτίπο οὗ {89 1οτ᾽ Β ϑρροτ γοβοοίβ οὗ δοῦγβα 
πο ΟὨτἱ βίο οΩΥ, βίποο (89 ζ6 Ἰουδὶν τὶ ΟἸσ δὶ 
8 ΘΟσου 1564 ἴῃ ἐμ πλοβὶ ργορηδηῦ ΤΏΔΠΏΘΡ ἴῃ 
τς βεαογδηγχοηΐ οὗ (Π0 [οσά ΒΒ ΒΌΡΡεσ. Νοίϊης 
ἦβ ὑΥῸ]Υ Οἱ ϑιίδῃ, τυϊϊδουί (λ6 ᾿ἰνῖηρς ΟὨσὶδί. 

8. Ασοογάϊπρ ἰο ἴμ6 ΦοΒδηπ ΘΔ} τποᾶὰο οὗ οὁχ- 
Ῥγοδϑίοι (89 οοῃίγαθί Ὀσοῦρη οὐὖὐ ὮΘΥΘ 15 ἴ0 ὉΘ 
ΘΟΠΟΟΙΥΘα 88 8 ΟΙΎΟΣ ὙΒΟΪΥ κηοϑίΐο, πρὶ εἰ ἐπ 8]- 
ἐχίηρ δηὰ τοἱβὶ εἰ ορσγοίίπς ὑλ6 δἰδίοτίο δηὰ ἀϊ- 
Τοοϊθαὰ ΤΠΟΓΘ δραϊηβί (0. 9 ΘΟΥΡΟΡΘΑΪΏΘΕΒ, ἑ. 4. ἐπ 
ΣΩΔΌΒΟυα οὗ Ομ γῖβυ (μ8η ἀραϊπβί ἷ8 Θά ποδά, 80 
ΘΡΓΟΣ γαίμοῦ Ποσοίΐοαὶ ἱπδὴ Εϊοηϊθ. ΕῸΣ σάρξ 
ἀοοβ ποὺ ἀδῃοίθ τσ ὶν ἰδ Ὠυδη ὈΟΟῪ ἀρϑτὶ 
ἔγοπι [89 Ἀθππλδὴ ψυχή, {π6 υτάδη νοῦς, (6 πΠυ 8 ἢ 
Ὑἰ}} ΟΥ Βα] -σοηδοϊουδηο58, ἩΔΟΣ οουϊὰ ποὶ ὈΘ 
ἄοῃο ὉΥ͂ (6 Ῥγοροβίιϊϊοη ἐν, Ὀυΐ 10 δἰ χη ῆο8 ὑῃ9 
δαδη Ὠδίυτο, ἰδ 6 τηβηδοοῦ: δηᾶὰ (18 ἐΒ. σο0η- 
οοἰγοὰ ἴῃ (Π6 Ῥγθοΐβο ᾿ΠΔΏΠΘΥ ἱπ σὰ Ηδ δΡ- 
Ῥθαχοὰ ἴῃ ἴπὸ νου], Οὗ. Ηοΐπιδηῃ, δελγ  δεισεί 
Σ 1. 1. ν. 760, δα. 

4. 7ομπ ἀοο5 ποὺ ρχυαϊσαίο οὔ πιδὴ ᾿πἀθροηἄθῃοθο, 
ΒΟΙ  ΡΊΟΥΥ δηὰ ρεοσχίοοι ἔγοοάοσῃ 'ἴῃ ὑμ6 ΒΡΏΘΤΟ οὗ 
ἮΪΐβ ΒΡ ΣΙ [4] 116; ΟἸΒΘΥ 6 ϑρ τὶ οὗ αοα οΥ (Ὠ6 
ΒρΪσῖὶ οὗἨ ϑαίδηῃ ἀοἰουταὶ 65 (ἢ 6 Βρ ΣΙ οὗἉἨ Ἰὴδὴ δπὰ 
οὐμα!οὰ8 8 Ὑἱοῦβ, πο πα οβ, Καον]οᾶρο, 
ΟΣὰΒ ἀπὰ ἀοοὰθ. Βομϊπα ἰμὸ πνεῦμα οὗ πιδ 
δίδπαὰβ {πὸ αἰχροίϊηρ, ἀοιοττιὶηρ, οροσζαϊηςξ 
δηὰ Γι] Δ] ρς; πνεῦμα, σὰ ἰΒγουρὮ ἰδθ ΤΟΥΊΏΘΓ 
δια υπϊίοα τ 1 1ἰ, του Κα οὴ ἐμ6 του] δῃα ὁη τπ6ῃ. 

ὅδ. Βυύ δὴν αἰδροβιίϊοι οὗἨὨ {1 στηδη ΒΡ σὶῦ [ῸΓ 
16 βρίγιι οὐὁὨ αοά οὗ ἐμο βριγὶὶ οὐ βαίδη 18. 20 
ΤΑΟΤΘ ἰδ ὴ [ὉΓΣ ρσγϑηϊθα ἢδτοὸ ἰμδῃ ὑμαὺ {πὸ ρ σιν 
οὗ αοἀ απὰ (μ9 βρίγὶϊ οὗἩ βδίδῃ δ. οὐ ταϊσαὶ Ὀ6 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἰο 6 'π ἃ βἰδίο οὗ σοῦγαἀϊπαίίου, Βδίμον, 
6 δΒ᾽οι]ὰ ΒΑΥ, 0685 {118 Υἱοίονυ, οὗ ὑπο {μ6 
Αροβί]θ ἀϊβοοῦγβοβ 'π βυ ο ἸΟῪ βγη (ν. 4, οἵ. 
οι, ἰὲ. 18, 14: γν. 4, 8), δϑβοσί (Π 9 ΒΡΘΓΙΟΥΪΥ οὗ 
9 Ὀϊνίπο βρίσιὶ ἰο Βαΐαπ δἀπὰ ἀσποίς Ὀοίἢ ἐδ9 
ἸΔΟΠΆΧΟΩΥ οὗ αοἂ πᾶ {116 ΘΏΙΩΣΥ οὗ βαίδῃ, δἱ 
{16 δαῖηθ {1π|0ὸ ἱπιϊπιαίϊπρ Ἀονγονοσ, ἐπ δὲ, που ἢ 
ἸΠΘῺ ΙΩΑΥ͂ ΒΌΠΥ [Π6ΙΏΒΟΙΥγ 65 (0 6 σοπίγο]16α οἰ 6 Ὁ 
ὌΥ αοά οΥ ϑεαίδῃ, 8}} ῶϑη οὐκὶ ἰο 0 δπὰ χαϊρδὶ 
Ῥοοοτῶο αοα᾽ 8. 

6. ΤὴΘ Αγροβίὶ]θ δομπίθιι ἰδία ἐδ σιν διὰ 
ἐμ ροδβϑβοββίουῃ οὗ {86 ᾿Ὀϊνῖμο δοπβὶρ (εἶναι ἐκ 
τοῦ ϑεοῦτε:γεγεννῆσθαι ἐκ τοῦ ϑεοῦ), τι ἴοι 18 οὐ θπὶ 
ἤσοσα ἷ8 βροοϊδοδίίοῃ οὗ [λ6 σοδιΐκβ ὙΠΕΓΘΌΥ δ6 
Οχ βίθηοθ οὐ (8 σοϊδίΐοη πᾶν Ὀ6 ἀοίογτηϊηοὰ - 
{86 γϑίθσϑῃοο, ἐβοσ οσο, ἰβ ποῖ ἰο {89 οτἰ σίῃ, (89 
ὈΘρΙππΐηρ οὗὁὨἨ Ομ 6᾽8 Ὀοϊηρ οὗὁἨ αοά, ἰο ἐδ Σθ ΠΏΟΥ 
ΒΟΥ ἐξ ἴ8 δἰϊαϊπθα, Τὴ βδῆι6 σοιωδσὶς δΡρ 68 ἰο 
7ηο. χΥϊὶὶ. 86, 87 δηὰ 4180 ἰο οἷ. Υἱὶἱ. 483-47, δ 
ὧδ τηδηϊοϑὺ ἔγοσῃ νυ. 80: πολλοὶ ἐπίστευσαν εἷς αὑτὸν 
δηὰ γ. 8] : ἐὰν μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ. Τ8Β6 
ΒΟΠΒΒΪΡ ΟΥ δβίδίθ οὗ ρσσδοθ οὗ 7811} ἴῃ πο. Υἱϊ!. ἰκ 
ΒοΎΤΘΥΟΣ αὐἱΐα γουηρ δηὰ ΟὨΪΥ Ὀοχυπ, τ Ἐ1]6 86 
6886 Ὀοΐοτο ΡΊ]αἴα δα πὶ (δ 6 Ῥδβδδρὸ ὉΠΘΣ ποίῖοα 
Τοδβροοίδ (86 6] οΥἱ ς ῬΘΟΡΪ6 ἰπ Ηἴ8 Εἴπράοι δοιὰ 
ἀπάογ Ηἰβ 016. Δοοσογαϊΐπα ἰο 86 Φοβδηπεβπ 
σοποσρίϊοη ἯἯὁ ΔΥΘ ἰο ΥἹΘῊ [ἢ 6 ΒΟΠΒΕΪΡ ΟΥ δίϑίο 
οὗἨ συδοθ οὗἉ ὈΘ] 1ΘΥΕΣΒ 88 δοιηρ]οίς ἔγοτι ἴδ Ὀορὶν- 
Βἰηρ ΔΙ ΒΟΌΡἢ ΟΥ̓ΟΥ Ῥγοστοββίηρ ἰοτγαγὰδ ροσίδοϊἑοα 
δηὰ σοπδυτητηδίΐοη δηᾶ ἰο ἐμ ἱππογίϊδηοο Σοὶ. 
Αὐγουῃς Ὀδὺ6 ΟΣ ἃ Βυ ΟΕ] 1 15 δΌ ΓΟΙΥ ἃ ρογἴοοί τοδη, 
8 Ταί0}.8) ογοδίυσο, ἐμοῦ ἢ ΟὨΪΥ͂ 88 ἴο 1ἴπ6 κοσσα, 
δηὰ ποὺ γοί ἃ τηδῆ, ποΐ γοὶ [ὉΠ ἀονοϊορθὰ ἱπ 4}} 
189 ῬΟΎΤΟΣΒ δπὰ οἱ δ τὰ Βοσ υσὶ (ἢ 10 18 ἐπἀονοά. 
[- ΑΒ ΒυρρὈ)]οιηθηί} ἰο {89 Ἔἐχοβεοίἷ σαὶ ποθ οἢ 

Υ. ὅ, δηὰ Νο. 8, ΔΌογΥο, Σὺ ΤΥ 86 ῬΥΟδΙΔΌ]ο ἰο νυὶ 
ἰοχοίδοῦ βοόπιθ οὗὨ ἰμ6 ᾿πίοτρσοίδιοηδ οὗ {μι18 ἀΣ Π- 
οὔ Ῥδδβδαμο. 

1, Τηὸ ϑοοίπίαη.---βοοΐμ: “7όδωπι ΟἈγίδξιιπι, 
ἷ. ὁ. εειπι σωὶ αἀἱοίίεν Ολτίδίμε, ποη πεοοο 
πιογίαϊεπι λοπιέποηι ζμΐδε6, δεαὶ εἰΐαπι σεππιετες 
ηιαῖϊ εἰ ἀεπέριε ἱρεὶ ογμοπίε πιοτίὶ οὐποχειν. ἢ 
Θτοίϊυδ: “οπ εἰπὶ τεσία ροτερά εἰ εἐχεν- 
εἰἴδια, εεα ἐπ εἰαίω λυπεῖ, αδΓεοίο, πεωΐ 
ἐΐσιι6 τιαϊϊΣ αο Ῥοείγεηιμηι ογμοὶ οὐποχῖο.᾽" 
Βυὶ 10 88 ὈΘ66Ὶ ΒΒΟΤῚ ἐδπδὶ ἐν σαρκί δασιοὶ 
ὈῸ οσοπδίσχυ δα ἴῃ ἐπΐ8 Β6ΠΒ6. 

2. ΤΏο86 αδδογίέυε ἀπ ποὶ ΟΠΪΥ τ ρἸοδεῖϊνο 
οὗ ουν 1οτὰ Ε ̓ποδσηδίΐοη. Τὴ Θοσαμεδει- 
ἰδίοσβ, τηοβὲ οὗ {μ6πὶ οὐἱβοάοχ, γῆο ρσῖνϑ 
ἐπὶ8 ἱπίεσρσοίδιίου, οἱΐλοσ οοηΐοππᾶα ἐν 
σαρκί 1 εἰς σάρκα (Αἀρυπίϊπο, ΓΌΐΒοσ, 
Ὁαϊνίη, Ῥιβοαίον, βα πο. 8δη6 8].}. ΟΣ ὙΔΥΟΣ 
Ὀοίΐίπτοοι ἐν δηὰ εἰς, 6. σ. Βαππῖυ5: “7Τῶπε 
ϑεηΐγε ἴῃ σαγπο αἱοίίων ὕεεις Ολγδίαδ σμαπο 
λόγος ἐν δα υεἰωξ αἀγοαπα δες »γοαάϊεῃς αϑ- 
δυπιία υἱοὶ διὶϊὶ σαγπα 86 ἐπὶ ἰεγτὶε πιασπὶζεξίαί. 
Ἡδτο τὸ τηυδὺ 8150 Ὡβτὴ9 (6 Ἔσροβίἐΐοῖ 
οὗ Αὐγχυδίηο, γ8ο ᾿π χοάπ668 ἴη 86 ἐγαὶῃ 
ΟΥ̓ (μὸ ποδσπδίΐϊοι ἐμὲ ἀφο ἢ δπὰ γϑάθοση- 
ἱὴρ ἴον οὗ Ομ σῖβῖ, δηὰ τρδ 65 ἐμ σοπέςβ- 
βίου ἀθηΐ8] ἀδροπὰ οἡ “" ςατήαίεικ λαδετα"" 
(ΑἸογα); βαυίηρ: “ ὥέεῶξε ἐγαί εἰ ἔπ ἐαγπα 
υεπῖί: 2.εμδ. δηῖτι πιοτὲ ΠΟΉ Ροίεγαί, ξαγῸ 
“ποτὶ ροίεγαί: ἰἄάδο ἐγσὸ εηὶξ ἵπ σατπδ πὲ 
“πη οΥογοΙ ὉΤῸ ποδίδ. Οπεηιαάπιοάμπι σπἕεει 
4ποτίμιι ἐδί »γο ποδ 3 λίαλογεπι λας εαγίζα- 
ἐεπὶ πεπιο λαδεί, σιαπὶ μὲ ἀπέπιαπι διιαπε ροπαΐ 
»Τ7οὸ απιϊοῖ διΐδ. Οτίίας εγσο ἐπι αὐδωπὶξ 
αὐ ογιοεηι. Ουΐδφυΐδ εὐσὸ πο λαδεέ εατεία- 
εηι, πεσαί Ολτίδίμπι ἐπ σαγτπε υεπῖεεε."---Ἴο 
Ῥυὶτηο φαοϑίΐοι ἰπ ΒΪ8 οὐ ογὰβ: ΚΑΤ ΤῸ 5 
δηὰ Εὐυπῃοιϊηἶιβ, δῆ Μασοάοπὶυβ δὰ Ν᾿ 6 .- 
ἰοτῖαβ οὐσῃ (δαὶ 5658 Ομ Υἶβὶ σδῖὰθ ἴῃ {86 
βοΒ., ἅτ ποὺ {πον ἰμογοΐοσο οἵ αοα ἢ" διά 
{ποπ ΣΟ 1165 ἐπαΐ (8096 ΒΙΟΣΔΓΟὮΒ αϊὰ ποΐ 
ἴῃ ἕδοὶ οοπζεδα ΟἸσὶδί ἰο ἤαυθ οοπ6 ἰ ἐδ 
Βοβἢ, Ὀδοδαδο ὙΠδίοΥοΣ {ΠῸΥ τϊσδὲ ἀοὁ ὮὉΥ 
τροτδ, ἰὮΟΥ͂ ἴῃ {πεν τοογχς ἀοηϊοα Ηΐπι 
(Τῖι. 1. 16). ““1ΤἸΒΘΥ Βανθ ποὲ ολαγέέψ,"" ὨΘ 
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ΒΔΥΒ ““Ὀθοδιδο (ἈΘΥ͂ ΒΑΥΘ ποί ὑηΐένψ, δηὰ . ἐμ ΟΒτἰβιϊδη στο] σίου ἰδ Του ἀθἃ οὐ οτοάυλιὶγ 
ἐβοχζοίοσο 811 ὑποὶγ οἶμον αἱ δ δτὸ οὗ πὸ 
4ν81}. (1 Ὅον. χὶϊὶ. πα Ἀπ εῚ {86 
ΑΡοϑι190 Β8 08 ΒοσΘ ποίμίπρ οὗ ΠΑΡ, ΟΥ 
ὉΠΙΥ, οσ οὗὨἩ ὑπὸ Ἰοῦθ οὗ Οδτίδί, δαὺ Ἀθ 
ΒΙΤΩΡΙΥ δϑβοτίϑ μ9 ἰσὰθ Μδημοοα οὗ οὔὐγ 
μοσὰ, δὰ ἐμπΐβ ὈΣΪη(Β 8 

8. Τὸ (δο ἰσυο ἱπίογργοίδεϊου ὙΒΐοΒ ἰδκο8 
ἐν ἴῃ 18 ῬΤΟΡΟΥ Ἰρ δ ηΐης δηἃ ΔΡΡΙΪθ8 ὑπὸ 

6 ἴο 186 6886 οὗ ἰΠ0 7οοοίδο ὙΠῸ 
τηδἰπἰδἰ θα ὑπαὶ ον Ιοτὰ μδαὰ ΟὨΪΥ δὰ 
ΔΡΡαδζϑῃίΐ δπὰ ποί ἃ σϑὰὶ Ὀοὰυ. 8.60 8180 
186 οχίγδοίβ ἔσοτῃ ἰσοπεθὰϑ δὰ Οτίζοῃ 
δΌοΥΘ ἴῃ 4»αγ. ΟΥί(. ποῖθ 4.---Μ.]. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

7λε εοπμπαπά: γῶν! 1. Τὸ οσοδβίοι (Υ. 1: 
ἸΏΔΗΩΥ ἴ8]80 ῬσορΒοίβ); 2. ΤῊ ἱπιροσγίδῃοθ (Υ. 1: 
ὙΒΘΙΒΟΙ {ΠΟΥ͂ 8.6 οὗ οὐ 8. Τηο ΑἸ ουΪΥ (ν. 1: 
{80 δρὶγἱ 8); 4. Το τἰρὰ (τ. 4: γ9 8τοὸ οὗ ἀοὰ); 
δ. Τμοὸ δἰδπάδσγαά (νυ. 1, ὃ: 89 οοηἴοβϑδίοῃ δηὰ 
1.9 οοπίγδαϊοιΐοη, οὗ, γ. θ.).--οθ ποῖ δίγαϊά οἵ 
ἐπ τιδλοσῖ οὐ γοΐο5, Ὀπὶ ἴθδσ 8 9' πιδ᾽ οδίυ οὔ {6 
ἰχυϊὰ οὗ (ουὲ οὗ αἀοᾶ; ἰδκο οδγὸ ἰμδί ἰδοὺ ἀο ποῖ 
γἱοϊδίο ἰδ: ἐμιὸ ΤΌΣΟΥ οδηποί δηὰ τουδὶ ποὺ δ Υθ 
ΔΩΥ ἰμἤυθη06 ἰπ ταδίίοτβ οὐ οἰθσηαὶ σα δηὰ οὗ 
οἰθογηδὶ 116. Νοὶ ἔγοταη {116 τη85808 οοῖμθ8 ἐδθ 
(σία, Ὀυὶ ἔγοιῃ Οπ6, τὶ βοτὰ γοὺ οὐρὰ ἰο γοὶθ 
δηὰ ἰο ψ Βοῖὰ γοῦ οὐρδί ἰο δβδϑδοηῖ; Ὀαΐ ἱπουρὰ ἰΐ 
ΘΟΙΙ66 ΟΠΪΥ͂ ὕγοπε ΟἿ ἰὑ 18 πουοσ 0 1088 ἀοδὶ χηθὰ 
ν 411] δηὰ δμου]ὰ Ὅθ0 Ὀγουχδί ἰο διὰ ἀϊδιδοὰ 
διΔΟΙ [8.6 ΤΩ88568 ὈΥ͂ Ι2Ώ68118 οὗ ῬτθΟδοδίης, ἰθδὲϊ- 
ἸΔΟΩΥ δη οοῃἴοβδίοη.-- -οὰ οὐρίί ἰ0 Τοβδτὰ 85 8 
Ομνίδιίδη δη ἃ ἃ Ὀγοί μου ἬΒΟΘΥΘΙ ΟἸἑρ5 ἰο ΟἸτὶδὶ 
ἴῃ ΖΑ ἢ, πὸ τοδίϊοσ ΒΟῪ ογοίΐο8] μ9 δϑοὺ ἰο 
ἩΔΘ. ἮΘ ΤΑΥ͂ ὈΘΙΟῺ Κ.---Οὐταμυ πὶ 68 δηὰ ΟἸτὶ8- 
ΕἰΔ8 ΖΤΟῪ ΙΩΟΥΘ δη ΙΔΟΓῸ ἱπηρογίοοι, ἐμ} 9 ΤΌΣΙΠΟΣ 
ἰπίο βοοίβ διὰ (89 ἰδίίερς 1}}Π00 γα] ἱῃὰ ῬτΟΡΟΥ- 
ἔοι 85 (80γ δίχίνο ἰο ρίγο υπᾶσο ῥχοιαΐπθησο ἰὸ 
ΔΕΥ 056 ρΡοΐηϊ οὗἉ [πο συ οὁχοορὺ ἰμδὶ οἴ ἃ Ρο- 
Ἰϊονίης διὰ νἱΐδ] οοῃἤοβϑιου οὗ Ομ τὶϑί, Ὑοὺ ΤΑΥ͂ 
ποὺ οΥὐθ ῬυΒᾺ ἰηΐο ἐμ Ὀδοϊκχτουπα {86 ΘΡΒΘΣΟ οὗ 
ογοδίϊοη υἱυ ἢ 118 ΔρΡΡοϊπ μηδ Ὀθΐοτο τοἀθιηρίϊου 
διὰ ἰἰ8 ΠΊΟΤΥ, ἴον Ομ τὶδὶ 18 8180 ἐμ Οσγϑδίοσ οὔ 
86 ποιά. ἴμο αυσϑίϊοη 18 {π6 Ραγδαὶ οὗ τἱοίοῦυ 
ἷῃ ΟΥΔΟΥ ἰο βΒοοῦσθ διηὰ Ῥσόβοσυθ υπἰτηραϊγοα 
Θίθσηδὶ ρθδοθ [ὉΣ οἰογηίΐν.---Τὴο ζαηἀδηηθηίδὶ 
(συ ἰ8 δ τα ρ1]Ὲ δηὰ οὐχ ῥἱδὶῃ ἰο {6 β᾽ ΠΡ 11 ΟἿ 
οὔ ἰ8ὸ βοαστί. Τὰδλιὶ νὶθλ ν᾿ ΒΙΟὮ γοὰ ἅτ ἔδυ ΠΑΡ 
γοὰ υπὰἀογβίδηἀ δηὰ ἴουο; σψηδὲ γοὺ οἷΐηρ ἰο, 
οἴθαγοθ ἰο γοιι; ἰμαὶ ἱπ πῖοὶ γοιῖι Ἰΐγθ, Ἰἶγθβ ἴῃ 
γου; ἰδμδί, ἴο᾽ δὰ οὗ νιοὶ γοὰ ΒΡΘΔΚ, ΒρΘδ}κ8 
ουὐ οὗ γου.---ΕἾἸἸ ΒΟῸΣ ἃ Ρτορβοὶ οὗ αοα οΥ ἃ ἔδ]86 
Ῥτχοροὶ, οἰΐμος οὗἩ αοἂ οΣ οἴ ἰδθ που]ὰ, πιουϑὰ 
οἰ μὸν ὉΥ ἐδο ϑρὶγὶὶ οὐὗὁἨ αοἀ οὗ ὉΥ {δμ9 βρίγὶ οἵἨ 
ΔῈ ομτὶϑὲ, Ὁ ἰμ9 ϑρἰτὶν οὗ ὑσαὶῃ οσ ὑπὸ βρίτὶϊ οὗ 
ὍΡΟΣ ; 8 τηΪ41]0 ὙΔΥ δηὰ ἃ ἐμπϊγὰ οουγΒ6 8.6 Ὠοὺ 
Ῥτουϊὰ ρα. ----Ν ΟΊ ΠΣ γοὺ ΟΣ 8ΠΥ οὗὁὨ γοῦν δοαυδὶηὐὺ- 
Δ6Θ ΙΠ8Υ 6 ΔΌΪΘ ΟἸΘΑΣΙΥ ἰ0 Ρασοοῖῦο ὙΟῸΣ Ροϊηΐ 
οὗ κταυϊίγ, Ὀυΐ 1 18 ἔλο στο, δ Οπ6, ΠΟ ἃ ϑΘ'ΔΥΪΟΌΓ, 
δαὺ Βογοδῖϊοσ (μὸ Ζυάρμο, πονβ νοσο δὰ τιμαὶ 
10 ἰβ διὰ "Υ1}1} τρδῖο 10 τηδηϊοϑὺ ἰἢ ῬΧΟΙἸΤΑΪ ΠΔΥῪ 
ὁπαρπιδηΐβ μογο, θαΐ ἴῃ 86 8η8] ᾿υάρτηηοηΐ {6 0. 

ΒΤΑΈΚΕ :--- Ττυϑὶ, ὈοΊονο, ν οὰ 5 [{ ΘΟΠΟΘΙΏΒ 
πο Υἱσθ8 δπὰ Ῥοββοββϑίοηβ, Ὀὰῦ ὙΟΌΣ βοιὶ δηὰ 
ΒΑΙΥδίΐίου. [1 ἱβ διραζίηρ δαὶ τηοϑί ΠΠΘῺ ΤῸ 
ΘΟΠΟΟΥΠΘα δοουΐ ἴδ͵180 ὙΑΣΘΒ, ὙΒΟΣΘΌΥ [ΠΟΥ ἴη- 
ΟΌΣ οογίδιη δηὰ οἰθσδὶ 1058Ββ. Τὴο ρῥγυάθοηὶ Ὑ]]} 
ἴΏΔΚ6 ἱπαυΐϊτὶο8 δηὰ ποὶ ἰοΐῃ ἰὰ τὴ} δπ ἱποοῦ- 
βἰἀοταὶο ογϑαϊὶ.---γίης Βρὶγὶῦ, ὑπδὲ δαγοϑὺ ἰμδὺ 

ῷ 

ΕΥΟΒ88 1168: Σ γοαυΐγχοϑ ζ8 10}, Ὀυὶ το οί γα υ]1γ. 
--Ὗο οὐγχμὺ ἰο Ὀο]ΐονο βίμοοσθ, οχρου:οποθα δηὰ 
Βοῃοϑὲ ὑβδοίο σα, γοὶ 80 ὑμδὲ γγχὸ ]ΟΟΙς ΟἿΪΥ δηὰ 
ΒΟΪΘῚῪ ἱο ἀαοἀ δῃὰ τοδὲ ἰῃὰ Ηΐτὰ 885 ὑπὸ δυΐῇοῦ 
οὗ {μ0 πίϑάοαι τὶοῖ (Π6Υ Ῥτοοϊδία. Το τ 
δου ἃ τ ΡΥ δβυ᾽οοί ἐμοῖσ ἑοδοιίης ἴο (89 
ἰγὶ8)] οὗ οἰἶοσθ, ουθὴ ἰο ὑδο ἰγ]δὶ οὗ ἐποῖγῦ σῇ 
ἈΘΟΓΘΟΥΒ, δ8η ἃ σΟΠΒΘαΌΘΩΪΥ ποί ΟὨΪΥ ποὲ ἀοίοσ 
οπὶ ἔγοιηυ ἰὺ Ὀυΐ αἷἶϑο ἰοὸ ὑγρχὸ ἰμθιῃ ἰο ᾿ξ, δηὰ 
αϊτοοί ἐμβϑίῃ διΥαΥ ἵἤγοτῃ ὑβθιηβοῖγοβ ἰο αοἂ δηὰ 
Ηὶ5 ϑρίσιι; οἰμοσ νυ δο ὑπ 60 0 νν}}} ποΐί Ἰρᾶ 9 Βομϑδὲ 
Ομ τι βιϊδηβ Ὀυΐ τη ον ἐμοιβοῖνοβ βυϑρίοϊουβ.---- 
ΤΠὸ ρσονοσηπιθηΐ δοηθ ἢ88 ποὶ {89 ῬΟΥΤΟΣ οὗ Δἢ- 
Ῥοϊπιίίϊηρ θοῦ γ8 δἰ 108 ορίἱο σ αν }988 οὔ (δ9 
ΥἱοΒ δηἃ τ 18}}68 ΟΥ̓ {86 Ὑ8ο]6 Ομ αΓΟἢ (ΟΥ̓ 608- 
τοίου), ὙΠΟ86 Ὑ5} 98 δου] ὰ Ὀ0 ἀν σοῃ- 
ϑυ]οα, ἕον αοα 68 οἱοιμοὰ ἰὶ 4180 τυ 16 ρον Ὁ 
δηὰ ΔΌΪΠΥ ἰο ἰχῪ (89 βρὶγ 8. [βοὴ ἃ οδυϊίοπ, 
ἈΟΊΘΥΘΥ το] ουδηύ οἱ ἰδ σοπίϊηθηΐ οἵ ΕυτΟρο, 18 
οὗ ΘΟΌΣΒΘ ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴῃ ὑμ6 ὕ΄. 8.---Μ.].--’ΉΝ δῖ - 
ΟΥ̓́ΘΟΣ ΟὈΒΟΌΓΟΒ δῃὰ ᾿6580}8 ἴῃ ψοχγὰ οὐ ἀθοᾶ (9 
ῬΘΥΒΟΙ, ΟἿἶοΘ, ἀοοίγὶπο δηὰ μίοσυ οὗ Ομσὶθί, ἐδ 
Βιογ  1081.---Βθ οὗ ροοὰ οουγαροί δουρὶ (δ9 
ποσὶ ἃ δηὰ {πΠ6 ἀοΥ]] ταρο, ἰμου δ80 ἃ δίσοῃ βὺρ- 
Ῥογὶ, ἴοσ αοα, πτβο ἰβ τῖϊ, ὉΥῪῚ δηὰ ἰῃ {θ6, ἰ8 
ἄτοδῖοσ ἰδ Δ]}.--- ΠΟ ΏΘΥΘΥ ἯΝΟΟ ΔΙΘ Υἱοίοσίουθ, 
0 οὐρλΐ ἰο δϑουῖθθ ἐῃ0 ΖΊΟΥΥ οὗ ουν τἱοίοσυ τοὶ 
ἰο οὔγβοῖνοθ Ὀυΐ ἰο αοἀ; οἰποννδο ἱ{ τὸ ἰδ κθ 
(6 Ἰοδϑὲ ογϑαϊὺ ὑο ΟΌΓΒΟΙΥΟΒ, Ἧ1͵ὸ ΤΟυ80 ἃ ΠΟῪ 
ΘΕΘΏΥ, Βρὶγἰ.8] ῥγὶάθ, τοδί ἀδηρογουβ ἴθ ἐμῖ8 
παὺ 16 θη 8 0168 ϑαίδῃ ΘΑΒΙΪΥ ἰο ΟΥ̓ΟΤΟΟΠῚΘ υ8.--- 
ΠῚ Κοβ θὰ 1ἰκο; (λ 9 του] ἃ Ιου98 18 οση πὲ μαΐο8 
ὑμό8θ 0 ΒΑΥ͂Θ ροη6 ουὐ ὕγοιῃ ἐμ που]ὰ. 
ἨΒυΒΝΕΒ:-- πὸ ΟὨ τ βίΐδη βρὶ τὶ οὗ ἰγ18] 18 1η- 

υἱτηδίοὶν οοπποοίθά τἱϊὰ ζαϊΐη. Εδιι8 18 ποῖ 
οσθάυιγ.---ΤῊῖβ ὑγγίης ἰδ ἃ ἀυγ7 νοι ὈΘ]ΟΏ 5 
ἰο ΟΥ̓ΟΥΥ͂ 820 δη ἃ Θπρθοῖδ ]}γ ἢ ΟΣ δ5ὸ ὙΒΘῊ 80 
ΤΩΘΔΗΩΥ͂ ἰθδοὺ δρδίηϑί ἴπ9 βογίρίυτο δηὰ 8011} βοῖ ὰ 
89 Ῥτοιθηβίοιῃ ἐμδὺ ἰποῪ αν (πο β'ρἱτίιϊ, ἀδὰ 
Θομβῖ ον ἐμοιηβοῖνοθ 7.1} οὐἨἁ βρίγὶ: δηὰ οἰβοσβ 
ΒΡ᾿ῚΥ101055. [1 5 ὑμ6 δυὶγ οὗὨἉ 41] ΟὨ τ᾽ 8.185; οοπ- 
ΒΘαΌΘΏΪΥ, 880 ἐμ ἀπὶγ οὗ {δ Ἰαἰίγ.----Τ 6 6οπ- 
αἰτἰοηΒ οὗ ἐμὲβ ἐγ 14] αγὸ δ᾽ πὰρ] οἱ οὗ Βοδσὶ, ἃ ἄσια 
ζαλι, δὰ ῬσΑΥΟΣ ἰοὸ ἴΠ0 Ιμοτὰ [ῸΥ ΟἸΘΆΓΠΘΒΒ οὗ 
Ῥογοορίϊΐοῃ (10 Ορθῃ ΟἿΥ 6γ68). ΤῈΘ ἀδοοϊνοα 
δΥθ ἱπάροᾶ οχουβοβ ἰο οἴου; Ὀυΐ ἰμότο πουϊὰ 
ποῖ 6 80 ΙΠΔΏΥ οὗ (80 ἀοοοϊνοί, ἱΥ (ΠΟΥ Βδὰ 8, 
ῬΌΣΘ Ιαἰπὰ δπὰ πουϊὰ ἰγγ. ΤὨῊΓΥ 86 ΤΩΟΤΘ ἔτγο- 
4ΌΘΏΝΥ δπα ΟΔΥΘΌΪΥ, ὑμ6 Ἰηοσο {86 βρὶ τὶν οὗ 
ἀθοοίγοτβ δαίίοτα ἰῃ66 δηὰ (δγ Ὑδηϊ , δὰ ἐμ 9 
τοαίοσ 89 πυμιῦοῦ οὗ ἰπ680 βρίγὶ 8 Θ,ΟΥΝ-- 
Ἐνοσγίίηρς τ ΒΙΟἢ ΔΥ5 ἰγσονοσοηῦ Βαπ8 οἡ ἰδ9 
Ῥοσβοῦ οὗ Ομ γἶϑί, ἔγοϊῃ ΔῺΥ 849, ἰ6 ἀφο θα] γ υη- 
οἈυϊβίϊδη.- --ϑ ἢ συ]ὰ 708 ἑατὰ ἰνυθῃ ι.9 8 ζ81896 
οΥϊνοσίου ἢ Μαϊηἰαϊ πὶ προ ὑμῖ8 18 δίγοδαυ {86 βίζῃ 
οὔὖα θαάοδυβο. ἩΒδίουου 18 δηἰ- ΟὨΥ 8018} ΒΒΟῪ 8 
ἰϊ8 ἐσ σμβδγδοίον ὈῪ 18 οοηϊγαάϊοιϊης ἰλ9 ΑΡρο5- 
1108.--- ΤΠ) ΒΌΡΟΣΙΟΣΥ οὗἨ (Π6 ϑ'Ρ»ίτγι. οὐὗὨἨὨ ΟἈγὶϑί ἰὸ 
{16 ΘΥΤΟΣ -ΒΡ 1} οὗἨ (6 που] σὶγοθ ἰο ἴμ9 ΟἿ σ 8- 
(ἰδ ἐμ 9 ῬΥΘΡΟ ἀθΓποο; 6 ποοὰ ποὶ Τθδὺ ΒΏΥ͂ 
8.588}}18 οὗ υπ06] 1.6. Φοδῃ ζογοὶ 118 οοτίδίη νἱο- 
[ΟΥΥ. ΑἸ] 8 βμουίΐθ οὗἨὨ τἱοίοσυ οὐ {88 μῥϑγί οὗ 
ὈΠΌΘ]ΘΥ̓ΘΥΒ ἀτΘ ποι μίηρς Ὀπὺὶ 7ζ41956 δάση. ΑἸ] 
δ ἰΟὨΥΙΒ ΔΗ ῬδηάοΣβ ἰο {πὸ βρίχὶὺ οὗ 89 
πον]; ἰΐ δαίίοΥβ, 17 ποὶ (..}9 Ἰοο56 τΔΟΓΆ ΠΥ, γοῖ 
1.6 γϑϊΥ δηὰ οοποοὶΐ οὗἨ ἐΠ6 του]ὰ νν ϊοῖι ὅπᾶ8 
ἦς Ὀυτάθπδβοιηο δηᾶ οοπίουπαϊης 0 ὈοΙονο ἴῃ [ἢ9 
Οτυοϊδοᾶ Οη9.--- ἔ86186 Δροβί]98 ὑσουθ ἐμο ἀϊᾳ- 
ὩΣΐγ οὗ 86 ἐσ ΑΡΟΒ(1908. 
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ΒΒ55ΕΒ:---ΑὩΥ ῬΟΡῚΪ ἰῃ ὁ οδίθοβέδτη- οἾ855, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο 0 οἱ διὶ8 χυδεὰ δραϊπεί ὑπὸ 8156 ὑγο- 
Ῥμοίϑ, πιδὺ ἀοιογπλίπο ἩΠΠΘΙΠΟΣ ἰδ 6 ἑοδομιίηρ οὗἨ 
8 Ῥγσρμοὶ δ ἐμ βταρο-ἰδδῖίθ οὗ ΟἸ γί δί᾽ 5 τἱπθ 
ΟΥ (δῶ εἰοο-ἰδοὶθ οὗ ἰμ8ὸ ἐβόσγη οὗ ἰμὸ 68 δηὰ 
ΤΟΔδο;.---Ἰ 6 πο Ὀθοδῦδο οὗ {π0 Ραγίδ οἵ ἰμ9 
ταϊ {Π0Υ Βο]ά ἴῃ οοιοη ἱ ἐπ ΟΠ ΌτΟΒ, Ὀαυὶ 
δοσδιδοὸ οὗἩ ἐδ ΟΥΡΟΣΥ ἩΒΟΥΘΉ ὮΙ ἈΠΟῪ οοπίγδάϊοὶ 
{8080 σοπίραπίοῃ οὗ ἰὴ 9 Ομυγοῖ, Βοοδαβο οὗ ἐ}10 
Ὀγοΐίκοα ὈΥΔΏΘΩ ΟΠ {δοὸ ἰχοθ οΥ͂ ἰτυϊδ, Ὀοοδυδο οὗ 
(Ἀ9 ΟΔΏΘΟΥ ἰῃ ἰμ6 Ὀοὰγν οὗ ἰγυῖῃ, (μδ8ι {86 ποοίδ 
ΔΙῸ οοηβΓοβείδα 85 βορδγαῖθ δοϊῃ θη} Ἷ68. 
ΚυυμΜ ΜΗ ἘΒ:-- 7 λὲ “γοπίϊον ὁ Ολγιεἰἰαπίίν. 1. 

75 υὐλϊεὴ ιοᾶν ἐν τὲ ἀεοϊἀδα 38 Ατὸ (6 σΌΠΙ ὈΘΣΒΟΤΩΘ 
ἰχἰπὶῖγ, αοά, νἱτίπθ δηὰ ἱπηπιου δ) (Υ, ΟΣ ΣΡ τϊ(}» 
ἦι 86 Ρ6]9 οὗ Ομνϊβίθβαοπι, ἱπαϊνι πὶ ἰπίοσρτο- 
ἰδιΐίοη, 1.1.6 ορίῃΐου οὗἨ {86 π| Δ) ΥἹΥ οὗὨ οπϑβ Θοῦ- 
ἰδ ΡΟΓΔΣ 68---ἰΗ ἀοίογαΐηθ ΟΡ Βυἰδηηοθαῖ 2. 
Τὴε ἥπαί ἐπ αἰδὶς ἀεοϊδίοπ, οὐοῦν ἀραϊπδὶ {86 δ. Ὁ- 
ἐ͵65, ὑΠο80 ἯΒΟ ΔΙῸ δὶ ταγΐδῃϑο Ὑἱτ ἐδ ΘΟὨ[68- 
δ'οῃϑ, ὕ8οβ9 Ὑ8Ὸ ΟὨΪΥ δΒοοὶς 705 ἐθ9 πνοσὰ οὗ Θοά 
ἦῃ ἰμ6 Βογίρίαγοθ Ὀμΐὶ ἀο ποὲ γοοοίγο ἰμὸ δοτὶρ- 
ἔυχοδ 88 ἰ80 ποτὰ οὗἩ οά, ἰδ αἴγϑηῃ ὈΥ ἰδο πη ἀ8- 
τθη(8] ἔδοί οἴ ἰπο δωρεγπαίωναὶ τευεζαίέοπ ἰὰ ΟἸ ΓΙ, 
ἐμθ ΠΘΟΘΒΒΙΔΥ͂ οὗ γεσεπογαίΐίον, 186 »εγδοπαΐ ργοῖχ- 
ἑείεπος οΓ Οἠγὼξ οΥ οὔ ἰδ Οοὐλεαά. 
Ἐποκνῦ: 1ῈΝ:---Ὸ ῦ ἐλά ἐγίαϊ 9. (λε ϑρίτίε. 1. 

Ἦλν ἰ4 ὧς περεδδαῦν}"} ΜϑΔΌΥ ἴδ]80 βρί τὶ ἰδ δ ύθ 
9π6 οἂὖἱϊ ἰπίο 6 πον, 16 αρίτὶλ οὗ δι οι τῖοὶ 

δ ΔΙΤΟΔΟΥ πον ἰῃ (δ 6 νοι] α---ἶπ [86 Ομυτοῖ, ἴῃ 
(6 βοδοοὶ, ἴῃ ἰδ ὕδια!γ, ἰπ Ῥστὶνδῖθ 1178, ἰὰ (δ6 
τοῦ δηὰ ἴπ 89 βιὴ8}}. 2. Ἰγλίολ ἐὲ ἰΐ ἐπά απὰ 
αἴπι3 ἩΘΙΝΟΡ πον δῖὸ οὐἤἠἨὨ αοἂ οὐ μοί. ὃ. 
Ἡγλιολ ὦ ἐ(6 τιιϊεῦ 9 ΘΟὨ δβϑί0:. 
[Βυκκιττ: τ. 1.-- - βεϊίευε ποί ευεγν δρίγὶ(, οἱο. 

Τηδι 18, ΟΥ̓ΘΤῪ ἰσΒόθο» ὙΠῸ ῥγχοίοπὰβ ἰρ Ὀθ ἴῃ- 
δρὶτοὰ, πὰ ούθσυ ἀοσίσί πο ἰπδὺ ἸΔγ8 οἷαῖτα ἰο {80 
δυιμοΣ ἐγ οὗ Ὀ;γΐπθ γουθἸδίϊοι : “Ὀαΐ ΣῪ [89 Βρὶγ- 
.4,᾽᾽ (δὶ 5, ὁχδυχΐπο ἐμοῖσ ἀοοίγὶπο ὈΥ {Π6 ΤῸ]Θ 
οὔὗἩ [80 ποσὰ οὗ αοά, δπὰ ἰγγὺ ἤγουι σμοῦὶ ὑπ 67 
δοῖιθ, ὙΒΟΙΠΟΣ ἔγοα ὑπὸ Κβγρίγι οὐὗὁἨ αοἀ οΥ ἔγοιω 
δαίδῃ.--Μ.]. 

ΒΡ. λυ: νυ. 2.--- ΕυΡῪ οὔθ ἯΔῸ οοπίθββοι ἃ 
Ψ688 ΟὨ τῖϑὶ ἰοὸ αν Ὀθοα Οαοὰ ἔγοπι 841} οἰ θυ ν, 
δηὰ ἰπ {πὸ ἔτ]. 688 οὗ ἐϊπηθ ἰο βᾶνθ ἰδίκθιι Οὔὐγ πᾶ- 
ἐᾳστο ὕὑρο Ηΐπι, δὰ ἰο Ὀ6 δομθ ἴῃ ἐπ Π6Βἢ, ἰο 
δοσοια 88 {π16 ρογΐθοιὶ πουὶς οὐὗἨ τὰδη᾿ 5 γϑάθιῃρ- 
ιἰοῦ, ἰ8 οὗ αἀοἀ δπὰ βρϑδῖβ ἔγοια αοὦ. Αμπὰ β8ὸ ὮῪ 
1.6 ΟΠ ΓΡΑΓΪΘΒ Υ, 8.--- ΔΜ, 1. 

ΒΑΒΒΟΥ͂:-Ηο νγγὰ8 ποὺ ΟἿΪΥ (88 ἐμ αποβίϊοδ 
δηα 80π18 Οἰ6Υ ογο 68 ἢ Υθ ΘΟ Ο6 (64) πῃ ΒΏΔΡΘ 
8δπὰ ουὐνατὰ ΒΡΡΌΘΆΓΒΠΟΘ (88 ἃ Βροοίσχο, ἀο]υάϊηρς 
τὴ Π᾿ 8 βἰ χῃξί δηὰ [ὯΠΟΥ), Ὀυὺὶ ἰπ τηοβὶ στοὰ] ὑγρὰ, 8 
μρϑ Ῥοτγίοοι τῆ; Βανίης ἃ στοαὶ Ὀοάγ, δριτγοά 
δια οἰγουπηβουὶ Ὀ6α 11|κ6 οὔτ, δοιηρδοίοα οὗὨἩ 8688 
δῃὰ Ὀ]οοά, νἱ8᾽ 010 δὰ ἰδηχί]6; ν᾿ οὶ τγ88 πουτ- 
ἰβῃοὰ δηὰ ἀϊά στον, τ Βοἢ ποοαρδὰ δπὰ τοσοϊνοά 
Βυβίοπδησθο, πο 8 πάθον δης βοηβὶ 19, ἔγϑὶὶ 
διά μαββί ὉΪ0, ὙΠ ῖοῖ 8 Ὀγυΐϊδοὰ τὶς δ υῖΡ ΕΒ, 
ἴοτπ ΜΓ ΒοοῦΓ 65, Ῥγ᾽ οἰκο τι ἱμβογηΒ, μ᾽ γοοᾶ 
ἢ Ὠ41]8, ἰσαπϑῆχϑα 10} ἃ. ΒΡοδΥ; 816} τᾶ 
τροτί] δηὰ υὑπάογυοηῦ ἀρὰν ΟΥ̓ οχρίτίηρς 1(85 
Ὀγοδίι, πὰ Ὀοΐης ἀἰδ)οϊποᾶ ἤγοτα {πὸ βοὺ] ἐμαί 
οηἸϊνοηοϑὰ ἰἰ. Ἦο μαδᾶ 4180 ἃ βου], οπἀπυοὰ τ} ἢ 
{6 Β8|16 βου 68 88 Οοὐγ8; 1 δ υπαἀογϑίϑηδ- 
ἱπ. ΘΔΡ4Ὁ]6 οὗ Ἰοαγηΐηρς δηὰ ἱπιργουθιμθηὺ (ΤῸΓ 
Ης νγὰβ 8 Ἰη8ῃ, ἱρπογδηίΐ οὗ βοπθ ἐμ ηρᾳ8 τ ΒΊΟΣ 
Ηὁ ταϊρὶ Κηον: δπά 716 σγεῖσ ἴῃ τοϊδάοπι απά ἐπ 
δίαίμγε), ἩΪΛῚῚ ἃ νν1}}}, ϑυ ͵ ]οοὺ δηὰ βυ πιΐϊββῖνα ἰοὸ 
[89 Ὀϊνίηο 111] (800 Μαδυὶς χὶἱἹ, 82; [Κὸ ἧ,. δ2; 

Μαιίδ. χχυνὶ. 39: 1λκὸ χσχΐ!. 42: ὅπο. νυ. 80: 
Μαΐιι. χχὶ. 18; 91ο. ἵν. 6, 7), τὶ βονοτὶ δΡ- 
Ροίι68, οὗ τηοδὶ, οὐἤἨἩ ἀυηκ, οὗ ΒΘ.» δυὰ σοβὶ (05 
6 χοδὰ ἰμδὶ Ηθ γγαβ ΒΌΏΡΥΥ, ἰμαὶ Ηδ ἰμϊτεϊοά, 
ἐδβαὶ δ τὴ ὙΘΘΥΥ), γοδ τὶτἢ υδυΐουβ μδββίοαΣ 
δηὰ δῇοοι: 008 (φυσικὰ καὶ ἀδιάβλητα πάθη, ἵ ταοδιι, 
μδὺ ἰβ, πδίασαὶ δηἃ ἱστορτθΒ  Α᾽ 0]6 Ρ855101}8), 
δὰ ἐπ6βὸ οὐὗἩἨ [Π0 τηοδὲ σου ὈΪΘβοι) 6 δηὰ εδιοϊϊνο 
δοσί, Β0οΒ 88 ΖΣοϑδὶ, ὈἸΥ͂ Δπ ἃ ΒΟΥΤΟΥ ; (Π6 ψὮ16Β 
ὝΟΘΓΣΘ δοπιοίδη68 ἀοοϊατοὰ ΌΥ ΥὙΟΥΥ Ῥδί με ὶς 8] κὶρ- 
ἰΙδοδίο ἢ 8 δηἃ δ δχργοαβοα ἴῃ ἷἱρῇ (ΟΓΊΩΒ; 85 
ὉΡΟῺ οοσαβῖοη οὗ Ηϊ8 ὕγι πὰ 1, ζασυβ᾽8Β ἀδδὶ 1 18 
βϑἰὰ, Πεὲ στοαπεᾶ ἐπ ϑρίγιε ἀπά τσαὰ ἱγχουδίεά; Ἠδ 
[μθἢ δηᾶ ὕροὴ ΟΣ οσοδϑίοηβ, ουϊ ΟΥ̓͂ ΡΙ(Υ δΔηὰ 
ΒΟΥΤΟΥ͂, αἰὰ ὡὩέερ; δῃὰ γ8 ΠΟῪ τὲ ΘΧΟΦΒ565 οὗ 
ΒΟΥΤΟΎ, ὙΠ8ὶ δηχίοίϊοβ δῃὰ δροπίοδ, δὶ ἰσῖρθυ- 
ἸδίϊοηΒ, ἀἰβίυγθδησθ8 δὰ διμδζοιηθηίβ, ἰἢ 6 Ετδη- 

158, δίῃ (8086 ΥΟΤῪ ἰοσίοϑ, ἀθβοσῖρο Ηΐπ ἴο 
ΑΥ͂Θ ὉΠΟΟΥρΟΠΘ δὺ Ηἰβ ρδββίοῃ; 80 ἰδδὲ, 85 ἐμ6 

ΔΡοβί]δ ἰο ἰ8ς ΗΘΌΓΟΥΒ Βρεδ κοι, “ ἢ’: λατε ποί ἀπ 
λισλρτίοδί ἰλαὲ οουα ποί οοπιραδεϊοπαίε (οτ Βγτορᾶ- 
{8119 τ} οἷ ἐπῆήγπείοδ, δμὲ τοῖο τοαε δι αἷξ ροῖπζε 
ἐεπιρίεα (οΥ ὀχογοϊβοα δηά ὑτουθά) αδ τὲ ατγε, ψεΐ 
εοϊίλοιί ειπ."--Μ.]. 
[ΝΕΑΝΡΕΒ:--ρσο 8 πη0 οἶμον ἰθβὲ οὗ ἔγτθ 

(1, πο ΟΒΟΡ Δ ἴοσ ΟἿΣ βιϊδη ἀπΐοπ, {π 88 
βιἰοδΐαϑὶ δάβογοῃηος ἴο ἰμδὲί ὁη6 ἔπι πἀδτηθηίδ) ζϑσοὶ 
οὗ [86 Δρρεδσίῃρ οὗ πο Ὀϊνπο- τη Βθάθεπιοσ. 
ἴπ 8}} τ] οὮ Ῥτοσθοαβ ὕγοιῃ (818 Ὀ6]1οζ, (Ὠ 6 1ηδπ- 
ΘΏ(68Β ΟΥ̓ ἰ!0 Ὀἰνίπο Ξρίὶγιῦ βιουϊὰ Ὀ6 δοϊςῃονεῖ- 
εἀχεά, Ηδησο ἰἰ ζ0]10 78, ἰμδὲ Ῥτγουϊ δὰ δι ἢ ἴῃ 
(5. οπὸ διπαδτησπίαὶ ἴδοὶ 6 {μ6 800] οὗ ἐμ6 
ΟὨ τὶ δεΐδη ᾿ἰἴ8, πὸ ταῖποσ αἰ ο θη 6 οὗ ογοθὰ βμου]ᾶ 
9 ΔἰΙονοὰ ἰο ἀϊδίυν ΟἸ τ βίδα πρὶν ; ἐμδὶ τΐο- 
{δ κ68 δῃᾷ 84}10γ8 οὗ Ο γἰσίΐδη ὑγαῃ, π οι ἰσο οἷ 
ποὲ οὐ (δΐπ οη6 δυπαδιηθηίβὶ ἔδοϊ, Βῃου ὰ ποὶ δῖπ- 
ἀον 8 ἔγοτα σοσοχῖζίης (86 Ὠἰγίπο βίδιηιρ ἰπ Ηἶπὶ 
ὮΝ οδ6 ἤδη δηὰ Ῥχοίθαβίοῃ ἢν ἱμεὶν χοοΐ 
δεγοΐη,---ἰπδὲ (Ὡ6 Ὀοπὰβ οὗὨἨἁ Ομ σἰβίΐδη {6 ον ΒΕὶ 
ΒῃουΪὰ ποῖ ἰβογ Ό δ διυπάογοὰ ΟΥ ᾿ἰοοβθ 
Βιοδαϊαοδι δάμογοποο ἰο ὑὲβ οὯ8 ἔουπάαίϊοη ἴδ (89 
τρϑγκ οὗἨ Ὀοΐης ἴσοι αοά, οὗἩ 80 ϑρίτὶι ἀετίγοά 
ἔγοτῃ αοά. --- 

Τυαϊῃ δηὰ ΟΥΤΟΣ δύο δδοῖὶ (μι ῖσ ῬδοῦΪ ΔΓ Β15- 
ἰοΥῪ οὗἁ ἀονοϊορτηεπί. ΑΒ ἰπ [86 οοπίϊπαερὰ ἀονοὶ- 
οριπθηὶ οὗἨ ΟὨγἰβιίΐδη ἰσυαΐῃ, {86 ΒΟΥ ϑργὶ! 15 
ἜΥ̓́ΟΡ τουδὶ ης Ηἰπιβοὶῦ ἴῃ (89 ἱππταγὰ σοπβοϊοῦς- 
Ὧ688 οὗ Βο]ονοτϑ, ἰμαὺ Αποϊη πῃ ρ Βροΐκοη οὗ ὈῪ 8. 
ΦΖοΒη: 50 ἀο68 ΟΥΤΟΣ, Ῥτοοοράϊηῃρ, 546 ΌΥ δἰάθ ψ|Ἑ 
ιιἷ5 τουοϊδίϊ οι, ταϊησὶο μοσον ἢ (8 οὐσ ἀϊ6- 
ταγθΐης δηὰ δαυϊιογαιϊπρ ἰηἤνθηοθ,--τ οπάϊης 
δἰ ρσθ ἰγυΐϊθ8 ἤγουν ἐμοῖς οοῃποοίΐοῃ ΠῚ 189 
ψ016 βγϑίοιῃ οἴ συ δηὰ γίνης ἱμοῖ [86 δίδτορ 
Οὔ ουτοσ. 78 680 ἃγὸ 86 {νἴὸΤ συγγοπίβ, ρσχοοεοά- 
ἱπς ἔγοτῃ 8:6 ἜΥ̓Θσ' ορογαίγο βρίσὶὶ οὔ Οδγὶϑὲ δᾶ 
ἔγοπι ἰδ Βρίὶ τ οὐ 86 που]ὰ; (86 Ἰδί(ον πὰρ] 
αὶ ἢ 186 γχαυϑ] αἱ θη οὗ (0 ΌΤΙΩΟΥ ἀΐδ οὐ ἀ15- 
ἰαγθίπρς οἰοτηοπὶ δηὰ ἐπι δι ϊπρς ἰμ πὶ ψὶ 8 ἃ ἀθ- 
σορίϊνα ουϊνατὰ πον: ΜῚ. 

[ϑεγπιοης απὰ δεγπιοη-(λεηιεδ. 
γ. 1. Αὐούῦθτινε, «Βεϊϊουε ποί εὐετν ὥδρσ τς. 

Τ ον. οἵ Βαίογβ, 20. 9δ4. 
ΤΊΣΠΟΥΤΒΟΝ, ΑΒΡ. ΟΥ̓ ἰλε (τιαΐ 9. ἐλε 

ϑρίτίίδ. ϑϑουταοῃβ 2, 29. 
ὙΓΑΤΕΒΙΑΝΡ, ὈΑΝΊΕΙ, 7Τλε τρτίηρε απᾶ 

φιοίίοος οΥ̓ }α116 ρτείεπεαξ 
ἰο ἰλε Ποῖν δρίσίί; ωοἱὲὰ 
ἐλε τυῖες απὰ πιαγτὰξς οὗ 
ἐγγίπς απὰ ἀείεοίπ ἰλεπε, 
βοσσλοιβ, ΟΣΚΔ 9, 836. 

[ 



ΟΗΑΡ. ἹΥ. 17-21. 

ἘΡΎΑΒΙΌΒ, ΦΟΝΑΤΗΛΑΝ, 7Τῆς αἱδίϊπσωΐελ- 
᾿ ἑπσ πιαγκδ οὕ α Ἰοογᾷ ὁ ἐλε 

ϑνρίσίἐ ὁ. Οοά, αρρἱϊεα ἰο 
ἐλαὲ ὠποοπιπιοη ορόγαΐϊοη 
ἐλαί λα ͵αίεῖψ αρρεαγεά 
ἔπ Νεῖ Κπρίαπα. 120. 
1142, ὝονΚΒ. 2, 254. 

ΖΟΙΙΚΟΙΤΕΒ, Ο. 5. απαίίοῖδηι ἐπ σό- 
πεταΐ. 
Ταπαΐϊοΐδηι εὐἱἱλ τοσατά ἰο 
γεϊσίοιιϑ οοποοῤίϊζοηδ ἵπ 
»αγϑβομϊαγ. Ῥϑουταο 5. Οἢ 
Ῥγουδίθηΐ ΟσΤῸσΒ δηὰ 
Υἱοθϑ 1. θῦ. 111. 

ΒΜιτη, 50ΕῈΝ ῬΥΕ, Οπ ἐλ πιεαπδ οΓ οὖ- 
ἑαϊηέησ εκαί(ἰδαςίίοι τοὶ 
γεραγά ἰο ἰλὲ ἰγωίλ οὁἢ τεῖἐ» 

189 

Υ. 2. Αὐαύβεινε, Εύεγν ϑρίγί ἰλαΐ σοηγεδδοίδ, 
φοί, οἰο. [[Γἷοτ. οΥ̓ ἐὰλ9 
Βδίμοσα 20, 960. 
12ὲ »γοδαίίοπε ϑδρίγίίωπι. 
ΟΥ. ὅδο. ΤΠ 68. Νονυ. 2. 999. 

νυν. 2, 8.  ΣΒΕΒΕΟΒΟΣ, ΒΕ. 1., 7.6 βαογαπιεπίαϊ 
δυϑίεπι. ὥουύτωη. ὁοἢ {88 
Νον Βίνιῃ, 222, 

ΨΑΌΘΗΑ,ΑΝ, ἵ. Ο., ὕολη᾽ δ ἰοδὲ ὁ ἱγιλ. 
ΘΥΙΟΏΒ (1861), 121. 

ν. 4. ΒΑΌΕΙΝ, 1., Τὰς βδιροτῖον ευἱάοποο απᾶ 
ἐπήμεηος οὗ Οἠγιβιἑαπῖϊψ. 
ΒΟΡΙΠΏΟΩΒ: ὦ, 828, ΪΙ͂ὴ 
Ἐτδπσἢ, 7, 1920. 
Ἐχιταοταάϊπατῳ σία 97 (δδ 
Ἡοὶν Ολοϑί. 

γυ. 4, ὅ. ΤΊΣΙΟΥΤΒΟΝ, ΑΒΡ., 7Τ.ε ααἀναπίασεθ οὐ 
᾿ἐγμίλ ἐπ ορροδιἐϊοῃ (0 ΦΥΤΟΥ͂. 
2 βουύδοηϑ. ὅϑσγι. ΧΙ. 
889.---Μ.1. 

σίοιιδ δεπέϊπιεπίδ. Α 867- 
Σ0ῃ, οπάοῃ, 1822. 

Ἴ. Βτγοίλενῖίν ἴουε απὰ ίοϊπε ἰοῦε α8 τεϊαίεα ἰο ἐαοἦ οἱλόν οπ (δε στοιμπα ο7 Ολτίδί᾽ 8 ααυεηί. 

ὍΒΑΡΤΕΒ [ΨΥ]. 7--21. 

7 Βοϊοναά, Ἰοὺ 18 Ιονθ οὔθ πού: ἔοτὶ ἰονα 18 οὗ αοα; δηᾶ ΘυοαΥῪ οπδ ὑμπαύ Ἰογοί ἢ 18 
8 Ῥοτῃ οὗὨ ἀοά, δπὰ Κπονοίμ ἀοα. Ηδφ ὑπαῦ Ἰογοίϊι πού, ἱεπονγοίῃ" ποὺ αοἀ .45 ἔογ αοἀ 15 
9 ἶονθ. 1Ἂἢῃ {818 γβ πιδηϊοϑ θα 86 ἴογο οἵ αοα τοταγα" π8, Ὀθοαυβοῦ (μὲ αοἀ βοηὺ ὲ8 

10 οἱγ Βοχοίίδη ϑοη" Ἰηὐο ὕ86 νου]ὰ, ὑμαῦ τὸ τοϊρὺ ᾿ἶνο ὑπσοῦρῃ δῖ. ἩΗγοίηϊ 18) ἰονθ, 
ποῦ ὑπδὺ τ Ἰονοα αοά, Βαὺ ὑπαὺ ἢ6᾽ Ἰογϑα τ8, δῃὰ βθηι 18 ὅπ ἴο δε (6 ῥγορὶ υἰδίϊοη 

11 ἴον ΟἿΣ β᾽η8.}} Ἐεϊογβᾶ, 1 οα 80 Ἰονθὰ 8, τὸ οὐρῶξ δἷβο ἰο ἰοῦθ οὔθ ποίδογ. 
, 1Δ Νὸ τιδῇ Βδίἢ βοϑθῃ (οα αὖ δήγ ὑἱπη6. 1 τὸ ἴουσθ οπθ διοίμονρ, ἀοά ἀν 6116. 15 ἴῃ 8, 

18 δηά 15 ἰονθ 18 ρογίδοιθα ἴῃ τι8.} τοῦ Υ δ ΠΟΥ γΔ ὑμαῦ τὸ ἀτ6}}}6 ἰῃ Ὠΐπι, δηὰ ΒΘ ἴῃ 
14 τ, Ὀοοδαβοὁ Β6 μδὺἢ ρίνθη τ οὗἨ Ἀ1Β βριγτῖ. Απά νγὸ βᾶγὸ βϑρῇ δῃηὰ 40 ἰθβε γ ὑπδὶ 
16 {Π60 Εδέδον βοηῦ ἴπ6 ϑοη ο δε 86 ϑαυῖουν οὗ [86 που]. ὙΒοβοσνοσῖδ Βἢ.8}1 σοη [65819 
16 ἰδὲ 96 βυβἦ 185 (π6 ϑἕοῃ οὗ αοά, αοἀ τ ο οὐ} πὰ Ὠΐπι, θὰ μ6 ἴῃ αοά. Απά τὸ μανθ 

Κπότῃ δηὰ μ6]] να (δ6 ἴον ὑμαὺ ἀἀοα δύ ὑοπ α8. Αοα 185 ἴογθ; δηὰ 6 ἐμπαὺ ἀν 6}}- 
17 δι μ}δ 1 Ἰογθ ἀπο θυ ἷΣ ̓ὴ οὐ, δῇὰ αοὰ ἴῃ Ὠἰ).5 ἩἨχοὶη 3 18 ΟΣ ἰουθῖ πδ46 ρϑγ- 

ἔθοι, 5 0παῦ τὯἯτ ἸΏΔΥ πᾶγθ ὈΟΪ]άΠΘΕΒ ἴῃ ἴδ 6 ἀΔγ οὗἉ Ἰπάστηθηῦ: Ὀθοδιδο 85 6 18, 505 δγΓ6 ὙΘ 
18 ἴῃ (18 πουϊὰά. ΤὮΘΥΘ 18 μῸ ἔδασ ἴῃ ἴον Ὀαὺ ρεγΐδοῦ Ἰουθ σοαβϑύθι ἢ οὐξ ἔδυ : θθοδῦβο 
19 ἔδαγ μαίἢ ὑοσιπιθηῦ.5 Ηδ ὑδαὺ ἔδαγοῦῃ 18 ἢοῦ Ἰηδάθ ρογίδοῦ ἴῃ Ἰονθ9 76 Ἰονὸ πὶ, 
20 Ὀοοδιβο Βὸ βτβὺ ἰονθὰ 8. 18 πιδὴ βαυ, 1 ]ογϑ αοα, δηά ᾿ιδίϑυ ἢἷβ Ὀτοίμοσ, ἢ6 18 ἃ 

Ἰἴϊαῦ: ἴῸγ 86 ὑμαὺ Ἰονοίῃ ἡοὺ δὶ8 Ὀγούπος βοὴ 6 Πα βϑϑῃ, ΒΟ 2 οδη ἢ6 ἴοσο αοἂ 
21 πῆοπὶ δ6 μαι ποὺ βοοῦ ἢ Απαᾶ (Ὠ]8 οομμηδηἀιαθηῦ μαγϑ γ1͵ὸ ἔχοι ἶπ), Τὺ μΒ6 ΠΟ 

Ἰοσοῦδ αοα ᾿ογο ᾿ὶβ ὈγοῦμοΣ αἰβο 

ὙατοοῚ. [1 Θοστηδη: “ 1ο ἴ0γ0..--Μ.]} 
πᾶς ὁ ἀγαπῶν Ὁἱϊπουῦῖ τὸν θεὸν, Β. Ὁ. βίη. α].---Α᾿ ὐάδ τὸν θεὺ ν. 

οχοο 8. [8 ἀοττηδη: “ Κηον ποῖ α6οἀ;)" ΑἸοτὰ : “ΒΔ (ἢ πόνοῦ Κηονῃ Θοά;" 1 Κο “ δεῖ ΠοΥοσ Ἰοαγποὰ ἴο κὸν Ηΐτα 
δὶ 41}. Το Ὅτοο οὔ [Ὧ6 Αοτῖκὲ [δὲ ῃΠ6 Βαίῃ ποῖ ὁποθ Κηονῃ ἀοὰ ΒΒου α Ὀ6 Ὀτουρῆὶ οὐἱ.---Μ.} 

ωὸ μὴ Ἐρεψα χ ἔγνω τὸν θεὸν ἴ6 πδρξίηρ ἰῃ Οοὰ. 512.. ναὶ δά ἀδ ἔγνωκεν ἰπδίοδὰ οὗ γενώ σ- 
κει τὰ ν. 7). Α. 

Ῥοτρθοῦ. [Ὁ ἐν ἡ Ἂς γα ΣοΣ ΙΔ} : δ ἐπ π8᾽ (απ 5.2) “ἸῺ ΤῸ ἴο π6.᾽ ΑἸΠυτὰ,--Μ0]} 
ὅτι, ποῖ “ Βοοδδο᾽ δαὶ “τηαῖ}» 80 ΘΟΓΙΔΏ, νὰ, 1{1|6.---Μ.] 
αογῶδῃ : “" Ηἰκ βου, ἔδυ ΟὨἿΥ Ὀοροϊίοι."--Ἡ. 

Ὅοῖδο 10. ΠΠ ἐν τούτῳ; τοηΐος “ἢ ἤ 84 1 νυν. 9. 188 οὗ ἐδ ὈΠΉΘΟΘΒΘΘΑΣΥ γτασίδι οι “ ογοίη ᾽᾽ οἵ Ε. Υ..-Μ.] 
(δυτηΔῃ : “οχ βία ̓" Τ᾽ ογάδσοσ ἢ “ οοπδίβ(8.""---Μ. 
αὑτὸς, ἴηο πιοϑί δ Πθπες γοδαϊης; Α πδ5 ἔκειίνος. 

ἸῸΘ Ἰωδἰοαά οὗ ἀπεστείλεν, Οοά, Βίη. τοοῦὺδ ἀπέσταλκεν 88 ἴῃ νυ. 9, 14. 
Θσγδὴ : “"Απὰ δεηὶ Ηἰα βοὴ ὧδ ρεορ ἐἰαείοη ἴοΓ οὧν δἰ η8. ἈΜῸΓΘ ΘΟΚΤΟΟΕΙΥ: “Απὰ δαπὲ Η]8 Κο; ἃ ὕζορέξίδ» 

τίου ἴοῦ ουν δἰπβ.᾿" Νὸο ποορὰ 70. [19 δι ρρ!οπιδηξ ὦ ὃς ἰη Ε. Υ.---Μ.] 
Ὕέετεο 12 [ΠΣ Θοττηδη : “ θοὰ ΠΑ πὸ ὁπ9 οΥοσ βϑϑῃ." Αἰδογὰ: “οὰ δίδ πὸ οὔθ οὐδὺ θθ 8614." Βαῖ το ογ τροσο [ἀ10» 

ταδὶ αν : “ΝΟ ΟΦ Π686 ουδῦ Ὀοϊοϊὰ Θοά.,"--Μ.] 
[β μένει, μένομεν, θῖ0., βαὰ Ὀοξίογ ὈΘ6 ξομ ἀογϑὰ πρ ὍΣ “ αὐἱάω."-.Μ.] 

Ἀ 



140 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΕΡΙΞΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 50ΗΝΧ. 

1 ΤΏοτο [9 ἃ τοδί υπσίδεον ἰὼ {πὸ τοδί οὗ ἴδ ἤἥμαϊ ποτάβ: ἐν ἡμῖν Ὀοίοτο τετελειωμένη ἐστίν 
ΑΟΥυϊκ; ἐν ἡμῖν εἴτξο᾽ τετελειωμένη ὀστίν ΘΟ: ΚΕ. Δηὰ ΤΩΘΏΥ γαγαΐοηδ; ἐν ἡμῖν θοϊποδη τεταλ. 
διὰ ἐστίν Οοά. δίη. Βα [ΑἸΤοτὰ : Τη6 ἴονο οὗ Ηἰπι ἰδ ρμοσίϑοίϊοα ἐπ 04..--Ἀῖ.] 

Ὑ ετοο 18. Πό ἐν τού τῳ" Τὴ 86. 
16 Θοττηδη : “1μ4ϊ.".-Μ.] 

Βθ6 ποίθ Ἶ δρουϑ.-- ".} 

Ὕόοτοο 14. [1 Θὀττοδη: “442 Βανίουν οἵ [5 Ἡοῦ]." β8ο ΑἸ σὰ, 141}116ὁὅ. Νὸο ποορὰ 0. ἐπο δυρρί οιμοηΐ ἰο δε ἰῃ ΒΕ. Υ͂.-.-Ἢ.] 
Ψεῖηο 1δ. 18 ]ηδίοορί οἵ ὃς ἄν, Β-τεδὰδ ἐὰν 

[15 σὐτηνδη : “" σοπ οβδοιὮ ;᾽ 680 ΑἸἰήοτὰ πο δ} οὐ͵εοῖα ἴο 41} ἘἙπίοτοο “ 6411} οϑηΐοθα, ἢ διὰ διεξινί ἐσϑεξέ 
“ 8Ά11 Βανὸ οοηίεδδοά ᾿ δηὰ γοοοισηθηάδ 6 ΕηρΙ δ Ῥγεδοηὶ πὶ τ ἢ δῇ ὀχοροβία,---τῖς., κ Ἐπεὶ ᾿πΐ6 Ργαϑοῦς 
Ὀοίοκοῦδ ποῖ αὶ γεραιὰ δοῖ διὰ μαυΐϊῖ, ὑπ ἃ στϑαΐ δοῖ ὁἕοθ [ῸΓ ΑἹ} ἰπἰσοὐποίπς Ἐπθ Βλδὴ ἰπίο ἃ δίδῖο οὗ 
ὁμολογῆσαι."--Μ.} 

80 Η) αὐὐε Χριστός κεν Ἰησοῦς. 
οι 16. (Π ἐν ἡμῖν. Θεογπιδῃ: "απ τ: ΠΟΤᾺ] “ αὐ ΟΥ ΟΝ πῪᾶ᾽ ἴο ἩΒΊΟΝ “ ΘΟΠΟΘΓΏΪΗς πδ᾽" ΟΣ ἴῃ τερασχὰ ἴο πᾶν 

σοῦ Θ Ὠδαγοδκί.-.-Μ. 
5. Β.6. Κ΄. Οοά. δίη. δὰ μέν ει, ἩδΙοὮ ονγίης ἴο ἴδ) δατηθ οοῃο]υδίου οὗ ἴπο ῥγοοθάϊηρν τ ΓδῸ ἮΒ8 πλοξοὸ ᾿Πκοῖγ 

ἴυ ὈῈ οπιί[οὰ τη 8ὴ Δαάσά. 
Τότθο 17. (33 “1η {π||8. 866 ποῖθ Ἶ δῦονυϑ..-- Μ.] 

34 (οὐ, Βίη. δΔάάδ ἐν ἡμῖν δον μεθ’ 
τῆς κρίσεως ἰδ »]ΔΙη}γ ἃ 81}0 οὗ 

[3 Θοτιπδῃ : “1ἢ τη ἷδ Ίονθ ὙΠῚῺ τπ8 
ἔπ “ ΟΓ᾽ οΥ̓ Ε,. Υ. ἰ5 αἰ πιοδὲ 60] ΣῪ δηὰ βπου !ὰ Ὀ6 οὨμδηροί. 

μῶν, ῬΓΟΡΘΟΌΪΥ δὴ αἴΤῸΣ (Ὑἰ{ἢ ΓοίΘΓΘΏοὁ 0 Υ. 12) ὦ ἐν ἀγάπῃ 
ΘῬΘΏ. 

ἰβ ρογίδοϊοα ;" ΑἸίογὰ : κἸὴ εἰἰβ ἐβ ΙΟΥγὸ ρΡοσίδεϊοἃ ἩΓῸ τ6.2) Το τερες- σγίζοαϊ.-- ΜῈ 
860 ὑεῖον ἴῃ Ἀἰχερεί. απὰ 

[35 σογηδῃ : "Βεοδθο δβὸ Ηο ἰβ, ἮἯο δ'5ὸ δγὸ ἴῃ [δὲὶδ πυοε] ἀ." 8.0 ΑἸίογὰ δὰ 1116, πο ἴγϑηδροθο, μοουεσ : 
“Ἄγο τὸ 8160, εἰς. --Χ. ΄ 

ΨΈτῖθο 18, [2 σογπιδῃ: “ ἔθαν ἰδ ποῖ ΕΣ ΑἸζογᾶ: “ Ἐοασ οχί βίοι ἢ ποΐ, οἷο." --Μ. 
απὰ Ονίἐοαϊ.---Μ 38 Θογπίδῆ : “ ῬυπΙΒὨπιοη:᾽" δὸ 1.11116, 666 ποὶθ ἴῃ 

ΑΙοτᾶ: 39 ἐτδη : 16 ηοῖ μΡοσίοοϊοα ἰῃ ἰονθ.᾽) “ ΤΑΙ ἢ ποι Ὅσθδε τος ἅ [ἡ [Η 5] ἴονο."--Μ.] 
Ὑογδρ 19. 80 (οὐ. δίῃ. τοδύβ τὸν θεὸν δἴϊεσ ἀγαπῶμεν; α. Κ΄ αὐτὸν [Α. Β. οα!ς δ᾽ 1Π6Σ.--Ἀ1.] Α ἰυδατὶϑ οὖν 

αἴιοσ ἡμεῖς. 
[Θοτπῖδ : “ ἯἦὮ}᾽ ὁ ἴοτϑ Θοὰ."--Μ 

ψόγος 20. [Σ| ἀογπμδη: “1Ἷ} 086 δα Βεαίοίἢ γα . .Θ Φ ι 

Δ᾽ πῶς, Α. ([Ε- 1, 4]. Το Βοπά. ΑἸήογά--Ἀ..}; οὐ 
ποῖ ὃῦὈ6 ἀοἰογπιηθα ὈΥ [6 ΔΏΔΙΟΘΔΥ ὙΠ οἷ. ἱ 

. .} Ὑτδηοϊδίο: "Ι͂}ᾺΓ ΔΎ ΒΥ. . Βείο.. 
, Β. Οσά. δ". [14ς 
11. 17 (ΟΒοίογάϊοςκ), οσ ὉΥ ἴμ6 οοῃμαοϊ ἀογδίίου ἐμδὲ τ 

Υ . ."--ν. 

Ἰ. Βυτϊτίηι. 4].--Μ.} Τὸ ἵστιο τοδάσηρ 88» 
ἰδίεσσοξ- 

αἰϊνὸ ἰδ ΤλοΓ ΘΧργοδοῖνο ἤδη [6 πεχεῖϊνο (Ἠ αἴ6Ὁ).Ψ 
[Θοτηδη: “ Ηον οδὴ ἢ6 ἴογθ Θοἀ (οΓ: σδημοῖ ἰογὰ 60) ἩΏοτη Ὧ6 δῖ ποῖ β6ϑὴ 3"--Μ} 

ὝοΓθ 2]. [82 ἀσὀτιιλη : “4.160 ᾿ονϑ [6 Ὀγοῖμογ.} 

ἘΧΈΕΈΘΟΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

Οοηηεοίίοη. ΤῊ6 σοῖο βοοίΐοι τν. 7-21 πη βἰϑὲβ 
ὌΡΟΠ ὑπθ οχἰἰ(οπ οὗὨ ὈγΟΙΒΟΥΙΥ Ἰοτο, Ὀφοδυβο 
Ἰονθ 'β {π6 γοσΎ ἔϑβοποο οὗ αοἀ (νυ. 8, 16), 88 18 
ουϊά θη ἔγομι (16 βοπᾶϊηρ διαὰ σχϑυοϊαίΐοη οὗ ΗΪ8 
δι (νυν. 8,10,11, 14, 16), ἔγοτῃ ουν ραβδί ἀπὰ ῥὑτο- 
Βοηΐ ϑχρουίθῃοο οὔ ἐμ Ἰονοὸ οὗ ἀοἀἂ (γνν. 10, 11, 
16), ἔγοπι {19 οσρϑυίθῃοθ οἴ οὔγ οομδάθῃοθ ἰο- 
νψογὰβ Ηἰπι ψἱπουΐ ἤοδὲ (νυ. 17, 18), δῃὰ θθοϑυβθ 
88 ἰη6 ομἰϊάγοη οὗ αοα, γὸ οὐρη ἐπ ρστδίοίι} 
ΟὈΘα ΘΠ 66, ΡΓΟΥ͂Θ ΟΡ ΘηΪογτηοπὶ οὗ βυο ἴονο ὉΥ 
{Π 9 Ἰονθ οὗ ον γί γθη, Ηἶ8 ΘΠ] άτϑη (γν. 19-21}). 
Βαβοὰ ου {6 γεννηϑῆναι ἐκ τοῦ ϑεοῦ (γ. 7), {815 
ὀχμοτίδιίου Ὀοϊοὴᾷ8 ὑπάορ ἰῃς6 ργοδὶ Ἰοδάξηρ 
(πουχίιὶ οἢ. ἰἱ. 29, δηὰ σοπηφοίβ τὶ (ἢ [ἢ 6 απ ς 
δρεοϊηβί {86 78]890 ἰδ ο 6Υ8, ὈΘΟΔΌΒ6 ζα 118 ἰπ 9 6808, 
ἴῃ τδοπὶ ἰδ ἰονὸ οὗ [0 ΕΔΙΊΒΟΣΥ Ὧ889 ὈΘΘῚ πηδηὶ- 
{οδιθὰ δπὰ Ὀγουχδὶ ΠΘΔΥ ἰο 8, ἀπὰ πο ζ61}}|ὁν- 
Βηΐὶρ οὔ {16 Ηοἷγ ϑρίγὶϊ ΝἝ 18), (π6 Βρὶγὶς οὔ ἰσυΐὰ 
δηὰ 6 Ἦἰίποβα οὐ (οὐ δΊογο ἴῃ 08, τουϑὲ ονὶ- 
ἄθῃσο δηὰ πιδηΐζεδὶ {πο ὶρ σαὶ δηὰ υἱίδ}} ἱγ ἰὴ 
ὈΓΟΙ ἢ ΘΥῚΥ ΙΟΥΘ. 

Ἐχλοτίαίίοι ἰοὸ ὁτγοίλεγῖν ἴουα ουπαφαα οὐ {δὲ 
Βείησ οΓ Οοα. νύν. Ἶ, 8. 

γεκ. 7. Βοϊονϑθᾶ, οἵ πιὸῖονθ οὔ δῃοῖδοσ. 
--ἰ Αγαπητοί, ἀγαπῶμεν, ἃ ὙΘΥΥῪ ΘΙ ΡΠ Δ Ϊ6 ΘΟΧΡΓΘΒ- 
δίοῃ ; Ὀοίης ἰονοὰ 6 πιυδὲ ἴοσα; Ὀδὶηρ ἴῃ {86 
οηὐογπιθηΐ ΟΥΟΥΘ Μ͵Ρ0 ἅΤῸ δηὰ ἀδγὸ ηοὶ Ὀ6 ψΊ πους 
Ἰογα; ἰΐο οχμοσγίαιϊοη, 89 ἀλλήλους 8.105, τμιιϑὺ 
θ6 τϑϑίγἰοίβά ἰο Ὀγοὶ μου [ΟΠ γἸβιδη---Μ.} Ἰονα 
διὰ ποὺ ὃδ6 οχίοπάρὰ ἰο ζΌΠποΤαὶ Ἰονθ οὗ τηϑῆ. 
[Βαῖ ἐμ6 στουπά, οὐ νβίοι {818 οχογίϑιΐοη 8 
Ὀαποάᾶ, νἱς. εἰϊαὶ αοἀ 18. 1ωογο (ν. ̓  δὰ (μοὶ Ης 
βοηΐ Ηἶβ ὅοῃ εἰς τὸν κόσμον (Υ. 9), δῆονγδ ὑμδὺ ἴδε 
Ιονο οὗ δῃ ἱῃ Ζ6ΠΘΓΔ] 8 ποὶ ὁχοϊιιἀ θα Βογο. ΟΝ 
οἷ. ἰἰὶ, 18; δο Εργδσα.-- Μ.]. 

Βοοδῦδθ [86 Ἰονο ἐδ οὗ ὅοᾶ, δ ΘΟ 
οὔθ, ἴμαιϊ Ἰονοῖδ, ἐξ Ὀοσῃ οὗ Θοᾶ δβηἃ 
Ἰσῃονγθῖη Οοἄ.--- Ὅτε ἱπαϊσαίαβ (86 στουηαὰ οἢ 

ἀγιἀςο--Ἰονο δίδο δἰ8 υγοῖδμοσ " ΑΠογὰ, 1.11116.--Μ.} 

δχίοπι οὗ ἐσαϊῃ: Οπεπὲδ πλοῦ ἐς 2 εο εεί {ΠΕῸΝ 
οτ σίποηι λαδεί α 1)εο ((Α͵ον). ΤῊ Ϊ5 ἰπουρηὶ οαρθο- 
14}}γ δἰσοηρι οηϑα ὉΥ ἐκ, τουδὶ ποί Ὀ6 πτοδκοπεὰ 
ἱπίο: οαγίίαϑ τε αἰνίπα τεαχίπιε ἰαιι αὶ} (ϑοοῖπ8, 
Ἐρίβοορίυ8), 2220 τιαχέπιε ρίαςοεξᾷ (ἀτοί 8), Ἰοτο 15 
Ὀλνμθ 88 ἰο ἰΐβ παίασο (ἀθ Τοί(6), ες εατείαξια 
αμοίογτ ἐδέ, χμαίεπωδ ποδὶδ τπμίωδε οατί αἰ οαιδαξ 
αδυπάς ευρρεάϊαί (ΒΟΛ] οἰ η5). ΝοΙΊΒΟΣ τοτιδὶ 
νὸ δὰ πὶ Α, τὸν ϑεὸν, ΠΟΡ ΒΌΡΡΙΥ “19 ὈχοίμοΣ" 
τ β., Βοβτοϊάι, 1 ἴοἶκο δπὰ 8].--- [γε βἰη- 
υϊανῖὶγ υπάογείοοά ἀγαπή ὮθΣΘ οὗὨ Ομ γῖαί,---ὅτενα 
οὐκ ἄλλην εἶναι νομιστέον ἢ τὸν μονογενῆ, ὥσπερ ϑεὸν 
ἐκ ϑεοῦ, οὕτω καὶ ἀγάπην ἐξ ἀγάπης ὄντα:---,πὰ ΑὉ- 
κυδίϊπο διιϊίηρ ἰοχοίμον “ιϊδοίτο ἐδί ας ἢ εο,᾽ διὰ 
“εἰεοίίο εεἰ δι᾽" ἸπΐοτΒ ἐμαὶ “ εοῖο οεἰ ει 
65 εο," πιο οομιραυίηρς τὰ Βοσι. νυ. δ, Βθ 
ἸΏ ἴογβ ἐμὲ ἰονϑ ἰθ (80 Ηοἷὶγ βρίχῖ (Ττϑοὶ. υἱὶ. 6). 
ΑἸἕοτά---Μ.7.---νΝονν βίποο Ἰονθ διὰ 1118 δτὸ διὰ 
ΒΡτΐπρς ἔχοι Οοά, ἃ ἴδῃ ἰδπδὺ ἰδ Ὀότὰ οὗ ἀοὰ 
Ῥτουοβ ἐ}αὶ δ 18 ὈΟσῺ οὗἉ αοἂ ὈΥ Ἰονίηρ; (0. ΒΘ 
ταυδὺ δυο Ῥασὶ οὗ ὑπαὶ τ ῖο} 15 ἱῃ Θοά δπϑπὰ δοσαθα 
ἵγοιι Ηΐπι, Το Ῥοσγίθοί δ͵80 δου διὰ ἐν ο Ῥγεδξεβὲ 
Βον δ (μα πότ βραΐη δεὶπσ δοτπ οΓ Οοά ἰΒ το- 
ξατάοα δ8 ἐμ δηἰοσοάοηί ἴδοί, 88 ἴδ οδυϑ89 οὗ 
Ἰονο, απὰ ἰοῦ δἃ8 ἃ σοῃηβοαῦθῃοο ὙΔΙΥΒῺΐδ δηᾶ 
πεορβδίιϑίοβ {86 ὉΔοκ- ἡ οσοησο οὗ ἰδ τ ἢ δπὰ 
ΤΘΔΙΥ οὗ Ὀοΐηρς Ὀοτα οἵ αοὐ, Οὗ οἷ. ἰϊ. 29. 
ΕΟΣΥ οπ6 ἰδμαὲ 18 θοσπ οὗ ἀοἂ ΚπΟῊΒ 6͵8ὸ ἰῇ 15 
Ὀοϊοηρσίης ἰο αοά, ἱῃ μιἷ8 6] ον δμῖΡρ τὶ αοὰ, 
αοἀ 88 ἰδ βοιιγοθ οἴ ἰονο, δῃὰ ον 65 8 6 ἔπθθθ: οθ 
οὗ αἀοά, διὰ ἤθη 69 ἢ6 ταυδὺ ἐπβιδὲ ἀροη Ἰονὰ δὰ 
Ῥγϑοίΐβο ἰουα, 80 ὑλιδὶ ἱβευο Π6 ΤΩΔΥῪ Ῥχότὸ 18 
κΚποπ]οᾶρο οὗἩ δὰ ὕδιι δεῖ τὶ ἀοά; ἰο ἸονΦ 
δηὰ ἰο Κπον αοἂὐ ἀγὸ δσοχγοϊδέοβ, θθοδυβο ἰόντα ἱδ 
οὗ ἀοά. Ηδσποθ ἀτοίτυδ (οϑέεπαϊξ ἐ6 ἔεεπι ποδεα 
δἰσωί οροτίει) ΘΥῪΒ 1668 ἱμαπ (αν (νέγα Φεὶ εοφ- 
ηἶτο ἀπιόγεπι εἰ περοδδατίο ἐπ ποδὲς σεπεταί). 
γε. 8. Εΐὸ δαὶ Ἰονυϑῖδ οὶ Βαϊ πονὸσ 

Ἰσιονσ Οοὔ.---ΟΟὨδΘαΌΘΏΠΥ: δὸ ἰπδὲὶ ᾿δοῖχα 
Ἰοῦο ἱπ ζοθοταΙ, ὯΔ ποὶ Κπονῃ αοά, 85 ΠΟΥῸΣ 
Ἰρατῦ ἰὸ Κπον Βΐπ δἰ 8]} ἐξωευ δε 5 ΒΕΥΟΥ 

γν ὨΪσ6}ν 1}16 ργοσοάϊηρ Θχβογία 0} 18 πιδᾶθ [0 χϑϑί. 1 παδὰθ ουθ (86 ὈοσΙ παῖηρ οὗ ἐδνο Κποπ)εάξο οἵ αοὰ 
ΤῸ ἀοπιοπδίγαίϊου ἰ8 οοπαἀυιοίθἃ οἢ. 8 ζΘΠΘΓΑΙ  (Ὀἄδίοτγἀ 601); ἐπὶβ του οτὴπα 18 τοαυϊγεοα ὉΥ ἐδ9 



ΟΗΑΡ. ΙΥ͂. 7.21. 

Αογἶδι ἔγνω Ἰοἰποά ἰο ὁ μὴ ἀγαπῶν. Ἶἴδο τοϑδοὴ οὗ 
818 18 κί νοι ἴῃ [μ6 ζο]] οὶ : 
Βοοδῦκο Οἰο ἐπ Ἰονϑοθ.---Αα ῥσγοροβί(ΐοα τ 1 ΘὮ 

ἷπ ἰῃ6 πορδίϊνο ἔογιαιῆθ, δοοογσαϊηρ ἰο ὑμ9 νγ9}}- 
ΚπΟΝΏ΄ ΠΆΠΏΘΡ οὗ ἰδθ Αροϑβί]θ, 8.11} ἔασον ἀ6- 
ἤποϑ ὑπ6 ΌΤΤΩΘΣ δϑθοσίοη ὑμδύ “1ογο 18 οὗὁἩ αοἀ.᾽" 
Ταΐδβ τοϊδιΐϊου οὔἐμὸ ὑνχο ργοροβιἐϊοη8 δά οὗ (μον 
οοηίοπίδ ΓΘαυ68 18 ἰο0 αἷγο ἰ0 ὅτε α ὁ81134] 60ῃ- 
δἰτιιοί οη; ἢθθΟ06 ἰδ ἱπάϊοαίοθ8β (1.6 γόϑβοη δηᾶ ποί 
9 οομίθηΐβ οὗ ἔγνω (Ἐἰσίμυδ: ποπ πουῖΐ, δ ειπι 
ἐε2ὲ οαγιίαίεπι) ; ἴῃ ὑπ8ὶ 6886 ὁ ϑεὸς 4150 ουγὺ [ο 
Ὅ0 ψδηϊίηρ δηὰ ἰἱξέ σου] ὍΘ: οὐκ ἔγνω τὸν ϑεόν, 
ὅτι ἀγάπη ἐστίν. ΟΥ̓ Αοίβ χὶν. 18, ποτ, Ρ. 469. 
Ὃ ϑεὸς ἀγάπη ἐστίν--:-ἴδειδ πἰλὶξ οδὲ σχυαηὶ πιόγα 
εαγίίαε (πα! μον), δεῖ παίωνα πιλὶξ αἰϊμα ἐδί, φμαπι οα- 
γίίαε, φιαπῃ δοηίίαα, σματα δισηαπεεπι δοπιι, δωὶ ἐρδῖμδ 
εοππρεπιοαίσμπι (ΗΠ ὰπηϊ 8). ΤῊ Βοίηρ οὗἁ αοα ἴϑ 
Ζιονο; ἐπ ΓΟ Ό Γ6 ΟΥὙ6 Βργίηχε ἴγουι ἀοα. ΤῸ ποτὰ 
8 ἰο ὯΘ ἰδκδὴ ἐδδοηίξαϊ ον πὶ} ταοδὲ Οδίμ 110 
[ληρ]ίοδη---Μ.1 δὰ Γυθπόσαῦ Οομιτλθηίδίουθ, 
δηἢ ποῖ ἐνεργητικῶς Μὶϊα ΟΔἸ νη. δὰ Βοζα: ζεῖ 
πβαΐιγα 68ὲ λοημῖπεδ αἀἰϊίσετα; ἴον 0818 οοπδβίγαοίϊοη 
ΤΆΔ 65 Οοἀ᾽ Β Πογο- δδεποε χἷγο Ῥΐδοο ἰο αοὐ᾽β 
παηϊείαίίοη οὗ Ἰογθ δὰ δά 8 {89 Ἰἰταϊἰαίίου οἴ ᾿ΐ8 
δρρὶἰσαϊΐοη ἴο τηϑθῃ, ὙΠΟΣΘ8Β ΔΏσ6]5 δηα οὐθῃ ἐῃ9 
Τυϊηϊδυίατι αοἀ δτὸ οὐ͵οοῖβ οὗἩ ἰμθ Ἰοτοὸ οὗ Θοά. 
511} ἔδτι βοῦς χσοιηονοὰ ἔγοαι ἰδ 9 ἀορία οὗἉ {μὲ8 δὰ γ- 
ἰηζ, οΥ̓ϑὴ ἰο 88} ΟὙ685, ΣῈ ὑΠ6 ΘΧΡοβίἰοπδ οὗ 
ϑοοΐπαϑ (ἐαγίέας ὁδὲ οὶ ἐρείμαφμα υοἰωπίαε εβδοίωα 
εἰ ὦ φιάσπι πραχέπιε ργορτίμδ), ατοίϊαβ (2 εμ8 68έ 
»Ῥίεπμα οατίξαί6), ΒιοΒθαταϊ]ὸΣ (δεπιιση οδἰπιὼδ . ἴα 
ικἷα, ἰδὲ Θοα ἴδ ἸΙογθ ἃ8 ἰο ΗἸ8 οϑβϑῃὶὶ βοΐηρ, 
1168 86 γθᾶϑοι, ὙΥ δ6 ὑμαὺ 18 Ὀοτῃ οὗ αοά, τηδὶ 
4180 αῦο ἴον δηὰ ᾿ἷγϑ ἱπ Ἰουθ δηὰ ὙΒΥ ἰδ6 Ἰουθ 
οὗ αοἀ πχυϑὲ ὈῸ 811:9ἃ 10} (6 Ἰονο οὗ (89 Ὀτοί- 
Τϑ Ὑ8Ὸ ΤῸ 8160 Ὀοτ οὗ ἀοα. [ΕΔ04]}1Υ 88}1000 
δ΄ ἰὴ9 οχρ δηδίΐομβ οὗ Βοῶβοῃ: “""αοὰ 18 (89 
τποϑὺ ὈφηογοΪ θη οὗὨ 4}} Ὀοΐπμα; 011] οὔ Ιονο ἰο 41} 
Ηΐβ ογοδίυσοβ," ἩΒΙΚΌΥ: “19 Αροβίϊο ἱηιθηαβ 
δοῖ (0 ΘΧΡΤΟΒΒ Ὑμδὶ αοα ἰΒ ἢ ΗΪΒ Εββοθοθ.. . δαὶ 
ψλὶ Ηδ ἰᾳα αἀεπιοηδίγαίυε, ἐνεργητικῶς, Βονίης 
τοδὶ Ὀ ΔΣ ΔΗ ΒΤΟΡΥ ἰο τη}, δῃὰ Ἠδιοτοοπά “ αοα 
5 τιϑὰθ ἂρ οὗὨ Ἰοῦο δῃὰ Κ᾽ πᾶάποϑδ ἰ0 τυδηκὶηα."-- 
ΑἸΙοτὰ τουϊονίηρ {686 αὐοὐδιΐοηβ ΒδΥ8 ὑμπαὺ ἴῃ 
ἴδθαι {89 8 0]0 ἴοχορ οὗ {86 δχΐίοῃηι 8ἃ8 1 βίδπάβ ἰὰ 
ἐδ ΑΡοβι1]6᾽ 8 διυσιπιοηὺ 8 ἰοβύ; “"ὉΠ]665 ἮΘ 18 
ξρολκίηρ οὗ ἰμ6 Εϑϑϑηῖ81 Βοΐηρ οἵ αἀοἄ, φυογδιέηι 
Ῥαέπεαί, ἰο Β4Υ ὑπαὶ ἰἰο ἰμδὶ Ἰουοὶ ἢ! οὶ ΠΘΥ͂ΘΡ 
Κρον αοά, Ὀδοδυβο “ Θοἂ ἰδ 1οτθ 7 Ῥαὶ ὉΣ {686 
ἰοεὶ πογὰβ, “.αοἀ ἴα Ἰονίπρ,᾽" διὰ νϑ χϑὶ αἵ ὁῃ66 
ἃ [ΔΙΠΔΟΥ οὗ δὴ υπαϊδιγὶ αϊοα ταϊάα]ο: Ηδ ἐμαὶ 
Ἰονϑίῃ πο Π6ΥΡ ᾿γπονν δὲ Ἰονο ἰ6.: οὐ 18 Ἰον- 
ἷηρ: Ὀυὶ ταῦ του] ζΟ] ον ἢ ἰμαὶ ἰῃ 28 ἴασ δ8 
Θοὰ ἱβ Ἰονίη, 6 ὭΘΥΘΡ πον Ηΐπι: Ὀπΐ ἢ 9 ΙΩΔῪΥ͂ 
δδγο ηοῦγη Ηΐπὶ 89 12τ 88 ἢο ἰ8 ̓ χϑὲ ΟΥἹ ΡΟΤΤΘΣ- 
7.1. Βαυὶ ἰδῖκο ὁ ϑεὸς ἀγάπη ἐστίν οἵ ἀοὐ᾽ 5 6586}- 
18] Βοϊημ,---85 8 δἰγίοὶ ἀοβηϊίου οὗἨ αοά, διὰ 
(89 δυζυπιοπίαιου π|ὶ}} Ὀ6 βίσὶοί : Ηδ ἐμδὶ Ἰουθὶὰ 
ποὶ ὩΘΥΘΥ ΚΠΘῊῪ ἴογο: αοἂ ἰ8 Ἰογθ [(δ|0 θΣ 18 
816 00-ΘΑ 50: {181 δὰ σ0-Θχ ΘΠ Υ6} : ἐβοζοίοσο Ἀ6 
Ὑἷιο Ἰονοία ποῖ ποῦν Καον αοά.᾽ ἘΣ 
᾿ ἘΠ 97 ἐλε ἰουε ὁ. αοὐ ἰπγουσὰ ΟἾἸτίϑέ. Ὑν. 

πη. 9. Σπ ἐπὶ νγῶϑ τοϑυ! πιο ἴΠ9 ον 9 
οὗ αοᾶ ἔῃ (οη) τ|6.--- 76 ϑὰσ (δ 6 Ἰογον, ἐπ 
Ἰνίπρ θολὸ οὗ ΟὨσίβὲ, 5πο. 111. 16.) (Βουδαου). 
Ἔν τούτῳ Ῥοϊπὲβ ἰο ἰμ6 βοαιιοῖ. ᾿Εφανερώϑη 88 
Φοηϊγδαιοὰ Ἡλι ἐμΠ6 ἰάθη Βοΐπρς οὗ ἰλὸ ἐηγὶθϑὶ 10 
Αοά, δἴποχοβ ἐμ οὐ᾽θοῖίνθ, δοιίψδὶ δρροδσίηρς 
δηὶ τηδηϊοδβίδίλοι οὗὨ 16 ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ, οἵ {86 
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Ἰουθ πιίοι ἰθ Θοάβ, ἰπ θοά, 88. ἴῃ οἷ. ἱ. 2; ἢΐ. 
δ: 1 Τίπι. 11. 16; ἔδοτθ 15 πὸ γοΐργθηοθ Ὑδδ- 
ΘΥ͂ῈΣ (ο βυὐοοιίνο Κπονϊθάρο. [Ηπιμοῦ: “ ΤῈθ 
ΑΡοϑέ]ο ἀοθβ ποὺ νγδηΐ [0 8580 ὑμαὺ ἴδ Ἰουϑ οὗ ἀοὰ 
85 Ὀ6Θἢ ἀποιῖση ὈΥ͂ ἃ8 ἑΒτουρσὰ ἴπ6 Βοπάΐηρ οὗ Η 18 
ϑοι; οἵ, ν. 16, Ὀαΐ ἐμαὶ ὑμοσοίῃ ἰὺ βιθρρϑὰ ἔοσίῃ 
ἔγοτῃ 1[8 Θοποθα]πηοηΐ, δηὰ α14 ἱπ ΓΘα ἐγ τηδη οϑὲ 
1.801}. --Μ.].--ὀ }ν ἡμῖν ἀοβποδ οἰ ον (86 ΒΡΗ6 16 
ἴῃ πΒῖσἢ, οὐ ὑμ6 ΟὈ]θοὺ αὐ ψϊοὰ [Ὑ1 σοχαχὰ ἰο 
τ 0}---Μ. (0 τηϑηϊοβίαιοη ἰοοὶς Ρ͵δοο; ἱΐ 
Βῃου]α ὃ6 οομπῃοοίοα τι (ἢ 6 γοτ δηὰ γοηδογοά, 
ΘἰΓΘΥ ἀπο ὉΒ, τοϊἢ α8, οΥ αὐ [ἴῃ, τὶ χοραγὰ 
10] .88. Βυῦ ἐμ οοπίοχί ἀο68 ποὶ ᾿μπίγοάιισα α8 
ΤΊΘΓΟΙΥ 85 βροοίδίογβ θυ 88 ΥΘΟΘΙΥΟΥΒ οὗ ἐἰ ὮΪ- 
υἱπο ἰογο ες ζήσωμεν) ; δῃᾳᾷ {18 Ἰογθ 8 ποί ΟὨΪΥ͂ 
ἰο ὰ8 8 οὐ͵)οοὶ οὗἁἉ οσοῃξοηιρ]αιΐοη, ψ ϊσοὰ που]ὰ 9 
οχργοϑϑοά ὈΥ ἱμὸ θαίΐνο ἡμῖν υυνϊλουΐ [86 ΡῬγθΡ- 
οδίώοη ; Ὀὰΐ τγχὸ ΟὐΥΒΟΙΥΟΒ ΔΓ ΟὈ͵οοὶΒ οὗ (818 
ἸΟΥθ, ΘΥΟΣΥ͂ ΟὯΘ οὗ 8 ὈΘΙΪΘΥΘΓΒ 88 οχρογι ποθ 
ἰδ; θῆσθ σχὸ οὐκὶ ποὶ ἰο ᾿Ιθαῦθ ἐ}ὸ χηδίίθν ἀπά 6- 
οἰἀοα (1μ[161.6}, Ὀὰΐ ταυϑὲ ἀοοῖ 46 ἴον {19 τομβοσϊηρς 
αἱ [ἷπ, πίῖθὶ σοραγὰ ἰο--- Μ.} υβ (Ὀ υβίογάϊ66Κ), 
δοοογάϊης ἴο 86 τηδηϊΐδδί ΔΏΔΊΟΣΖΥ οὗ ὅπο. ἰχ. ὃ, 
ὙΓΠΘΣΘ ἐν σηϑύ Ὀ6 {Πὰ8 οοπδίγιθα δηἀ οχρ]αϊηοα; 
ἈθΠ06 ΜΘ ΣΙΔΥ͂ ποὺ σοπηθοὺ ἰὺ ψΊ ἢ ἀγάπη τοῦ ϑεοῦ 
(Πα μὸν δὰ 4].}; ἴον ἰΐ νγὰϑ ηοί {8 Ἰογϑ οὗἩ Οαοὰ 
ἴῃ ὈΘΊΊΘΟΥΟΣΒ ἈΪΟῚ γ͵ὁβ τηδηϊζοβίοα, 68 17 ἰὴ Ὧ6- 
Ἰΐονουβ οχἰ βιὰ Ὀεΐοσο {πὸ τηδηϊζοβδίδίίοη οὐὔἩ αοα᾿Β 
Ιουϑ ἰπ Ομ νῖϑί, θαΐ ἰμὸ ἰονὸ οὗ αἀοἀ δρρθοδγοᾶ ἰπῃ 
Ομ γὶβί, δηα νγϑ8 τρδη }68ἰ604 πού ο, δαί αἰ [1η] ὑμ6 
Ὀο]θτοτθ. Οἱ {115 δοοουηὶ Βα 61 Β οσρ᾽ αηδίΐοι : 
“ΑπΙΟΥ 726ΐ, σμὶ πῆς ἴῃ ποδίδ ε8δι,᾽᾽ 18. ΘαΌ ΠΥ υἢ- 
ὑθῃ8.16. 5111} 1095 δά μλῖδϑὶ Ὁ]9 ἷβ ἰΐ ἰο πιαΐϊο ἐν 
ἡμῖν-ξεὶς ἡμᾶς, 88 ῖΒ ἀοῃο ὉΥ Γαΐ μον, ὅροπον δὰ 
8]. ΟΥ̓ ΠΟΥ, ΡΡ. 281, 480. ---᾿ Εφανερώϑη ἰΒ 6ὁχ- 
ΡΙαϊηϑθὰ Ὦγ ναὶ [0]] 08 : 
Ται αΟοᾶ Βαῖδ δοῃῖ ἘΠῚ 5 δου, ἴ86 οὔἹἹν- 

ὉὈσκοιΐϑθῃ, ἱπῖο 186 ννοσ]ᾶ. 
Τ818 18 1860 ἤαοὺὶ οὗἨ (0 τηδηϊεβίδίίΐοη. ΤῈ 

ἀοδὶ σπαίιΐου τὸν μονογενῇ (λ1}0 οπῖψ Θὰ (μὰ νἱΐ, 
12; υἱιὶ. 42: ἰχ, 88: Ηοῦ. χὶ. 17; 9πο. 1. 14, 18; 
ἰἰ1, 18), σα αὠζοδίη υαϊοί ((αἰνὶπ); ταὶ Ἰονθ, ὑμαὶ 
Ηο δοπί Ηΐ8 ΟὨἹΥ βοὴ (ἢ αὐλον)} [0 18 1 υθίοσθ 
ποίἰ--Ξἀγαπητός, οπιπίιι ογεαίωγαγιπι ἰοη 6 οατίδδῖ- 
“πῖι8, δέδὲ αἀἰϊεοίἰδεῖπιμα (8. α. Τᾶῃχο, βοσίηαβ, ατο- 
ιἴ08). Φομη ἰμ8 πιᾶΥκΒ ὑμ6 οχα]ϊαιίοπ οὗὨ 89 
ὅθι, δὲ 495 6 ἰοτῖὰ ἀπέσταλκεν εἰς τὸν κόσμον 
ἀδποίοβ Ηἰΐβθ ρυϑοχἰβίθῃσο (920. 111. 17; χ. 86) : 
ἰο Ὀ6 βοηΐ, ἰο ὃ0 βοηὶ ἱηΐο {μ0 του] δ ΟὨΪΥ ὉΘ 
ἰγὰθ οὗ 0520 δγοδαυν Ὀογῃ, ποῖ οὗ ὁμθ γὙἘῈΟ 8 ΟΠ]Υ͂ 
Ὀοτῃ ἱπ {μ6 ποῦ], Ὀυὁ ομα οχἰβίϊης δΌονο δὰ 
Ὀοΐονο ὑμὸ πουϊὰ, 1 91ο. ἱ. 1. 
ΤΒαῖ τὸ ταὶ ἶνο τοῦ ἢ ἘΓῚΠῚ.---ΤῊυ 

ἐν ἡμῖν ἰ6 ἀχρ᾽]Δηθο. Τἷδ ἱπαϊοαιίοη οὗἩ 86 ριιγ- 
ῬΟΒΘ, ἶνα, ῬοϊΪπὶβ 88 ἢ} ἰο ἔμ 11ξ6-Π] }} 688. ἴῃ 
Ογὶδὺ 85 ἰὸ οὖσ ρογοσίγ. ΟΥὮ 6. 111. 16, 17. 
Βαυταρσαγίοη- Ογυβίὰβ: Μονογενῆς ἀπὰ ζήσομεν ἃτΘ 
9 ἰγο οι ρηδιΐο ποσὰβ: Τὸ ταοβὶ οχα] θὰ Ομ6 

-- ΟΥ ΟἿΓ βδ᾽νδί 0} !--Μ.]. 
γβε. 10. Σῃ πί8 Θσίϑιβ ᾿ονο.--- [ἀογδη ΠἰΚθ 

ατοοὶκ ““ἐλε ]ογο,᾽, ὦ, 4. Ἰογὸ πῃ ἐπ δοβιγδοί.--Μ. . 
᾿Αγάπη 18 ἰο Ὀ6 ἰδΚκοι αυϊίθ σομοσαὶ, 88 δ οἷ. ἱ11. 
16 (Νϑαδμάον, Ὁ ὑβίογάξοοκ, Ηαἰμ6γ), νι ϊπουΐ ἐμ9 
ΒαΡΡΙοταθηὺ οὗ τοῦ ϑεοῦ (βΡ6 ποῦ, 1 ϊοἶκο, ϑαπάᾶοσ, 
ἀο οἰϊα, Βγάοϊζηοσ διὰ 4].), 85 δὶ Εουυ. Υ. ὅ. 
Νοῖ ἴδὲ τὸ Ἰονοᾶ Θοᾶ, πὶ τ8ὰὶ Εο 

Ἰονοᾶ 1π8.---Τ})ο δἰ πιρ᾽οβί οοπϑίγυοίϊοῃ 18 ἰ0 Β- 
ΡΥ ἐν τοὐτῷ ἰο οὐχ δὰ ἀλλά. Τδὰβ Ργορδγαίοῃ 
18 τηδὰθ ἔὸΓ ἰδ 9 σΟΙ ΡΥ Θηδῖνο θοῦ πρῶτος Υ. 19; 
ἰδὸ ἰηἰἰἰαιίοι οὗ Ἰονίης 8 τῖὰὰ ἀοα; ἐμὸ Ὀεσὶππηρ 
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ΤῊΕ ΕἸΚΗ͂Τ ΕΡΙΒΤΙ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 5ΟΗΝ. 

δὰ ογἱ κίη οὗἨ Ἰονὸ ἰ8 ἰῃὰ αἀοα (ἐκ τοῦ ϑεοῦ) ; ἡμεῖς 
δηὰ αὐτὸς ΔΥῸ 69 ΘΙ δι. σΔ}}Ὺ σοπ γδδίθα 111κ6 
τὸν ϑεόν; απιατὶ ἀϊσπίεδύπεπι, ἀπ ἡμᾶς, ἐπα! σηϊϑϑῖ- 
“πο4 (Βοη οὶ), [86 86] -οχἰβίθησθ, ἱπάθρθηάθῃοο, 
οὔ ἰδ Ὀΐνιηθ ον ἈΓ6 ἰπιἰπιαῖοα ὉΥ (ἢ 6 ῬΥΘΥΘΏΪΘΠΟΘ 
οὗὨἨ ἰδπαΐ ἸΙογθ δΌΒΟΙυἰ ΟΥ̓ ὑποοπαϊιϊομθὰ ΟΥ̓ ΔΏΥ 
τοοτὶς οα (Π6 Ῥατί οὗ πιθπ; 8 ΓΟΥΣΊΒΟΣ 18 Ὑγδὶ 185 
τ δΙν βαϊὰ ποῦ (Η 867), μι οἰ ο συ, 85 τὸ ΤΌΔΥ 
ἦυ8}}γ πῖον ἔγοασι τ δὲ ἔο]] ον 5, (ἱλασμὸν) δηὰ ἔτγοτα 
ὙΠαῚ ῬΓΘΟΘά68 (ἵνα ζήσωμεν), ἰΒ ᾿}]16α ( διογ- 
ἀϊθοκ). ΠθηοΘ {Π6Γ6 18 ΠῸ γϑῶβοῃ ὙὙΒΑΪΒΟΘΥ͂ΘΣ ἴῸὉΣ 
Το ποτὶ ὅτε ὁπ66 ὁ δοοαιδε᾽" δηΐ ἰμθῃ “ ἐλαί᾽; 
(Βαυμπιρεγίθη- Ογυβί8), ΟΥ ΤΌΣ ἰγαῃϑ᾽αἰΐπρ Ὀοΐδ 
{ἰπιο5 “ δεοαιι5ε ᾽᾽ Ὀμὺ ΟἾΥ 88 ῬΓΟΐΔ5Θ8, ἰπυ8 : ποί 
Βοοδιιβοὸ γον ο Ηἰπὶ Ὀυΐ Ὀοοαυδο ΗΠ ο]ογοα π8, ἀἱὰ 
ἩἨ8ομά Ηἰ8 ϑοη (1μΔ 6} ΠΙιΔ Π}}}, ΟΥ ΤῸ ἃ ὑγδῃβροϑί οι 
οὔ ἰμὸ νγογ 8 88 1 νὸ ἀἰά γϑδὰ: ὅτι οὐκ ἰρλόξμαν 
ΟΡ [0Γ ἰδἰκίης ἰὸ ἃτϑὶ ργοροβί(ἱοῃ 88 ἃ ἀδροηἀϑῃὶ 
οἰδιυβα:εήμῶν μὴ ἀγαπησάντων (Μογοῦ: ἱὑμδί 8]- 
ἐπουχὰ τὸ ᾶνο πού Ἰογοά αοἀ Ὀοΐοτο, γοί ἀἰὰ Ηδ 
Ἰοῦϑ 3). ἃ ᾿αρὶἀθ ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ ΘΒ5Ι6Ὼ8 ὑο ἐδ8 ἀπι- 
ΡἸϊοαίλοι ἐμ ἅγβιὶ ρἷδοθ βαγίης: “ες σαταίεηε εἰ 
»οπάεταί εἰ ἐχασφέτγαί ἐΣ εο, φιοά 7)εμ8 πιρΐία ἀἐεο- 
ἐἴοπδ, πμΐζο οὐδεφιεῖο ποδίγο ργοσοοξαία, ἔπιο πιζεὲδ 
ἐπ)υγτὶδ οἰ δοεἰεγὶδιι8 ποείτιδ ΟΠ Ήδι8, ρτίον αἰοχίξ πο8.᾽" 

Απὰἃ πουῖ ΗΠ. οι (45) ἃ Ὁσχορἐϊτέδιοι 
ἔοσ οὖσ βίῃ. ---Τ 18 15. (86 ῥγοοῦ ἴῃ ἔδοί οὗ αὐτὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς. Τα Αογὶϑί ἀπέστειλεν, ἴϊκο ἠγαπή- 
σαμεν, ἠγάπησεν, ΒΙΤΑΡῚΥ πατταίθα, Ὑ 8116 [16 Ῥθν- 
ἴοοί ἀπέσταλκεν γ. 9 ΔΌΒΟΙΪΟΟΘΙΥ ρΡγοδοη  ίθδ 
ΟἸιγὶ δῦ β βαυΐης Ὀθθὰ βοηὶ ([εϊο6). ᾿Απέστειλε 
βίδη 8 δια ρα 16 8}}}7 ἐπ δηίθ- Ροϑιἐἰο ἴῃ ΟΥΟΣ (0 
βοί (μ6 δοὶ οὗ ἀοἀ ἰπ γχοϊϊοῦ; ἱλασμὸν περὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὯΔ8 δ ΟΧΡΙΔὨΔίΟΣΥ δηὰ βυρβίδη- 
εἰδιϊηρ τοΐογομοο ἰὸ ζήσωμεν δι’ αὑτοῦ γ. 9. ΟΥ̓ 
οἷ. ἰὶ. 2. 1.106. Ιηϑυβηοϊοηπῦ: {εϑίαίμηι 7εοὲζ, 86 
οεἰἶίε οοπάοπατε (ἘοΒΘητ, 167). 

Βγοίλῤλεγῖίψ ἴουε ἱπήεγτδά. γν. 11. [ἔτομι νυ. 9, 10, 
απὰ ειδείαπίίαίέπσ ἰλ6 ἐχλογίαϊοη Υ. .---Μ.] 
γε. 11. Βοϊονοᾶ---ἀγαπητοί ἮὮΔΒ 8 ῬΘΟΌΪΙΡ 

ΘΙ Ρδ58 δηὰ ἀϊδβιϊποὺ τηοδηΐης, ἑ. 6. ἰΐ ἀοδβὶ χη δίθβ 
(1050 ψη0 βίδπά ἰὼ ἰμ Θῃὐογπιθηΐ οὗ ὑμθ Οχρο- 
ΥΙθη66 οὗ (86 Ἰοτο οὗ ἀοά. 

1{ αοᾶ πο Ἰονϑθᾶ τ|ε.---Βοσδιι8ο εἰ τινὰ ἐμ9 
Τμαϊσδιΐϊνο ἰη ροάμοοβ ἐδ 9 αὐογοϑδία ἔδοί, 1 18 ἀ6- 
βου Ὀ6 ἃ 48 δῃ ἱπάυ 1816 ατουῃὰ [ῸὉΣ Δ ἱμ θυ 69 
ἴο Ὀ6 Ὀ811} ρου ἴ᾿. [ΑἸτοτὰ 64}}5 διὐθηίΐοπ ἰο ἐμ 9 
αἰ ΠΥ οὗ στοπάοεϊηρς ὑμὲ8 εἰ τὴ δὴ [παϊοδίλνθ 
ἰὰ ΕΠ ἰΒὮ, τ ΐσα ἰ8 ποὶ[6 Ὁ ΔΏΥ͂ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ ΟὗὮ 
Ὁποοτγίαἰ ἰΥ, πογτεσίηοο, ΟΥ̓ ϑεεῖπσ ἰδαί; Ἀ6 ἀθ- 
ΒοΥΪΌ68 ἰὑ 88 “8 σογίδίηἰΥ ρυΐ ἴῃ (9 βδρο οὗ 8 
ἀουδὲ, ἐμαὶ ὑὴ 6 ΠΟΑΓΟΡ᾿ Β Ταϊη ἃ ΏΔῪ ΚῪ880 ἰδ 6 οοὉ- 
ἰαἰπίγ ἴον ἰἰβοὶΐ, ποὺ ἰδκο ἰδ ἔγοιῃ [ἢ βρϑϑίζοσ." 
ΤΥ (ἰι 6 ὑγὰο μ8.}. .--οἷδ ῬουΒβαρ8 (6 ποωχοϑὲ 
ΔΙ} πς ἂρ οὗ ἰλο 86:89."---Μ.]. Οὕτως ἀθποίθϑ {119 
ΡῬγϑθοθαΐϊηρς ἀεβοσι ρυϊοι οὔ]ουθ; ἰΐ ἰ5 μογθξελασ τα- 
ἐΐοπο, ργουθηϊοηὶ τἱίμουΐ ΔῺΥ τοῖν Οἢ. ΟἿΓΡ ῥδτὶ, 
ΐπ ἰλ6 βοπάϊηρς οὗὨ Ηἰ8 ὅθι ἔον δ τορι ἰαιῖοπ οἴ 
ΟΌΓΡ 88 : Ὁ ἰΐ 8 ποἰίξξίαπία οαγίαία, δα ἴῃ “20. 
1, 16 (τοῦθ οὗτως---ὦστε Τϑαυΐγοϑ ΒΌΟΘΝ 8, ὁΘΟΏ- 
δβιγυοσίΐοη, 85 Ὁ ἀδίοσα θοῖ σἰ ΠΥ ΟΌΒοΥοΘΒ). ΤΠΟΓΘ 
ἷθ δο ψδγγδηΐ ον (86 ἰηἰοτρτγοίδεϊοη : πωίο λοηπεῖ- 
ἡμῃ, ἀἰδοτίπιῖπε (τοι 8). 
60 αἴδὸ οὐκδῖ ἴο Ιονθ οἕὸ δῃοῖὮο : ---.ἴὴ 

(Π6 ἄτϑι ρ'αοθ γα ᾶνο [0 ἰ8|.κ6 ποίϊοο οἵ ἡμεὶς--- 
ἀλλήλους: τσ6, ἄτϑὶ (89 ΟὈ͵θοῖ οὗ {μ9 ρ]οτίουβ Ἰονθ 
οὔ αοἂ (ἡμᾶς) τυυδὲ πονκ 4180 σορδγὰ δηὰ ἐγθαί 
ΟΥΟΤΥ Ομ γί βιΐϊδη δθ δὴ οὈ͵θοὶ οὐ Ὀι νίμθ Ἰοῦθ δπὰ 
σου ποαι οι Ὀθσοπια ἔπ δα Ὀ)]6οἱΒ οὗ βυολ ὀχρο- 
γἱοηοοὰ Ὠϊγϊηθ ἰόντα; ἰο ἐἰιῖδ ἡοοθεβίίδίοδ τ8 ἰδ6 

ὉΤΟΙ͂ΒΟΣ ὙΒΟΙα ΟΟα ἸΟΥ6Β, δηα ἰο (118 Θοταροὶβ 8 
{μ6 ἴον νὴ τ ὶολ γ͵ὸ ΟὈΥΒΟΙΤ68. ἃγὰ ἰοτοὶ. 
Βοποθ 80 Αροβὶὶϊθ υβθ8 ἐ89 νοσὰ ὀφείλομεν Βοί 
ΟὨΪΥ Ὀθοδυ86 ἐμ γὸ 18 οχίδηξ [ὉΣ ἴδ δὴ οὐ:θοίἑ γεν 
αἰνο οοπιιδηἀπηοηΐ δη ΘχϑΡ}]6, Ὀυὺ 6'80 ἃ βυὺ- 
εοίλνο ρυοραγδίϊ οι ἔοσ 1; 88 αοαΒ μι] γθη, θοσῃ 
ουἱ οἴ Ηΐπι ψῆο 8 ζοντο, Ὀοση ουὔὐ οὗ Ηΐδ [οτος 
Βοῖης, ἮΘ τουδὶ ἸΟΥΘ ΟὁΠ6 ΘΟ ΠΟΥ. 

7Τλενα ἐφ πὸ ζεϊϊοιρελέρ τοῖϊὰ Οοα ωἱξλοιί ὁτοίλενὶν 
ἰουε. νυ. 12, 18, 

γκβ. 12. Νο οὯ9 Βαῖδ ονϑσ Ὀ68ο0]ἃ 60 -- 
ΘΓ. 7πο. ἱ. 18: ἑώρακεν. Τᾷδο Ῥοχἔθοίδ ἐβοσο, ᾿ἰκὸ 
τεϑέαται ἈΘΓΘ δΔ΄ΙΘ οἱ δοοουηὲ οὗ πώποτε ἰ0 ὕο 61- 
ῬΒΔΙΛΟΔΙΥ σϑίοστοα ἰο ὑπὸ ραϑὲ τῖτ τοϑρϑοί ἰο ἰδ 
ΒΟρασγοίθ οοῦγβο δῃηὰ ρογϊοάϑθ, δηὰ χηυβὺ ποὶ ὕὲ 
οομδίσιοα δοοογαϊηρ ἰο ἃ ΗΠ ΟὈΓαίβπ), 88 συ γί 
Ῥτγοβοηΐ ἴοσοο (δι), ΟΥ 88 δοηρσϑβοπαϊωρ ἰμ9 
Ρϑϑί δβηὰ (89 ργοβϑηὶ ([ωοϊ6). ΤᾺ Ἰχογὰ τεθέαται 
ἀφποὺθθ οαἰπι, οοπίληιιοα Ἰοοκίηρ δἱ διὰ οδοηίοτ- 
Ρἰϑίίομ οὗ ὁ ἐδίπηρ, θαὶ Σὺ 18 Τ68] βϑαΐϊῃρ [ἰὰ ἴδ 
ἸΙυθτ8] 8680 οὗ (80 ποτὰ δ ἀϊδβιϊησυΐδηι θὰ ἔγοιι 
βρ γι] ὈΘ ΒΟ] ἀρ, ᾿π ναγὰ υἱδίοη--- Μ.}; (δῖ 5 
{88 Υἱϑῖν οὗἉ (80 ασθοκ Οοπιτιθηίδίοτα, (Αυρυδρίίδε, 
βροῃοσς, υοκο δὰ 81.}, 88 ἴῃ γ.14 δηἀ---ἑώρακεν 
δΪδὸ ν. 20. ΤῊο 8686 18: Οοά ἴδ ἱπυβῖ 016 (1 Τίαι, 
Υἱ. 160). Ῥδεβαρβοθ |κΚὸ Εχοά. χχχὶϊ, 20, δοὲ 
ἄφη. χὶϊ. 7; χυΐ!. 1 οίο., δῦ ποὲ δομπέχδβα ϊοίοῦγ, 
δἷῃοθ ὙΟΣΘ αοἀ αἀἰὰ ΔΡΡΘ6δὺυ, ἰἰὶ ννδϑ ποὲ Ηἰδ8 ἴδοο, 
Ὀυὺ δοη9 δϑβυιηθὰ ἴογηι ἐμαὶ Ὀθοδιὰθ υἱβιὺῦϊε. 
Οοπβοαυθηίν (86 Ραββδ6 ταυϑί οὶ 6 ἰπιογρτγειοά 
πῃ 8 βρίγίϊιδ] βΒθΏ89, 88 ἱ7 ἰἰΐ ἱτηροτίδαὰ δβρίτίϊυδὶ 
βοοίηρ δὰ ἰμαὺ αοἀ οδππηοὶ Ὧ6 πον δὰ ἀρρτο- 
Βοπαθα ὈΥ πι8 π᾿ 8 ονστι, παίι γα] ρογοσθ (Ῥ᾿δοϑίου), 
ΟΥ ἱπηπιθαϊαίον (Β10Κ1}), ΟΣ 88 Ηδ 15 (δι), 
ἰμδὺ Ηθ 15 ΘΟμΒΘα ΘΗ Υ ἰηβοσυίδὈ]θ ἀνοααδαι 
Το οχρ᾽δηδίϊοη οὗ {818 δχίοιι ζ0110 78 ἔσοιι, 
1 νὸ Ἰοῦσϑθ οἱὲὲ δῃηοῖδοσ, αοᾶ δ ἄοὶλ 

ἴῃ ;ὐ δηἃ ἘΠ. ἸΙονϑ ἐξ ὑοσίοοϊϑθα ἔῃ 14-- 
Τρ ῥγοροβιιίοη : ϑεὸν οὐδεὶς πώποτε τεϑέαται, οὔ- 
ΨΙΟΌΒΙΥ ΤΟΐΟΣΒ ποὶ ἰὸ ἐδ6 Ῥχοροβι(ίοῃ ἀγαπᾷν 
ἀλλήλους ΝΕΪΟΝ οοπίδίη8 8 ργοϑαρροβίεξοι δηὰ ὃ 
οοπάϊιΐοι, Ὀυὶ ἰο ἐᾷ9 Ἰεδάϊηρς βουσὶ: ὁ ϑεὸς 
ἐν ἡμῖν μένει. Τὰθ ΑΡΟοΒι(]9 18 ἘΒΟΙῪ ςσοποορτηοὶ 
1} (80 ἱηπδγὰ 11{6- 6} Οὐ ῖρ, Ἡλι {86 ἱηπδρὰ 
τοϊδίΐοηῃ Ὀοίψθοῃ οὰ δηὰ τϑδῃ ὙΒΙΟΝ ἰβ 0 ὃθ 
οϑετιθὰ οὔ ἰο ρογίδοϊδοη δηὰ  ὲοθΒ τηδηϊἕραίδ ἰΐ- 
8617 ἰπ ὈΣΟΙΒΟΥΪΥ ἸοΥο ; ἤΘΏ06 ὈΣΟΙΒΟΙΙΥ Ἰοτα 18 
ΟὨΪΥ ὑμ9 ῥγεδυρροβίίλοη δηὰ οοπάϊεϊοη οὗ {89 
δδβοῦίϊου δηὰ δεβυϊηρίλου οὗ βῦοι 11{6- 6] οἸτϑδὶρ 
πὶ! αοα, Ὀυΐ ποί οὗ ἐμαὶ χοϊδιϊϊοη 186} (οου- 
ἰΡΑΣῪ ἰο ΕἸΤΟΙταδπ). 80 οϑρθοΐδ!γ Ὀὕπκίοτάιϊοοὶ, 
Ἡυΐϊλον. πὸ ἱμυϊβὶ ὈΪΠΠ1 ὴηγ}1 οὗ αἀοὰ δυγοὶγ ἀοος ποὶ 
ὀχοϊαὰθ οὖσ Ἰονὸ ἰο’ αοἄὐ (γ. 20. οὗ. 1 Ῥαί. 1. 8); 
ὯΟΣ ͵δ8 ὑλ6 ἱπυθὶ ὈΔ] ηγ οὗὁἨ αοἄ υϑοὰ Πόσο ἰο ἀἰτοοὶ 
85 0 ὈΣΟΙΒΘΥΪΥ Ἰογθ, 88 1 Μὸ Βμου]ὰ 5'ιον ἰο (80 
Ὀχούμσαη δὶ τὸ οδπηοὶ 80. ἰ0 Ηΐπὶ (16 Κθ 
δηΐ 4].): ἰπ ἰμδἰ 6886 ϑεὸν οὐκ ϑεᾶσϑαι διὰ ποὶ 
ἀγαπᾷν ἀλλήλους που]ὰ ᾶγο Ὀθ6η ἰηἰχοάαοοὰ πὶ 
ἐὰν. ᾿Αγάπῃ ϑεοῦ ἀοποίοα ΗΒ ᾿ογρ, 86 ἴοτβ οἵ 
Παοά, ονϑῃ ἰδ9 ἰονγθ Ῥϑου δν ἰοὸ δηὰ ᾿ωμοχίηᾳ ἱπ 
Ηΐπ, το ἐπ ἰη δ, 17 Ηο ἐν ἡμῖν μένει. [Ιὰ (δ, 
11{8-61οὐνδαῖρ πὶ Ηἶπι τὸ ρῬατιοίραὶο ἰὰ ΗΪ8 
Ἰονϑ, Ὑγΐοι 18 τετελειωμένη, ἢ8Δ8 ὈθοοΙμα ρΡογίδοιϑα 
[{. 6. 88 τοδοβδὰ ἐΐ8. 711 σοταρὶοιίοι δηὰ τρδίδ- 
γἰϊγ.---Μ.]. ΤᾺΐθ Ἰἰονο 85 1ἰΐ8 ᾿ἰβίοσυ οἵ κσονιὰ 
δη ἃ σοτηρίοέΐοι ἰῃ υ8 Δ ΘΟΓΓΟΘΡΟΙ4Β νατὶ ρᾶτν 
αἰ ὈΤΟΙΒΟΣΪΥ ἰονθ: ὙΒΘΓΘ (86 οὯ0 ἰ8, (Β610 8 
8180 {8:9 οἶοΣ ; (67 πιαία4}}Υ οοπαϊιϊοπαὶθ θδοὶ 
οἶδοῦ; ἰΐ ἰδ Ἰονίπρ τψῖῖὰ αοά, (οὐ) οὗ αοά, ͵ε 
αοά, ναίομ τὶ Ηΐστα ἰΒ ἰῃ Ὁ8 28 Ηἰβ Βοίδε; ἀ8- 
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ἐ{α] Ἰονίηρς (ὐφείλομεν ν. 11) 5 παίωγαΐ ἴῃ θ6- 
Ἰίοταοσ. Ηθῃοο {86 γοΐθγθῃοο 18 ποῖ ἰο αοα᾽ ΒΊΟΥΘ 
ἰο υ8 (ΗΠ υππῖυ5, Οδίον, ὥὅρϑθῃμοσ, Β6ζα, βαπάθν 
διὰ 4].}, [0Ὁ1. ὑπο ργϑάϊσδίθ τγουϊὰ ποὶ βαϊύ βυδ} ὃ 
δοπδίγυοίΐοη; ΠΟΥ ἰο ΟἹὟΡ ἴογο ἰο ἀοἂ ([υςΒ 0 γ, 
Οδϊνίη, ατούυβ, 1ὕοκο, Νοδηάον, Ὀδιογα  6οὶς 
δὰ οἱ 0 Υ8), ἨΟΥ ἰο ἐα αἀἰδοίϊο φμαπι 7ειι5 ργυϑϑογίρ- 
εἰ( (ϑοοί 8), ΔῸΣ ἰο [8.6 τηαί4] το]αϊέοη οὗ ]ἸΟΥ͂Θ 
Ὀοίιγεοη αοα δηᾷ υ8 (ἘὈτδτα). 

γεκ. 18. Τὰ τἈἰα τὸ Ἰκηοῖν ᾿μαὶ νγ9 δΌϊᾶθ 
ἱὰ Ηἰηι δ ἃ Εΐ ἰὴ τ, ὑπ ΕΘ Βα δίνθῃ 
τ5 οὗ Ηἰ6 Βρίτχίῖ.---Τ ὁ πιατὶς οὗ τοοορῃϊ ἰο οὗ 
(06 116-60] οὐδ οὗ ἀοὰ νι 8, δῃὰ διιοὴρ 
ΘυγΒοῖν 98 ὙΠῈ Οοα, ΔΖΓΘΘΒ ΘΟΧΘΟΙΪΥ νυ ὑπ ἀ6- 
δου ρίζοῃ αἱ οἂ. 11}. 24, 88 4068 δἰβο {116 σϑίθγθῃσθ 
ἰο ἰδ6 κἷῖν οὗὨ ἱμὸ 5ρίσία (ἐν τούτῳ): ὅτι ἐκ ταῦ 
πνεύματος αὑτοῦ δέδωκεν ἡμῖν. Νοὶζ!ο γ᾽ οὐ οἷ. 11: 
24, ὯῸΡ ἰμ0 Ῥγοροβίἰΐοπ ἐκ οῦθ, 8858 Ῥδγ Υ6 
ἴοτοο; ἰὑ γί! ΘΗΒΉΘΥΒ ἰο ἀπὸ τοῦ πνεύματος, 
Δοίϑ ἰϊ. 17; 208] 111,1 (1.Χχ.}), γγ 8116 (88 Ψ υρδῖθ 
ἴῃ ΘΟ, ΟΣ ἰο0 189 οΥἱ Κ᾽ 4] ἰοχύ ΓΘ ΠΘΥΒ δρίγείίπι 
πέμηι εἤ μπάσηι, δα ἀοποίεδβ ἰδ 9 οτἱρίη δηα Βουῦσοθ 
οὔτδο ϑ ίνὶς ἱπ 8, ΔΙ πουρὰ πγ9, ἃ5 αἀἰδίϊησυϊδηρα 
ἔγομι 6808 το 88 {89 ϑρ᾽ τὶ οὐκ ἐκ μέτρου (πο. 
11, 84), Βδυὸ ΟὨ]ἹΥῪ ρῥασγί ἱπ Ηἴτι ; (86 σολγδθ ποίΐοῃ 
οὗ ἃ ἀϊνὶϑὶ ΣΟΥ οὐ αἰβιηθι οσγιηθηὶ οὗ (86 ΚΡ γὶϊ 
ταυϑὲ 0 Βἰ ΣΟ ΟΌΒΙΥ ἐχοϊυ ἀρὰ, Τ8ο ϑρ τὶ Ηΐπι- 
86} 18 σίυθῃ 0 8; ποίμϊηρ ἰ8 βαϊὰ βοσο οἵ Ηἰβ 
εἰἴϊδ8. ἰβοσο ἰδ ὯῸ Γοίδσοησο (0 ἐμο διαιρέσις τῶν 
χαρισμάτων, 1 Ὅον. χὶϊ. 4, 11---(ἰῃ ορροϑβίϊίοι ἰο 
Ἐεια8). Ηἱδ5 δρίτγιι (τὸ πνεῦμα αὑτοῦ, {86 μογο- 
ϑρίσιν οὗὨἨ αἀοα) δῆβτνγοσβ ἰο ἀγάπη αὑτοῦ δια δοη- 
ἥστη8 (10 οχΡΙδηδίίΐοη οὗ νυ. 12, 89 σίυθη δΌουἝβ, 
δη( ΒυΡΡΙ οταθ τ: 8 [80 ἐδοὺ ἐμαὶ ΗΪ8 βρ᾽σῖΐ πιοα αι θ8 
ἴῃ ὺ8 Ηἶδ Ίονθ δηὰ 118 ρογίδοι 8. 
υϊάεηεε ὁ ἐλὶα ἱπισατα ἰϊ76-εἰϊοισδλΐ αα α εεγίαὶπ 

μεί. γυ. 14, 1δ, 16. 
Υεμβ. 14. Διᾶνο πάνθ ὈΘ6Πο0]ἃ δηᾶ ἴ68- 

εἰἴν.---Αὐεἐ  ποϑἷ8 ἰο ν᾿ 12: ΝῸ οὔθ [88 ΟΥ̓ῸΣ 
Ὀ0μ614 αἀοὰ, Ὀὰὺ γ͵ὸ Βαγὸ δβϑϑῃ ἰ8 ϑοηῃ οὗ {89 
Βαῖδοσ. Ἡμεῖς ἀοπίρηδίοθ [9 ΑΡοΟβί]68 δὰ {μι 6ῖγ 
δεδοοίαίθθ, δηαὰ ἐπὶ σοίογθποο 8 οοῃῆγιηθα ὉΥ 
τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν, ν᾽ ἰοὶα ὙΘΥ Ὁ5 ροΐπὶ ἰο δῃ 
᾿παπηθάϊδίθ, ῬΘΥΒΟΠΔ1Ὶ ὈΘΒο]ἀΐηρ 848 οοηϊταβίοα 
μὰ (6 Κπον]θάξζο πιο ϊαιοα ὈΥ Οὐ 6 ΓΒ (οἢ. ἱ. 1, 
2; 4πο. ἱ. 14), ἰο {ποὲν 6γο- διὰ θαγ- ὙΪΐπ688 (710. 
ἰ. 84). Ὑδῖ ὑπον δυο ὈΘΒοϊά, ἐλαέ ἐλεν ἰθϑι 
90; Ὀοΐὴ γογβ δαυθ ὑπ Βαῆλθ οὨ͵θοοῖ: 
ΤΒαῖ ἴ86 ΕαῖΒΘΣ Βα δῖ [86 βοὴ 885 

Βανίους οὗ τ86 ννοσ]ᾶ.---ἰ 2668, ἴ86 ϑθηῖ 
Θὴθ ἤγοιῃ αοα, ὑμὸγὺ δανθ Ὀδθμοϊὰ δόξαν αὑτοῦ, 
δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρὸς, πλήρης χάριτος 
καὶ ἀληθείας (πο. ἱ. 14), ἀπὰ ἱμοτοΐονο ἔμ ν ὈΘΒ 6] 
Ηἰπι δα ἐμ βδηῖ Οπο οὗ 6οὰ. Τοῦ κόσμου (οἷ. οἷ. 
ἷ. 2; Ψηο. 11. 16; ἱν. 42), ᾿πρ] 168 ἐμαὶ Ηδ 18 
δθηΐ (9 ΘΥΘΟΤῪ Ιη8}, ποὶ ΟὨΪΥ [ὉΣ (6 οἰεξοίὲἑ ἢ οππῖ- 
διε ρορωἱὶε (ῬίβοδιοΥ) ; [9 ἀπ γ ΥΒΑ ΠΥ οὗἨ 86] γδ- 
ἰοῦ ἰ8 4180 δοπᾶγιηϑθα ὉΥ ἰδ 5οαυοὶ: 

Υκε. 15. Ὑδοδβοονοσ οοπέϑαδοι ἱδμαῖ 
ὅοδβυαα ἰα [86 οι οὗ Οοᾶ.---Τ 8 ὁμολογεῖν ἰδ 
(9 σουρβοῇυθηοσ οὗ {86 τοοορίΐοῃ οὗ [80 μαρτυρεῖν 
οὔθ Αροβίϊοβ. ΟἿ οἷι. 1ϊ, 2, 28. Ὑμ γϑίθσθῃοθ 
Βθτο 18 ποίου ἰο ἐμὸ δοηΐοββίου ἱπ (89 ἵδοὶ οὗἨ 
το ΘΥΥ Ἰονθ (Βθθ), ΠΟΡ ἴο {μ6 ἰοβύϊ πιο οὗ 8 
ΒΟΙΥ 19 δοσοιιρδηγίηρ ἐμ σοηζοβδίου τὶ (ἢ 6 
Ἰὰουἢ (Απραδίΐπηο, ατοι 5); Ὀαὰΐ {πὸ ἔα τ οὗὨ 6 
Βοδτί, ποι τϑοοῖνθθ {86 Ἀροβίο] σαὶ μαρτυρία ἷΒ 
ἰδθῃ [ὉΣ στϑηϊθά, ΟἿ νυ. 16. 
αο αρὶᾶστδ ἰπ ζω πᾶ Ἐΐ ἰπ Θοᾶ.--- 

ΤΌΘ οοπἔοδείου, (μοσοΐοτο, 18 ἐο ὍΘ ἰδκθῃ 88 60}- 
29 

ποοἰοὰ 1 ἐμ 118-61 Οὐβἷρ τὶ αοἀ, δπα δὴ 
ὈΠΡΟ]Υ σοηγογβαιΐοη ΒΌΓΘΙΥ νν}}} ποὶ Ὀ6116 (9 
οοπΐοβδϑίοη ; αοὰ ἴῃ Ομ γἶβί 981.8 Μ}}} δυο ΔΡΡτο- 
Ῥγϊδίρα βαϊγδίΐου ἰο {μ6 Ὀ6]1ΘΥΘΓ. 

γξβε. 16.Ὀ Απᾶἃ ἷὲπ͵ δαν ἰσπονσῃ δβδηᾶ 
Ὀσθ]ἐθνυθᾶ.---Τὸ Ὀορσίηηΐϊηρ καὶ ἡμεὶς ΘχδοὶΥ 88 
ἴῃ γΥ. 14. Βαϊ ἐγνώκαμεν δῃά πεπιστεύκαμεν ἰα 
ταδίίον οὗ ἰδ9 αἰδοῖ ρ]68 οὗ 9 6808 ν ὶιμουί ΔΏΥ ΟΧ- 
οϑρίΐοη ἩδΒαίβοουου (Εβίϊιι8, Οαον, ὥὅρομθσ, υὕοϊο, 
ἀο ἥοἰίς, Ὀἀδίοταθοκ, Ετασα, Ηυ 67), ποὶ οὗ 
0 ΑΡοβίϊθβ ΟἸΪΥ, 88 ἰῃ τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦ 
"" ορΡοβίἐΐοι ἰο Ερ᾽βοορίιι9, ΒΟΙΙΣ ἀπὰ α].). Οἷ 
Ὧ0, Υἱ, 69: πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν; οἵ. 

1δηχο ἰπ (Βΐ8 Οοιλτηοπίδγυ, Ὑο]. ΙΥ΄., Ρ. 166, 66γν- 
τὴ οἀϊιίοη. “Ἴσαθ ΓΔ} 8, Δοσογταϊηρ ἰο ΖΟὮΗ, 
ἃ αὶ! αὶ οὗ Κπον]οάρο δηὰ οχρουῦίθποο: ἔσθ ΚΗΟ- 
Ἰοάχκο οὗ {81} ᾿ (1 Ὧ6}.6}; ὈΟΓῈ Τα πὶ 956 δΗΟΙΒΟΥ; 
δ ο σοπα 105 δηα Ῥγομηοίοβ ἰμ9 ΟἾΒΟσ, Ηφθησθ 
ἴς 18. ΣΘΔΠ}Υ ἱπυπιαίοναὶ ψ ΒΊΟΝ οΥ͂ (μὰ ἔνο 18 μυὺ 
ἤγχϑι; {Π|Ὸ6 τπογᾺ] δοὲ οὗἩ ἤδὶ ἢ δπὰ ἐδ ἱπιο]]οοίυαὶ 
δοὺ οὗἩἨ Κπουνΐης δῇ υἱιἰτιδύθΥ ποὲ πὶτπουΐ {89 
σου κίον οἵὨ Θοὰἂ ἱπ Ηἰ8 ϑρίτὶ ὁπ οὐν βρὶγὶῖ. ἘῸΡ 
80 τϑοθϑρίϊου οὗ 86 πογὰ οὗ ἐγ ἴῃ ἔμὶι} 18 8 
τοοοϊνίπρ ἴγοτα ὑπὸ Ποτὰ οὗ (86 ποτὰ, ᾿υϑὲ 85 (9 
Βιϊηΐηρ οὗ (Β8 Ὀσίρῃὶ ποτὰ ἰπίο 89 μοασχί δῃὰ {89 
Ἰαπηΐποιβ σἶβο οὐὁὨ ἴ9 ἰσυῖ οὗ {89 ποτὰ ἱπ (ἢ 9 
ποαγί, σΟΙῺ8 8.50 ἔγοιη Πα. Το ἔνπτο σοπϑίϊίυϊο 
[89 Γουπαάδιϊοη ΟΥ̓ Τ.8 5 Β σοῃΐοββίοῃ. Ηθηοθ {90 
Ῥονίδοίβ τίσι δοη( πη 0 Οροτδῖθ ἴῃ ἐδ ῥσοβοηὶ 
οομ οϑβίοθ. 786 οὈ͵θοί {0110 18, ὙἱΖ.: 
ΤΏο ἴον τυϑίοΒ αοῦ Βεῖδ ἰῃ τ6|.--Οἱ 

“πηο. χἰϊὶ, 86: ἵνα ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. ΤῈ9 
Ῥχοβϑοῃὶ 18 ΡΒ ΘΔ ῥἰδοοὰ ἤγϑι αὐΐου (89 
Ρτοσοάϊης Ῥογίδοίβ; ἐν 15. αδθὰ ΠΟΤΘ 88 ἱπ υ. 9, Τὰ 
ἷβ, 88 ἴῃ ὅπο. τἱ. 69 (ὅτι σὺ εἰ ὁ ἅγιος τοῦ ϑεοῦλ, 
βοιποί δέῃ οὈ͵θοίϊνο, αοα᾽ 8 ἸΟΥ͂Θ 05. 08, ΠΔΙΏΘΙΥ ἴῃ, 
Ογἰδὶ θβϑαϑ, νογοΐοσο Βεθ βαγ8: “μία υἱώφ- 
ἐϊοσὲ σεπὶ δλαδοτοί ἥἰίετα μπίσωπι, ποίμΐξέ ἐἰδωτα ὁκ29 
ὑηῶπι, τεὰ μὲ ἤγαίγο5 δαδετεί, αὐορίαυϊέ εἰ, φιιὶ ἐώῃι 
ἐϊΐο ροδϑὶἄεγεπί υἱΐαπι δείεγηαπι.," ἨἨΘΏῸΘ ποῖέμοῦ 
6 βυ)]οοϊδνο Ἰοτγο οὗ αοὐ ὄγρὰ πος (Ἐἰϑβίϊυϑ, 
μαίμον, βοοΐηι5, ατοίυ8, ΒΟΚῚΣ πὰ 84].}, ΠΟΥ 
{6 Ἰονὸ οὗ αοἀ ἱπαινο! ]ἕἶης ἰπ υδ (ὝΣΙΚΘΟ, 776᾽- 
πιεποωίλ ἀο8 Νομοη Τεεδίαπιεηίδ, 11, Θ4,}), ΠῸΣΡ οὐ; 
Ἰονθ, Κὶ πάα]φᾷ ἴῃ υ8 ὈὉγ οὐ Ίονο (ΕὈγαγά).---Ν ον 
Το] ]ονγ8 {110 Θοποϊυάϊ ῃρ δ. ΠΙΙΏΔΡΓΥ, 
Οοᾶ ἐδ ονθ διὰ 89 τἴμδῖ αοί ἄστν ἐῃ Ἰονθ, 

δοϊᾶσϑι ἐπ Θοὰᾶ διἃ αοᾶ δοϊᾶοῖδ ἰῃ δΐπι. 
---Α σοπιδἰ πδιίοη οὗ νυ, 8 δῃὰ 1ὅ6. Ἐν τῇ ἀγάπῃ 
ἀοῃοίθ8 ᾿οτο δβοϊυίο, 85 (. 9 οΙΪοτηδῃὲ οὗ (086 80 
δῖο ὈΟΓᾺ οὗ αοά, διὰ ποι σοί  ΙοΟΥο 
(1οκο δὰ α}.}, πον αοὐ᾽βΊονθ ἰο 8 (ΕΌταγά); 
ἢξ ΟΟΟΌΥΒ ἈΘΓῸ που ΔῊΥ αὐ8] γΐηρς δααϊιίοη. 
Μένων, ΒΟΎΘΥΟΣ, αἀοποίοβ ἰδ ἴογα οὗ ἴδῃ ἰα 
ν ἰοῦ ἢ6 ΔΌϊἀ685 δπὰ τ 16} ἀν ο11Ὲ ἰπ Ὠΐτὰ, 
εν [εοἰέπις 90 ἰουε ἐπ μεαγίοδδηεϑα. υυ 17, 18. 
γε. 17. πῃ τπὶ5, Ἰονθ ἰδ ροσίϑοιϊιϑᾶ υτἱἱτὰ 

Ὧ5.---᾿Αγάπη ἰδ ἀραΐῃ ΔὈΌΒοΙϊαΙ6 88 ἴῃ τυ. 16, 18, 
δηὰ τὐϑὲ ποῖον Ὀ6 σοπδίτυσά 88 αο(᾽ δ ΊοΥθ εἰς 
ἡμᾶς, ἸΟΣ 88 ΟὟΥ Ἰονο εἰς ἀλλήλους (βοσίῃι8), ΠΟΥ 
ἰο αἀοὰ (1δῃηςθ), Ὀὰὲ δἰ πηι Δ: ΘΟΙΒΙΥ 8Δ5 (86 ἀ18- 
Ῥοβίηο δηά δοιἑνιυ οὗ ἰονὸ (ΗΠ Π|6Γ), 88 δὖ οἷ. 
11,18; δηά μεθ᾽ ἡμῶν τουδὶ τοσοῖγο 18 1} ἴΌΓΤΟΟ 
οΥ̓͂ πιο, Ὀοΐψοο, ὙΠ 5; 860 Ἦ πος, Ρ. 386 
84.--- ἥογο ἰὑ ποῦ Ρ8Γ41101 ψ ὶι ἐν ἡμῖν γ. 12 9 
ταὐσυΐ {πῖπκς οὗἩ 76 110 Υ8Ὲ1}, Θοο᾽ δ᾽ δϑιῖο 8} 9010 Ὁ- 
Βὶρ, (19 Ομ σίβιίδη. Ομυσοῦ, τὶ Ὑ 1Ο ἢ Ἰογθ 
888 θ66ῃ ρογίοοίθα; (μὸ δοπίθχὺ α͵80 ροίϊῃίβ ἰο (ἢ9 
ἱπάϊνί πα] Ἰἰἴδ δπὰ γρονυΐοοιΐου οὗ Οὐγίδίϊαπε δπὰ 
ποὲ ἰο ἰδο 19 δῃὰ ρμογίοοιϊοῃ οὗ ἰμθ ΟἸγβίδῃ 
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Ολωγοΐ 88 βυοῖ. [8 πιοϑί πδίυσαὶ οοπβίγασέϊοι 18 
τ (86 γοΓ τετελείωται (1οἶκο, ἀ9 Ἦ οἰϊο, Ὀι.8- 
46γάϊοοϊς δμὰ 4].}, ποὺ τὶ ἀγάπη, οΥ̓͂ Μοὶ ἰὶ 
οδηῃοὶ ὃο ὑμ6 οὈὐοοί, Βῖποοθ ἰξ ἰ8 ποἰξεεεὶς ἡμᾶς, 85 
ΒΌρΡΡοβοά ὈΥ ζυΐμοσ, αν, ϑρομορ, 1βθημεὶ, 
Βαπάοσ, Βθββοῦ δῃὰ δ. ΤῈ μΡοβί(ἴοη οὗ ἰἷ8 
Μοτὰβ 8 ποὶ ἸΏΟΓῸ ἀδοϊβῖνγο 9 ἰδ 6 δοπῃθοίΐοη 
ἘΠῚ ἀγάπη ΘΓΘ ἰμδῃ δἱ τσ. 9 (ἰπ ορροκὶτἰοη ἰο 
Ἡυίμογ); μεθ ἡμῶν ἀοποίθθ {88 Ρ]806 νβ6 ΓῸ Ἰου 
88 ρογίοεσίοα. Ηδησο ἡμῶν τησδὶ ποΐὶ Ὀθ Ροβοϊνϑὰ 
ἱπίο ὥοά δηὰ ισε (Β10..]1) ἀπὰ οοπϑίσυθα 88 {89 
τοαΐ8] ἴον οὗὐ αοὰ δηὰ σι ιγίβιϊδηβ, ψπϊοῦ 
του ἃ θ6 ὙΒΟΪῚΥ ᾿πδαπιϊββὶ ὉΪ6 δὰ σορυφηδηΐ ἰο 
πο βρίγῖυ οὔἨ [86 αο5Ρ6]. Τετγελείωται Βῃουϊὰ Ὀ6 
σομπδίγυ θα ᾿ἰἶκ6 τετελειωμένη ἐστίν, γν. 12, αηὰ τελεία 
δά τετελείωται ἴῃ γ. 18, {18 ἀγάπῃ ἴῃ δὰ οπ τ.8 
θ βου οἰ (0 Ὀ6 ρογίβοιθα, δπὰ (μ᾽5 ρογζοοίϊ οι 
λιβοὶῦ᾽ 18 ποὶ Σϑϑαῦ δηὰ δοσοιρ] βιιοά αἱ οποο; ἱΐ 
1.85 1.8 βία ροδβ δηὰ ἄθσγοθοβ. ΤᾺ]8 18 ἰπσοποοί δ] 
δα Ὀπργοάϊ680]6 οὔ [6 ἴον οὗ αοὰ. Βιυὶ πνοτγοΐῃ 
ἦδ ἀι Ῥεϊθ Υ  ρογίθοιοα 5 ἐν τούτῳ---ἶνα παῤῥη- 
σίαν ἔχωμεν: ξ 

ἙΒαὶ νγϑ Ββανθ οοῃῆδοηοῦ ἰῃ [89 ὅἄδν᾽ οὗ 
ἡπάρηιθηϊῖ.---Οἢ παῤῥησία 8600 Νοῖοδ ο οἷ. ἰΐ. 
28 ἰῃπ  ἰχεσείϊοαὶ απα ΟΥ̓ σαὶ. “Ἵνα, πἰοὶ 70] Ονγ8 
αὕτη, οἷν. 111. 11, 28. 42ηο. χγὶ!. 8 δηὰ αδἷβδο ἐν 
τούτῳ, πο. χΥ. 8, κῖνοδ 86 Ῥύχροδβο οὗ αοἀ ἰπ {9 
Ῥογίδοιϊῃρ, οὗ Ἰουτθ τὶν υ8; τὸ δλαϊΐ παν οοπῆ- 
ἄδθησθ. Ἐν τούτῳ ἰμβοτοίογο τηυϑὲ ποῖϊ μον 9 τθ- 
οττοα ἰο δὶ ροθ8 Ὀθίοσο υ.Ὶ 16 (Ξββρθῃου), ΠΟΥ, 
ὙΠ ὑΠπ|6 δββδαπιριίΐοι οὗὨ 8 ἐγαϊεοία απίϊοίραίίο, ὁ0Ὲ- 
ποοίοά πὶ ὅτε (ατοίυ5, Βθζα διὰ δ].), ποῦ πιυδὶ 
ἵνα Ὀ6 Θοπδίγι θα ἰῃ ἐπι Β6η86 οὗ ὥστε (ΕΡδοορίυ8, 
Βοημοὶ δῃὰ αἱ.). Τὸ ἡμέρα τῆς κρίσεως ἰπ ὅταν 
φανερωθῇ οἈ. 1ϊ. 28. ΟΥ̓ δουγβθ ἐν 85 18 υ80.48] 
Β6186 8η4 τησδὲ ποὶ Ὀ6 οχρ᾿ δ᾽ ποα-πεεείς : ἔον (6 χθ- 
ἔογθῃοθ Β6ΓΘ 8 πού ἰο (6 δΘομβάοποθ οὗ οχροοίδ- 
ἰΐου, μι ἀθεῖσϑ οὐ (8 ἀγανίπρ ἤθᾶσ (Αὐμαβέιῖπο, 
ΟδἸνἾ), ἸΆΘΓΘ τηθη 8ΔΓΘ 1180]0 ἰο ἀθοοῖνο {μϑῖ- 
Βοῖγθθ. Οὗ σουγδο, ἢθ6 (ποὺ ΙΩΔΥ δηι ψ«1}} Βανθ 
οοπβάδποσ ἐπ [ἢ ἡ ριηθηί, τὶ] αἷ6δο αν δοπῆ- 
ἄθποο ὀφίογα ἰὺ ἰδ )]κ68 01806; ΒΟΎΘΥΘΡ, ἰΐ ἰδ ἰο Ὀθ0 
ὈΟΧΩΘ ἰῃ ταϊηὰ ἐμαὶ οὔθ Ὀοϊΐουοσδ, ποὺ μδίδη 
ἰῃς ἱμοῖν δοίυἱγ οὗ Ἰοῦϑ, νυν: ]} Ὀ6 ϑυγργίβοα ἰπ (6 
δυάρπιοπὶ (Μαί, χχνυ. 81 684ᾳ4.); (16 Τοίογθησα 18 
8016}]Υ ἰο οοπδάρησο ἰῃ ἰπ0 λυ ἀστηθπέ, ποὶ ἰο σοη- 
δάοθμοθ Ὀοίοτομαηά, [Ιὲ 18 ἱποογγϑοῖ 0 δοσῃΐηθ 
ἰδ τὸ νἱἱὰ [Αἰο κι, ΗΌΓΠΟΣ δηὰ 8].: ΟΣ πιιυδί 
τετελείωται ὉΘ ἰδῖκθῃ 88 ἃ Λείωγεπι ἀχαοίωπι. [Τ| ἰδ 
ἀουθιι} πλοῖον Βγαιι θ᾽ 8 ὀχοροβὶβ 11} ΘΟΤΓΥ 
“οπγϊοίΐοη ἰο {πΠ6 πιϊπὰ οὗὨ ἰῃ9 γοδάογσ. [0 8θθιηβ 
40 ὈΘΥδίμοΓ δοηίγρϊοίοτγ, [Ὁ τ᾽ 119 ἢ 9 σομ ἀθπλη8 
ἴ8ο ἰπιογρυθίδιϊου οὗ ΒΙο ΚΙ δηὰ ἩυοΣ, ἢ9 Βοθαιβ 
ἀο δάορὶ ἰΐ τ ]ιθῃ ἢ9 ΒαΥ8 (μὲ ““οὗἉ δοῦταο δ9 (δαί 
ΖΔΔῪ δηὰ ν}}} αγθ σοηδάθηςο ἐπ ἐἰδὸ λυἀχιιθμῃί, 
ὙὙἾ11 6130 βᾶῦϑ οοπβάθησο δεΐοσγθ ἰὺ ἰδ κοβ ρ]δοϑ." 
Οἱ ὑμδ9 σο]ο, Ηυ ΒΟΥ 5 οχρδηδίϊοα, τ ΐοὶι 18 
'δ.θΒίΔΏΓ18}}} ὑπαὶ οὗ ΑἸζοτὰ, βϑϑιῃδβ (ο ὃὈθ (. 6 τηοαὶ 
Δδίυταὶ. Ηδθ βαγβ: “Τὸ ἀἰθιου} Υ ὑπ δὲ 8οιιθ- 
κἰδο [αΐατο (ουν δἰἰἰιαο ἰπ (ἰι0 ἀαγ οὐ δα ἀρπιοῃί), 
ὧδ ἰο Ὀθ0 γϑ]ἱὰ 85 ἃ τυ οὗ ρογίϑοί ᾿ἰονϑ ἴῃ {8} ΡΓ6- 
'Βοηϊ, ὙΔΏΪΒΠ65 ὈΥ ὑμ6 αβϑυτηρέΐοιυ ἰδδὶ ἐν ἐπ γοῖνοδ 
οι {80 παῤῥησία οὗ Ὀε]ΐοΥ ΓΒ ἰπ [86 ἀν οἵ }υὰρ- 
ταϑαϊ, δηὰ ἐμοῖσ ὑσοδβοηί παῤῥησία ἴῃ δης οὶ Ραϊ 0. 
ΟἿ ἰδὲ ἀαγ ; ὑμὲ8 οΘοπιδἱπαίΐου τὰ πδίυΣδὶ ἰο ἐμ 9 
Ἀροϑί]ο πνῦο ὑἐμβουρὶ οὗὨ {}|6 ἀΑΥ̓͂ οὗ λυιάσημομί ποὺ 
ΔΒ ΥΟΥΥῪ τοιῃοὶθ Ὀυΐ 88 ΑἰγεΔΥ ἀδινηΐης (οι. 1ἰ. 
18). ἴβ μὶβ Ἰουθ (μἷβ ξαίαγο παῤῥφσία ἰδ ἰο ΐπι 
δἰγοδάν ρῬγεβϑοηὶ."-- -Μ.]. 

ἤϑδβοοδιιδο 88 Εἶθ ἰδ, γχ]1θ 8160 816 ἰῃ [δ 16 

ὙΤ7ΟΣ] ἃ. --- ὍΤΙ ΏΠΘΟΧΘΒΊ 6 ΣΘδ50η οὗ Οὐγ Θοῃδάθηοο 
ἰπ (9 ἀδν οὗ ̓ υἀκπιοηί. 'ἙΕκεῖνος 18 ὁ 6608 δοὰ ποὶ 
αοὰ (Αὐυρυδίηο, ΟΔἸνίη ἀπὰ 4].). Τὸ Ῥγοδεδὶ 
ἐστί τουδὶ πο ὍὈ6 σοπβίσυοὰ--τὴν (6 [δρίάο, ατο- 
(1ὰ8, ἈἾΟΚΙΪ ἀπά 8}].}, πος τουδέ ἰ6 ποσγὰβ ἐν τῷ 
κόσμῳ τούτῳ 6 τοΐογτοα ἰο Ομγῖδι. Ἐπ οοτιρειὶ- 
808} τὲ 6 ραϊμογοὰ ἔγουλ {πὸ σοηίοχί: ἰἱ ἰδ 
ΥΟΥΥ δ νοὶ, καθὼς---καὶ Το ρΡοὶπὲ πὶ Βαηὰ 18 {86 
μένειν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ΜἩὨΙΟῺ μένειν ρεγδοὶδ Ίονε οὐ 
αὐΐο 8118] οοηδάθποορ ἰῃ ἰδ6 ἀδΔγ οὗὨ ῥυάᾳρκιμεπὶ (50 
Ηυΐ πο ψ8Ὸὸ οἷο [κογϊηυβ, “γε! ποῦ εατγιίίαι 
Ολγίδίο δἰπιῖδοδ δὲ οολΐοτπιες ἱἑπασὶπὲ Αἰ 2 εἰ"). 
θηοθ ποὺ ᾿ἰκ π 688 ἴῃ δβυδοσίτς (891) ΟΓ ἰδῃιρ- 
[401Π|Ὺ]. (Β16.11). ποὺ ΣΙ Κ ΘΒ 688 ἴῃ ἐμδὲ, δ νε 
ΔΥΘ ἴῃ {Π6 τοῦ], νὸ 8.9 ποί οὗ {δ ποχὶὰ (8δ- 
ἀ6γ); [οΥ βοίέπρ ἰ8 βδί οἢ ἐμι680 ροϊμπίβ:; ῃοὶίμος 
8 ὮΘΤΘ ΒῺΥ ΓΧΟθγοηοθ ἰ0 (89 δἀορίϊοι (εἴ Κ9), ποῖ 
ἰο δικαιοσύνη (Ὠ ἀϑίοτἀ 601). ον 15 (}9 εἰοσιδὶ 
Βοίπηρ οὗ Ομ γιδί, οἷ, οἱ. (11. 7 (Ηἰμ67). [786 ἰδεὶ 
Ὠδιηθἃ ΔΌΪΓΒΟΣ 1ΔΥ8 βίσοβδβ ὁ ἐστὲν διῃ!α ΘΟΙΏρΑσοθ 
ἴῃ ἰδ0 ο οἰϊοὰ ἐλ ψοχάβ: καθὼς ἐκεῖνος 
δίκαιός ἐστεν.--ΑἸΐοτὰ δάἀορίδ ἐμὸ οχρ᾽δηδίΐου 
οὗ υυιδιογάϊ οἷς, το ἐδ ἀονοὶορδ Ηἷα νἱον : 8, 
Τοῦ ἀο68 ποί ΒΔΥ (μδί ἴοὐθ 18 ρεγίδοίδα ἴῃ δοῦ- 
βάρθποο ἰὰ 8, Ὀθσδιιθδ6 ἷ͵ἃυὸ ΣΟΒΟΏΔΌΪ6 ΟἸ εχ δὶ ἐπ 
[κονο; πὶ μὸ Σοίοτδ ἰο ἐδ ἔπ ἀαπηρηίδὶ ἰσυ(ἢ 08 
Ὑ ἰοἢ ΟὟ Τογο ἰἰ86]7 τοδίβ δῃὰ δδῪ8: ὈδοδΌϑ8 ΜῸὸ 
δ΄ δϑοβοϊυ οἷν 16 ΟἸγϑέ, Ὀθοδυβθ 9 δῖ ἰῷ 
Ομ γχδὶ Ηϊβοῖ ἢ, θοοαυδο Ηο Ἰΐνοδβ ἰὰ τ. [ὉΓ πὶϊ- 
ουὺ (δἷ8 ἱΠγῸ οδπποὶ ὯΘ ᾿ἸἸΚΘ 688 ἰο Ηΐπι; ἰῃ ἃ 
ποτὰ, Ὀδδαι3806 6 Α,Θ, ἰἢ {πδὶ σοτηχηαπίου Μ}1} 
ΟἈστὶδὲ νν ὶο ἢ τ ΔῸ βεβυγοά οὗ Ὁ οὖν ᾿ἸΚΟΠ 685 
ἰο Ηΐτα ἰὰ τἰιιθουδη 688, οἰ] άτοι οὗὁ Θοά, ἱδετο- 
ἴογο οὖν ἴον ὈσϊηρΒ τι 1 6180 ζ..}1} οομβάθῃηοθ. 
Ἐβδβϑῃ λα} }γ, {806 Σϑδβοῦ ΘΤΘ σοπαάοχοα [ῸΓ οὉΓ 
δοπμβάρῃςθ ἰῃ ἰπ6 ἀΔγΥ οὗ λυάρπιοηΐ 15 {86 ΒΔΙ)0 88 
ἐμαὶ σίνθῃ, οἷ. 111, 21 84., [0 δΔοίμοσ κιηὰ οἵ οοη- 
Βάδῃςοο, ΥἱΖ., (πὶ τὸ Κϑοὸρ Ηϊΐϊ8 σοπητδηάῃμοίδ. 
ΤῊ 8 8180 ὈδιοῖςΘ 5 186 δικαιοσύνη, οΥ̓͂ νυν ἱοῖ Ομτίδὶ 
5 80 6δ8θῃί(1 4] Θα διυρὶασ ἂπαὰ νι οἢ 18 ἃ ΠΟΟΘΒΒΔΙΥ͂ 
δἰἰγϊ Ὀυΐϊο οὗ (ο86 0 ἐΒσοῦρ ΟἸΥΙΒὶ ἃτὸ Ομ ]άγοῃ 
οὗ Θοὰ.---Μ.]. Ἔν τῷ κόστῳ τούμῳ δρρὶϊεὰ ἰο 
ἐσμέν, ἀοποίοθ ὑμ6 ρμἷδοθ οὗ δϑοάβ, (16 φαγί} 
ΒΡ6γ οὗὨ 11ἴ0, στ βογοδβ Ὁ τὶδὺ 15 ἴῃ μοδυθα, δηὰ 
8 ποὲὶ δῃ οἰ ιἷοαὶ ἰάοδ, ἱβουρὰ ψγὸ βουϊά ΒιυρρΡὶγ 
11} ΒΘ ΚΘ] : απιοτγὶξ ἐχρετίε 7γμαϊοίεπε ἐἑπιεπίς, 

γεπ. 18. Εἰϑασ ἰδ ποῖ ἐπ Ιονϑ.--- Αι ἐ {8 εβὶ8 

οὗ παῤῥησία ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. (υ!θ βέα- 
ΓΔ]: ἴῃ Ἰουθ ἷἰβ πο δα; δα ἰδ ποῖ ἃ μαζὶ οἵ 
Ἰογο, ἐν ἰβ βοτιθι εἰς τ ΒΟΥ Τογοΐ κῃ ἴο ἰἱ, τλῖοβ 
8 ΟΠῪ ουἱδίὰο οὗ ἰϊ (Πα Ἀ6γ). Αοοοτάϊηρ ἰ0 ἰλϑ 
Ὑ6}} Κπονσῃ Ρἤταϑο: οὐδγίπέ, ἀντ ππείμαηί, μαϊτοὰ 
δηὰ θαυ δῖὸ οοηβτύουϑ, Ὀυὰὺ Ἰοτὸ δηὰ ἔξασ δ7Θ 
ΜΒΟΙΎΥ ἱπσοησγαουθ. Τβογα 18 ποίὶπας ἊΝ οἵ 
[λ6 ἔρον οὗ αἀοὰ ποῖ 18 (89 εκ ηΐηρ οἱ {8- 
ἄοχι (ΡΒ. οχὶ. 10), πος οὗ Ἰονθ; βθῇσθ πε 6. οὐ 
ἴογο ἰο αοά, πὸν ὈγοίοΥΥ Ἰοτο (1,166), δπὰ 
8.11} 1988 οὐ Β ἴονο ἰο 38 (Οαἰνία, Οἀ]ον, ϑρθῃ6:). 

Βαϊ ροτίϑοοϊ Ἰονθ οδδῖοϊ ουῖὴ ἔθαι.-- 
Τελεία ἰδ τότ ἐμδῃ δίποεγα, ορροξίία δἰπιαίιοπὶ 

(Β6ζα), δῃὰ ἔξω ἐβ ποὶ οαἱ οὗὨ 186] (1 6), 85 {Ἶ 

ἰξ ᾿τοτο ἰπ ἰΐ, θὰϊ ουἱ οὗ ἰμ6 Βοασὶ. “Ἶμοτὸ Ὡοὶ 
ΟὨΪΥ ἀο65 ποΐ οοπίδίη ἔθδγ, Ὀὰΐ 1ξ 8150 ἀο65 ποῖ 
βυθοῦ ἴ( δου καὶάο οἵἉ ἰίβοῖζ; ἐπ] ονθ σα ΐοῖ Ψ ΒΟΥ 
ἀγῖγοδ δΌΤΘΥ [868 18 ποὺ Ἰουθ ἰπ ἰ(β ὥγϑὺ ὈΘρΊΏΠΝΡ, 
ἴοῦθ 88 γοὶ τγϑακ, Ὀὰαΐ ἸοΥθ ἴῃ ἰἰ8 ρουίθοί!οα. 
(ΠυΐΒο:). ΓΑΙοτὰ βαγβ οἵ ἀλλά ἰμαὲ 1ἰ ἰδ μοί 
ΒΟΓΘ {80 τηθτῸ δἀγεγβδίίνθ δος ἃ βοβδεϊυε οἰδυρο, 
ἴῃ τρὶο οαδο ἰΐ πουἹὰ τοῦδ (0 δομιοί ἱηρ 18 
σπὶοι ΤΓΘΔΣ ὧδ, 6. 3. φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, 
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ἀλλ᾽ (ἐστιν) ἐν τῷ μισεῖ : Ὀὰὶ 1. 18 ἐμ δϑίγοι ρον δά- 
γΟΥΒΔΙΙΥΘ, ἐπι ΡΊ ΥἿΠΡ, “ΠΥ, ΓὯΓ ΟΥΒΟΥ 86: “ ἰάῃ- 
ἐμαὶ αὐεδὲέ ὦ. . . . ὸ͵;᾽᾿ διὰ γχοπάοσγβ : ΕΘΔΡ 
εσωίεἰὰ ποὶ ἴῃ ἴονο, παν, ῥοτίθοί ᾿οτοὸ οαϑίθι ἢ ουἱ 
ἔϑαν, οἱο.---Ν.].--ἰ(Ὑ Πόσο δυο Ἰονθ 8118 (9 ᾿οατὶ, 
ἐμοῦ 8 50 ΤΟΟΒΣ ΚὉΣ [6 ΔΓ, 
Βοοδῦδθ ἴδασ Βαϊ ρπυπἰδηπθηϊ.---Τ 8. 18 

{86 γϑϑϑοῖ ΜΕΥ ᾿ονο ἀο068 ποὶ Βι Ὁ ἴϑδι δου ζβϑ1ὰθ 
ἰι561, Κόλασις οἴϊθῃῃ υδοὰ ἰῃ ἰμὸ υχχ., [ἔξ. χὶγν. 
8, 4, 7; χυὶὶϊ. 80: χὶϊν. 12, οἵ, 184. χὶ. 14: χνυ]. 
2,24; χἰὶχ. 4.--- Μ.}, 85. ἰῃ Μαίίῃ. χχυ. 46 ἰὰ ἰδμ9 
80:80 οὗ ΡῃΠΒῃτηλοηΐ, αἰ οὗ ρυπὶβητιϑηὺ ([398967) 
ἀπάον (89 πηθῆ8096 οἴ [δ κρίσις. ΒοημβοΙ : ““ “ΟΥηιθη- 
ἐωπι ἠαδεῖ; παπι αἰβὲαϊέ, οπιπέα ἱπυπῖοα εἰ αὐύδγϑα 
δἰδὶ βησίξ αο ρ»γοροηπῖέ, ζμεσίί, οαὐὲ." θποσ ἰΐ ἴδ 
ποὶ ΘΟ ϑο᾽ ΟΒΏ988 οὗ ΡυπίΒητηθηὶ (1,110|.6), ἔογ (86 
Ῥαδ βῃπιοπὶ [88 ποί γοὶ δΒοὶ ἰΏ ; ΠΟΥ Θοῃἀθιηπδίΐ 0ῃ 
Ῥτοπουησθα ἴῃ (6 ὅη4] Ἰυάριαοηΐ οἱ ἷπι 80 
ἀ068 οὐ δίδηὰ ἴῃ {86 16] Ουβαϊρ οὗ ον (Ὀ ὑϑέον- 
ἀἶθοῖ). Ὁ φόβος 18 ποῖον »γχὸ οοπογοίο : Ἀἂθ ἰμιαὶ 
ἔδδιϑ. (ἀ6 οιίο, Ὀάβιογ 1661), ΠΟΥ ἰδ ἔχειξξεσθ- 
δοἶνοα: δηὰ 1οδϑί οὗ 8]}: ἔοασ 1)}0148 ἴαϑί ἴο, ἐδηδί, 
(ΐηκα οὗ Ριυ πὶ βπτηθηὶ, ον πο(ἰης οὗ ΟἸΘΙΘΠΟΥ͂ 
διὰ Ἰοτγθὸ (Βεαυτηραγίθῃ- Οὐ βὶ18).---[ “Ὑὸ Ρδία 
ἴοϊ0 ἰπ οχρθϑοίαϊίου οὗἩ [86 ρΡυπὶβδιηοηὶ οἵ Ηϊΐαι 
80 18 οαγοά᾽᾿ (τυ 867); ὁ ΕθΔΥ ὈΥ δηἰϊοϊ ραϊϊηρ 
Ρυπίβ θη Β85 1 ΘΥ̓ΘῺ πο ν᾽ (ΑἸΓΟΓὰ).---Μ.]. 
Βυῖ 86 ἰδδῖ ἔθϑασϑῖδ ἐδ ποῖ ρουίθοιϊϑὰ ἐπ 

Ἰονο.---Νορεαιίνο οοημποοίοα νὴ}. ὑπ 6 ταδὶ ἢ ΡΥΟΡο- 
δἰιἴοη: ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, διὰ 
ΔΡΡΙἰσαίΐοα ἰὸ ἐμ9 Ὀορχίπηΐηρ: φόβος οὐκ ἔστιν ἐν 
τῇ ἀγάπῃ. Ἠθηοο δὲ 18 ὈΥ͂ 811 Ἰηθ8ῃ8 (0 60 ΓΤο- 
ἰδϊποά, δηἃ ποῖον ἰο Ὀ6 σΒΠ06116, ΠΟΡ ἰοὸ 6 
δοπϑίγυοαΞ-: οὖν ΟΥ καὶ [δὲ 18 δι γ οι} δἀγονβδιῖυο. 
--Μ.]. 118 δοσοογάϊηαῖν οίἢ ονϊηρ ἰο 8 νϑηὺΐ οὗ 
Ῥογίοοιίοι ἴπ ἐμπ6 ἱπάϊνι ἀπ] Δηὰ ἰο ἃ νγδμὺ οὗ ροὺ- 
Ἰθοιίοη οΥ͂ Ἰογο (τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ---ἡ τελεία 
ἀγάπη), ἴζ ἔοαν 15 Ῥγοβϑηί, θυ, 85 ἴῃ Βοτῃ. Υἱ}}, 16: 
οὐκ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον. ὕπ- 
ἈΘΟΘΒΒΑΤΥ [δὰ αἰ]αίϊηρ---Μ. ἀΥὸ 16 σοπ οί Γ68 
οὗ ἀτοίλυβ, γο ΡῬγοροβϑβ ἰο ὕοδὰ κόλοσσιν (πεμ(- 
ἐαίοπεπι) ἰῃβιοδα οὗ κόλασιν (πιοίιιΣ ἀπιοτόηι νεμίὲ- 
ἰαί αἰσωυ6 ἐπίγίησίί, αἰὶ »γολίδεί, πὸ 86 ὀχδογα(), δὰ 
κολουόμενος ἰηδίοδα οὗ φοβούμενος (φιὲ πιρῖία(ων 
σι ὁ Ων ἐπ ἀἰϊεοίοη 6), δὰ οὗ δῃὉ. Βο5 το 
γοδὰβ κώλυσιν ἰηδιοδὰ οὗ κόλασιν. [Ορουυιθηϊΐιιβ 
δΔΥ85 ἰμαὶ [Β6ΥΘ δΔΓῸ ἔνγὸ Κὶ πα 8 οὗ ροαϊγν ἴοδσ, φόβος 
προκαταρκτικός, ὙἘΪΟῺ ΔΒ] οἱ 5 πιο τυ ἢ ἃ 86}868 οὗ 
ἐδοῖὶν οΥἱ} ἀϑϑὰθ δηὰ ἀγοδὰ οὗ ἀοὰ᾽β δῆρογ, διὰ 
Μδϊοῖ 8. ποῦ δοϊϊπρ: δβδηὰ φόβος τελειωτικός, οὗ 
ἩΔΘὴ ἰΐ 8 δαὶ, “7 ὸ ὕἦδαν οὗ {86 Ἰογὰ 18 οἴθδῃ 
δηὰ ὁπ πγοίἢ ἔογουον." Ῥβ. σὶχ., δὰ Ὑ109}} δέους 
τοιούτου ἀπήλλακται.---Μ. ]. 

7.2 ἰουε ο7 Οοα ἰδ πεοεεσατιῖν υπὶοα τοὐζλ ὁγοίλενὶν 
ἔουε. νυ, 19, 90, 21. 

γεε. 19. ὕῦἶὲὸο Ιονϑ 60ά.---Φοβούμενος 8 60η- 
ἐγδϑίοα νεῖν ἡμεῖς ἀγαπῶμεν ϑέον, πὶϊϊοαὶ δη δά- 
ἄγοβϑβ, ᾿ἰϊο ἀγαπητοί,γν. ἢ. ΤΠοΓο ͵ἰ8 ποίη ἈΘΥΘ 
ἴο ἱπάϊσδῖίο ἐπ Οοπ͵)ιηποῖνο ΟΥ δῇ οχμοτγίδίίοι. 
Ἥμεϊε.----ΟἸ ΒΔ (Ι08}}γΥ Ρ]δοοὰ ὅτγϑί, γο δγθ ὈΟΓΏ 
οὗ αοα, Η δ οἰἰ τ η,---Γί ον ποὶθ8 {μ6 δοῖ, {86 
Ιηάϊοεαϊίνο (Οαϊνίη, Βοζα, Ατοίϊυ5,. Βοοΐπυβ, ὅΡ09- 
ΠΟΡ, 3. Βοδπιάι, Βοη οὶ, ΒΙΟΚΙΪ, Νοδπάοσ, Εγασγα, 
Ἐγάδηη, ΗἨαίδεν, Ἡοΐπιδπη, δοελγέΠῪδὲειοεὶς 11. 2. 
838); ἰΐ οογγοδροπάβ, ᾿ἰκὸ 186 πῖο]9 υϑγβο 19, 
τὶ οὐχ ὅτε ἡμεῖς ἡγαπήσαμεν τὸν ϑεόν. ΝοΙΒΟΥ 
(Π6 σοτηρανρίϑου τὶ τ. 7, Βὸνρ (16 στουπὰ δηὰ 
πὸ γί ον ἀονοϊοριαθηΐ ἱπ νυ. 20, 21, ὁδὴ Ὅδῦ- 
ταπὶ (ἢ ἱπιογργοιδιΐοπ ὑἰμδὶ τγγθ πηιδὲ δ55ι πὶ μα 
δὴ ἱτπιρογαίγνο Οοπ͵υποίϊ το (88 Ὠ ὑδίογα 66 ]ς ἀο68Ὶ. 

ἘῚΥ (8.80 τλλλοσι ιν οὗ δυιιογιἶοα ἔδνουν ἰπ6 δαὰϊ- 
οὰ οὗὨ ἐμ οὐ͵θοὶ, θυθὰ {86 οὖν οὗ Α. ᾿πρ}1608 88 
Ἰωῦοἢ. [ΑἸΐογὰ, γ8ὸ 18 ὁπ. {86 βᾶπιθ 8:49, χϑϑ 
6 σοπηθοίΐοι ἐλ: “Η6 ἐμ ἔοισοι ἢ 18 ποὺ ρ6Σ- 
ἴοοὺ ἰῃ ἰοσθ.0. Ουρ ἰόντα (δρϑιγδοὺ, μοὶ βρϑοϊβοᾶ 
ὙΒοίμοΓ ἰο αοα ΟΥ οἂὔν ὈχσοίμοΣ) 18 Ὀσουχσιί δου 
Ὀγ, σοπαϊ ϊοηθα Ὁγ, ἀορθιμάβ ὑροὰ ΗΪδ Ἰονο ἰο ὰ8 
ἄγϑι; ἰῸ 18. ΟὨΪΥ ἃ 86η890 οὗ ἰμδὺ νι οι δὴ Ὀσίης 
δϑοαῦ ον Ἰοτὸ: δῃὰ ἰΐ 80, ἰδ ἔγουι {δ16 ὙΌΣ 
παίαυγο οὗ ἐμίηρβ ἱὺ 18 νοϊὰ οὗ ἰθσσοσ, δπά ζ.}}} οὗ 
δομἤάθηοσο, 88 Βρυϊηκίηρς ουὐ οὗ ἃ 86η80 οὗ Ηΐδ 
ἰογα ἰο 8. ΝΟΣ ΟὨΪΥ 80: οὖν Ῥείη ΠΕΝ Ὀθροὺ- 
(θη ἴῃ Ἰογθ ἰ8 πού ΟὨ]Ὺ (16 οἴἶεοοὶ οὗἩ α δεπ86 ο7 Ηἱΐδβ 
Ραϑὶ ἰονϑ, θυὶ 5 (9 οἴδοοὶ οὗἩἨ ἰδ Ἰονο 1.86}1,᾽ --- 
Μ.]. ἴ[ἴὰ τὰ στουμά 
Βθοδαδθ Εἶἰο ἢστβὲὶ Ἰονθᾶ τ|5, πρῶτος 18 οἸὰ- 

ῬΒδίϊα, δηᾷὰ {μὲ8 βθϑιῃβ (0 ϑυρμοϑὺ ἃ ὈΥΙΠΊΔΤΥ σοῖς 
ΘΡΘΠ6Ο ἰο οὐν ]ογο ἰο οὐ, οἵ. γγν. 9,10. τοιι 
ΟἿΓΡ ταοϑὲ πδίυ χα] Ἰοτο ἰο αοά, σγουπάοα οἢ οὺγ 
ΘΧρογίθηοο οὗ ἴμ6 Ἰονο οὗ αοα, ἰὰ9 Αροβίϊθ ΠΟΥ͂ 
ΡὈΆ5508 Οἢ ἰο0 ὈτΟΙΒΟΓΙΥ ΙΟΥ͂Θ. 
ΕΒ. 20. ΙΖ ΔΩΥ͂ δ8Υ, 1 Ἰονθ Οοῦ, διἃ 

δαῖθ μα Ὀσοῖῃθι, 89 ἐδ ἃ [δ .--- Ἐὰν τις εἴπῃ, 
οἷ, 98. ἱ. δ; ὅτι Ὀοΐοτο ἀγαπῶ τὸν ϑεόν θα ΘὨ Υ 
ἰπίγοάμσθ8 αἀἰγθοὶ βρθθοῖ. Τὴ 18 ῬΓΟ 685 ΘΟ ΗΓΙΩ8 
(86 δδβυιηρίίΐοη οὗ ἰδ [πἀϊοδιίνο ἰὴ νυν. 19. Ηϑσὸ 
ἰμὸ Αροϑβέϊο τϑβοῖνοβ. ἰμ9 δοιηπιπίοδὺθ ἔογια οὗ 
ΒΡθϑοὶ ἰηΐο 6 βίπρυϊαῦ ζοσπὶ 88 ἃ σΟΒΟΙ αΒΊ 08 
δὰ ῥγοοῦ. Μισῇ δβύθυβ ἰ0ὸ 86 ποχὺ (οἰϊονίης 
ὁ μὴ ἀγαπῶν. ΟἿ. οἱ. 11. 14,16. ““71ο Μαῖθ ἰ8 [89 
Ροβίεἶνο ἔογπι οὗἨ ποί ἰο ᾿ονθ.᾽ (Ηαΐογ). ΟἹ. 
[Κο χὶν. 26. Οοἱ. Μαίι. χ. 87. νοῦν ἀθίοοί οὗ 
ἸΟΥ͂Θ τηϑ κ08 σοοῖὰ ἰο μβαίγοὰ. Ηδθῃοθ ψεύστης ἐστὶ, 
88 ἷῃ οὗ. ἱ. 6, ΤῊθ σχϑαϑοῃ: 

ἘῸΣ 86 δαὶ Ἰονϑῖβ ποῖ πὲβ Ὁσχοῖμοχ 
ΒΟοσΙ 86 Βαῖδι δ001), ΒΟῸΣ Οἂπ 86 ἰοῦθ 
αοᾶ (ον οαπποῖ Ἰονθ Θοἄ) νοπι Β6 Βαῖδ 
ποῖ 569} 2---Τ ) τηδίῃ βίγϑβϑ [68 ἴῃ (86 δῃ{1{}}- 
οϑὶϑ ὃν ἑώρακεν δῃὰ ὃν οὐχ' ἑώρακεν. ΤἈᾺΘ Ῥογίοοι 
ἀοποίεβ βἰραὶ οσοπιἱπυΐπς ἴὰ 118 οἴοοὶ (ἀὁ ΥΥ οἰἰο, 
ἀϑιογά οἷς, ΗΠ αἰ μον); 1,ἤοϊκο : ἑωρακέναιεξεεϊο ἈΔΥΘ 
Ὀθίοτθ Ομ θ᾽ Β 6γοϑ; 8 ᾿δρὶάἀθ: υἱάϊ εἰ αδειμε υἱάεί. 
ϑοοίπιιβ 005 ἴ00 ΖΔ. ἰδ Θ ρῃδϑίσίηρ ἰμ6 Ῥογίοοι 
80 88 ἰ0 ΣηΔ κ9 ἰΐ 4180 ἰπίἱπιαὶθ ὑπαὶ 1ὑ 18. ϑῃουρὶ 
ἰο ἢαγτθ βθ0ὸὴ δηὰ Ὀδοοῖαθ δοαυδίηϊθα τὶ ΟΠ6, 
δὰ ἐμαί ἰξ 15. ποί ΠοΟΟΒΘΘΥΥ ἰ0 ματὸ ᾿ἷπὶ 8{}}} θ6- 
ἔοτθ οὔθ᾿ Β 6γ6086, ΤῈ βαγίηρ οὗ ΟΥΘΡΌΓΣΥ : οσμ 
επί ἐπ αἀπιογε μοοε, ἀπὰ 1.6 σουδῦὶς οὗ Οοοι- 

τηθηΐυ: ἐφελκυστικὸν ὅρασις πρὸς ἀγάπην, ΒΟΡΡΙΥ͂ 
νυ δὶ ἰ8 πα ογβίοοά ἰῃ [86 ἰμέδγθησθ. βουθίο αοά, 
6 Ιυνίβι 016, ἰ8 ἀϊδίου! !; 6180 1 οί. ἷ, 8: ὃν οὐκ 
εἰδότες ἀγαπᾶτε ΟΧΡτο88Β Ὀοὶδ 0Υ δπὰ διμδζοιωθηί. 
ΗΘ ὑβογθῦογθ γο ροσίοσπιβ (π9 λοτο αἰ δου} ἰΒ]ς 
οὗ Ἰονὶπρ αοαὰ τβοῦι μ9 ἀο68 ποὶ 866, τηιιϑί 880 
ροσίοτια ἐμο δαϑῖοσ πόσὶς οὗ Ἰουίῃς ἰδ Ὀτοίμοσ 
ὙὙὨοπὶ μδ6 4068 806. 180 ΑΡΟΒι190᾽8 ΟὈ͵θοὶ, 6ομ890- 
4υθΠ Ιγ, ἴδ ποὲ ἰο Ἰοδά 8 ἔτουι (9 Ἰοῦα ἷο οἱιν 
Ὁγοίμον ἰο (6 Ἰονϑ οἵ 6οἀ, Ὀὰὶ ΟΠΙΥ ἴο γογ Υ {110 
Ἰδιίου ὈΥ (86 ἕοσιαον; ἴον ἰο αἀοα ΘΥ6. ΓΘηδΊ ἢ 
186 ἄχβί, ἰ89 ἀοοροδὲ δῃὰ ἱρμθδὶ ποτὶς, ν᾿ 816 8 
τοῦδέ, Βονονοσ, ουϊάθηοο ἐ(861} ἰὰ Ὀγοι ΒΟΣῚΥ ἰονο. 
ΤῈ ἰαὐοτσορδενο ΤΌΡτα 8 88 δίσοπα μα δὺς 6 π|10 
88 ἰ}ι6 δἰπιρὶθ πορδίΐοη ; Ὀυΐ (116 δηξθροδίιῖοι οὗ 
μι οὐ͵θοῦ τὸν ϑεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν ξ το ]Ὺ ἰοίθῃ- 
δ'ἤοδ ἰπθ ἱβουκηί. Πῶς οΥ οὐ δύναταμ ἀγαπᾷν Ῥτὸ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἐάν τις εἰπῃ διὰ ἀδποίεβ (88 ΒΌΡροΟβιιοη 
οὔ τ0 δαδβουίίοη οὗ Ἰονίης Θοά [ὑπᾶογ (μὸ οἱἷγ- 
ουχηβίϑ 068. ---Μ.} ἰο Ὀ6 ἱπιροϑεὶ 19, δῃὰ (μ6 88- 
Βοσίϊοῃυ ἐξβϑὶ ὁ [100 16 Αροβι θ᾽ Β αγρμηβεπίμπι 
αὐ λοπιΐπεπι ΦΡΡΙ168 οὨ]Υ ἰο {80 ἴδ ν (ὈὐδιοΣα 900). 
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Βοη καὶ: ϑέγηιο πιοάαῖίε; ἐπιροεδίδιϊς δέ, οἱ ἐαϊὲφ δἰϊ 
ἄπιαπε [εί, ἱπ ργϑϑδοηῖϊ, ἨἮἩδποθ ἰδ τ ίθγοῃ θα ἰ0ὸ 
ἐμο ἡπιασο δεῖ, “ἴοι Αὐκζυδίπο (σροδίοϊιδ ἀΐς »ΥῸ 
ΘΟΉ 280 δπιΐ, ΖϑεΣ 86 ποδί ἐπ λοπιϊπίδιιδ ΟΥἾΈΡΤΕ, 
φμὲ ἐπδογίρίαπι σεγωπί ο᾽ι8 ἐπιασίπεπι; ὕολαππεδ πὶϊ 
αἰϊμᾶ οοἰμεί, φμαπι .αἰδασοηι ἐ686 γασίαπίέαηι, δὲ φιιῖα 
Ὥδιπε 86 αππαγὰ αἰεαί, εἰ ο᾽μ86 ἑπιασίπεηι, ψιιδ απίε 
ὀσμῖοε δεί, πεσίίσαῖ), βαπιάον, ἘΡτατὰ (0 βυρροδίβ 
δ δὲ ἴ( 5 ποὺ οδϑίον ἴο Ἰουθ οῃϑ ΨὍΟ ͵'β γ᾽ ϑ Ὁ1]6 Ὀ6- 
ἴογϑ υ8, δαὶ μ88 λωγί 0.8) δῃά 8]., ἤπὰ Βοσὸ ἰΒ ὮΥ 
ΠῸ ΤΠΘΔῺΒ Ἡδττδηϊθα, πον ἰδαὶ οὗ Οτοίϊυ5 τ Πη0Ὸ 
6815 ᾿η8δη ορδ 7) εἰ ρωϊζολεγτίνισπ. 6 εἴθ 8180 
ΘΓΓΟΠΘΟΟΒΙΥ͂ τηδὶ δὶ 5 (δὲ 6οα, {π6 1468], ᾿πΥ1581- 
Ὁ]6 οὐοοὶ οουϊὰ οπἶν 6 Ιογοαὰ 'ἱπ τ] ν πῃ ΟἿΓ 
ὈγοΙμ ον, {89 Υἱ δα  Ὁ16, θυ ρίγὶ 641] οὐ͵ οὶ οὗὨ Ἰογα. 

γεβ. 31. Αμὰ δία οοσωσδηδηιθηῖϊ τγ9 
Βενο ἔσοπι ἘΠῚ Π1.--- αὶ δἰ ΡΥ δ 8 ἃ ΠΟῪ τϑϑ- 
ΒΟη: {6 ΓΘΙΈΤΘΠΟΘΘ 8 ἰ0 8 ΒΡ δοἱἣσ δοταπιδηπδῃϊ. 
ΤῊ Ϊβ 15. ἃ ἤγπιίΐω ατσιπσπίμηι (αν 1}: (ὉΣ σμο- 
γποάο αἴισιδ εὐπιὶ͵ συ)μ8 οαϊδίΐ ργδοορίωπιἢ (Αὐρτ- 
11π6). ᾿Απ’ αὐτοῦ τεῖοτβ ἰο αοἀ (Πλοῖκο, ἀο οι, 
θυ δβιοτγαϊ οὶ δπὰ 4].), ποὺ ἴο Ομ τ ῖϑὶ ΤΓΜΜΙΌΝ 538 Ὲ- 
ἄον, Ηαί μον δηἀ 4].}. Ὑ8π6 ἰδοὶ (αὐ ϑεὸν 15 υβεοᾶ αἵ- 
ἰουγτὰβ ἀ065 ποΐ ταἰ Ἰἰαΐο ἀραὶηδέ (89 ΔΡΡ]  σδι οῺ 
οὗ αὐτοῦ ἰο ϑεὸν, βποο 7688 ἱῃ ΗΒ ἐπί ΓΟ ΒΒΟΥῪ 
ῬΥΑΥΘΡ πο. χυὶϊΐ, 8 πηοηἰίοπα Η δ οὐ Πδτὴη9 ἱπϑιοδὰ 
οὗ βαγίης ἐμέ. 6 δῃΔΙΟΡΥ οὗ οἷ. ἱ. δ; ἱϊ. 2 
68 ποῦ υρϑοὺ 80 οοπίοχί δηὰ οἷ. 111. 28. 24, ἀπὰ 
ΟὨΪΥ ἰηάϊοαίο ἐμαὶ αὐτὸς 8180 ἸΏΔΥ ἀοαίχηδίο Οἱ βί, 
δηὰ ἐμδὺ ποί ἐκεῖνος ΟἿἿΪΥ ἀοοβ ἀδβίρῃδίο Ἡΐ τη. 
ΤΟ ἐντολή ἰβΒ δῃ!ὰ τοηγαὶπ ἃ δοιητηδηαπιοηί, δὰ 
ποἰΞ:ἀγγελία, ἀοοίσἷ πα (ΟδηφΡσον). 

Ἐ8δῖ Βὸ δο Ἰονοῖβ σοῦ, ον πία Ὅτο- 
δ θΣ 8180.---Βυὶ {818 δοτητηδπἀτηοηΐ 15 ΠΟΥ ΒΟΓΘ 
ουηαὰ; πο οὐϑῶ αὖ Μαί(ῃ χχὶϊ. 89. Βαϊ ἰδθ 
Ἀροβέϊθ 8}}7 Ραΐδβ 'π {πὸ ἕοσπι οὗ δ ἀοδηϊίο ὮΪϊ- 
ψ η6 σοπιηδηά [86 ΘΒΒΘ μ [18] ρυ πο 16 οὐὗἨἁ ΟἸ τ δ ΐδῃ 
ἘΠῸϊ 65, τ 1 ἢ ΤΟΔΙΪΥ δη ἃ πη ἀατηθη ΑἸ} σΑΥΥΪΘ 5 
ὀνουγ της τ Οἢ ὨότΘ (Υ. 7 5844. 11]. 10, 19. οἵ. 
Ἅηο. χἰϊ!, 84, οἰο.) ἴ5 ἰο]Ϊὰ οὗ 86 ᾿πυἱοϊδὉ]6 ἀπ γ 
οὗ ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ ἴον ἴο ἰμοθὸ ἯΙΟ δῖὸ ὈΟΓΏ οὗ 
αοά δηὰ ἰπ διίδὶ ἴον υπὶϊθὰ ἰο μοῖρ ΒδΙΒΟΣ 
(Ὀσίονΐ 60 Κ); ἵνα ἀθηοίθβ 8150 Βοτὸ μ8΄ 6 δηὰ 
δἷτῃ δὰ ποί οἢἷγ {πὸ δα Ὀδίϑηο6 οὗἩ {πΠ6 Θομηπιδηᾶ, 
88 ἨΌΙΒΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟΒ. 

ΒΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΔΕ,. 

1. Οοιϊ ἴα Τιονθ---α δΒοηίοησο, ἩΒΙΘὮ 4 ἴΒ {86 
ΒΌΓΤΩΤΩΔΕΥ δπὰ χτηοβί δὶ πι0}9 Ἔχ  ΘΒ81 0} οὗ τδδὺ {89 
ϑουνϊρίατο, ὑπ 9 σιοἷο βοτὶ ρίυτο ἰθδο 65 ὑβσοῦρῃ- 
ὁ" (Ἠοΐϊηϑην, ϑελγύ δεισεῖα 1. Ὁ. 71), δηὰ 85 
ἀπ ἰπιροτίδηϊ Ὀοατίπρ Το ΓΟΒΡΘοΟ γῪ δηὰ Ὁτοὸ- 
Βροοι νοῦ. Ἀείγοδρεοίυεἶῖν ἴὰ ὍΘΒΥΒ ουδὴ οἱ ἐπ 
ὅδης 97 αοὐ πιὰ οἱ {πὸ ᾿ἰδίοτῳ ο7Γ Οὐ ε τευεῖα- 
ἐΐοη ἰὼ Ομ υὶδὶ 5 65π8. Ι{{8Ὸ Βοὶηρ οὗ Θοἂ ἐπ ζοῦε 
ἐξ τασδὶ 8180 ὈΘ ρεγδοπαΐ δῃἃ σαηποὶ 6 κυ ϑίϑη 69 
ΟἾΪΥ ἴῃ ἰδ6 Ῥδιηϊμοϊβεῖο ϑοῆδο. Ὑ68, ἰὕῦ Ῥοϊπὶβ ἴο 
(80 7τὐνίίψ οὐ αοα᾽ Β υἱἱδ᾽} 7 δηᾶἃ ΓΪηθ δα οὗ 117: 
Ἡΐι ἐπαΐ ἴουεδ, ὍἘΏΟ ἷπ γοὶ ποὶ ψὶϊποαὶ Ηΐτὰ ἰδ δὶ 
ἐδ ᾿όνεν, δῃὰ γεοίργοοαὶ ἴουε, 85 Αὐρακίϊπο ὑσὶ οὰ 
8180 (πϊ8 Ῥυτοὶν οἰ οδὶ οοπδίγαοίίοη οὗ (80 ΤΥΎΐΒ- 
ΓΥ αἹοηρδβίθ {89 Ῥδυοβο]ορί 8) ΔΏΔΊΟΥΥ (πόπο- 
γία, ἐπ(εἰϊσεπίία, υοἱμπίαδ) ἴθ 1)6 Ττίπίίαίε (ΥἹ. ὅ: 
δηὰ (Βογοίοτο [679 ΔΓ ποῦ ΤΏ0Γ0 ἔθη ΤΠ ΡΘΘ: ΟἿ6 
ΜὯῸ Ἰοντοθ Ηΐτὰ Ὑο ἰδ οὗὁ Ηΐπι, δηὰ Οδθ Ὑ8Ὸ 
Ἰογοβ Ἠΐ οὗὨ Ὑ βοὴ Ησ ἰδ, δπὰ 1ογο [ἰ8ο]7. [17 
115. 15. πούπίηρ, ΒΟ 186 αοὰ ονοῦ ΙΓ ἰὺ 5. ποὶ 
Βυῦδοίδησο, ΠΟῪ ἷἰβ ἀοὰἃ βυρπίαποοῦ ΧΙῪῚ 2: 1Ὁ1 
Ἰοῦο βοιβοίδίπις ἐπ 6 8.6 {8 γ66,---Ἰ, ὙΒδί 1 Ἰοτο, 
δοὰ Πονὸ βοή. ΕῸΣ 1 ἀο ποῖ Ἰἰογο [μόυϑ, 1 1 ἀο 

ΤῊΗΕΒ ΕἸΒΒΤ ἘΡΙΠΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 50ΗΝ. 

ποΐ ἴογο Ηϊΐαι ἱπαὶ Ἰογοί, ῸΓ Ἰουῷ 18 ποὶ τ β ΓῸ 
ποι ΐπρ ἷἰ8 Ἰονθα); Βθῆσο ἢ6 6ου]ὰ, δοοογάϊηρ ἴο 
Ἐοῃ. ν. δ, υπαογβίαπα ἴῃ ΟἿΣ ρϑδβδαρα (Υ. 7) ὮΥ 
ἀγάπη μι ΗΟ ΘΒοδβί, τ 8116 θ᾽ ἀγτουβ Ἔχ] αἰ ποα 
ἀγάπη οἵ ΟὨγτῖδί. [Ιτ ἐδ τη 410 δρ658 Αἰρυθίπθ 
γ859 Ῥαυ υΪΔΥῚΥ 70] οτοα ὃγ Εἰομαγὰ οὗ δὲ. Υ]ο- 
ἰοτ, ἐῃ τηγϑίΐο βομοϊδδίϊο, ΟΥὁ ἔμ: βοβο δ ϑεῖο τογο- 
ἐἶο (οἷ, Το πον, πο πολ Βὲ. Ῥιοίον Ῥ. 82 βαᾳ.), 
ἴῃ δὶβΒ ποῦῖκ 726 7τἰπίίαίο, ΘΒ οοἾ ΔΙ ΠῚ, 14---απὰ 
ἴῃ Ἰηοάθτῃ {ἴπησ5, ἦτδβί οὗ 4}1, ὈῪ βαγίοσῖυβ: 26 
Λεὶϊϊίσε 7ήεδο, Ῥατὶ 1. Ῥ. 1 8α4ᾳ., δηὰ 1 ἸΟΌΠΟΣ: 
Ολτγιειοϊοσίε 1 (ἴπ τη ΡΪ]8668). Κ5':66 αἷϑο ΝΊ ΣΟ ΣΝ 
ὁπ {π6 ἘΞ56η {141 Τγϊηἰϊΐγ οὗ αοὰ ἴπ ἐπὸ διμοαϊϊεσε 
μη Ἀτὶχεπ, 184], Ὁρ. 298---84δ, οαρεοῖ ἢ γ Ρ. 
887 5αα. 

2. Πείτγοδρεοίυεἶψ, ἰχαοοθ οὗ ἐμ β8 σαὶ ΤοδῪ 6 
ἤουπά ἴῃ 16 ΤΠ δίοτ οἿΓ λα Ἀευεϊαίϊίοη ὁ0| Οοὐ ἴῃ 
Ἐχ. σσυχίν. 6: Ῥ8β. οἷ. 8-18; Ἰχχσχγυῖ. δ, 1δ: Ὀδει. 
Χχχῖΐ. 6; 158. ᾿χῖϊὶ. 16: 96Υ. χχχὶ. θ. Βα 708π 
ἰγοϑίβ ἰὴ {ῃ6 τηοβὺ δΟΙΠ ΓΘ ΘΗ ΒΙΥΘ ΤΒΏΠΟΓ, ἩΙΤΝ 
Ῥονγίοσὶ ο.860 ληὰ σου διη  ὑπὶ8 τηοβίὶ Ῥγοξου πὰ 
[που ρος τ ΒΙΘἢ νου ΠΘΥΟΥ παν οσσηγγοά (0 ΒΗΥ͂ 
ὑδίηκον οὐ οὗἁὨ 8 ΟὟ βίγοηρίῃ βηὰ σοδβου! ΤπῸ 
ΒΟΑΥΘἢΒ ἀθοἾαγο ἰῃ6 ΡΊΟΥΥ 8π8 τηδ]οϑν οὗ Θοά 
δη}γ, (Ρα. χὶσχ.) Ηἰ5 νογὰ δ]οῃθ ἀϑοῖδτεβ Ηΐβ στϑςο. 
Τὴ παίυγο νγὸ πηδοὶ Ηἶ8 δβαπαϊπτοσκ, Ηἰὶθ Ῥονγοσ δᾶ 
Ἡ Ἰδάοτ, ἴῃ ΗἰἾ5 ογὰ δ]οῦο ἀο το δηοοπίοσ ΗΝ 
1ονο δὰ Μούου. ΤῊ αχίοιῃβ “ σοἂ ᾿β ἃ ϑ'ρι τι ἢ 
(πο. ἐν. 24), ἀπὰ ““Οοἀ ἴ8 1ον θ᾽ δοὺ ἔοσί ἐμ 
Ιηοδὺ υἱίδὶ ἰσυὴβ δΟΠοΘΟΤΏἷηρ 86 Ναίαγο δὰ 
Βοΐηρ οὗ ἀοὰ..--- ρίνὶ 18 ΗἾβΒ Νβϑίυγο, ον Ηἷβ 
2086 (ΒΟΒ δΌ 6.61), ΟΥ β»ῖτὶῖ ἰθ 1π6 Βυθαίδηοθ 
δηά Ναίυγο, όγο (ὴ6 ΘΕΔΙΔΟΙΟΡ οὗ αοἀ δὰ ποὶ 
ΟἾΪΥ ἱπ ΗΒ αἰ τυᾶδ. 

8. Ῥγοορεοϊυοῖν ἰπ6 ΦΟΒ ΔΉ Θαη ΒΑγῖηρ ῬΟΣίδ 
ἰο {86 ᾿ἰΐὸ οὗΥ̓ Κποπν]ϑάρο πα οὐ ἀθιβθϑῆοτσισ. 
ΒΑΥΟΥΙῺΒ ἴῃ μ15 “ἤεἶρε 1,1εδε᾽" ᾿88 ὈΔΒοὰ οἱ ἐἶνῖ8 
βαυίης (86 νλοὶο οὗ ἷ8 ΒίΒοα. ΟΥ̓, 415. δΒ]ον, 
“ς (ἰο(ἐ εν αἰϊοία Ομίε᾽" (οὐ {π6 ΟἾΥ αοοἂ Οπο) 
ἰπ διμαΐίεη ἐπὰ Κγίξεη 1856, ν, 426 «Λα. ΦῬγσαε- 
ἐΐσαηι ἀσβηίποπεηι θεὲ Ῥγοροηῖ 1 δον. ἰν. 8: ὥέεωε 
σαγίίαδ ἐεί. Εἶὰχ εαγίζαί6 οπιπία 7)εὶ ορεγα ργοεσδάδεμέ, 
εἰ ϑρίγί(ιι8 ϑαποίειδ α Ῥαίγε εἰ ἾΠΟ αὖ «ἴεγο Ἀτὸ- 
δοθῆ εϑἱ διιδείαπί αἰ απὸνρ Ῥαΐγία εἰ ΚΠ. 78 
ἐεΡοῦα ἴει8 ἐς εαγίίαίο οπιπία ὀγεαοῖϊ, ἐς εατγέξαιζε 
πος Σἴωπι αὐ ορια τεαεηείογῖδ : μνείαν, ἐς 
δαγίίαίε (αἱ ϑρσίνη, βαπσίμηι, φιὶ δ ροῖῖδα ποοίπιν ἐπ 
οσογαίδωδ ογεσεπίζαη ἀδεοπαϊ, ὁΣ οανίίαία ἴἰὉ Οὗήα 
δίεγπα α πεῖς αὐ 7ζαξίεηι δεσίίε 8688 ἐπίμον πι Ῥγαδ- 
δίαδί!.--- Οππία ἐκ οαγίαία δὲ ἐς δαγίἑαίδ σφίέ (ὅ 1. 
Θονδαντὰ χε. ἰἱ. Ρ. 171). Βυὶϊ νὸ τουδὶ ψυασχὰ 
δθβδΐϊπσὶ βι γα κί ΑΥ Ἰαἀοης γηρ Τόγο, τ ἢ ἐσ 
1.0 Ναίατο οἵ αοἂ, τῖϊὰ ἰΠ 6 Ῥογβουδὶὴν οὗ ἀσὰ 
ν ΑἸΘὮ 18 {μ6 Ἰορίο8] ρσοδυρροβιίΐοι οὗ {89 ΦΌΣΤΩΘΥ 
(ακδίηϑιὲ ΠὐθΌποσ, ἱ. 1, 111), δηὰ ἰο ἰδ κθ δδσὸ ποῖ 
ἴο σοι ἶπο Του τὶ Ττυΐὰ δορὰ ἘΠῚ ΘΘΏ5εΘαΘ 
(αθ ἀοοβ Ν ίσβοι, ϑ'νοίθηι ὶ 68. 1). ΥΌΣ οοταξοισοῖ- 
οδίξοῃ οὗἉ βϑὶ᾽ ἱβ ᾿τρ)ο ἴῃ {π πδίυσο οὗ ἴογνο, 
Βαϊ ποὶ ἴῃ ἰδ6 πδίυτο οὗ συ δὰ ΒΟ] Ὡθαα, δε 
ταὶ Ὀσοοπι68 οὗὁὨ (80 αἰ ότοποο οί παιδείω 
διὰ κόλασις, οὗ {8 δηςἰ-ΒογΙΡ ΤᾺ] σοποορρέϊοπ οἵ 
ἀποκατάστασις τῶν πάντων ἀπὰ 80 ἩγΔΙΒ} 686 Θοὲ 
ἱπ Οτίχοι κπὰ Β0}]οἱθυταδοδβον ἢ ΟΥὮ, Ἐποτοδοῖτια, 
σλνίδι εν πὰ Ῥέγϑον, ἴ. ἡ. 12] δβαᾳ.; ΒΗ ρρέ, 
Οἱαιιδεπδίελνα, ᾿ὶ. Ὁ. 79 δβαα. 

4. Το Ἰοτο οὗὁ Θοὰ 88 γενεσίεα ὅπ (λ6 δοπῶδι 
Ὁ, Ηἰἷ οπῖν δεσοίίεπ δον. νυν. 2, 9, 10, 12, 14. 
Ἡφθηοο Ηο ἱἐβ 041106ὰ μονογενής-Ξ:Ξ 
(πο. ἱ. 14,18; 1. 16, 18), 82 Ἶ ποῖ πρωτότοωας 
(Βοια. τὐλὶ. 29; Οοϊὶ. 1. 1δὅ, 18; Βοῦε. ἱ. 6; Βὸν 
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:, δ). Τὴο γστοδίμοεβ οὗ (ῃ6 ϑὅ'δηὶ πὸ δυὰ [89 
οὈ᾽]θοὺ οὗ Ηἰα5 Μιβδβίου δῖὸ ἀδδίφηϑα ἴο τηδεὶς (80 
Ἰονὸ οὗ Ηἰπι ἐμαὶ βοηὺ Ηΐ. 80 ΤΟ ΓΘΠΟΘ ἕο 
16 ἤγβύ-Ὀοσ που]ὰ Ἰρᾶτκ ἴμ6 βυσοθθδ οὗ [86 
Μίδβδῖοπ δηᾶ {86 σοσὶς οὕ [86 ϑδηὶ Οη06. Τθογθ ἷ85 
80 ΟἶΒΟΥ Ῥγοοῦ οὗ {86 Ἰονο οὔ 9 Εἰ 6Ρ, θαυ] (0 
18: Ογδιὶ, 9 βου οὗ αοὰ ὈΥ Ηΐδβ Δρρϑασίης 
δηά Ιηθθ8θρο σΟΙρΡΟηΒδίοθΒ 18 [Ὁ ἴδ 6 τὐῦδηΐ οὗ 
δοοῖπα (6 [ὩΥΪ510]0 αοὐ τᾷ 12, 2.ο. χὶν. 9). 
Ηοΐπιληπ, ϑελγΠδειοεὶδ, ἱ. 71. 

δ. Τὸ 866, Κποόον, Ὀοϊΐονο οπ, δοηἶθδθ δῃὰ ἰ68- 
εἶν οὗ 5 6805 ὑπ6 ὅσῃ οὗ Οαοα οἢ δ ραγὶ οὐ ἐδμθ 
ΑΡοβί]685, ἴο Βοααγ, ποῦν, Ὀθ]ονο δηὰ οοῃΐθϑϑ οἢ 
86 ρατὲὶ οὗὁὨ ἐμβὸ σπυγοῦ, 18 ἐπα σρΘ 88 016 ἴο ἐδ 
11{6- 6] οὐὗὁἩἨὨ αοὰ τι ὰ8, ἀπά οὗ 68 Ὑὶΐὰ 
αἀοά, εβἶπεθ, ἐβσουρὰ δὰ ἱδβγουρὰ οἰ ἶσαὶ, 1 σδῃ 

᾿ς ΟὨΪΥ 60 δοαυϊγοᾶ δὰ ῥγοβουυθᾶ ὉΥ δὴ οἰλιΐσαὶ 
Ῥτοσοϑα. ἍΜ} (6 πον Ὀἰτί ουἱ οὗ αοἀ, Βρὶγῖῦ- 
58] τοροπογαϊΐοη, Ὀορὶηβ ἐμ 110- Ῥσοοθϑθθ οὗ 
βϑαποίδολίΐοη. ΤῸ τουδὶ ἀπίουσμοᾶ, ππιηογοϑᾶ 
ἴῃ (86 ΡΓ6ΒΘΏρΟ ΟὗὨ 7968118, ΟΥ ΟΪΥ ἰο Ὀ6 ἰιυγποὰ (0 
Ηίπι ουἐνγανάγ, ΟΥ οὐδ ἰο ἰΌΤΠ ΔΎΔΥ ἔσγοπι Ηΐπι, 
ἰο ἄθηγ Ηΐτὰ ἴῃ ἀουδί ΟΣ ἀθοϊἀ θα Ἐπ 6] 1 οζ, 15 ἴτὰ- 
ἸΔΟΡΑΙἾΥ. 

6. ΤῊὴ9 παίασο οὐἁἨ 818 116-61 ΟἸ ΒῈ 1}, Ὀθρυπ 
ὙΠῈ οὐ σοβοπορδίΐο:, 18 πα ]}Σ ἐν ἴῃ σοπίϊηου8 
Τοσίρτοοίϊί οὗ δοϊΐοῃ; Ηδ ἴο δῃὰ ἴῃ τ18, γὸ ἴῃ 
Ηΐπι, 6] ΘΥΣηΡ Κπονίηρ πᾶ σοῃίοδβδὶπς Ηΐτη, 
᾿Εἰνΐπρ πᾶ Ἰονίης, τΛΟο 10}1} οὗἨ οοπβάθῃοο, Ηθ 
ἰδ Ηἰκ οὐχ ργουθηϊθηὺ σΥδοθ δ8πὰ τσ οῦῖ οὗ ρτδοθ 
ἰ0 δῃηὰ ἰὴ τι8. 

1. ἴπο ἄορτοοβ οὐ ἀουθϊοριηθηΐ 8.6 κίνϑῃ ὉΥ͂ 
Βοῦχοὶ ἐμβδ: “ϑ[π6 ἐΐπιογε δέ ἀπιογο, οἰιπὶ ἔϊπιοτα 
δίῃθ ἀηιόγό, οι δίπιοτα δἰ ἀπιόγό, δὶπ ἔΐπιοῦα ομῆὶ 
απιογε." Απὰ Αυγυδίϊπο: “ ΤΊ πι07 σμαδὲ ἰοειη 
»τεραγαί εατίίαίί. ϑὲ αὐΐεπι ποις ΕὐΠΊΟΥ, ἮΟΠ εδί, 
για ἱπίτοί ςαγίίαδ. Τιίπιον Πεὶ δἷο οἱέπεται  Ταο πιε- 
ἕἀἰοὶ ξενγαπεεηίμπι. Τίπιοτ πιραϊσαηιεηζωπι, δαγίίαϑ δαπ- 
ἐΐαΒ. Τῆπ:ΟΥ δέγυιιδ εἰ σατί αἰ. ΤΉΠΟΥ ὁδέ συδίοϑ 
εἰ ράασοσις ἱεσίβ, ἄοπες πυσηΐαί οσατίία8." ἸΤΒουρΡὮ 
τδη ἰπ Ηἷπ βίῃ Ὀοχίη Ἡὶτἢ βουνὸ ἴον Ὀοοσο αοά, 
ἴπ ὑπ6 Ῥγόβϑθσο οὗ αοα᾽β Ναίυτο οὗ ζοντο δηὰ 
δι ἰπὰθ οὗ ον μὸ 11 ὑτοόρτθβα ἴῃ 4184] [608 Γ 
ΟΥΘῺ πηΐο ἴθασ οβθβηοδδ αηἀ σοηδάθῃοθ ἴῃ δ]} 
Βαμα γ. 

8. ΒΓΡοΟΙΒΟΥΙ͂Υ Ἰοῦο 18 δη ἃ υϑιηδὶη8 {8} ΤΘΔΒΌΓΘ 
οἵ οὗν ᾿ἰΐο ἔγοπι αοα, ἔγοτῃη ὙΔΌΤΩ δοπιθ5 8]} Ἰουο : 
Ἦθ ἰδδΐ αὐἱάοα ἱπ αοἷ, οδηποὶ Ὧθ τι ουΐ Ἰονθ, 
δηὰ πο ὑμπαὺ ἰ8 τίϊμοαΐ Ἰογὰ σδμηοὺ Ὀ6 πη Θοά, 
ΒΟΥ οδὴ Θοὐ αὐϊὰο ἰῃ τ. Ηο, γᾶ 18 οΥο, Β88 
δυ5 οναἀδϊπηοὰ 1ὸ Ηἰπβοῖῦ, 11 185 Ηἰβ ὙΠ|1, Ηἰ8 
οχρὶἰ οἷς φουασηδηἀτηοηΐ, ΟΥ̓ΘῚ 88 1ὑ 15 ἰπ ΘΟ ΌΓΤΩΙΥ 
πὶ Ἠΐ8 Ναΐατοθ. 

9, [ογ ἀϑσουίῃ οἡ τ. 10: “Α βἰδίοτπιθῃηί οὗ 
86 ἀοοίτίπο οὗ ἐΐ9 Αἰοπεπιεπί, αἀπὰ 8. βίδίοιαθηὶ 
[Π6 ἸΏΟΤΘ ΣΟΙΔΥΚΒΌ]6, Ὀθοδιι88 ἰὑ αἀπίέϊοίραίεδ ἰμ 6 
οδγεοίίοης ἰθὺ αν Ὀθθη πιδάθ ἰο ἰΐ ἰῃ ]Ἰδίθυ 
{ἴπι68.--- 6856 ΟὈ͵ οὐ οἢ8 πᾶν ἰδίίθη ὑμα (ΟἸ]ον- 
ἵπρς ἔοτστα. Οοά, ἰ ἴβ δβαϊά, ἐδ ζουε (1 550. ἷν. 8). 
Ης Ἰονε8 υϑ, δπὰ Ης Ἰονο5 Ηἶθ οπίψ-δεσοίίεπ ὅπῃ. 
Ἧς ατῷ βίπῃουθ; δηᾷ 88 ἰοη 88 ͵Ὺὸ ΓΘ ΒΙΠΏΟΓΒ, 
δὰ πὶ πουΐ ραγάοη ἔγοτα αἀοά, γγὸ πάνθ ἢ0 ΠΟΡΘ 
οὔ δοθῆ. 48 βίῃ πο 5 ἯΘ ΟΥ̓Θ 80 ὑϊηήηϊία αἀεδί ἴο 
αοὰ, πιο τὸ 8 ΠῚ ΠΟΥ͂ΘΡ ῬΑΥ. Βυῖ Οαοά ͵8 ἐπηπεε 
ἐπ ἤοσε; Ἧο σ1]οἴ ποί ἐλαΐ αν δλοιϊά ρμεγὶδὴ (2 
Ῥοῖ. 111, 9), Ὀυὶ ἐλαέ αἷξ δλοιια δὲ δΔαυεὰ (1 Τῖπι. 1], 
4).- Β6 οϑὴ ἤογρίῖτο υ8 ὑπὸ ἀϑϑθί. ἢ σαπ ἀο {μ18 
ἔτοοῖγυΥ. ΤῸ βυρροβο δὶ Ηθ σϑδῃποῖ 40 80, 18 ἰοὸ 
βοὶ Ἰϊμχὶία ἰο Ηἰ5 Οπιπὶ ροίθῃσθ. Το ἱπιδρίὶπο {δι 
Ηθ 111} ποῖ ἀο 80, 18 ἰο ἀΐδβραγαρο Ηΐβ8 ἴουθ. Τὸ 
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8Π1ορο, ὑἰΒαὶ Ηδ ν1}} σοαυΐγο 88 ἐσωίοαϊεπί ἴον ἰ89 
ἀοθύ, 18 ἐο τϑργϑϑθηΐ {89 ἀοἀ οὗἉ ΠΙΘΣΟΥ͂ 88 6 Υἰζογ- 
οὐδ θχϑοίοσ, δηὰ ἰο θοϊΐονο ἱμαὶ Ηθ σχϑαυίγοα διοὶ 
α »γίοα ἴοτ ΟἿΣ Ῥϑγάοῃ, 88 {μ0 δίοοά οὗ" Ηΐε οτοη 
δοίουεά ϑδοπ, διὰ ἰμαὶ Ηθ οχροβοὰ Ηϊπὶ ὙΠῸ ͵8 
»εγ ον ἱπποοσεηί, ἰο {86 ἀοαίΐῃ οὗ [86 ΟΥΟ88 ῸΓΣ ων 
δαζεδ, αὖ [10 απ ὰβ οὗ ἡ] ο θα ταθῃ, 18 ἴο σθδυρθ 
αοὰ τὶ οτγυο  γ, ἐπ) Βιλοθ απ πϑαϊηθβα; δηπὰ 
[0 ΒΌΡΡοΒο Ηΐτὰ ἰο Ὀ6 σηστν ὙἱΓῸ 8, αὖ (0 βδιιθ 
{ἰἰπιθ ἐπὶ γγχὸ ΒΔ. ὑπαὶ “Η6 ζουεα ὑ8,᾽ δπὰ ζαγθ 
Ηἰδ8 ΟὨΪῪ ὅοῃ ἰο ἀΪθ ἔοσ 8 (1 πο. 1ϊϊ.16; ἐν. 10), 
5, 0 18 δΔ]οχζοά, ἰο ἱπσνόῖϊγθ ΟὔΣΒΟΙΥ98. ἰὼ ἰπ6ο- 
ΒἰΒίθῃοΥ, δηαὰ ἴο τ βυργοβοηὶ αοά, 88 ἱ7 Ηθ τγϑῦθ 
δθοίθα ὈΥῚ Βυτδὴ Ῥαϑβίομβ.Ό Απὰ ]δϑ]γ, ἰο ΒΥ 
δαί Ογὶδί δὰ Ηἱβ Ὀϊοοά 85 8 σδηβοιῃ ἰο ἀθ ἶγοῦ 
8 ὕγοπι ἰλε εαρίτυϊίψ οὗ βαίδῃ, ἴ8, 1 18 ἀγαυοᾶ, ἰο 
ΤΔ8Κ0 (80 ὅ0ῃ οὗ ἀοἂ ἐν θυΐαῦ ἴἰο ἰλ6 Ετνὶ] Ομ. 
δυο ἃτὸ ὑπὸ ΟὈ᾽ ΘΟ 0η.8 τηδὰθ ὮΥ ϑοοίπῖδη5 δὰ 
οἶμοσβ, ἰο 86 ἀοοίχίηθ οὗ 6 Αἰοποιημθηί.---- [686 
οὐ οίΐοτ5 τοδί οἡ ζ8] ]δοῖουβ ζγοιπᾶὰβ. ΤΉΘΥ ὑγο- 
6064 οἡ ἰλ9 βυρροδίϊϊοη ἰμδί 8δ.8 βΒἰΠΟΥΒ ἯἯὟΘ δΔΓΘ 
ΟὨΪΥ ἀεδίογε ἰο ἀοὰ. Βαΐ ἱπ Ηἰἷβ γχοϊδίΐοῃ ἰοὸ τ, 
ἀοὰ ἰ8 πού ΟὨΪΥ ἃ Ογεαϊίογ, Ὀὰΐ Ηδ ἰβ ον Ζαι- 
φψίυεν διὰ μάσε, οαονῦ Κὶπσ δὰ ζΖογά; διὰ Ηο ἰβ 
ΡοΡθοῦυ 7μδὲ δηὰ λοΐν. 

Βεβίαθβ, 88 5.. Φοδὴ ἰθϑοῖθβ (οἷ. 1, 4), {86 
Θ586:060 οὗ εἰπ 18, (παὶ ἰὑ 15. 8 υἱοϊδίϊοῃ οὐ Οοα᾽ 8 
αι, διὰ αἷξ τὸ βδίπηθσβ (6Β. ἴ. 10). Απὰ αοὰ 
ΣοΡΡοδοηίβ Ηἰδ6 17 ἴῃ ϑοσὶ ρίυγ9 88 6 Μογαὶ ὅου- 
ΟΥΠΟΡ, ἰμδηΐϊθ ἴῃ ͵ιυ8ἰϊο6, δηὰ τῆ θη τγα σοηΐδῃηι- 
Ραἰς 27 88 Ηθ 15 σοργοβοηίοὰ ὉγΥ Ηϊτβ9] ἰὼ 
Ηὶβ οσὰ ποτα, δῃὰ τη ψ͵ὸ τορᾶσγὰ δὲ δαὶ ἰδ 
ἷπ Ηΐδ8 εἶχ, διὰ 85 ἰἐὲ 18 ἀθβουϊ θὰ ἴῃ ἐμ6 ΗΟ 
βονιρίατοθ, γὁ ταδὶ οοποὶυάα ἐμαὶ Ηθ ᾿5 στίονυ- 
Οὐδ}γ οἴἶεπαρα ΌΥ εἷπ; δῃὰ Ηδθ ᾿δ8 ἀδοϊαγοαὰ ἰπ 
Ηἱΐβ ποτὰ ἐμαΐ Ηθ ἐδ δέρστυ στὰ 1 δηὰ τε] ρα 188 
ἷἴι. Τῶιο υσγαίλ οὗἩ Ἑαοἀ 5 γευεαϊοα ἀσαῖϊπδὶ αἷΐ υη- 
φοαϊέποε6 (Βουι. ἱ. 18). ΤᾺ6 να ρ68 οὗἉ βίῃ 8 ἀϑδαὶμ 
(Βοιι. νἱ. 28).---Βαΐ {π18 ῬΤΟροβι(ἰοπ ἰβΒ ποὶ δὲ 
γΑΥΐδπο0, 88 ὯΔΒ ὈΘ6ΘΏ δ]]ομοῦ, νι ΑΚ. ΖΦ η᾽8 
ἀροϊαταιίοι, ἐμαὶ αοα ζουεά μϑ, πὰ βοηὶ Ηΐθ οἵση 
ϑοπ, 80 ὈΒΙΥ͂ δεσοίίεη, ἰμαὺ τ0χο πιῖσλί ένα ἰδγουσὰ 
Ἠϊΐηι; δρὰ ἰδὲ Βογοΐῃ δομβὶβὶϑ ζουδ, ποὲ ἐλαέ τος 
ἰουεά αοά, διιῖ ἰλαέ ΗἨὀ Ἰουφαά μδ, ἀπά τεπί Πὼ Βοπ 
α »γορι(ἰαἰϊοη 707 ΟἿ δὲπδ. 

Τῇαιί “Εῖοὰ αοα Ἰονγοὰ ἴῃ 8 τβ ποὲ ΟἿΣ δίῃ, 
Ὀυΐ οὐν παίωγε. 10 τψᾺ5 λαὶ Ὠδίαγο πϑ οι αοὰ 
ΗἰμμΒΟΙΥ μαὰ τηδᾶθ ἴῃ Ηἴἱ οσὴ ᾿ἰκθηθδθ, δὰ 
ἩΒῖοΣ γ͵ὸ δα τιλτγτοα, δπὰ πψμΐϊο Ηθ ἀρδὶτοά ἰο 
ΤΟραὶσ. Απᾶ Ὀθοδυβο Ηθ μαίθβ β'η, δηἃ ΚΠΟΥΒ 
118. ΘΟΒΘαΌΘΠΟΘΒ, ουθη ἀοδί οἰ ΠΆ], δηὰ Ὀοσαιδο 
Ηο Ἰονϑᾶ οὺὔγ παίαγο Ὑ ΒΘ ἢ τγἃ8 ΘΧροβοα ὉΥ ἰΐ ἰο 
ουου δίῃ ρογαϊϊο; δὰ Ὀθοδυβο Ὀοΐηρ ἰηῇ- 
πἰίοῖγ υϑὲ, Η6 τουβὲ ρα Ὡ 15} βίη, το ἢ Ηρ, γιὸ 18 
Ἰμ δ. 161 Ρυγο, ταυδὲ μΒδαῖθ, δὰ ψ πῖὶοὶ Ηδ το ἰδ 
ἱπῆπ 6} ἔἰσαθ, 888 ἀθοϊατοὰ ὑπαὶ Ηφ Ὑ1]1 Ῥυῃΐβα; 
δηἃ Ὀδοδα8ο (6 5᾽η8 οὗὨ ἰδθ Ὑ}ι01]9 του] ὰ δγὸ 80 
μοΐπουβ, δὰ Ὀθοδι8ο {Π6Υ ἀοτηδῃά ἃ βαι ϑήδβοίἑοη 
ἰπβηϊΐο ἴῃ νσαϊὰθ, δρὰ Ὀθοϑιιβὸ εοὐέλουξ δλεάαϊηρ 9 
διοοά (λεγε ἰδ πο τεπιϊδείοη (Β[6Ὁ. 'χ. 22); ἱμογοίοτϑ, 
ἴῃ Ηἰβ ᾿πιθηβα ἸΟΥΘ [ὉΡ ΟὟΥ παίαγο, πο Ηθ 
δὰ πιδάθ δπὰ τνμΐοι νγὸ δὰ τπηᾶγτοὰ ὮγΥ 5ἰη, Ηθ 
Βοηΐ Ηἶβ ον ὅοη, αοἀ οὗ 6οἀ, ἰο ἑαζε ἐλαέ Να- 
ἐμγο, ἰὩ6 Ναίυγο οὗ ὧδ αἰ, ἰῃ ογάον ἰο Ὀ6 ὑπ βυϊδϑὲἐ- 
ἐαΐα οὗ αὐ, ἀπὰ ϑεανίουσ οὗ αἰ, αἀπὰ ἴο Ὀθοοπχο ΟΌΡ 
Ἐπιπαπμοῖ, οὐ εοἱίὰ ὧΦ (ΜαίἈ. ἰ. 28), αοὐ πιαρέ- 
ει ἐπ ἰλε Πεελ (1 Τῖπι. 111, 16), Ῥαγίακίης οὗὨ οπρ 
θ6 81 δὰ Ὀ]οοά δπὰ ἰο Ὀο {86 Ζογά οἷν ᾿ισλίεουδηεεα 
(ον. χχὶὶ, 6; χχχὶΐἹ. 16), δὰ ἰο βυβδσ ἀθδίῃ, 
89 ψϑᾷοβ οὗ βἷῃ, 'ῃ ον πϑίυτθ, 88 ΟἿΣ ῬΓΟΧΥ͂ 



148 ΤῊΕΞΝ ΕἸΒΒΊ ἘΡΙΘΤΙΕ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΧΟΗΝ. 

διὰ Βορτοδοηίαίνο, δηὰ ἰο σρρεαϑὰ (Ἰοα᾽ ιυταίλ 
Ὁ. δὴ δἀδαυδίοθ ργοριαίίοη, ἀιιὰ ἰο 8 |Κθ ΔΎΤΘΥ ΟἿΥ 
κυ], δπὰ ἰο γεάφεηι ὰΒ ἴσο Ὀοπάαρο δηὰ ἀθδίμ 
ὈΥ (86 ῥυΐσοὶθθϑ γαήδοπι οὗ ΗΪΒ οὐ Ὀ]οοά, δπὰ ἰο 
ἀοἸνοῦ ὰ8 Ὁ Ηΐβ ἀθδίῃ ἔγοιηῃ ᾿ἶτπι πὸ δὰ {δ6 
Ῥοτοῦ οὗ 1, αὐθῃ ὑμ6 ἀ6 01}, δα ἰο ΤΣΘΟΟΠΟἾ16 8 
ἰο αοἄ, απὰ ἰο τοϑίοσο ὁ ἰο Ηἰβ ἔδύουν, δπὰ ἰο 
οὔδοὶ ουγ αἰοπεπιεπὶ Μιὰ Ηΐτπ, δπὰ ἰο Ρυγο.89 
ἴου ὰ8 ἰ86 ΒΟΔΥΘΩΪΥ ἱπμογίίδηοθ οὗ δυθυϊδϑιϊπς 
116. 860 Ηορ. 1. 14, 17.--τ- 8. Οχΐζϑῃ βδὺβ (ἰπ 
Μαΐμ. χυΐ.): “Ποτοο φυΐάεηι ποπ ροίεδέ ἄαγε αἰΐ- 

οοταπιμίαϊίοηεπι Το αππδ διῶ (Ῥ8. χ]ῖχ. 9; 
Μαι, χυΐ. 26); ϑυβ αὐέεπι »γὸο δα ΪϊΔ θυ 8 οἵ- 
πἴιτα ἀραὶ οοπεπιμίαίίζοπεπι, »γοίϊοδαπι δαησιμΐπεηι 
Ἐμὲ φωὶ (1 Ῥοὶ. 1, 18). “ϑἐποπ 7εἰδεεί ρεοοσαίιρη, 
ποη πέοέδ46 Ππιεταί Εἰίωπι εἰ ἄφηυπι ἤεγῖ; πες οριι 
7μοόταὶ Ετπ ἐπ ἐατπε ροδίίωπι γωφιίαγὰὶ; τε πιαριδίδεοί 
λος, φμοά ἐπ ρ»τὶποῖρίο ἐγαί, 7ει8 Ῥεγδισα. εγωπι, 
φιοηπῖαηι ἱπίτοίέέ ρεοσαίμπι ἐπ δῆς πιωπάμπι, ρεσσαίὶ 
αμίεπι περοϑδίίας Ῥτορὶϊἱαἰϊοπθτη τγεέφιέγίί, εἰ »τορί- 
(ἰαἰο ποη ἤἢὲ πὲδὶ Ῥὲῦ Ἀοβίϊδιι, πεοεδϑδατίμπι Κ »γο- 
υἱάετὶ ποδίίαπι ρτο ρεσοαίο.᾽"" (ἸὈϊά. Βοπι. 4 ἴῃ Ναπ.) 
1 ἴθ ὍὈ0 δβαϊάἃ ιμδὲ δοοσογαΐπρ ἰο ἰμΐβ βίαδἰθι)θῃί 
ἐμ 7μδὲ δ 7 7 70τ ἰλὲ υη͵μδί) ἀπὰ {Ππῶὲ {πὸ Ὀοϊονοὰ 
ϑοη οὗ αοα νγὰ8 ἀεὶ] ἱνοσϑὰ ἰο ἀθδαίῃ ἕοσ ἰμ 9 οἴθῃ: 608 
οὗ ἰο80 ψῶο αἀἰϊὰ ποὶ Ἰογὸ Ηΐτ, δὰ. τόσο δὶ θῃ- 
ταὶ τὶ} Ηἰπι, {818 18 ρογίϑοο νυ ἰσὰθ; ἰΐ 18. {πὸ 
δδϑογίίοη οὗ αοὰ Ηϊπβοὶῦ ἴῃ Ηογ ϑογὶρίατο, 866 
1 Ῥοί. 1. 18; 2 Οοσ. νυ. 21; 1 Ῥοί. 1, 19.-- 9 
Φυβὶ βιβετγοά ἴον (16 απὐυϑὲ. ΥαεΒ, βυβεγοὰ ΓὉΣ 8 
ἐπε. Βυὺ ἐμ18 8 ποί δὺ νδγίδποο ὙΠ ἀ6}}γ ὁχ- 
Ῥοσίθπμοθ. ῬΆΣΘΩΪΒ δυ δου (ὉΣ ΟὨ ] άγθη ; ὈτΤΘΙ ΣΤ Θα 
ἴου Ὀγοί σοῦ; Υγῖθη 48 Γ0Γ ἔγίοηβ; βδυλοοίβ 70 
Βογογοί μηδ, δπηἃ βουθγοὶ 8 01 βιι )θοίΒ. Απά 1 
6 81 ἴο χοὐϑοὶ ἰμὸ ἀοοίτίηθ οὗ (ἰὴ Αἰοδοιηθηί 
οΒ {π6 68 δαὶ υἱοωγίοιιδ Βυδογίηχβ ὅτ οὶ 
ΤΘΟΟΒ ΙΔ Ὁ]6 τὶ ᾿υδίϊοθ, τὸ σδπποὶ βίορ δδογίὶ 
οὗ Ῥεἶδθπι οὐ ούϑῃ οὗ Αἰμοίβια. ΟἿ, Βρ. Βυι]οσ᾿ Β 
Αἀπαΐοσῳ οΓ Κεἰσίοπ. Ῥατὶ 11. οἢ. ν. 
1 ΔῺΥ υἱοίΐ τὰ τγὙδ8 ἰο ἐκ ΑὟΔΥ βίη, ὑπαὶ υἱο- 

εἶτα τωυϑύ θ6 ἱπποοθῃηΐ, ἷῃ ογάου (0 ἰδκθ δἰγδὺ 
ἑηδβηίΐϊο κυ}, 1 τηυϑὺ θ6 ᾿πϑδηϊ ον ἱπποσοηί, 780 
Ῥτῖφο ραϊὰ ἔοσ [πῆπὶθ {υβι166 πιιϑὲ Ὀ6 ᾿πδηϊ 1ῃ 
γὙ8]16. ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἰο Βυ ον ΤῸΓ τὰθη {110 τοὶ πὶ 
τουδὺὲ 6 Βυηδη; δῃᾶ ἴῃ ΟΥ̓ΟΡ [0 βαιβϑέγ σοά, ἰὲ 
τουδὶ Ὀ6 Ὀϊνίηθ. ἘΒ6 1ὑ σϑιῃϑιῃογθα 4180 ἐὺ (86 
Βοιι οὗ αοἀ βυβογοὰ τεοὐἰϊίησὶν. Ηδς σαυε ἩϊτΒοΙ ἢ 
ἃ. ΤΆΠΒΟΙΆ [0 4]} (] Τί. 1. 0). 6 ἀοοά ὅ586}- 
Βοχὰ σίυείλ Ηΐθ 1116 ἴοσ ὑπ 9 ΒΆ8οΡ (9 ὁδη χ. 11]. 
ΟἿ. Μαι, χχ. 28: 6]. ἱ. 4; 11. 20; Ερ!ι, νυ. 2; 
Τίς, 1ἰ. 14, ΗδΘΌ. ἰχ. 14.---ΤΉΠ Υ 8180 Ὁ Ὑ ότὰ Ηθ 
ἔλτο ΗΠ 86]7 ἀγο Ηΐβ οσσὴ δοϑἃ δῃηὰ Ὀ]οοά. ἢ6 
ἦβ ἱμοῖν ΗἨδϑδά, ἰμθν Ηἰ5 πιο θογβ. ΤΏΘΥ ΔΓΘ 006 
ψὶ ΗἾτὰ.---5.}}} {γ Π6 Ὁ. ΒΥ ΗΒ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟῚ 5 
βου 8 ἴῃ ἰπαὶ υτηδὴ παίαγο, ν πο} Ηθ ἢδ88 
ἰδίκοη, δηὰ Ἰοϊηοα ΖΌΤΘΥ͂ΘΣ ἰῃ ΗΒ οὕ ῬΟΤΒΟΙ ἰο 
{80 Ναίιγτο οὗ αοἄ, Ηο 828 ἀο᾽ γεγο ἐδαὶ πδίυγο 
ἔγτοια ΒΒ δηὰ ἄρα, δπᾶα 888 οχαϊοὰ ἰὲ ἰο ἐδ6 
Τὶ Βαπὰ οὗ ἀοἃὰ. Ἰπογοΐοσο δ βυβογοα 70γ- 
Μιιν. Τὸ ἀο ονὶῖ ἰ8 ἱπάορα ονἱ]; δπὰ ἴο δ) 
ΟΥ̓] ἴῃ οἰεγηῖίψ, 15 ἀγοδα Ὁ}; Ὀυΐ ἰο 4.2) ουἱ] ἐπ 
ἐΐπιθ, ἴῃ ΟΥΟΡ ἰμδὺ ΟἰΠΟΥΒ ὈΥ͂ ΟἿΣ ΤΠΘΔΏΒ ΠΙΑΥ͂ Ὧθ 
ΒΔΡΡΥ ἴῃ οἰθγηΐίγ, ἰβ πού οὐἱἱ, Ὀυΐ σἱογίοιιϑ. 
ἘΔΥΒΙΥ ΘΟΠΑΌΘΓΟΓΒ ἀἴο ΣΡ ἸΟῪ ἱπ ἴπ6 ΒΟῸΡ οὗ 
υἱοίουυ. Μυοῖ ποόγὸ ΟἸ γί. Ηθ Κπον ἐπα δυΐς- 

- ἔογίης γὰΒ ΗΒ Ῥδὶἢ ἰο χοῦ. Ηδ κὸν ἰμδΐ δέ- 
οαιι86 ἧξ τοαϑ οδεαϊεπί ἰο αεαίλ, ευδη ἰο ἰλε ἀεαίλ οΓ 
ἐλ ογοβᾶ, ἰλεγοίογε αοα ωοιυϊά ἀϊσλὶν ἐχαϊς Πδη, 
απὰ σίυε Πήπ α Νίαπιε αδουε εὐετῃ παπιὲ (ῬὮ1]. 1]. 8, 
9). Ηδθ δβδὃἂν οὗ (89 ἰγαγαὶ! οἵ Ηἰ5 βοὰ] διὰ τοαδ' 

δαἰϊεΠεὰ (18. 1111, 11). Ῥουθι]655, ἱπ ΗἨϊε ΠΌτηδη 
βθρῃ Ηθ βῆτϑῃκ ἤσγοστῃ {88 οὰΡ οὗἉ ΒζΌΠΥ δῃὰ ἔγοση 
186 Δ ΡΌΪ8 οὗ (89 ογοβδβ. Βαϊ οὐδ ἴῃ {86 φἱοτί- 
Οοὐβ Βοὺγς οὗ Ηἰἱβ ἰσαπβῆχυταίίοη ἤθ μιὰ ἰδϊκοὰ 
ὙΠ} ΜοΒ68 δῃὰ ΕἸ188 οἵ Η18 ἀδαίὰ (1Κς ἰχ. 81). 
Ηἱϊβ Ὁ νῖπϑ ὁΥ60 ῥ᾽ οσγοθὰ ἱβγοῦρ {Π6 οἹου 45 οὗἉ δβυΐ- 
Τοχΐηρ, δηὰ 58 ν ἴδ Υἱδίοηβ οὗ ρΊΟΥΥ ἰο π  ϊοῖ ἢ 
ΜΟΙ] 168, ἃ ὙἱοίοτΎ οὐοσ βαίδη, ἃ νοσὶὰ σοβουδὰ 
ρου ἷὶβ σγαβρ, Ο04᾽ 8 }ι8ι160 Βαϊ δῆς, Ηἷκ τσϑίὰ 
ΔΡΡοδβϑᾶ, Ηἶΐβ Ἰονο ρὶοτδεὰ: δπὰ βο {86 Ἷοὔοξβ 
ὈΘΟΘΙΏΘ ἃ ἰΥΣΌΓΩΡἢ 4] Ἑδαγὶοὺ, ἴῃ τ αἰ ἢ ἰδ 6 Οοι- 
ΆοΓΟΥ σοὰθ ἴῃ υἱοίογυ ((οἹ. ἰϊ. 14), δῃὰ πιουπίοὰ 
ἰο θᾶύθῃ, δῃὰ ΟΣ πιδηκὶ πὰ τὴ Ηΐπι ἰμγουρὰ 
186 ζαίθβ οὗ ὑμ6 ΒΘΒΎΘΗΪΥ Ρδ]δοο οὗἩ {86 δνεσϊδεί- 
ἴῃς σαρ᾽᾽8] δπὰ 88 στοοίθα ὮΥ ἰμθ βοσικ οὗὁὨ [89 
δ ζ6 18, “Ἰ ἊΡ γοὺσ μοδαβ,᾽" εἰσ. Ῥβ. χχὶγν. 7. 

ΠΟ Βα8 Ῥθϑῃ αἹ]ορϑὰ (παι 1 ὉΥ δῖ π γχὸ ΕΓ Ἀυΐδ- 
ΟἸΘΙΒ ἰ0 ϑαίαπ, ἰδπογοΐοσο ἴα Ῥχῖοο οὔ Ομ τὶ 
δΙοοὰ τοι Ηθ ρΡαϊά ὕροὴ ἰδ 6 ΟΥΟΒ8 ΖῸ0ῸΣ ΟἿΣ 16 τα- 
ἰΐοι ἔγομι ϑαΐδη τ88 ραϊά ἰο ϑαίαπ, Βαὶ (πὶ πὸ 
ἄθηγ. ὅ9 ἄγος. Νατίδηζοη, Οταί. 46, Ρ. 862, οὐ. 
Ῥασγὶθ, 1778. 1ὶ ταϊχξ 85 γ0}} θῸ βαϊά (δαί {86 
ΤΆΠΒΟΙ. Ραϊὰ [Ὁ ἰῃ6 ἀΘΙΥΘΥΥ οὗὨ ΡὈΥΪΒΟΏΘΓΒ ἴσομι ἃ 
Κη κ᾽ 8 ῬΓίβοῃ, ἰδ Ῥδὶὰ ἰο {86 ζδοῖδν ἴῃ Πο56 οὐδ- 
(0 ὑμ6Υ ἂτὸ. ἯὯ6, ΌΥ ΟἿΣ βἰμβ, δὰ τηδὰθ ουγ- 
ΒΕΙΨ68 βἴδυϑ οὗ βαίδῃ; δηὰ 88 ἃ δὶ ῥυ ἸϑΒταοηί 
ἴοΣ ΟἿΧ 81:8, 6 ὝΘΙΘ Τ0Δἀ06 ῬΥΒΟΠΟΙΒ οὗ ϑαίδη. 
βεαίδηῃ νὰβ αοἕ᾽Β ΘΧΘΟΌ  ΟΠΟΥ δαὶ πβί 8. Ηρ πδϑ 
ΟἿΣ βδοῖΐοσ. Τ7Τορλεί ὦ οτααϊποα 9} οἷά (18. χχχ. 
88), αϑ οπε Ὁ Ο'οα ὁ ἱπδίτιππεδι οΓ ἀραίλ (Ῥδ. Υἱϊ. 
14). Βαυὶ ΟἸ γτῖβέ, ὮῪ ἀγίηρ [ἴῸΣ υ8, ἀοἰ γογοὰ 8 
ἔγοϊῃη ἀοδίμ. Ηθ χεβουθὰ ὑ8 ἔγοτη 86 πδπὰβ οὗ 
ϑβαίΐδη, δα ρμδϊὰ {μ6 Ῥγῖίοο οὗ ΟΣ σϑῃβοιι, ποὶ (0 
βαίδη, Ὀὰὶ ἰο Οσοα. Ἐο ἀεο]νογοᾷ υ8 ἔτγτουι δείδλπ 
ΌΥ ὙΠΡΟΣΕ Ηϊταβοὶῖ ἰο αοᾶ, (Οἷ Βοτα. 111, 28.-26). 
ΤΉ. γι ο ΘοΟμίγαυθῃ6 {Π6 ἀοοίχ]η9 οὗ {πο Αἰομο- 

τηθηΐ οὔθ οἷαίτα 86 ογεάϊ οὗἩἨ Ἔὀχογο βίης {δεῖν 
εαδοη, διὰ ἄθηγ ἰλδὶ ὉΠ 6116 7 οὗὁὨ {86 ἀοοίτηο οἵ 
186 Αἰοῃμοπιοηί Γοϑίβ οἢ ἰδ Το ἀδιΐοι Οὗ ΓΘΔ808. 
Βυὶ ὁ τίσλέ υδὲ Οὗ ΤοΆΒου ἰοδἀβ 0 ἃ στη Ὀο]167 ἰπ 
[10 ἀοοίσϊπο οὗ 6 Αἰοῃοιηοθῃΐ; δηὰ ἃ ἀδηῖὶ οὗ 
ἱξζ ῥγοοθϑαβ ἴσοια 8ῃ αδωδὲ οὗ Γβ880}.--- 
Το ἀοοίγϊμε οὗὨ ἐμθ Αἰοποιιοηΐς οδηποὶ 0 υἷ- 

οσουεγεα ὈΥ τοδβοπ. ΝΟ; δυΐ νγγθ ὅδ Ῥσόύῦο ὮΥ τεᾶ- 
800} ἰπὺ {1|ὲ ΗΟΪΥ δογίρίυγοβ τὸ ὕγοιῃ (οὐ, δυὰ 
Κμδὲ 89 ἀοοίσϊ πε οὗ μ6 Αἰοπροιηϑῃΐ ἐδ ΟἸΘΔΣῚΥ Το- 
γοδ]θα ἱπ ἰμο ΗΟΪΥ Ξοτὶρίυγοβ. Απὰ ἰδ 18 
ἀοοίΓῖπ6 γοβίβ ἡ (6 ἔουπα ίϊοη οὗ γοϑβϑοῦ. 86- 
ἵπῷ ἃ Ῥογίϊοη οὗ διιρεγπαίωταὶ ἰσυ ἢ γουοδὶ θὰ Ὁ 
Ἐαοά ἱπ δονὶρίαγο ἰο (86 που], δἰ 18 ποί ἰο Ὀ6 ἀ:- 
εουετοα ὉΥ ΤΟΆΒΟΏ, ΟΥ̓ [Ὁ] οοπιρτελεη ἀκα ὉΥ Υοδβοῃ, 
Ὀυὺ 11 18 ἰο Ὀ6 ἈΘΑΣΟ ΠΥ οι Ὀσδοοα δῃά βισοὶν δεἰά 
ἴαβὶ ὉῪ 72αἰἦ, ὙἈΙΘᾺ ἐπιρίϊος α τίσλί τι86 9 τοϑαϑοπ. 
Απά σϑάβου ἔθ μθ8 05, ἐπ δὺ 1 οι] 6 ΤΟΥ υἢ- 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΘ ἰο οχροςοΐ, ὑπαὶ ταί 18 σοπιδὶποὰ ἴῃ ἃ 
του δίΐοι ἴγοῖὴ Β86]ι ἃ Βοὶπα 85 αοἂ ἰο 8ο ἔγι]} ἃ 
σγοαίγΘ ΔΒ ΤΏ, ἴῃ ἷ8 ργοϑθηὶ δίδίθ οἱ δαί, 
Βῃουϊ]ὰ 6 ΠΥ σοι ργομβοπάρα ὈΥ χϑϑβοῃ; διὰ 
ἰμαί, 1 τοαβοῦ σου]ὰ πα ογβίδῃ α δυοσγίμίης, ἰμο σα 
ψουϊὰ 6 πῸ 086 ἴῃ γονο]δίϊοῃ, πα η0 ροἷδοο ζῸΓ 
ἔαϊ! ΒΒ. ἘΕἸριὶ γοδβοι 186] 7 ἰθδο 65 8 (Βαὲ ἰο ἀεπψ 
ἐδλε Ζοτὰ υὐὴδοῬ δοισί μὲ (2 Ῥοί, ἰϊ. 1), Ὀδσδιιδα Ἦ8 
οδηθοὶ ὑπαεγδίαπα, ΤΥ αοἀ 8]]ονοα 8ἷη ἰο ῥχο- 
ναὶ], τ ΙΘὮ σοαυϊτοα (ῃ6 Βδοσ σα οὗ ἐμ6 ἀδδϑίῃ οὗ 
Ηΐδ8 οἴῃ ουὐδγ- ὈΪ65ϑοα ἥοι, τουϊὰ 6 ἰο Τοπον ἐδθ 
ἐπα ϊχηλο8 οὗ {πὸ ογυοϊῆχίον, ἀπὰ ἴἰο βιμΐζδ ΟΥ̓ 
ΒΘάΘΟΙΟΥ Ἡἱ Δ 8 τοοᾶ, {ἰμ6 χορ οὗἩἨἁ ὼΟἿΣ ὈΠΓ͵Ο- 
Κοπογαίθ σθϑβοπ, ὙΠΘη ὁ ΟὈΡὮ ἰο ζ8]1] ἀονσῃ δαὰ 
ἩΓΟΓΡΒΒΪΡ ἰπ δι}. θδβοὴ ἰ861} ἰθϑοῖεθβ υ8 ἐμαὶ 
1ν ἴθ ὙΘΥΥ ΤΟΔΒΟΙΔΌΪΟ ἰ0 οχρθοὶ τηγβίοσὶ 8 ἴῃ Γοτδ- 
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Ἰαϊΐοι ; δῃὰ ὑἐμδὲὶ {8 0γ 8.6 οὔγ πιογαΐ αἰδοὶρίηε, πὰ 
ΟΧχογοὶβθ ΟΡ Βυτα Υ, Ῥαύίθησο, ἔδὶἢ πα ΒΟΡΘ, 
δηὰ ἰθδοῖ ἃ8 ἰο Ἰοοὶς ἔογγατὰ ἐσ ἐμαί Ὁ] 5864 ἰἰπι6, 
ὙΏΘῺ γγο, ὙΠῸ ΠΟῊ 866 ἰῃγουρὴ ὦ σίαϑα ἀαγκχῖν 
(1 Οοτ. χὶϊὶ. 12), 8..4}1 Ὀθμο]ὰ {86 οἱοιἂβ σϑπιουϑᾶ, 
οἰο. Τυδ σχϑϑβοῃ ἰθα48 ἃ8 ἰο ὑΐ86 ἀοΟΥ οὗ (9 
ΗοΙγ οὗἩ ΗοϊΐοΒ; δηᾶ ἐμ θη γῦὺύ8 ΡΒ88 Μ1ΕΠὶπ ἐμ γὙο]] 
ὉΥ ἴα ; δηά ἰπογο νγὸ βίδπ, δῃηὰ νν11}} ἐπ 6 ΘΥ9 
οὔ δῖ, τὸ Ὀοβοϊὰ ἀοἂ φδηὐβγομθα ἀροῃ ἰδ6 
ΜΌΟΥΟΥ αὶ, Ὡργίπλίεαά ὃν ἰλε ὀίοοά οΓ Ολτίδί. 
Ἐυτίθοῦ, 88 Τοδϑο;80]0 πιθῃ, Ἰοοκῖης δὲ [06 ΟΥ̓Ό88 
οὗ ΟΒγιϑί, γχὸ 866 ποτ (16 ταοϑὲ οοζοπῦ ΓΟΘΆΒΟΙΒ 
ἴὺῸΓ ργεδεπί πη ΟΌΥΒΟΙΥ͂ΘΒ, ΟἿΣ 8018 δῃηὰ Ὀοάϊε8 α 
ἐϊοῖπσ ϑαογίβεε, λοῖν ἀπά αοοερίαδίς ἰο Θοά, τυλίεὐ ἰϑ 
οἷν τεαδοπαδῖε δεγυΐοε (Βοτα. χὶὶ. 1). 

ΤῊ18 αοοίγὶπε οὗ ἰδ Αἰοποιμοπὶ 8 ἰδ6 τοοὶ οὗ 
Ομνιδιϊδη ργαοίϊοθ, δι μον, ψὸ ᾿ρυχη {(πδὶ 
ἀοοίγῖπο, δτὸ ποῦ ΟὨΪΥ ππάοσϊηΐηρ {μ6 Τουηδ- 
(ἰοη8 οὐ Ομ υϊδιῖϊδῃ μα, Ὀὰΐὺ 4180 οὗἩ ΟὨ γι βιϊδῃ 
σιοταἐϊίν. Τῖβ8 τ 8 ΟἸΘΑΥΪΥ ονὐϊηοοθὰ οὐθῃ ἴῃ ἰἢ6 
Αροβίοϊσ αρϑ, ὉΥ ὑμο ᾿ἰσοῃ(Σουϑηθ88 δῃὰ ῥγοβὶ- 
ἔϑογ, ΘηχομἀοΥΘα ὈΥ Βογοίϊο4)] ἀοσίγ 68, ἀραὶπβί 
Ὑῖοῖ 5.᾽. Ποῖα οοηϊθη 45 ἱη δἾ8 Εἰ ρ᾽ 8.165, ΘΟ ΟΘΥῺ- 
ἵηρς (89 Ιποαγπαίϊου δηὰ θοδίῃ οὗ ΟἈ τ ϑί. 

Ἧτο οδηηοῦ δἀδαυδίοὶγ ϑβίϊμαίὶθ (6 τόσα] μοὶπ- 
Οὐβη 688 οὗ βίῃ, ψιδοαῦ σοηβιἀογίηρς {10 βδογθοο 
ψϊσὰ 1ὲ οοβί ἰο γτοάοθιῃ 8 ἔγοιω 118 ΡΟ δοιὰ 
ξυ. Ἧ͵7ὸ οδπθοί ἀυϊγ υπάογχβίδπα ἐπ ΟὈἸζδ- 
[10η8 οὔἸονθ διὰ οὐνϑάϊΐθηοθ, υπᾶθσ πο ἢ τγὸ 1160 
ἰο Ογῖδι, δὰ (86 πιοιϊγοβ τ ηϊσῃ σοπδβίσαϊμ τ18 ἰο 
ΒοΙΐποθ8, νι μουΐ Γοιλοιουῖης ἰδαὺ τγὙο ΔΓΘ πο 
ΟἹ οἵοπ, Ὀὰαὺ συ δεοη δοισλέ υἱξδὰ α ρμτγῖίοο--ἰ 6 
Ὀϊοοά οὗ Ο τ ϑύ---ὺὴὰ ἃτο ἱβογοΐοσο Ὀουπὰ ἰο αἷο- 
τὶν Ηἰμι ἴῃ οὐν Ὀοάΐοθ τ ΜΙΟΝ ἀγὸ ΗἶβΒ. 866] 
Οοσ. νυἱ. 20. 

Αοοοταϊ παν, Κι. 2085, Βαυΐηρ βίαιθα ἐμ ἀοο- 
ἐγίῃθ οὗ {6 Αἰοῃμομηθηί, ρχγοοθθὰβ δπὰ σδοηίϊηιιθ8 
ἴο ὑμὸ ομᾶ οὗ ἰδο Ερΐδβι1]6, ἰο θηΐζοσοθ {86 πιογαΐ 
ἀμίϊος σομϑοαυθηΐ οἱ ἰμιΐ8 ἀοείτίπό. 4“ ΒοΙ]ονΘΩ, ἱ 
αοὰ 80 Ἰουεα 8, τσε αἾ8δο ουφμὶ ἰο ἔουό οπε αποίλεν.᾽" 
Ηρ ἰθδοθθβ υβ ἐο οοπίθπαά ϑαγηοϑὶὶν ἴὸΣ ἰδ 6 ἀοο- 
ἰγίηθ οὗ {μ9 Αἰοπϑιμποπί, 88 {|6 ζγουπάποσγὶς οὗ 
ΟἈσ  βέϊδη ἀαίΐγ ἰο αοἀ ἀπά πιαῃ. ΟἿ Ῥϑᾶσβοῃ οὰ 
80 Οτοοά, αγί. χ. ὑρ. θ610-θ88.---Μ.1. 

ἨΟΜΙΒΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

ΟἸῈ Ἰονθ, οὐϑὰ ἴῃ Οοα᾽β ρἱοτίοιθ Τόν ἰοὺ 
Ἰϊνοβύ--τνν 611, 1οὲ Ἰουθ ᾿ἴγθ 8180 ἴῃ [μ66---ἰ 6 Ῥυϊτηαὶ 
ἰουηΐ οὗἉ 189 Τογο ἴῃ αοἀ βίσοδιιβ σοι ἐμδο, διὰ 
ΟὨΝΔγὰ ἰο {μθ6, δῖ8οὸ ἐπγου ἢ [Δ πραγ; νυνὶ 
ἰβοὰ δῃοΥ ἰξ πὶιβουν μανίηρ ρατὲ ἐμ  θο7--- Ομ 
4 ἰλεε τουϑὶ βΐῃθ ζοτὶ {παὺ τ ὶσ Βὼ8. Ὀ66η 
Ιηδηϊ οϑἰοα ἰο 1λ66, ὁσϑὴ ἰδ ἴογα δῃὰ Κἰὶππμθββ οὗ 
αοὰ ὑμγ ϑανίουν, νῖοὶι βθοκβ ἐμαὶ τυβῖοὶ ἰ5 Ἰοϑί. 
Βγοιλεγίῳ ἰοῦε ταυϑὶ στον πᾶτῖὰ ἷἱπ Πα ἴουε 
ὙγΒἰΟὮ ΒΔ 5 Ὀ66π Κἰμα]οα δὐ {6 Εδί μου 8 μϑατί.--- 
ἴῃ ΒῪ ΟΒ1]ἃ ρϑορ]θ τϑοορῃΐζθ ἃ πλθπιθοῦ οὗ (δ γ 
(ΑΙΔΠγ, ΓῸΥ τὰοο; δπὰ οὐρὰῤ ποὲ ΟἿΣ ἈΘΔΥΘΕΪΥ 
ἔδιμον τὸ 6 γϑοορηϊζοα ἰπ ἐμβεοΐ ΤἈθγϑίουθ 
Θχογοῖθο ὑπ υ 8917 ἰπ ἴον οὗἨἩ 6 Ὀτϑίῃ θα !---οβὶ 
ἴδοι Ὀοδϑὺ ΟΥ̓ (ΠΥ Κπονίθάζο οὗ 6οά, οὗἨ ἀπάον- 
δίδη ΐηρς ἰῃ6 Ηοΐγ ϑβοτγίρίασοῦ ρσγουο ἰδ ἴῃ (ὮῪ 
ὈγοΙΒΟΥΪΥ ἴογο !---ἰη παΐατο μου βοοδὶ ΗἾδβ βαπάϊ- 
ΟΡ Κ, ὑμ6 ἰγασ68 οἵ ΗΪ8 Οπιηϊροίθῃοο, πὰ Οτἶβὶ 
{86 Ἰονϑ-ράγτροβο οὗ Πί58 μβασί, Ηἰβ ρϑδοθ- ἐβοὰρίθ 
Τοδρθοίίης (166 (οἵ, 2οοἰγίπαὶ απά Ειλίσαϊ Νο. 2. 

6 ἰδκοβ ϑᾶγο ὑπαὶ (ὮῪ βίηβ Ὀ6 δίοποὰ ἴον, ἰμδὶ 
ἔβοι θϑοοῖὴθ ποὲ ββϑίγϑηρθᾶ ἤγουν Ηΐπ), οὐ ΚΘορ 
Τϑιηοὶθ ἔγοιῃ Ηἰβ8 110; ἄο ποὺ δυΐϊ ἃ δον δὲ [μ6 
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Ὑ211 οὗ ρδγιϊ οι Ὀείνοθη Ηΐ πὰ ἰδθο0; βυι ἢ 
Ὀυϊαΐης ἀοδίγογβ ἰδ γ 1116 δηὰ ὑῃγ βαϊυδίϊοη.---- 
Τὸ δηυοϊραίϊης ΟΠ 668 οὗὨ ἐγ ΘΠἀΒ8}} 8.6 ρται γ- 
ἱῃζςζ δηὰ διυμη]Ἕαἰϊπα; ΓΘΆ}120 ἀηἃ γχοοοῖγο ὑδ6 
Ῥγουθηϊθηΐ ργδοο οὗ ἀοά. --Ααϑ Ηο ἰοοὶς ἴπ6 πὶ {18- 
εἶνγθ ἴῃ οτγοδίΐίοη, 80 Ηρ διδᾷ ἰο ἰδῖκο ἱξ δἷδο ἴῃ 
ΡοαΔοτηρίΐοη, τ ]ΟὮ 18 α͵8ο ἃ οσϑοϊΐοπ  δηὰ ΠΟῪ 
.45 Ηδ ἄοπο τ Ὑπουρὰ πὶϊβουῦ ὑμ60 Ηο οου]ά 
ογϑαΐθ (66, γοὺ Πο πρὶ μ9 Ὁ ΘΔ ΠΟΥ Ὑ111 ϑᾶγνα {8:96 
νι πουΐ {1.66.--Αονο ὑπ06 Τὰ]65 ὑμγ ΕΔίμΟΓΣ, ΤῸΣ 
(866 ὑμ6 ὅοῃ 18 βεῃηΐ, ἴπ (800 ψόουῖκϑ Ἠΐ8 ϑρίτὶ!; 
ἀο ποὺ Βἰπαοῦ ἰμ6 σοῦὶε οὗ αοα ἔον δῃὰ ἴῃ ἰμ66; 
4ο ποί ἰῃ υπκἰη 688 ἰο ἐπ γ8617 δηὰ ᾿ΔῪ Ὀγϑί τ αι 
διγοδὲ {186 Ῥογίδοιίης οὗἩ ΗΒ τοσκ οὗὨ ἴονϑθ.---Ὧο 
ποὺ τα͵οοί ἴΠ 6 ἐο5.1 ΠΟΥ͂ οὗ 6γ6- πα θαγ- ἸΏ ΘΕΒΟΒ; 
ΒΌΣΓΘΠΘΔΘΓΡ ἰο ἱΐ, χοσοῖγο ἐὐ ἴῃ δῖα, μοϊὰ ἰΐ ἔλϑὶ ἴπ 
σΟὨἔοβϑίοι ; ΟΧογοῖβα {ΠΥ 86 17 ἰπ {1 Ἰογα πὶ ἢ 
ἴμοιυ δεϊιονοϑὲ αμὰ Κποινοϑί, ΕῸΥ 0 Ὀθ9 ]οΥ Σ 
18 ἰο θ6 ὕυῃροῦ]γ, δηὰ ἰο Ὀ6 ὑπο Ϊν 8 ἰο 6 υὴ- 
Ἰουΐης. ΙΖ ἰδοὺ ατὶ αἀἰβροβοα ἰο αἰβρᾶσαχθ δοἢ- 
ἔοβϑίοι, γϑοοϊ]ϑοὺ ἐμαὶ 1|κ6 Ἰονο ᾿ξ σχαάϊΐαΐθβ ἔΎΓοαὶ 
ἴαϊι ἢ; οοηΐοβϑίοι 8 (80 Ἰογο οὗ ὑδ6 σηουΐλ, Ἰουθ 
5 (86 δσοηϊεββίοῃ οὐὗὨ 86 ἀδοά, δὰ Ὀοίῃ σοχῃθ ἔχοιμ 
{89 ποατί.---Βοβί πα ἰμὸ Ἰυαρσιηοηίδ ἰῃ {πὸ νου 8 
ἰϑίοσυ δῃᾷ ἱπ ἐδὸ δἰ δίουυ οὗ (μγ 116, ἔμ 6γ6 18. 8 
λυαάφιμοηΐ, ἰο βίαπα ἴῃ ΜΪΟ ἰ8 βαϊναϊΐοη δηὰ 
Ὀ]188.--- 6 υπ]ουϊης τὰὰδὲ 6 υπάοῃμο 'π ἰδ6 
υάριηχοιί οὗ Ηΐτὶ το 18 ογο, Ὀδίοτο {16 Φυᾶκο 
γγίιο ἀοδίγοὰ ἰο Ὀθοοῖαθ ἰδ6 ϑανίουν.-- δ οδ.- 
μοὶ ὉΘ ΟἹ ἀθβίῖγο ἴῃ 1ἰΐθ ὶο ἀο68 ποὺ σῖγο 8 
σομβάοθποο ἰπ ἰδ 148 ᾿πάρηομί.---Εθδν, ἩΒΙΟΘὮ 
ἀο68 ποί βίγϑηχίμϑη θὰ ΘΧΡΘ]8]ΟΥΟ, 18 γον 8]658; 80 
8 4180 (Βαΐ Ἰονο, τ ἱσἢ 18 ἈΠΔὉ]6 ἰο ΟΥ̓ΘΤΟΟΠΊΘ Γ08 
(οἴ, Ποοίγῖπαϊ απά ΕἸλίοσαϊ, Νο. 7).--Βηοί ΒΟ Υ]Υ Ἰονθ,. 
ἴῃ σοπιρδυίϑοη τὺ [Π 9 ἴογο οἵ ἀοα, 1888 ᾿ὈΤΟΣΙΟΣ 88 
ἷθ τοηἀογίηρ υπίο Οὐδ ὑπ ἐπίηρβ᾽ ἰμΒαὲ 8.6 
Ομβδ 8, ἰὰ σοι ραγίβοῃ τῦῖνῃ σοπάοσγίηρς υπίο αοά, 
{86 ἐπίῃ ρβ ἐμαὶ ἀγὸ αοἀ Β; Ὀυὲ ὁπ ἰμδὺ δοοουπί Ὀοίὰ 
ταϑὲ ποῖ Ὀ6 υπάἀογνδ) θά, ἴοσ Ὀοΐμ τὸ οη͵οϊηρά 
ὍΡΟΣ υ8. 5111} 10 18 οογίαΐῃ ἰμαὶ θη {1160 1688 
8 ϑδηίης, (86 στοαίοσ 885 Π0 ΤτΌοπι πα οδῃηοὶ 
δηα {μλ9 ΔΌΪ ΠΥ ἰο ῥτδοιΐβο ἰ{..- -ΒοΒο] α οὗ Ὀγο ΒΥ Υ 
Ἰοῦθ: 1. 1.6 οτἰκίη. 2. ΤῊΘ τιθᾶβυσο. ὃ. ΤῈΘ 
Ῥονοσ. 4. ΤῊο ργονίῃ. ὅ. ΤῊ Ῥσὶζθ διά υἱο- 
[οΥγ.-- ΟἿ} πὶ οροάϊξοποο ἰο (86 Μ|1] οὗὁἩ αοἂ ποὺ 
ατονοβὲ ἴῃ (89 πδίυχο οὗ Θαοα δῃηὰ τὶ ομβδηρίης 
ἔτοιῃ ἃ οσοδίυσο ἰηΐο 8 ολἱϊα, ἔγοῖὰ ἃ δβοσυδηὶ ἰπίο 
δὴ δεῖν οὗ 6οἀ.---Πὸ ΠΊΟΓΥ οὗ ἴον: 1. μοποθ 
ἷΒ 1} 2. πογο ττᾶβ ἴὑ χηδηϊεδίοα ὃ 8,  μαὶ 
ἄοοβ ἰξ οὔοι ἢ 4. ΙΓ ΠΟΥ ἀοοβ 1ἰ Ἰοαᾶ8Ὅ---Τ}90 
ῬΟΥΘΣ οὗ Ἰονθ 1. οὨ θυ τ δ σϑίθγοηοθ ἰοὸ ἐ}9 
Ὀγαίγθη, ούϑῃ ἰο μοβίῖθ ομο8; 2. ἴῃ Ποδυϑῃ, ἴῃ 
ἐπ υαάραηχοπί, Ὀοΐογο αοἀ δηὰ “6808 Ομ νἰβί, ὑ89 
Ηοὶγ Ομῃ6. -- Τί ρμογχίοοϊίϊηρ οὗ ἴουσὸ ἰο ἰδθ 
Ὀγοίμσθῃ 18 1. ἀἰδήουϊί, 2. δρροϊμίοα, 8. Βυζο, 4. 
εἰοτγίουβ. 

ΒΕΚΝΑΒΌ:--ΟὀἫἸοἂ ἰβΒ ἴονο: σι ϑαὺ ἐβ6Ὼ 18 ΠΊΟΥΘ 
Ῥγθοίουβ θη ἰογοῦ Απᾶ δο ὑμδί δὶ 68 πῃ ἴουθ, 
ΔΌΪἀὁο5 ἱπ αΟοὰ; ψὰαὶ ἰδ 8 ΙΏΟΤῸ Βυγ6 ἰδ}. 
Ἰογοῖ 

ΑὐαῦϑτιΧΕ: --- Τθοὰ Ὀοδοϊάοδὲ {ἰμὸ ΤΥ, 
σψοη ἰδοὺ ὈροὨοϊάοβί [ῷογο, ἴον ἐμά γο ἃτὸ ἰἤγοο, 
δο ἐμδὲ Ἰογοίμ, 6 ὑμδὲ 18 ἰονϑά, δπα σϑορΡΥΟ ΔΙ 
Ἰονϑ. 

ΠΌΤΗΕΒ:--ΕῸΥ ὙΜδὲ 88.811] ΟἿὯΘ ΒΑΥ͂ τη 0} οἷ 
102 ΙΕ ομθ 58Υγ5 ἰπ ἃ ἸΘηΡΙΌΥ ὙΑΥ, ἰμδὺ ἰΐ 18 8 
Ἰοῦγ, ὩΟΌΪ6 φιαζίίαα ἴῃ ἔδο δοιὰ] δηὰ ἐδ πηοϑὲ ργθ- 
οἴου δηὰ ροσγίοοι οὗ νἱγίιθϑ, 88 ἴδ ῬἈΪΟΒΟΡὮ 6ΥΒ. 
δηἃ ποΥῖκ- θοῦ ογ8 ἀἰβοοιγβο οὗ ἰδ; 41} (Πῖ8 8 
ποϊΒίηρς ἴῃ δοιηραγίβοη ὙἱΓ} (18 τογὰ ἩἩΒΙΘῚ 0 
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Ῥουτο ἤοσί ἰῃ ονογβοπίης οοαΌ ὁ ποο ἐμαὶ “Θοἱ 
ὧὲ 7ουο,᾽ δὰ ἱμπαὺ ΗΐῈ Βοίης δηὰ Ναίῃσο 18 
ἩΒΟΠΥ Τόν. ΤΠ ΔΏΥῪ οπθ πουϊὰ γαϊηΐ πὰ ῥγο- 
ἂσοθ 6 ᾿ἰκοποδδ οἵ ἃ, ΒΘ τηυβί ῥγοάμοθ ἃ Ρῥΐ6- 
ἔπτο ΘΒ 8 ἩΒΟΙΙΥ Ἰονο; 88 16 ἰὄῃ6 Ὀινῖηο Νὰ- 
ἔυχο το γο ποίμἰηρ 6186 [8 δὴ ΟΥ̓́Θ; δηά ἔγχο οὗ 
Ἰογθ, Δ μοανθὴ δηὰ ϑασίῃ, Απὰ δζδίῃ, ἰΐ 
Τιοτο οσουἹὰ 6 Ραϊπιθα δηὰ ρογίγαγοά, ἱ( οὐχί ἴο 
86 8 ρἱσίαγο ὑπαὶ 18 ΠΘΙ Β6᾽ ΣΓϑϑὶ 8πὰ Βυπιδη, ΠΟΥ 
850] 15 δπὰ μοαυθπὶν, Ὀυὺ αοὰ Ηϊπιδοὶύ. 866 
(88 ἐδ Αροβίῖθ απ ἀογβίδη 8 ἰο ραϊηὺ μθτθ, {πδὶ 
86 σϑργοβοηίβ ἀοα ἀπὰ ἴου9 88 [ἀθμ0168], ἐπ ΟΥ̓ ΟΣ 
ἐμδί ὌΥ δυοῖι ἃ ποῦ]θ, Ῥσγθοίουβ δ8πηαἃ ἸΟΥΘΙΥ ρἷο- 
στο Ηθ ΠΙΔΥῪΥ̓ ΟΥΔῊῪ δηά δἰἰγϑδοὶ 8 τοτο (ὁ Ηϊπι- 
617 διὰ ἰὸ δ ῖκο 8 βίσῖνθ ὑὸῸ Βδύθ ἸΟΥΘ διποης 
ΟὈΓΒΟΙγ 5 δπὰ ἰο ὈΘΎΔΙΟ Οὗ ΘΠΥΥ, μαἰγοᾶ δηὰ αΪ8- 
δογχὰ. ἘΕῸΣ 88 [0Υγ6 ἰ5 6 ρμίἰοίαγτο οὗἩ αοἀ, ποῖον ἃ 
ἀρδὰ ρἱοίατο ΠΟΥ ραϊῃηϊθὰ οὰ Ῥδρϑγ, Ὀπὶ ἃ ᾿ἰνίης 
Βοΐης οὗ Ὀἰνίπο Ναίασο, Ὀυσηῖης δὰ ονοσβονΐης 
αὶ πδίρθυου 18 σοοᾶ, 80 Βαϊγοὰ δῃ ἃ ΘΏΥΥ ἃ. 8 
τοΥ Δ Ὁ16 ν»ἱοίατο οὗἩ (μ6 ἀονΐ, ποὶ θπμδη ΟΣ 
ἀον 8} ΟὨΪΥ, Ὀαὶ ἰδ ἀ601] κἰτη8617, ννμο 15 ποι ἷπς 
ἦπ δἷκ πδίασο θαΐ δὴ οἰθσπ δὶ Ὀυγχηΐηρ οὗ Βαίσχοα 
δηὰ ον οἵ ἀοἀ δπὰ 6]] ΗἾ8 πουῖβ, Ὀοΐῃ πιδῃ δὰ 
411 οτοδίατοβ; 80 ὑΠπδὲ ὑπαὶ οι ]ὰ ὃθ ἔθ Ὀθδὺ γμἷο- 
ἐῦτο οὗὁἨὨ ἰδο ἀον νι ϊοὰ πουἹὰ στοργοϑθηΐ 8]] 
Βαϊτοᾶ διὰ ϑῆνυ.--- δ ἰμ0γ0 8.6 8180 Δι ηβ 8 
δἰ] ΠΠΔΩΥ͂ ὙΠῸ μθδν διὰ ἰδοῦ (80 ἀοΒρ6ὶ πῖϊὰ 
τιδ, 186 [0 δαῖλθ βδουδιηθηὶδ δη δῇοοὶ (89 ζγδη- 
ὩΟΥΒ οὗ ζΚομυΐπο Ομ Υ ἰδίῃ; Ὀὰὺ ΠΟΥ ΓΘ ΒΙΠΟῺΡ; 
8 1ἴπὸ οδ΄ διθοπρ ἰδ6 τι θϑὶ; ἱ (86 Ὀδὲ16 δρ- 
ῬτΌΔΟΒΘΒ ἰὺ ὈΘΟΟΙ68 τηϑηΐΐοδί 8086 ΠΟΥ δ’Ὸ δηὰ 
Ἡ ΔΙ ΒΟΣ ΠΟΥ ΘΙ. ΕΓ ἰμότὸ ἱβ ποίμίηρ Ἀυὶ 
Ῥνϊάθ, υδεΐιυ, ΘΏΥΥ, σοῃίοτιρὺ δπὰ {86 ἀθον:] πἰτα- 
Β0]ἴ.--Ἴἰ ἴα ποὶ ἃ τοδὶ δεῖ ἰο Ὀδρίῃ ἃ Ομγί δε ΐδη 
ἘΠὲ δῃὰ Ἰουο; Ὀυὲ 1ὑ 18 8ὴ ατί δηὰ ἃ ἰϑβὶς ἰο δΌὈΪ46 
ἐπογοΐη διὰ ῬουΒΘυ ΥΪἿΥ ἰὁ9 σοπέϊπυο ἐπογοὶῃ 
ΘδΡροοΐδ!ν ἦπ (ἢ 6 ὈΓΘΒΘΏ66 οὗὨ ἰοτηρίδίϊοη δπὰ ορ- 
Ῥοδίἐϊοα. ΑἸ Βουρἢ ἐμβασο 861}} δ.Θ ἸΏΔΩΥ χουρῇ, 
ὁοδΓδο ΡθΟρ]ὸ ὑδαὶ ζ4}1 οΥ᾽ δροηίδηθουδὶγ 1ἰκ6 
τοἰίθη Ἡοττη-οϑίθῃ ΔΡΡΙΘ8 ΟΥ ῬΘΒΣΒ, δὰ ργοσοοά 
ἀγοπποὰ ἰῃ ἐπ οἷγ δύδσῖὶοθ, ὑσϊάθ, ΘΏΥΥ, οίο., (ΟΥ 
8τ6 Βροϊ]ο, υδοῖοαβ ἔσγαϊ,, τ ΒΟΪΥ Ὀπργοδίϑϊο, 
ἐμαὶ 8}.8}} δῃηᾷ δὴ ποὺ σοιηδίη. Βυὲὶ τὸ σϑῦου ἰὼ 
ἐδοθθ γἘΠῸ ἃσὸ ὈΪ]Οτν ΟΠ ΟΓ δίσυοι ἀον ὉΥ πἰπὰ 
διὰ Ἡοδίθοσ, ἐμαὶ ἰδ, (Βο89 80 βυου ἐμ οσηβοῖνοδ 
ἰο Ὀ6 οσμδηροὰ ὈΥ ἰοπηρίδίϊοπβ δπὰ ἱπουρη 8 Ε||κ6 
(8.80: ἯΥ βῃου]ὰ 1 δοίάο ὉΥῪ {86 ἀοοίγῖποῦ 1 
011] ρῬοτοοΐνο, ὑπαὶ 0 γ᾽οϊάβ πὸ οἶδὸσ σϑί τη 
1παη (μ086 οὗἩ Ὀοΐης Ὀυτάοηρα τπὶῖ ἢ {π6 ἀϊδέβυουτ, 
δοηἰοηιρῖ, ΘΩ͂, Γαρ6 δπα ΤῸΓΥ οὗἨ 8]1] ἐμ που] ὰ, 
(μδ. 1 πιυιδί σἱβὶς ΤΥ Ὀοὰν δηὰ 1176, πὰ τασδὶ ΟΥ̓ῸΣ 
ἔαϊκο ὑπὸ Ἰοδὰ δρδίπϑί 186 ἀου!], (86 που] ὰ δηὰ 
η0 Βαβι, οἰσ. ὙΟ δὰ ΟΟΙΏΘ ὋΡ ἰο {118 δηὰᾶ 
ῬΟΓΒΟΥΘΓΘ, 1 ὑπαὶ 18 811 ἢ 8 ἰο μοὶ "---Βυὺ ἰδ ἱξ 
ποῖ ἰο Ὀ6 80; ἴδ ἰγὰ0 σοῦγΒ6 8 σαί ΠοΥ (0 [68 7 
ἰπτουρὶ 411 ορροβὶ(ΐοῃ, ἰο ῬΡγοσοοὰ υἱπουΐ Βοοα- 
ἧπρ ομβίδοϊβ, ποῖ. τγΊ πηϑοί τὶ (8.6 ΒΟῸΤ ΟΥ̓ 
(86 Βυγοοῖ, ΒΟΎΘΥΟΥ ἰ0 ἕδγο ὙΪ 8, 6 1 ἔγϊοπὰ 
ΟΥ ΘΠΘΙΩΥ͂, ΟΥ̓ (86 ἀον1} ἈΪΠπιδο6} ἢ ἀπα ουοσ ἰοὸ (πη ]κ: 
1 μᾶνϑ ποὶ δπίογοὰ ὕροῦ ὑπὶ8 ψουὶς ἰπ οὐδοῦ ἐμαί 
{16 Ῥ6ΟΡ]6 ΒΒουϊά αἶνο, ἴον οὐ γεγαγὰ το; διηά 
ἐμβογοοσο πὸ ἀραίβιλης ἔγοτῃ ἰὺ ἱβουρὰ 1 τσ οοῖνθ 
ἐδ τονδγὰ οὗ ἱπρτδιίίυᾶθ, ΘΠΥΥ ἀπὰ διαἰγοά, [Τὶ 
([λ0 νοῦ] ) 888}} ποί Ὧθ 80 11] ἴο 16, 88 ἴο Οὐ Υ- 
ΘΟΙΩΘ τὴ 1 18 111: 1 Ψ11} (86 τϑίβογ, 'ἢ ὀρρο- 
Βἰιΐοα ἰο ἰἰ, οομίπυθ ἰο ἀο ροοά, ΓοραΡ 1688 οὗ 
(860 ΟΥ ΔΩΥ͂ Οη6 680, Ὀυΐ ΤῸΣ (86 Βα. ΚΘ οὗὨ ΠΥ 
Ἰμοτὰ ΟἸσὶβί, οὐϑὴ 88 116 ἀἰὰ δηὰ 8βι1}} ἀοοίῃ. 

ΒΤΑΒΚΕ;:--ἔδτθ τγὸ ὈΘΟΟΙᾺΘ ὈΔΙΙΔΚΟΣΒ οὗ (0 

Ὀϊνῖπο Ναίῃτα, ἱΥΓ γὁ Δ’6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ-τἰηοὰ δὰ 
Ἰοδὰ ἃ ἘΘΔΥΘΩΪΥ ᾿ἰΐο [Ιὐ ἴδ Σπ78}}}0]6. ΑΒ τυποὰ 
ἔσο ἸΟΥ6, 80 6} ΣΟΘΘΙΡ͵Δπος ἰο Θοὰ. ἢο ΐ58 
Ὑ786 ἰθδόβοῦ το στοιιηὰβ εἷς Ἔχοτίδεϊ ἢ σβοσὸ 
οπ ἐμ αοβρεὶ μδὲ οἱ (89 1δϑυὺ7΄. Ὑπὸ ρόνγοσ δβὰ 
ΟἸΟΔΟΥ οὗἨἁ δησουχαροιηθηίβ δὲ ἴῃ ῥγοροείϊοι ἰὸ 
ἰδεῖν ἐγ 611 685 δηα ἸΟΥΪΏρσΙ6Β8.---Ὁοἵι ΒΩΥ τηυοὶ 
οομοθγπίηρ αοα, Ρυΐ ᾿δοὶς ἰπ6 Ὀεδὺ ἐδίηρς. Υοῖ 
Κηον Ηΐπι ἱπ πογάβ, θυ ἀθὴγ Ηΐτὰ ἴῃ ποσί. 
ἴοι ἀο ποὶ πον Ηΐτὰ δὲ 4}} δῃὰ Μ}}1 ποὶ δὸ 
Κρόνῃ οὗ Ηϊπ.---ἴὰ ὁτάον (πδὲ ὁπ6, Ρζογοϊκοά ἰο 
ΒΏΡΟΣ, ΠΠΔῪ ποῦ 6 ΟΥ̓́ΘΤΘΟΙΏΘ ὉΥ͂ {86 ἰοτηρίδίδου 
8ηα Ββιισοσυτην, μ6 Βμου]ἃὰ ζοσί τὶ ἢ ΓΤΟπιδεοῦοτ 
ἐμαὶ “6οαἀ 15 1,ονο.᾽ Τμαὲ ν}}} θ0 ἃ ξοοὰ πιοὰξ- 
οἷπο ἰο ἰὴ δῃὰ Ῥγθβοσυθ Πΐτη.--- ΝΟ 6 68ῃ αδἰὲαὶν 
ἰδο 11ἴ οὗ σἸΟΥΥ πίιρποαῦ μανίηρ ἅσδί Ἴχρουίοποοὰ 
Β6ΓΘ ὁ οδτί {δ 16 οὗ ἔτδοθ ἴῃ Ομ γὶδὲ.---Ηοἷν 
Βογίρίαζα ἀ068 ποί ὀχραίξαίθ πὶ ταῦ  } 19 ῬὮΓδϑεδ 
ὙΙΟΝ Τηθδὴ (Π6 5Βδίηθ ἰδίηρ; αὶ ἩΒδΒδὶ ἐΐ ἀοεβ 
Τοροδί, 15 Ῥϑου ιν Θπιρμαίϊο, δὰ ἱπιοηθοὰ ἐοὸ 
ὯΘ ΘΩΣΘΙΌΪΙΥ ΣΟΙ οΓΘα.----ΝοΙΒίηρς 68 Ὅ6 ΤΏΟΤΘ 
δισοοῖ, ΒΤ 68}0}]6 δηὰ ἀο᾽ ρα] (0 ΒῈ ῬΘῸΣ τθϑδ 
ἴῃ ὑμ6 γ8]6 οὗ Τρ ΒΟΤΥ οὗ μχῖ5 του], (δ ἰο εὰσ 
δηὰ ἰο τϑοθῖνο [80 ΔΕβΌγΘ 69 ἐμδὲ Θοα Ἰοναα πὸ. 
ΤΏΘΊονο οὗ αἀοἀ ἰβ8 86 οδῦδθο διὰ γυ]ὸ οὗ οὖσ 
Ἰοῦθ.---ου ἰβ ποὺ ἐδ6 δδ8ο οὗ οὔὖῦ ππίου νὴ 
“Ὅοα, δυΐ 1ὲ δββυγοα, οϑιηθηίδ, ΘΟ ἤττοβ, διὰ ῥτο- 
ΒΟγΎθ ἰἰ.---Βοϊονοά, ἐμβου ἢ ϑοπιοίϊοοβ γοῦ ἀο 
ποὶ 7661] δὴν (δἱηρ οὗὨ ἰδθ ᾳτδὸθ οὗ (86 απΐοκ οἵ 
αοἂ δῃὰ γοὺσ ᾿ϑασί, ἐξ γοῦ Ἰονσθ οογάϊδγ δηὰ 
ΔΌϊἀ6 ἴῃ Ἰοῦθ, σοὺ Βδῦο βυδιοϊοβέ οὐλάθηοο ἐμαὶ 
γοῖ ἃζο Πουθγλ616065 υοϊίοὰ ΜΔ Οοἀ.---Νϑῶο ἐδ 
8016 ἰο δοσππηοηά ἸΟΥ6 ἴ0 ΟἰΒΟΘΓΒ τὶ ὁ χοοὰ 6οπ- 
δοΐθῃοθ, οΥ] μοθ8 δπὰ δυσοοθαδ, Ὑ8ὸ ἀο685 ποί 
εἴ 180] γα] ἰῃὰ ᾿ουθ. ῬσθΘΟΒΘΥΒ, ΤΔΟΧΟ 6ΒΡΘΟΙ Δ }γ, 
οὐυφσὰὶ ἐἰο τοι θ 9 ἐμαὶ τ θη ὑπ οΥ Θχμοσί οἶδα ῦθ 
ἰο ἴοτνο, ἱμ 6} ἐμπιθιηΒ0 } 7165 Βμου ἃ ΘΟΡῪ ἐδο ἀχδιρὶθ 
οὗ Οχίδι διὰ ρσδοίϊοο 1ουο.-- -οα ἰ8 πὲ]! ἰἔησ, ἢ 
6 Ἃο ποὶ Εἷπάον Ηΐπι, ἰο παῖ ΗΠ ον ζΏοΣ9 ἔκ} 
δηάὰ ἰο ἰπόῦϑϑβο 8 δὔσδου δηὰ ἰδθῃ 4]} ἐδὸ 
ῬΟΎΘΣΙΒ Οὗ ἐμ 6 ᾿δη ἀ0 4]δβὸ ὅτοῦν ἴῃ 8, δὰ 
ΔΙΊΟΙΡ' ἰμ 6 17 ΒΌΣΩ ΟΣ, ἰδ 9 10Το οὗ ΟἿΣ ποῖ θΟΌΓ.-- 
ΟΥ̓ πιιαὺ δυο δῖο ἰδ Ὀθδί ὑδϑεϊτηοι δὶ ἱἴ 608- 
δβοΐθῃσα σοηϊγδαϊοίβ (πο π 7 Α Βοδτὲ, ζ8}} οὗ Ἰοτϑ, 
ἷθ (86 Ὀοϑὲ τιίποδθ οὗ ἐγ ἀβρ ἢ Θοὰ (δεῖ 
Θηυγὸδ 180 ἰῃ {16 ὅγτα οὗἉ ἐοιηρίδἰΐὁῃ.--- Ποὺ ἀεί 
Ρἰοαδοὰ ΘῈ ὁ ἰουθὰ ἔγίθη ἃ δοιθ8 ἰὼ 866 (868, 
δηα ἰδ (ἢ γ γσυσεὶ ἴὉΓ ἃ ἴον ἄδγβ. Ἐεϊοϊοθ Οοὰ, 
{ΠΥ Ὀοδί ἔγιομδα, ἀν 6}15 'π ἰλ66, δ ἀθ8 νῖτ (866, 
δηὰ Ῥοββοϑβθβ {860 Δἰέοροῖδβοῦ, θὰ ἐμοῦ τί Ηΐδ 
ῬΓΟΡΘΣΙΥ δηὰ ροββοεῖοη. Ἧ ἰ αοἀ ἱμοῦ μιδβὲ 8}} 
(ἰηρ5.---Τὴ.ῦ. Ἰογθ οὗ αοα τηδηϊΐοϑίθα ἴῃ 6808 
ΟὨγίδϑι, ἰβ (86 τιοϑὺ οχοοιϊθηΐ οὈ᾽θοὶ οὗὁὨ ουν (δι 
δηὰ Κηονϊοᾶρο. Τὴ τοῶοτο ψἘ δίυαν 1, (86 
τοδίον ἰβ ον ἰδβία οὗἉ (8 βνγθϑίῃ 688. ---Αα σ᾽ οσίουβ 
ταδτὶς οὗ [Π6 ΟΒ τ βιΐδη στο] ἰδ 88 {86 ΟὨ]ν ὈΙΤΙΠθ 
νοὶ σίου, υἱζ.: ἰϊ εἴὔϑοίβ 8ὸ στολὶ ὃν υπΐοη δοίπεοδ 
τδη δηὰ Ὑἀοά, ἐμαὶ αοἂ 18 ἴῃ τηϑη δηὰ τηδὴ ἰ8 
6οά.---Ο, νἱ οῖκοα τδῃ, ον οδηβί ἰμοὺ ὃδ6 ̓ογίαὶ 
ἴῃ δη(οϊραίϊοη οὗ {ἰὸ Ἰυὰρτιηοηί-ἀαΥῦ Βονδτο 
(μ8ὲ βου ἀο ἀδοοῖγο ὑπ γ86}7 Ὁ 8. 78}86 ΒΟΟΣ 
ἰμβίεδα οὗ ογίια!ποββ ί---αοοὐ ΟΠ γἰ δι δη, ὙΓΒΘΏΘΥΟΥ 
ἔβοὺ τὶ δρουΐ ἰο ἄο οὗ ἴο ομαῖί 8 ἐμίπα, δδὶς (ἢ γ- 
861: ἀϊά τὴῦ ϑαυΐϊουν 4180 ἀο οσ οἵωΐὶ {8151 [ἰ 
1 ὸ οὗ ρτοαῦ Ὀεποᾶὶ ἰο {880 δηὰ ΒδΡΡΙΪ 
ασίμβοῦ ἰμθ6 ἰῃ ἰδ γ Οδμγ ϑιΐδη σου Γδ6.---Βὲ ποὶ 
αἴχαϊὰ 1Ὁ ἐμοῦ δτί βυυηοηθὰ Ὀδέοτο δὴ θαυ μ }ῦ 
οουγίέ οὗ }υβίῖοο; ἱζ ἴμοα Ἰοοϊκοδὲ Ἰογ ΠΥ Τογπσδγὰ 
ἰο {86 χγοδὶ ἡυἀφτηοηὶ οὗὨ 86 που], ψὮγ δου ]ὰθδὲ 
ἴμου ποὲ ὍΘ θαυ Δ}}γΥ ἡογέμ! ἰὰ τοδρθοΐ οὗ 8 ᾿ι9 
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Βυδῃ Ἰυδριηοηΐ ἀαγῖ ἩΒΘΤΕΥΟΥ 84 ΟἸσἰ β δὴ 
ἸΔΔῪ Ὅ6, 6 Βῃου]ὰ ΑἸαΥΒ βυ ον Εἰ τηβο] (0 ὯΘ 
δδοι ἩΪ ουΐ ΤΕΔΥ ΟΣ αἀἶβιδαυ. [Ὑ 6186 οὗ οὰ αογ- 
τιδη ὨΥΤΊΏ.---Μ.]. 

Α. Η. ἘΒΑΧΟΚΕ :---Ο π6 ἀγορ]οί οὗὨ ἐδ ἢ 8 ΠΟΤ ἃ 
Εἰοτίοῦθ ἔμδὴ δα Ὑ8ῸΪ6 Οοϑᾶῃ οὗἨ 8006, ΘΥΘᾺ 
ἰδουχῃ ἐξ 6 ἐλ6 ἰδίου 681 βοῖθῃοο οὗ ὑπ Ὁ ὶῃθ 
πογὰ. 
Ἠξυβνεπ:--νο 885 ἱἸΙαταϊηδιϊηρ ῬΟΎΤΟΥ, 

ἩὮ|16 Βαίχοὰ ἀδυκθηϑ {μ0 βου]. ΤῈ ΤΠ0γ0 γοὰ 
ἴοτο, (9 σγοδίοσ ἐδ9 Ὀτὶρμίημδβ5 οὗ γΟῸΣ Κηον- 
Ἰοάχο; (80 τῆογὸ γοῦ ἴονο, {Π6 1688 1( 18 ῬΟΒΕΙΌ]6 
ἴον γοῦ ἰο Ὀ6 ἀδοοϊγοῦ.--- πὶ οὗ Ἰοτο ἰδ ἃ ὑο τ ἢ 
οὗ τψδιῃί οὔὁἩ στϑϑὰὶ Κπονίθάρο οὗ αἀοά, ΑἸ] Κηον- 
Ἰοάρο, 411 ἐβ ΘΟΪ]ΟΘΎ τουδὲ Ὀ6 γοοὐϊοα ἴῃ ᾿ογο. Ἐδθο- 
ἸΟῪ τι πουΐ ἐμ Ἰοτὸ οὗ αοα ͵'β ἀδοορίϊοι δηὰ 
βίον. Ἧδὲ ΟΥῪ τοί ΡΉΥ 5165 Βᾶνο οὗϊθηῃ ὈΘΘΗ 
64116 νοὶ χίου δῃ ἃ ΡΕἸἸΟΒΟΡΕΥ οὗὨ τοὶ σίομ, πῖῖὰ- 
οὐαὶ οοπίαἰηΐπρ 8 ὈΤοδίῃ οὗ Ἰογο!--αοἃ Ὑδο ἰδ 
Ικγθ οδῃ ΟΥΪΥ ὍΘ ΚΠΟΝῚ ὁ »γαζί, ἐΣ δὲ; 88 Ἰοην 
88 1 δαᾶγα ποὺ τη889 »εγδοῆαΐ ἀχροσίϑθῃοο οὗ (89 ἴῃ- 
βηϊϊο Τογο οὗὨ αοά, 1 οδπ δὶ {86 πιοδὲ ΟἹΪΥῪ στορθδὶ 
ἩΠιδὺ ΟἾΟΥΒ ΒΑῪ οὗ αοἁ. Ιδυάϊηρς (μ9 ἴοτο οὗἁ 
Θοὰ ἤγοπι τυ δὺ 15 δϑοὴ οὗ Ηἰπι 'π πδίυτο, 18 ποὺ 
ἐδ9 διδάον οὗ ἰδ ἴονὸ οὗ αοἂ ἴῃ ΟἸ σὶϑί.-- σου 
ῬΑΪΟΒΟΡΕΥ͂ δου]ὰ δαβοτί υἱτία ας δη ἃ ἸοΡ ΠΥ τ. ἢ- 
οὔ {86 Ἰονὸ οὗ Θοὰ δηὰ οὐϑῇ Ὸ 88 ΤᾺΣ δδ ἴὸ 
τοδὶ ἰδ ἐμαὶ τἱτίυθο στἰϊπουὺ ΤΟΙ ρσίοπ 8. ΟΥ̓ΘῚ 
ΒΙΓΟΏ ΚΟΥ δηὰ ῬΌΤΕΡ [ἰδ 8η υἱγίυο ΙΒ τοὶ ρσίοι--- 
Μ.].---η͵17δπὶ οὐἨ Ἰοτο ἴο Θοα ἰΒ [8 πιοβὶ (611 πρ 
Ῥιοοῖῦ οΥ̓͂ ἐπ6 741]}1. ΕῸΤ ἴπ {86 δίαΐι ἐπέξστγο ΟΥ̓ 
δγταὶ δἷχη οὗ 1106 ουρηὶ ἴο 6 Ἰογο ἴἰο 6οα, ΘΥ̓ΘῊ 85 
8 δαῦὺῦο ἰ8Β παί ΓΘ ΠΥ ἄγανγῃ ἰο 118 πιοί μου 5 Ὀτγδαδί, 
ἶ ἰδ ἴσα Βα ουν Ἰοτθ ἰο αοα Ῥγοοθθαβ ὕγοιῃ ἃ 
5689 ΟὗὨ ΒΉΔΙΏΘ, ἔγοιῃ σοπνϊοίΐοι [ο Βὶῃ;: δηὰ ἴη- 
εταιϊυάο---Μ.1; Ὀαΐ {πα σαπποῖ ΠΟῪ Ὧο δἰ ἰογοὰ: 
δηὰ δο ἰδαΐ τουϊὰ ἀρὴν 1ἰ ουὐρλῖ ὅτϑί ἴο τη ἐμ 9 
Ἧ80]6 νου ϊὰ σοσθἃὰ. Απ 0 Ὑ1]11} τηοδί το] 
οὐ ἰι7 ΤΉΘΥ τὸ μᾶγο δεσωπ ἴο ἸοΟΥο αοἂ: ΠΟΥ͂ 
ΓΘ ῬΔΙΠΓΙΥ ΤΑΥ͂Θ μὸν ἰδ 16 ἐμπου ἴουο οά !-- 
Ἡ ἰδόγὸ δὰ Ὀθθἢ ΠῸ ΔΡΟΒίβδυΥ, πὸ Ὀγθδοῦ, Ἡδδὶ 
ὨΘΟΘΕΒΙΙΥ ποῦ ὑποσῸ ὍΘ [ὉΣ ΣΘΟΟΠΟΙ δ οπ ἢ 
Τοοσῃοὶ!δίΐουι οδουϊὰ ᾿δγθ Ὀδοα οἰοοίοα πιϊπουὶ 
[80 βοη, ὈΥ͂ ον οὐ οὔοτνίβ, ὈΥ ΟἿὟΤ ΟὟ ἱτηρτουο- 
τηϑὶ δὰ διυθηϊης, τπδὺὶ ῬΌΣΡΟΒΟ πουϊὰ ματα 
Ὀθοη βοσυϑὰ ὉΥ ἰδ βοηαϊηρ οὗ ἐμ 6 80} 3---ΤῊ 8 ἐπ 
[Π9 ταῖγβο]0 οὗ 1οτϑ ἱπ αοά, ἐπεὶ Ηδ Καρὶ ἰπιπιου- 
809 ἰη Ηἰἱδβ Τοτο δπα δοπίϊπυσα ἰο ἴον ΗΪἰβ οσϑᾶ- 
ἴΌΧΘ ΠΟῪ 88 ΟΥ̓́ΘΡ, βου ρῶν (16 ογοδίασο δἰ ποῦ ἢ 
186 ογοδίατο δὰ γῦρο] ]οα πῃ ΠΤ δρϑῖπδέὲ Ηΐπι. 
ΤῈ6 ]ονθ οὗ Οσά, ὑβογοῖογο 18 δίθτῃ8), ὑπο δηρθ- 

. 8010 δῃηὰ Βαγυΐηρς 1185 οαυδο ἴῃ ΗΪπι56}7, τὶ πουΐ 
δανίηρ οτοῦ Ῥ66ὴ Κγοδίου ΟΥ 1688 (δὴ Ὁ 15. ΤΙ Ἶ8 
τηΐγ86]6 οὗὨ ἸΟΥ͂Θ ΠΟ ΙΔ ὁΔἢ ΚΠΟῪ Ὀθίοτο Ἀ6 Β88Β 
ὈΘΟΟΠΘ ΔΎΤΑΓΟ οὗ ᾿ἷβ ΙΪΒΟΤΥ, μ88 δὰ δἰ Θγ685 
Οροποὰ διὰ βοὴ τ θυ ογε 8 ΒοΥ Ἰουϊης 
ἋΠ6 Τογὰ 15.---ἈαἙοὦ ᾿δΔ8 Ἰονοά μὲ; Ηθ δι88 6180 
ἀοοιηδὰ Τὴῦ ποῖ κῃ ΟΌ ΜΟΣΙΔΥ οὗἩ Ηΐδβ Ἰογο: ἷἴΓ 
Οοα Ἰονοθ Ἠΐπ, δὰ ἴ ἰο Τοΐυβο Ἰουΐησς δἰ 
Α Κπον]οᾶρο οἵ ἰηθ Ἰοτὸ οὗἨ Θαοά ἱμπδὶ 888 το- 
τοδί ηδα ἀπΐγυ 70], 5 ποὺ γοὲ Ῥογίδοίοα,.---Τ ΠΏ Σο 
δ ΒΥΤΙΡΑΙΗΥ ΟΥ̓ ΔὨ ΡΑΙΠΥ͂ Ὀοί τοι {80 Ρ]αηὶβ οὗἁ 
(οὐκ γἱδιιϊηρς δπὰ οὐἩ ἰμοβὸ οὗἨ διὶβ δπϑῖ 5 
Ῥ᾽δοϊηρς. Τ86 οἰ] άγο οὗἨὨ οἃ δτὸ βοῃηβίὈΪθ οὗ 
ἐδπ9 αρί τὶς οὐἁἨ Δ ΠΕ Υ͂ ΟΥ ΔΕΟΡΔΙΒΥ ἴῃ οἰμοσθ. 50 
5 βαϊὰ οὗ σοσοοΐυβ, γῆ Ὀογοπὰ 411 οἵου (ΐτηρβ 
δίγουο δ΄'οιῃ: ἃ ρύυγα μοατί, ἰμδύ 6 ἔγδαυθηί)Υ 
ΠΟΥ τη ἢ δἱ ἐμ ἃτϑί δποουπίου.---Ὥο ἱμαὶ ἀπ άοτ- 
Ταίθδ ἢἰβίοσὶ 8] ονὐἱάδῃσο, ΟΥὐοσ ΤΟΥ͂Θ ὑπὸ 8016 
ἰουπάαἰίοη οΥἹ ΟἸτἰβυϊδηϊν δηθὰ ορθηϑ 86 γσαίθ 

διὰ ἰη6 ἀοοῦ ἰο 8411] ἀεοσορίϊοη δηὰ ἀοϊυδΐοῃ. 
Ηϊβίοτῖοδὶ Καον]οᾶρε πα ρουβομδὶ βρ γί] 119- 
ΘΧΡΟΥΐ6Π60 ἐοσείλεγ οομδιλίαίο ἔσθ ΟὨΥΙϑυδπῖΥ, 
αοἄὐ 15 ἰπγουσὴ δηὰ ἱμτουρὰ ἴονο, ΗἨΐ8 τ οΪθ 
Ἐββοῆςσο, ΗΪ8 γ68] Ναίασο 18 Ιρόγο, ἡ 6. 18. 6850}- 
ΕἸ ΙΪγ Ηΐθ ῬΤΟΡΟΣΙΥ ἰο σοπιππυπίοαΐθ ΗΠ τ, β ἢ, ἰσ 
ἰτηρασί ΒἸμβοὶζ, ἰο οαυβο Ηΐ8 ρΊΟΓΥ δηὰ ζ] οἱ ἐγ 
ἴο βίσχοδιῃ ἴογὶ αὶ οῃ. οὐμοτβ [ἱ. 6. ΗΒ ογϑαίῃ 68--- 
Μι'Ρ], 85 10 15 8.6 ὁββϑῃ{181 ῬΧΟΡΟσ Υ οὗ δ βὺπ ἴο 
Βῃΐη6, [Ιἐ 18 ἴσο ὑμδὲ ἰδ Ἰονοὸ οὗἨ αοἀ, Ιἰκ {896 
Βοϑδὲ οὗ (80 βιη, τηδιϊθδϑί9 1.86} [0 τη ΟΠΪΥ Ὁ 
ὙΑΥ͂ οὗ ργδάδίϊοῃ. δοὰ ἰβ [ουὸ ἰο 411 γ]1ὸ βίδπα 
ἴῃ Ιογὸ δπὰ ἴσῃ ἰο ΗΠ Τόονο, αὶ δ ἰ8 ἃ 60ῃ- 
βυϊηΐηρς στο ἰο ἰἢ080 ΒΟ βίδηα ουϊδ᾽ἀθ οὗἁ ἸΙογο. 
Του βρυσζηοαᾶ Ὀγΐηρδ ἰοτιηθπὶ : οΥ]ὶ τη θῃ, Ὀ6ΟΔ0189 
οὗ 186] οὐ μοῦ, ΟΧΡΟΓίθηοθ ἃ Β6ῆὴ80 οἴ 
ΥϑίΒ. ἘΟΥῪ {πἰηρ ἀορουϑ ὕροὰ {δ αἰξ πἂθ 
οΥὗἩἨ οῃ ἰογαχὰβ αοά.---Τ 6 δίδὶς ἰ8, 88 ᾽ξ ΓΘ, 
ἐδ6 ἰσχαροὶ οὗ (ἢ9 Ἰογο οὗ αοά, ποὺ παίεγο, ὈΥ͂ ἃ 
Ἰοὴζ γῶν; ἰξ ἰβ οὐΪν ἰο δεϊευίϊησ ΟΣ Ιθ 88 
ἐδδὺ παίασο Ὀθοοιηθβ ὑδ6 ἐσυμηροί οὗ {μο Ἰονὸ οἴ 
αοὰ. Το γί ἰοῃθβ οὗἩ [Πο ἴονοὸ οὗ αοα τηδγ Ὀ6 
μοδτὰ ἴῃ αδη. ἱ. δηὰ 111.;: Ὀυΐ (Π6Υ βουπὰ Ἰουά δι 
ἴῃ 80 Νὸν Τ᾿ οβίδσωθῃί.--- - 8} ἰ8. ποῖ Ἰοβὲ 88 Ἰοπᾷ 
88 δ6 Ὀο]ΐογο8 ἴῃ ἴογα; Ὀπὲ δο ἰΒ Ἰοϑί, Ὑ ΒΘ ἢ 6 
Ἰοδαβ ἐδαῦ Ὀοϊϊοῦ, ΟὨτυβοβίοτη ΒΥ ἱἰδμαὶ 9 
6711 τουϊὰ Ὧο βανγϑὰ 1 6 οουἹὰ Ὀοϊῖονο ἴῃ ἐπ9 
Ἰοῦο οὗ 6οά.---Τονς σἤδημοβ αοἂ (πὸ Φυᾶρο Ιηἰο 
αοάἂ 86 Εδίμ 6 Υ.---Ηο ἰμαὶ οδηποὶ οΘοηάο ἰπ ἸοΥΘθ, 
18. ἈΠ8]6 ἰο ὁπάυσο {86 ἰοοῖκ οὗ ἐμὸ Μοϑβί Ἰμονΐην, 
ἯΤΟ αὶ ἐμοβο γᾷ Βδαῦο ρυγοὸ δῃᾶ ἰηἀοίδ 8 Ὁ]9 
Ἰοῦθ ἃγὸ ἰπ (μἷβ πον] 1κὸ αοἀ δηὰ σϑργοβοηίδ- 
νοϑ οὗ Οοα ---Π οτὸ γ͵ ΟΣΡΟΥΐΪΘΠΟΟ 68, ἃ 86- 
τοὶ ἀγοϑδὰ, δυδοσβίοῃ (0 δηῃὰ ἀϊβίτυβί οὐὗὁἩἨ αοὰ, Ἰονϑ 
8. ποὺ γοὶ ρογίεοϊοα ; ἔθδσ 8 ἐμ ὅτι ἃ1861}}1η6 οὗὗὮἁ 
ὈΟΥΒ.---ν. 19, Το ὙΒ016 ψομάογίυϊ βἰσαοίατο οὗ 
ἀπὸ ΟἈ τ βύῖθη ϑγϑίοπι; (86 ομὸ ἨΑ]Γ 18. τρογ δ] ἰγ: 
ἰο Ἰογὸ αοἂ π|ῖϊὰ ΦΥΟΣΥ ὑΐης ἱπιρὶτοὰ ὑπογοὶη; 
ἐπὸ ΟΥ̓ ΒΟΡ ΒΔΙΪ (πὸ ἀοοίσίηθ οὐ 41}, [86 οοπάϊ- 
υἱοπὶπα στουμπὰ : μ9 ἴονο οὗ αοα ἰο 08 5 ΠΆΘΙΒ πῃ 
Ομγῖϑί. πὸ στουπᾶ τουδὶ Ὀ6 Ὀοΐοτο {8 ΒΌΡΟΓ- 
βιγυ οί 6.---Π ογα 18 τηοϑὺ ἰουομίηρ ΠΘΓΘ ἴζ ᾿Γο- 
γοηίβ 086 ὈΠΎΟΥΣὮΥ. --- ὁ σδ ΟΠΪΥ ΘΧὮΟΪδ ΟἿΣ 
Ἰογο ἰο αοἄ {86 ὕπβοοῃ ἴθ ΗΪ8 ομ!]άτθη ὑπαὺ 810 
866ῃ.---ΟἘ τ 8018 1} 1πα ΒΟ] ἾΥ τηϊΐοβ ὑ86 ἸοΥθ 
οὗ Θοἀ διηά ἐμο ἴονο οὗ ἐμ Ὀγοίδγοη: 1(8 ΘὮΔΥΔΟ- 
(ονὶβιὶς 18 ἰῃδί ἴῃ 10 τοὶ σίου δηὰ υἱγίαθ σοϊητηΐη- 
εἷο ἴπ ὑδ6 β'ρί'τῖ οὗ ουϑ. 
ΘἘΒΟΚ (1 πο. ἰν. 7-12): Ζουε (δ6 Κιπααπιεπίαξ 

ἰαιο 9. ἰδὲ ωοτὶἃ: 1. Α5 τυιιοη ὧν λεσυέπ: ἴον 
ασά 15 ον. 2. Α8 Ὑχζιίίθῃ ὁπ ἐλὲ οὔοδ: ἴὸὺῦ 
Ομγὶϑὺ ἴθ ον. 8. Α58 ει ίθῃ ἱπ ΟἿΓ δεατίδ: ΤῸΥ 
ΟὨΥ ϑυϊδηἑ 18 Τονο. 

ΜΕΟΝΒΉΑΒΟΙ (1 9πο. ἶν. 9): 776 πιαπύεδίαίΐοη, Οὗ 
λε ἰουε οὗ ΟαΟοἄ ἰο ει ἴῃ. λοῖν ΟἈγιδίπιαδ. Τὺ ΒΕ ΪΏ 68 
ἴοσῖ : 1. ὕτοπι ἐλὲ δ ιυϊπα Ολγὶξίπιαδ- σὴ, δὰ 2. 
Ἔοπι ἐἰ8 διοεδοα ἀοείπαίϊοι ΓὉ0Υ 8. Τὶ 88 τηϑηϊ- 
ζοεϑίοα 1. πη αοἀ βΒοπάϊηρ Ηὶς οπῖψ- δεσοίίεη ὅοη ἰηῖο 
180 πογϊὰ, 2. ἐπ ἐλαΐί τοό δλομίά ἰΐυ6 ἰλγοισὴ Πίπι. 

Οιάυθβ8 :---7λε δεπαϊπς 9. Οἠτὶδέ ἐδ ἰλὲ στοαίἐδὲ 
ῬΤοοΙ 9. Φιυϊπιε Ζουε. 1. ΟὨ γί 15 ἐμὸ Οπὶν 8ε.- 
φοίίεπ. 2. Ἠσ Ὁτίηρβ {6 ἰο ἰλε τοοτα. 

7Τὰε δαπιό (οῃ 1 πο. ἰν. 12-10) :---Τδ πιψϑδίετν 
οὗ ἰλε ίυϊπε δϑδοποο. 1. Τὰ πΐοῖ Β6η86 4068 1 
ΔΙΨΔΥΒ Τοιηδίη σομ 6816 32 2. Ιῃ δαὶ Τοτῖι ἢ 88 
[ἐ Ὅθ6ῃ γουθδὶοἂ ἢ 3, ΠΝ τ ]δὶ ΘΥγ6 ΟὨΪΥ ΔΓΘ Ὑ60 
8016 (0 ΤοοορηΣο 1 
ῬΙΣΗΕΙΜ:--Τε Ομμτοὶλ ὁ ἰδὲ Ποτά. 1. Το 

φοοὰ ἴὰ ἸΔ5; 2. Τὸ σοπγοδδίοπ ἰῦ Ἰρρκο8: [Ἀ9 
δίσ ἩΨΒΘΥΘΌΥ ἰὐ 18. ΚΠΟΎΙ. 



1682 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 50ΗΝ. 

ΠΕΟΝΗΑΛΕΡῚ :--- Ἡλεέγεο ἐξ δαδεα ον Τ7Υϊπὶΐψ-το- 
7οϊοὶησῦ 1. ὟἯο Κπον ἐμαὶ 86 Εδίθον βϑὺ {86 
ὅοη ἴο Ὀθ ὑἐμο ϑανυίουσ οὗ ὑπὸ του] (νυν. 14, τ: 
Ἧ6 αγὸ Ἰοασηθὰ ἴῃ {η6 ὅοῃ ἰδ Ἰοτὸ ψ ΐοὰ ἐδπθ 
ἘδίμοΣ μ88 ἰπ τορατὰ ἰο 8 (ΥΥ. 1ὅ, 10); γψ9 
ἘΠΟῪ ἔγοϊῃ ΟἿἿΡ Ἰοῦϑ ἴο 0586 δῃοίΐδοσ, ἰμαὺ Π6 δ88 
εἰγθῃ υ οὗ ΗΪ8 ϑρ᾽ τι. 

ΤΟὝΟΤΉΛΕΡῚ (1 ὅπο. ἰν. 9, ἩροΗρηιοευνν τ ὐα ἕῖαι 
ΤΆ Ἶουε 9.7, Οοα ἐπ Ολτίδι ἐὰ οἷν {6. ΟΕᾷξ1ΞΞΘ. ΤᾺ ἴογθ 
οὗ αἀοά; 2. Το βοπάϊηρ οὗἉ δῖ8 ὅοῃ; 8. ΟΥἿὖν 1178. 

ἥρυβοκον (1 ὅπο. ἱν. 19):--ἰξεαΐ ἴοῦε νἱονϑὰ 
1, 88 ἴο 115 οτἱ κίῃ, 2. 88 ἰὸ 1.8 χη  ίθῃϑη6θ, ὃ. 8ἃ8 
ἴο 15 ΡΓΟΖΤΘΒ8. 
ΑΗΠΡΕΙ (Μαγγίαζο δἀάσγθβϑβ οἱ 1 510. ἱν, 19, 

δΔηά ϑοσίβοῃ ὁ 1 ὅ5ο. ἰγ. ἐρον :-Ξ.- πιὰ τλτερζοία 
δομαξ ατὰ τοῦ [ἰδῶ (ο ἐλ Τγίωπε αΟοα. 1. Ἰῃ ἐὴλείους 
απιοηῷ οπὲ αποίλέγ ἀοα δοΐϊάθβ ἰὴ ὰ8; “2. [η ἐλε 
Ἡοῖν Ολοεδί νὰ αὐὶάο ἰη αἀοὰἂ δῃὰ ἀοὰ ἴῃ υΒ; 8. 
Τὴ {π6 οσοηγεδδῖοπ 7 (λ6 δοη ο7 αΟοὐ, ἀοἀ δρϊάθ5 ἴῃ 
ὯΒ δηἀ νὸ ἰπ αοἀ. 

θη ἰδὲ Ἐρώϊ ον. 1λὲ ἤγεί ϑωπάαν αὔεν Ττὶ πεν, 
1 7ηο. ἰν. 16--21. 
ΗΕΥΒΝΕΒ :---Τὴε δεῖ, (λαὲ ΟαΟοα ἰδ Του, οἱ 

οπῖν οοπϑοϊαίϊομ ἐπ ευἷΐ ἐΐπιεδ. 1. ὙΥΆΥ 18 ἰ0 ἐπι 8 
2. ον ἀο γγϑ ὈΘΟΟΠλΘ ΘΔΡΔὉ]Ο0 οὗ {18 ΘΟ βο] δ] οῈ ἢ 
7λὲ δ ίυσιε παίωτε 97 ἴονε. 1. Ῥτοοῦ (νγν. 106-18); 
2. Ἰαΐοσομοοα (νυ. 19-2]).---οἨπζοα 6 Πουε.----Ἰ. Ἐχ- 
Ῥἰδηδίίοῃ. 2. Ῥυοοῦ (418ο Ῥοΐίθηδδ); 8, θυίΐ68, 
διὶβίηρ ὑπο οτοσω, που θοῦ ΠΡΟΠ 118.--- Βεἰε ἐπ 
ἐλείουο οΓ αοά. 1. Ὠεδοτὶ ρίΐου οὗ τδὺ ἰὐ 18, δπὰ 
ὝΠΘΓΡΘΟΣ ἰἰ ἰδ Τουηάἀρά , 2. 75ὸ ΡΟΤΤΟΣ οὗ ἰδ ϊ6 Ὀ6- 
Ἰοῦ; 8. [πέρ 668 (τοβίβίδηοθ ἰ0 δἰΐβοῖβ οα ἐμαί 
Ῥ6] ἰοῦ; ἐΐ8 δηϊτηδίίου ὈΥ Ἧδ6 ἱπιϊία ϊοι οὗ ΟΠ τ δι). 

Ο. 5. ΝΊΊΖΒΟΗ (1818 ἀυσίηρ ὑμ6 δβδίοζο οὗ ἯΙ] - 
ἐθηοΓ κα, ἰπαυχυγαὶ Ξοσιηοι οὨ ἴΠ6 ΕΡΊ8.16 ὉΥ 16. 
βυθοῦ αἴΐοσρ ΤΥ, 1 950. ἱν, 16-21):--- Τὰ 
φαΐωε 97 ἰγιε ἴουε ὑπάεν ἐλ αν ὁ) ἐχοϊἐπρ »τοβρεείε 
97 (δε εΐιιγα. Ἰιονο οχϑὶὶβ ᾽ὰ8 δῦονε ὑμ6 ψ80]6 οὗ 
ΟΣ ΘΑτίΒ]γ ζαΐυσο. ΗῸΡ ῥϑὶπβ ἃτὸ ἄθθρ, ΒΡ 
ΘΟΙΙΡ δἰ πἰπρδ ΒίπμΟΟΥΘ; Υ68, Β86 ἸΟΟΚΚΒ 80 τη 16} 
ἐδ: ΙΏΟΥΘ Β8α]γ ουὐἱ ἱπίο {πὸ διΐυτο, Ὀθοδῦβθ 810 
68 ὨΘΥ͂ΟΡ ΒΙῸΣ [ῸΓΥ ΒΟΙΒΟΙΥΓ 8[οηα, Ὀυΐ ἰσὰθ ἸΟΥ͂Θ 
ΟΘῺ ΠΘΥΘΙΊΏΟΥΘ 668860 ἰ0ὸ ΘΟμδὰθ ΟΥ ἀαδρδὶρ οὗ 
ἀο)ΐνοσαμοθ. 70 Δ}1 ἰγὰρ ἰουὸ ἰβΒ δοοοταθα ἰδῃθ 
Ῥυίνι!οκο οὐὗὨἨὨἁ ονδσοομηίης {μ9 του] δηὰ [0 Βο8Γ 
Ὀογοπά ἰΐπηθ ἰπ 16 βίγοηχίι οὗὨ ἰχιο δῖ. 5816 
οαδίβ {86 ὈτΙρίοδί Ἰοοκβ ἰαΐο ὑπὸ βδάον οὗ ἐμ9 
ξαΐαγο. 580 15 ποὺ ὉΠ] ηα ἱβγοῦ ἢ ἴθδσ, δηα πον 
ἰμαὺ ΘΥΘΣΥ ἰἰπιθ Μ11}1 αν 1.8 ΟΥ̓ δα]γδίίοη, ἐθ 
ΟὟ Τοοϊ ρσὶπίβ οὗ Ὀἰνίηθ Τουρ, ἔγοτῃ ὑμ6 Τὰ] 8 οὗ 
(80 οἱὰ ἱπογθ Ὑ711}}] βρτίπρς ὉΡ 80 πον πὰ [86 
Ῥοίίον, ἴῃ {86 Βο!00)] οὗ ἀϊδίγοβα (ΘΓ 11} δ ΓΘ 
διὰ ῬΥΟΒΡΟΙ 8 ΠΟΌΪΟΥ ἸΙΌΟΥΙΥ͂ δηὰ τ ϊβάοηι οὗ {86 
Βδίϊομβ, ον ΟὨ ἢ] ἄγη δηά 86 σγδπἀομ!]άγοπ οὗ 
ΟἿΓ Υ866 'π 8 τοὐανομαίθα που] τν}}} {δι πὶκς τ (ἢ 
οιροίΐοη δὰ οαἀϊδορίΐοῃ οὗἉὨ {πο ὲν ἔδί πο 8, πὰ τὸ 
ΟΌΣΒΟΪΥΘΒ Β84}1 ΠΟΥΘΣ [411 βιιογί οὗἨ [16 ἀΒϑ᾽βίδῃ 60 
δηαὰ οοτηΐογὺ τοὶ τγὸ πορὰ ἷἱπ ΟΌΣ ΘΚ ΘΒΒ. 
Αμπὰ Ὀχίσῃί-ογοὰ ον 885 6180 δὴ ἱπάοζαι χα Ὁ] 
ΓΙ; ἰΐ Δ κ68 ἰμΠ6 Ὀσδδὺ ῬγΟΥ Βίοῃ [ῸΣ ἩΠΔίΘΥΟΣ 
ΤΩΔῪ ὉΘ ἱπ βίοσϑθ. 
ΞΟΗΓΕΙΕΈΜΑΘΗΕΒ :--- εγζεοίίοη 7 ἴουε. 1. Τ6 

ἰοῖκοι, ἱπαϊσαίθὰ Ὀγ ἰμθ Αροβίϊθ, οὗ 86 ρογῖβθο- 
ἰ(ἰοη οὗ ἴοσγθ. 2. Τηδὺ {δμδὺ, που θοῦ 6 ἰγοδίβ, 
68Π ΟὨΪΥ Ὀ6 Δοβιίίογοα ὈΥ {80 Ῥεγίθοίϊ οη οὗ ἸΟΥ͂Θ. 

ΚΑΡΕΡ.:--αΟοὐ ὦ ουο, απὰ ἰουὰ οπῖν πιαΐεδ τι 
οπε ιοἵτἡ, Οοα. 

ΟἜΒΟΚ :---Αποίλεν ἰουο δεγπιοπ. 1. Τὴι6 οἰ θυ 8] 
Τουπίδϊη οΟὗ]ονο. 2. Το ΒΟΙ͂Υ ἀυίν οὗ ἴον. 8. ΤῊΘ 
ἔχῃθ ἰδού οὗἸονο. 4. ΤΊ 6 Ὀ1188[] ΒΔ ῬΊ 688 ΟΥ̓ ]ΟΥ͂Θ. 

ΒΑΝΕΕ:--ὴ ἐπ ἴουε ἐε δε ποδῖεεί ἰζε! Ἰεὶ δας 
ὍΘ ΟΟΥ εοπυέοίίοπ; τοὺ ιοἱἱδ αδί(ε ἐπ ἰλὶ ἰουε! Ἰα6ῖ 
ἰδεῖ 6 ΟΣ χϑϑοῖγο; ἔλεη αοα ιοἱϊδ αδιάς ωἱκἕ, με, 
Ἰοὺ ἐμαί Ὀ6 ΟΣ ὈΪΟββίῃς. 

7. ΜύνιΕΒ:---ζουε, ἰλ6 δδόηδε οΥ ἰλε ΟἈγίεξταπ 
ἰε. 1. Τὰο Ομνβιίδη 116 δεσὶπα 1 Ἰοτο ἰδ 
Θοἀ ἐδτουχὰ Ομτίδι; 2. 1ὲ ἀευείορε ἰηΐο ἰοτα ἴο 
ΟἿΓΡ πο θουγ; 8. 1ἰ »εγζεοίς 1.56} ἴῃ ἰλ6 ρεγζοο- 
οι οὗ (818 ὑνγοζοϊὰ Ἰογο. 

ἨΑΛΒΙΕΒ8:--- ἢ λο ζποιοα απα ἰουέε ἰδλε ἐξυέησ αοὐ 
το ὦ Γουε3 1. Ηο γδο ἰπβίοδά οἵ ἀεἰΐγὶηρσ Β18 
ΟὟ ἴογο, πον δηὰ Ἰογοβ αοἂ ἴῃ Ηΐ8 ον 6- τ 8:}}1- 
ζοβίδιϊοι ἰῃ ΟἸσίδι; 2. 6 ψο, ᾿Ἰηβίοδα οὗ Ἰουϊω 
οὐ πνἱἰϊουὺ ἔδαν, ἴὰ 1868. Ἰοτο ἔἴρασϑ αοα νιιίδουϊ 
ἰογιωθηῦ; 8. Β6 ΒΟ, ἰπβύθδαά οὗ οδ]]δῃρ πὶ ΘΒ 
Ἰογυθ 8}} ἐμ νγουϊὰ μἷβ Ὀγοίμγθα, ον 68 ΘΥΕΣῪ οἷς, 
Ῥυΐ ε'ἴοσν (16 τῆδῆποῖ οὗ αοἀ ἴῃ ΟὨγτὶεδὶ. 

ΞΒΡΙΤΊΤΑ :---ΟΊλς ωοτὰ οὔίλε ον Αροείξε “ολῖλεπ 
οοποεγπῖηρ ἴουε. 1. Α ποτὰ οὗ ἀοοίχίπα, ΒΘ σ οπ 
Β6 ἐθϑοῖοθ υ8 Ἰογο; 2. Α ποσὰ οὗἩ οσμοσίδέϊοσ, 
Βογοΐῃ ἢ6 ΘΧΒΟΊΣίβ υ8 ἰ0 Ῥγχϑοίίσο ]ἸΟΥ6. 

σιαῦυδ ΗΑΒΜ8:--- εἰ δ ἰουε αἀοἄ! Οοπδίάοσ 1. 
Τλ6 φγοιπα οὗ {860 Ἰονο οὗ ἀοά, 2. 115 ῬΡογοῦ διὰ 
τηδηϊζοδβίδίλοι ἐπιοαγαΐν, 8. 1.8 ῬΟΤΟΥ Δπὰ σηδὰϊΐε8- 
ἰδἰΐοι οὠξιυσαταϊν. 

ΒΟΒΕ:---Σἀοὰ 18 Ἰοτοί 1. Α δοπἤδββιου οὗ γσταῖ- 
ἐμ 49 (γ. δ 2. ἃ τοΐοϑ οὗ οομπέοχέ (γγν. 17, 18); 8. 
8 ΓῸ]9 οὗ 1179 (τνν. 19, 20). 
ΕΓΟΒΕΥ :---Τὴε λαϊϊοιοίπο Ροιυε7 977 ἴονε ὁπ ἐλε Ἀεατγέ 

οὔπιαη. 1. Τὸ ὠπὲίοδ 8.9 ϑασί οὗ ἤδη βορασαιοὰ 
ἔγοσῃ αοἀἂ (γ. 16); 2. 10 οαἶπιϑ---ἰΠ δΔηχίουα θα, 
(νυν. 17,18); 8. 1 ἐσατπιδ---ἰ 6 οο]ἃ μολτὶ (γν. 19}; 4, 
ἷξ »ωγύε8---ἰθο πρυγο δηα δἰ πίω] μοασὶ (ν. 20): 
λὶ απίπιαίεε ἀπὰ 7γωιοίε8---ἰ 6 ἀοδὰ Βεδγὶ (τ. 21). 
ΟἜΝΖΚΕΝ Ἰνρδνοου ἀν αρνρ νην πολ πο ἄὧο 7 ψεί 

ἰαεΐ Ὁ γωμε Ολγιεἰαηψ 3 1. Τὶ8 δεσίππῖπο ἴα δαὶ 
6 ΚΠΟῪ ἕλε ἴουε τολϊοὴ Οοα λας ίο 6. 2. Τὶβ »σο- 
στέδ, ἰἰαὶ τὸ αδίάε ἐπ ἰλὶδ ἰουε; 8. 1ιβ ζεϊϊ τπαδαϑιωτε, 
{μδὶ ἐλε ἐχρετγίεποο ο7 ἐΐ5 λαϊϊοισῖπ Ῥοιοὲῦ 6Χρ6}5 ἐλε 
αν ᾳΓ ἀεραίὰ απά ἰδ ἡμάσπιοπί; 4. 1.0 ἐεδέ οὗὨἨ δ} 
ἐμῖ8 18 ὁγοίλεγίὶῳ ἴοῦυε. 

[ῬΕΑΆΒΟΝ:---ν, θ. ΟὟν Ὀοϊϊ εἶ ἴα Ομ τῖβί, 85 ἐμ 
οἰθσῶδὶ ὅοπ οὗ αοα, ἴθ ὨΘΟΟΒΒΑΥΎ ἰο Γαδ 8 Ὡϊο 
ἃ ἰδ} Κῆ] δοκιον)οαστηοηὶ οὗ πο ἱπᾶπὶϊο Σοτο 
οὗ ἀοὰ, ἘΕΡΡΔΤΙΩΘ ἴῃ [80 βοπάϊηρ οὗ Ηΐβ8 ΟὨΪΥ- 
Ὀοχοίίοη οι ἰηΐίο {Π6 τοΣ]ὰ ἰο ἀΪθ ἴῸΓ ΒΊΟΥ. 
Τ|}18 Ἰουὸ οὗ ἀοὰ 15 Τγϑαι ΠΕ} οχίο]οὰ δπὰ δἀ- 
τηϊγοὰ Ὦγ [86 Αροβϑίϊθβ. 8.6.6 πο. 111. 16; Βοσω. 
ΥἹ1. δ; τἱῖϊ. 82, 1 τὸ Ἰοοὶς ὉΡΟῺ 81} {πὶ δα 
ποίμἱης 6186 Ὀαὶ 1:14. ἀοα 5ῃοιυ)ά οδιι86 ἃ τόδ ἴἰο 
ὍῸ ὈΟΓΠ ΔΙΟΣΡ ΔΠΟΪΏΘΙ ΠΙΘΠΠΟΣ ἰμ 8 ΟΒΟΣ Ση Ὼ, 
δὰ ΒΘΩ ἢ6 ὰ8 80 ὈΟΓῚ ΔΙΟΥ 8 ῬΘΟυΪ Δ Υ τα β- 
ΟΣ, γαοί ἃ ΤΥ] τηδῃ, Βιου α ἀοΙ γον ἰιἶπὶ ἴο ἀϊα 
ΤῸ ἰδ6 5'η8 οὗἨ {πὸ πνου]ὰ; 1 866 Π0 βυδῃ σγεδὶ 
Θσργθβϑίοι οὗ ΠΪ8 Ἰού ἰμ {λι18 ΑΥ οὗ γεἀεδιωρίξοι 
ΙΔΟΓΘ ὑμδὴ τψουὰ μᾶνο Δρροαδγχοά, 17 Ηδ μδαὰ σχο- 
ἀφοηγθα 18 ἱῃ ΔΗΥ͂ ΟΒΟΡ ὙΔΥ. [Ιἰ 6 ἔσυθ ἱπαἀθοα, 
(μδὺ ὑπ9 τορδυδίϊοη οὗ Ἰδαρβοὰ ἴδῃ 138 πὸ δοὲ οὗ 
ΔΌΒΟΙἰΘ ὨΘΟΟΒΒΙΥ ἴῃ τοϑροοί οὗ αοά, Ὀὰὶ ἰμαΐ πὸ 
Βα ἢ 88 ἔΓΘΟΙΥῪ ἀοβίχηθα οὖσ σϑαἀθιρίΐο 85 ΟἿΣ 
σγοαίΐοι : σομδι ἀθσίηρ ἐδ ΤΑΪΒΟΙΥ ἴγοιῃ τ Οἢ θὰ 
ΔΥ6 ΤΟαΘρΙΩΘΩ, δηὰ ἰμ9 ΒΔΡΊΠΟΒΒ ἰο Εἰς} τὸ 5.6 
ἱπυϊοα, τὸ οδπηοὶ Ὀὰΐ δοκηοτν]οᾶρο [6 ΒΖ Ό]ΔΥ 
Ἰογα οὗ αοά, ὀνθὴ ἴῃ ἐμθ δοί οὗ γοἀοιηρίΐζοη 186]; 
Ὀυΐ γοῦ [6 Ανοβί]68 δνθ σαϊβοὰ ἐμαὶ σοῃβι δ γα- 
οη ΕἷρσθοΣ, δπα ρῥ]δοθὰ 186 οποϊοοβὺ πιδτὶς οὗ 18Π6 
Ἰογο οὗἩ αοἀ ἱπ ομοοδὶης δβυοῖι τΤη68}8, διὰ ρογίοσια- 
ἰὴ 'ἰπ ὑμδὺ ΤΘΠΏΘΥ ΟἿΣ ΤΟΡΘΓαίΐου, ὈΥ̓ ΒΟ ϊπς 
Η5 ΟὨἱυ- οποία ἱπίο (89 που] ; ὈΥ ποί βρασῖπς 
ΗΐΠ8 οὐ ὅθ, ΌΥ φὶνίπρ δηὰ ἀοἸνοσὶηρ Ηΐμὰ ὉΡ 
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ἰο ὃ βΒοουγχοὰα δηὰ οτυοϊδοα ἴοΣ υ8, δπὰ {86 6δἰϊ- 
ταδίϊου οὗ (δΐ8 βοὺ οὗἩὨ αἀοα᾽ Β Ἰοῦϑ τη υϑί ΠοΟΟΘΒΔΥΣ 
ἱπόσθᾶβθ Ῥχορου ΟΠ ΌΪΥ ἰὸ {86 αἰ ηϊίγ οὗ (86 ὅοῃ 
λυ Βοαὺ ἱπίο ἰδ ποτϊὰ: Ὀδοδιβο ὑδ 6 ΤΟΤῸ 
ὙΟΤΙΝΥ 1.9 Ῥοόσβοι οὗ Ομ γὶϑὺ Ὀοΐοσο Ηθ βυβοτγοά, 
ἐμ στοδίοσ Ηΐ58 οοπάἀθβοθηβίοι ᾿η10 δβιιοῖι 8 Β 8 7- 
ἴης οοπάϊ οι; δηᾶὰ [88 Ὥθδσον ΗΐΒ σοϊδίΐοι ἰο {0 
Ῥαίδμον, (89 χήϑαῖίοσρ Ηΐβ8 ἰουθ ἰο 8, [Ὁ ὙἘ.0860 
88 Κο9 Ησ βοπί Ηΐπ ἰο δυθοσ. ΤΟΥ οσο ἰο ἄογο- 
ἔϑδιθ ΒΩΥ͂ ὙΔΥ ἔγοια ὑμ6 Ρθσβοι δπᾶὰ Ναίυσο οὗ ΟΌΥ 
ϑαυΐϊοινρ Ὀοίοσο Ηο βυβογοί, ἰΒ Βὸ ἔδσ ἰὸ ὑηᾶον- 
γαΐϊυο ἐμ Ἰογο οὗὨἩ ἀοἄ, δηὰἃ σοηβθα  Ὠ ΠΥ ὑο ΘΟ0Π10 
διηοτὶ οὗ ἰδαῦ δοκηπον)οαρτιηθαῦ δα ἐμδηκδρί νης 
ὙΔοἢ 18 ἄὰο υηΐο Ηΐμπ ἴον ἰξ. [1 ἰμθ8 {.10 Βοπά- 
ἰὴ οὗ ΟἈ ἰδὲ ᾿πίο {116 του ψγοτθ {86 ἰριοδὺ δοὶ 
οὗ ἰ89 Ἰοτοὸ οὗ αοἂ πδῖοι οου]ὰ Ὀθ0 οΘχργοδϑοα; ἵΐ 
Ὑ6 Ὁθ ΟὈΪροά ἴἰο ἃ σϑοίασῃ οὗἨ ὑμβδη ΚΙ] 985 8000 
ὝΕΥ σογτοβροπάθῃηϊ ἰ0 βι6ἢ ἰηδηϊίθ Ἰογθ; 1 δι ἢ 
ἃ ΤΟΣ 8} ΠΟΥ͂ΘΡ ὈΘ ᾿η8ἀ0 Ὑἱ μου ἃ Σὰ 50.890 
οὔ ἰμαὶ ἰδ Υ, δμὰ ἃ 86η89 οὗ ἐΒαὺ ἱη ΒΛ οὗ ἰονθ 
οδηποὶ σομδὶδὶ τἱὶΐπουῦ δπ ΔΡΡΣΘΒΘΏΒΙΟΝ οὗἁὨ 88 
ἱπβηϊίο αἀἰμηὶγ οὗἩ πδίατο ἴπ ἰῃ9 ῬΟΥΒΟῚ δοηΐ; 
τθη ἰὁ '5 ΔΌΒΟΙ Οὐ ΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΔΙΎ ἰο Ὀοϊΐοτο, ὑπαὶ 
Ομγὶδὲ 18 8ὸο ἐμ ὸ ΟὨ]γ- Ὀοσοίθη ὅοη οὗ ἐμ9 δίδου, 
88 ἰο Ὀθ οὗ δ 58116 δι: δϑίδῃηοὁο τ Ηἶτα, οὗ βΊΟΥΥ 
θ488], οὗ χαδ.οϑὺν ΘΟδίΘΓΏΔ .---Μ. 7. 

ΒΑΒΒΟΥ͂ : (08 Υ΄( 9).--Ηο Ἰηάοοὰ ΡΟΒΕΙΌΙΥ͂ 
οουἹὰ ἀοὰ ᾶνὸ ἀδπιοπϑιγαιθα ἃ χυϑδίον ΘΧΟθ88 οὗ 
κἰηάποβα ἰὸ υ8, (8 ὈΥ ἔδυ, 70. ΟἿΣ Β6 Κ δηὰ 
ξοοὰ, βοπάϊηρ Ηἰ8 ἀϑαγϑϑὶ βοπ ουὐ οὗ Η18 Ὀοβοῖὶ 
ἰηἰο ἐ18 βογαϊὰ δῃὰ βοσυΐ]ο βίδίθ, δι᾽ ϑοίληρς Ηΐω 
ἰο 4}} δες πρωὶ ιϊο5 οὗὅὨ ΟἿ ἔγϑὶ] ἤδίυγο, ΘΧΡροβὶῃρ 
Ηἰπι ἰο (6 νγοσϑί ἱποοηυθοΐ ὁ Π068 οὗὁ ΟΌΥ ἸΟῪ οοῃάϊ- 
ἐἰοη 3 Ἔα χρυ ββί οἢ8 οδὴ βί Κη Ὗ, τ ρδὺ ΘοΙρδ- 
Υΐβοι 5 ὁΔῺ Βοὺ ουἱΐ, {9 δἰ ροηοὰβ γαβί 688 ΟΥ̓ (818 
Κκὶπάποβθ ἢ [ὦ γὸ βδου]ὰ ἰτηδρίηθ ἐμαί ἃ γγοδὶ 
Ῥυΐωοο δμουϊὰ ρυΐ Ηἷ8. ΟὨΪΥῪ Βοῃ ξ ΒΟΏ τηοϑὺ ἸΟΥΘΙΥ͂, 
διὰ πΟΥΙΒΙΪΥ τοδί ὈῬοϊοΥθά) ἰμίο γᾶ μβ, δβιιουἹὰ ἀἰβ- 
τη ΐθ5 Εἶτα ἔγοπλ Ἀ18 σουγὶ, Βμου]ὰ γὶοϊ]ὰ Εἶπ ὉΡ ἰο 
(80 μαγάἀοδὺ ΒΙΔΎΘΣΥ͂, ΤΑΘΤΟΙΥ ἰοὸ ὑπὸ ἰηἰθηί ἐμαὶ ΒΘ 
ΒΘΓΘΌΥ ταἰσὶ γοάθοαι ὕγοτα σδρ Υ Υ 86 ταθϑηθϑὶ 
δηὰ Ὀαδοδὶ οὗ δἷ8 βυδ᾽θοίθ, ΠΟῪ ζαϊηῦ 8. σϑβϑιῃ- 
ὈΪδΏοΟ πουϊὰ ἐμῖ8 Ὀ6 οὗ ὑμαὺ ἱτητθ 80 ΖοΟἋΠ 688, 
οὗ ὑπαὺ ἱπΟΟΙΡΑΓΘΌΪΘ ἸΠΟΓΟΥ͂, τ ΒΙΟΣ ἴῃ ἰμ18 ἴῃ- 
δίδησο (86 Κίηρ οὗ 411] ὑπὸ του] δα ἀθοϊαγθα 
ἰογαγὰ υ8 Ηΐβ ροοῦ γ84888]8, ΗΪ8 ἰηἀθϑὰ Ὁ ΤΟΥ ὮΥ 
Ῥ6 0618---ΟΑἋἍἹπὰ πρδὶ κσθαίοῦ ΣϑᾶΒοη ΟΥ̓́ ἸΟΥ͂ 088 
πόσο 6, ἐμὴ Β.0}} δὴ ΔΒβυσϑῃσο Οὗ ΗΙ8 Ἰογθ, 
ὉΏ ὙΠ|056 ἸΟΥ̓́Θ 8}1 οἷν χοοα ἀοροπάοί, ἴῃ  ΒΟΒ6 
Ἰοῦθ 4}1} οὺν ζο] οἱ Υ οοηβίβιοί ῃ! ἢ ἯΒαΙ σὰπ ὉΘ 
Ἰλοτο ἀοΙ 1 ΒΕ] ἐμδη ἰο νίον ὑμ0 ἴδοθ οὗ οὔΐ ΑἹ- 
ταὶσηὶγ ,οΓὰ 80 βτυϑοϊου ΒΥ ΒΔ σ᾽ ἈΡΟΏ τ181---Μ.]. 

[ΒΕΒΝΑΒΡ, ἀο Ναίϊν. βόγ. 1. 4ρραγιμεγαΐ ἀπίε 
»οϊεητῖα ἐπ τέγωπι οὐθαΐξίοπε, ἀρρατοδαΐ ϑαρίεπίία ἐπ 
ἐαγιπι σιδεγπαίζοηα; δε δεηι σηπίας πιϊδογίοογὐΐδὲ 
πιης πιαχίπις ἀρρατγιΐξ ἐπ λμπιαπίίαίε. 
ΡΟΊκο Μ., ἀο Ναίζν. ὅδγῃι. 1. ϑέγερεῦ φιΐΐάσπι 

αἰϊοογεὶς πιοαὶδ, πιμϊἰδοδ πιδηδιγὶβ ππιαπο σοπεγὶ 
δοπέίαϑ αἀἰυΐπα σοπδιζιὶ, οἰ ρζωτίπια »γουϊάρηζἐδθ 8128 
ΦΏΠΈΤα οππῖδιιδ γείγο δοοιζ8 οἰοηιθηίεῦ ἐπιρεγίϊ; δια 
ἐπ πουϊδεϊπεϊδ ἱεηπροτίδιιδ οπιπόπι αδωπααπίξαηι δοῖ 8 
δεπισπί(αἰἦΒ ἐχοοδδ:; φιαπάο ἐπ ΟἈγίδίο ἴρεα ααἀ »ε6- 
φαίογεδ πιϊδογίςογάϊα, ἴρδα αα ἐγταπίεδ υεγίίαδ, ἴρδα 
αὐ πιογίμοβ υἱία ἀεδοεπαϊ, εἰο.----Δῖ. 1. 

[ΘΕΟΚΕΚ: 
89 ἴον οὗ ἀοά, πο ἱπουρμῃιβ οὗ Ηἷπὰ ἃγὸ ἀγοδά τυ) 
ἰο π6 ζοῃΟΥ Δ  Υ οὗ θα. 700 ΤΩΘΠΥ͂ 8.6 ἰοτιρίοα 
ἰο υῖβῃ ἱπ ὑμοὶν ποαγίθ, 1 Π6Ὺ ἀυγαὶ, ἐπεὶ Ηθ 
ὝΟΓΟ ποὺ, ΟΚΥ δα πὸ χοραγὰ ἴ0 δυπιδη οοπάυοί; 
διὰ 17 ΔῺΥ οὗἩ ἰβϑῶι οἂπ Ὀὰυΐ ροσβιιδᾶὰθ ἐπ ΤΏ 56 }γ688 

(οπ γ. 18).--Εον ψϑηΐ οὗ συ] εἰναι πο 
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ἴῸΥ 8 ὙἘ110 οῃ ἰδ: βίγοη σίδ οὐὗὁἨ Βοῦθ ῬΟΟΣ ΟΔΥΪ], 
ἰο ορθ υγβδαὺ ἐμοῦ τὶ, ὉΠΟῪ (γα ρᾺ ἰπ ἰἢ9 
ἱπιδρίποα ΑἰΒΟΟΥΘΤΥ, ὑμαΐ βοίβ {μθτὴ 80 τὰὰοἷ δὲ 
θ880θ.0.0Ἡ. Εσοιι 6 βδδη0 ἀοίδυϊς, Βα ]6Ρ δηά 
γι ίον ταΐπ 48 ΘΟ 81:46} Ηἰἶπὶ ΥΘΥΥ͂ οἴζοη 'π πὸ Ὀοί- 
ἴδον ᾿ἱχμύ, ὑπ 88 ἃ τἱρία Ἰαννχῖνον δυο ΓΑ ΡῚΥ ὁχ- 
δοίης ἃ Πα Θ᾽ οὗ δ]τηοϑὲ ργδοι δ ῦϊο ἀαίλθὁ8, 
δηα φηἰζογοϊης ποτὰ τ (ἢ 6 ἀγοαὰ οὗὨ ἱηβαρροτὶ- 
8Ὸ1]6 Ρυῃίβιηπιθηΐβ: ὙΠ6Π66. ὑπο Ὺ δ΄6 τοϑὰν ἰὸ 
Βἰηκ ὑπάᾶον (0 ἰθυτουβ οὗἩ τεϊρίοπ, ουθὰθ Ὑ1119 
ὑΒΟΥ͂ Δ.ΓΘ σΟηβοϊ η ἸΟ 5} ΓᾺ]Α]]ὴρς 118 Ὀγθοορίϑ. 
᾿μοοκῖίπα οα αοἀ 89 ὑμὸ οδ͵εδοί οὗὨἨἉ Ἰογθ ψου]ὰ χθο- 
ν᾽ (λο6586. ταϊϑίδ θα σοποθρίΐομβ οπίΐγοϊγ. ο 
ΒΒου]ὰ 811] 800 δῃὰ 996], (δὶ ἃ Βοίηρ οὗὨ ἰημβηϊίο 
Κοοάπεοθβ, αἰτοοίθα ΟΥ̓ ἰμδηΐϊίθ υυἱβάομ, 8 [9 
πἰχμοβὲ Ὀ]θβϑίηρς: δὰ ἴθ ψδηΐ οὐὗἩ βοι 8 ΟΠ0 
ψουἹὰ 9 9 σγοαίοϑὲ οδ᾽ μα ΕΥ̓ ἐμαὶ 18 ῬοΒ510]0: 
60 ΒΒου]ἃ Ὀδ Βαϊ ββ 6 ὑμαΐ ὑπ βἰγίοίοϑι οὐ Ηἰβ 
ανγβ, δῃὰ {ὑπ βογογοϑὺ οὗ ἐμποὶν βδηοιϊοηϑ, 8.6 
ἸΏΘΔῺΒ ΒΊΟΝ Ηθ ΚαονΒ 9 Ὀ6 ποοάΐιϊ! [ὉΓ ΟὉΡ 
ξοοά; ἰδπαὺ Ηΐ8 πιο ΤΟΥ {111 Τοταῖνο ὁ σοροηΐδῃοθ 
ΟἿΓ ραϑὺ ἰγδηϑρυβϑῖοπβ οὗ ἰμοαι; ὑμαὺ Ηἰ8 χγδοθ 
Ὑ71}1} δισθησί ἢ Ὁ8 ἰο0 60» ὑβθηχ θείου; δπὰ ἐδπαῖ 
Ηδ ν}11} ΠΘΥΟΣ τοὐοοί ἃ 800} αϑδδοιϊλοπαίοϊ ν ἀονοὶοα 
ἰο Ηΐτι. ἴῃ φῬγορονγίΐοῃ ὑμθη 88 ἯὯὴο δΔΓΘ 80, 8]} 
ἰοντ γί ΔΡΡΤΟΙΘΏΒΙΟΩΒ γΥ1}} υδ}13}}) ἔγομπι Ὁ8. 
ΦἘΠΟΥΘ 18. ΠῸ ἔϑασ ἴῃ ἰουθ᾽᾽ δαὶ ἰμ ΑΡροβϑίϊθ: 
“υΐ ρογίθοι ον οδβίοί οι ἴδαν: Ὀθόδϑυδο θα» 
Βαία ἰογυχοηί.""---Μ.]. 
[90ΕΤΙΝ:--Ἴ 6 Ἰογὸ οὗ αοα αἰ γ8 8ὸ πιο 

ἤτοι {89 Ἰοῦο οὗἁ 86}810}]9 οὈ͵θοίθ, δὰ ἔσγομι οὐ 
Οὗ Ῥϑβϑίομϑ, ὑμαὺ 1ὖ οἂπ Βαραϊν Ὀ6 οΔ]]6ἃ ἃ 
Ῥαβδίου ἱπ (9 δδτωθ Β6ὴ86 ἴῃ ὙΠ ο (ΠΟΥ 8.6 80 
68]1ὁἃ. Τὶ αἰ Βουβ ἰῃ 19, ἐΠδὺ ἰξ 18 δ γϑὶ σαϊβοά, 
δηά δου νατὰβ κορὶ ὍΡ, ὈΥ τοάϑοὰ. [Ιὑ 18 ὑπο σο- 
ἴοτο ἃ το] χίουβ Βα οὶ δηὰ υἱγίιθ, τυ δῖοι Ὧ0 ΟΥΘΓ 
Ῥϑβϑίοπ :ἰβ, 1088 10 Βαίῃ ἀοἂ διὰ ποσὰ ν δυὰ 
ΤΟΙ Ζίου ἴον ἰἰ8 οὐ͵οοὶθ. [Γπ {18 4180 1 αἰ ὅογβ 
ἔγοπι ὑπο πι, ὑμαὺ Ὀοΐης Ὀοΐπ Ῥγοάἀυσοα δηὰ Ῥγσο- 
Βοσυϑα ὉΥ σϑδβοῃ, ἰὑ 158. ἃ ΒΟΌΘΡ δηῃά τηοἀογαΐθ αἵ- 
ἐϑοϊϊοι, δοοοιηρδηϊθα τ ἢ0 Ὀ]ηἀ ἐπιροί 5. {Υ, 
ΠΟ ΣΟΒΙΪΟ58 ὉΠ οδϑῖ 688, 0 Υἱοϊθηὺ οοταμλοίϊοη οὗ 
ταϊπᾶ, 11Κ6 οἰ Ῥδβϑβϑίοῃυβ; δηὰ 88 1 υἱβοίῃ ποί (0 
89 βΒ8διπη6 μοὶριΐ τῦῖϊα ἰμθῖὰ, 8 ποῖος ἄοοβ ἱἰὶ 
οἰπκ 85 Ἰονν δἱ οἰ βαρ ἐἰγτηθβ, δυὺ Βῃ ονγ8 1.86] ἴῃ δπ 
ἀπίίοται δηὰ βοάαϊθ Ἰοῦθ οὗ υἰχθουϑῃ 685, οὗἁ 
ΟΥ̓́ΟΡῪ ἰπίηρ ἰδὲ αοα δΔΡΡΌτονἝθ. ϑοϊῃθ ῬοΥ80Ώ8, 
ποὺ ἀυ]} σομϑίἀογίης ὑμΐ8, ΒΙ ΠΟΟΓΟΙΥ ἀθβῖσγο ἰὸ 
Ρίθαβο αοά, δπὰ συ ἍΥ οηάθαγοι ἰο Ἰοδὰ ἃ 
ξοοἂ 1106; δπὰ γοί δβοταϑίϊηλθδ ΓΘ δὖγαϊ ἃ ἐμαί ὑμ6 Ὁ 
δῦθ Ὧο ἴοῦο ἴον αοα, Ὀόσδιι8θ ἐπ 6 Υ ΘΧΡΟΥΘΙΟΘ 
ποΐ ἰπ ἐμποιλβοῖνοθ ἐμαὶ τδγιιί οὗ δῇωΟοοίίοπ, ἰο 
ὙΒ1ΟΝ οΟἰμογΒ Ῥχοίομα, δὰ τ ρΐσι 8 Ἔχργοβϑοα 
δηά τοαυΐϊτοα ἴῃ Βοπιο ὈΟΟΚ8 οὗ ἀδονοίϊΐοη. ΤΟΥ 
ΤΑΥ͂ ἸΘΆΤΏ ἔγουι ὑπ6 δον ρίαγοβ, (μὲ ΒΟΥ 6 [Π6Γ0 
8 οὐοάϊΐοποθ ἐμοῦ 18 ΔΙ ΥΒ ἰουο; δηά ἱμαΐ ν8ο- 
ΘΥ͂ΟΡ ἀοΙ ἢ 8 ἴῃ ΠΟ] 658, δπὰ ᾿ιδίϊσο, δπὶ κοοά- 
688, Δη ΤΊΘΓΟΥ͂, 8δπα σα ἢ, ΓΑΔῪ ΥΘΔΒΟΒΔΌΪ ς0Ὲ- 
οἷυάθ ἐμαὶ μἷβ μοαυτέ 18 σἱρὺ ἰονγασάβ Οαοά. 
ΟΙΒΟΣΒ Ἰοοκίῃᾳ ὉΡοὴ ἐμ Ἰουὸ οὗ αοἀ 848 ὕροὴῃ ἃ 
ΙΆΘΤΘ Ῥδϑββίου, 8 ἀἰβροβί(ίου οὗἩ ταϊμὰ φῬγοὰυοίπρ 
ἀογοιίοι πὰ οπάϊπρ ἰμογο, βαυθ ὀχοὶἐθα ἰη ὑμϑτὰ- 
Βο͵γ 8 ἃ Εἰσῃ 268] δηὰ αἰοοίίΐοηι ἴον αοά, διὰ 8 
ἄττα Ῥοσβιυιδβίοῃ, ὑμδί ὑπο ν γγογ9 Ηἰΐ8 ἔδυοαγί(ο8 : 
δια, δανίπρ ἀοπο ἐμ ἷδ, παν ἐμουχαὺ {ΘΙ 86 1705 
αυγῖγοα δὖ Ο γι βιϊδη" ρογίοοϊίοα; ὙΒ118ὺ δ ἰὰ9 
Β8116 {ἰΐπλ6 ἐμ ον μα ῦθ ΡΟ ΒΔ 08 Ὀδ6θι αηάθν ἰμ6 ἀο- 
το ΟΥ̓ ΟΥἹ] ΒΑὈΪ5, δηὰ δἀαϊοίθα ἰο ψγϑί, 
το] οθ, σογοίοιιθηθ858, ΘΟΏΒΟΓΡΙΟΌΒΙ685, ἰπΪαδιΐϊοο, 
ΡΣΪάο, διβοϊ οι, βοηβυδίγ. ΤῊ ἷθ βίσχϑη χο πιϊχ- 
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ἰὰγο ΟΥ̓ ΒΥΡΟΟΙΙΒΥ, Υἱἷἱθο δῃηᾶὰ δι μυβίδδη, μα 
ὈΘ6ἢ ΘΟΙΏΣΩΟΠ ἴῃ 81} δίζοθ, δῃὰ ουϑὺ ὙΠ ὯΘ 80. 
ΤΠ οΓΘ ΔΥῸ ΔΙΎΔΥΒ ἰ086, ὙΒΟ86 Το] χίοη δηὰ ἀο- 
υοίϊοι 18, ἰο ᾽δ86 (6 ψογάδ οὗ ὅ5:. Ῥδϑυὶ, ““δουηῃά- 
ἔπος ὈΓΩΒΒ,᾽ ΟΣ Οἰδιῆουῦ" δῃὰ οοῃδάθηοο; ὙἘ8|115ὲ 
ἴτυο ποοάποδβα ἰ8Β τιοάοϑὶ δηὰ υπαβοοίοα, διὰ 
ἰδ όΒ 68 6} ἰ0 τι κὸ 1688 ποΐἷ86, ἰο ἦτο ζΏογὸ Ἀοη-| Μ 
ΘΒ.]|Υγ. Τὸ ῬΧΥΘΒΟΥΥΘ ὕβ ἴτγομι βι10} Ἃ 6] ΒΊΟΏΒ, 
Ομγιδὲ μαι} 014 υΒ, ἐμαὶ τὸ βου] οἰ μοῦ Κορ 
Ηΐβ δοταδηποπίβ, ΟΥ οἱ ρχοίθηα ἰο ἰοτο Ηΐπι ; 
διὰ ἰδμδὶ ἱΐ βἰχζηΐβοβ ποίλῖης ἰο δὲγ ἰο Ηΐτη, “μοτὰ, 
Τμοτα,᾽ δηὰ ποὺὶ ἰο ἀο πᾷἊδὶ Ηρ γϑαιγθ8.---ΟΥ ον 
Ἰογθ ἰονγασγὰβ αοα ἰμδη ὑμὶν (86 βου ρ(ΓΟ5 ΠΟῪ 
ποὺ: ΠΟΥ ΠΕΟΥΘΥ Υδοοσχη θη {μα ορὶνἰϊ 4] ἔονοσ, 
1πο86 Δ ΓΠὶ ΣΉ ϑροΥίδ, διὰ (δαὶ Ὀο]α ἵδη} αν ἱγ, 
Ὑ ΒΙΘΒ δοιηθ Ζοδ]οίβ δῇοοι; 5ῸΥ ἰδὲ οοἱά, Τοδηοα, 
ΤΥ δίουΐουβ, δια αἰδὶ ἰοσοϑίϑα ἀονοίίου, πΔΙσὮ 
ΒΏΟΙΒΟΣ δβοχγί οὗἩ ἔδηδίϊοβ γσοαυΐγθ: ἴοσ, ὅγβί, 86 
Ἰονο οὗ αοὰἂ '58 βοῦον γϑϑδοῦ, διὰ ποὶ 1] πὰ ρμδ8- 
δου ; ΤΘΥΘΣΘΏΟΘ, δηἀ πού ΡΥΟδυτηρίΐ0ῃ : ΒΘΟΟΒΑΪΥ, 
ἦν 15 στοιἰυάο; δρᾶ τῦὸ “"“ἴουὸ Ηΐπι, θθοδιδὸ Ηρ 
δγβϑὶ Ἰονϑὰ 1τι8.᾽" --- 1.1. 

ΗοπκΕ: (οἢ ν. 2]).---ΟΌΒοσυο ὑπ ἄστη Ὀδβὶδ ἢ 
ὙΙΟΘῺ 18 γον ἄχοα (80 ΤΙΩΟΓΑΙΣΥ οὗ ἐμ Θοῦρεοὶ. 
ΗΟῪ ΟἾθ 8 ἱπ 18 ρυϊμοὶρὶθδὶ μον Ροποσίαυϊ ἰη 18 
τηοίδνοθ! “Ἧς Ἰογοὸ Θοά, Ὀθοδυδο Ηο ὅγαί Ἰονοά 
8; “δὰ βοηἰ Ηἰ8 ὅοη ἰο Ὀ0 ἐδ) ῥχορ[εἰδίΐου (ὉΓ 
ΟἿΤ 5β'π8. [ΙΥΓ αοἀ δβο Ἰογορὰ 8, νὰ οὐχιιὺ 8150 ἰο 
Ἰοῦθ ομϑὸ δηοί μοῦ." ἘΕῸΥ “90 πἯδοΟ Ἰογϑὶῃ! Ηΐη 
ἐμαὶ Ὀεκαὶ, Ἰονοῖ Ηΐπ α180 ἰμδὶ ἰδ Ὀοχοίέθη οὗ 
Ηΐπι.᾽" ΤὍδ8οὸ Βοδά οὗ {6 τηοοὺ πῃ]οδτηθὰ οδηποὶ 
Ῥυὺ δομρΥ μ Βα {86 τη οϑπίῃκβ οὗὨ {Π|680 760} ᾿ΤΟΓᾺΒ: 
δὰ ἰμὸ Ἀθατί οὗ {16 τοδὶ Ἰθαγηθὰ χημδὺ ἴδοὶ ἰδ 9 
ἴοτοῦ οὗ ἔβρω. β'.οα ἴα {86 στουπὰ οὗ ἐμαὶ οἴδυ- 
ἐϊγ, το Ῥογοσιιοί ἢ ΟΥΘΥῪ ἀυὶν οὗὨ δβοοΐδὶ ἴδ, 
δυὰ 18] οἱ ὑ89 ἰδττ. 0 ἱπουϊοαίο δηᾶ ργοάτοο 
ἴῃ τυ ὑμὶ8 ΒΘΔΥΘΏΪΥ αἰϑροαϊίίου, ἰδ ἐμ δῃὰ οὔ [9 
αοβροὶ βιὰ 4}} .ἰ8 ἀοοίγίῃθβ [ἐ 8 ἀοάυοοὰ ἰπ 
ἜΡΟΝ ΟΥ̓́Θ ὕγοιλ {8089 ὑπδί ἴὩΔῪ δϑϑῦι ἰ0 Ὀ6 
οὗ {δπθ πιοϑὺ του δίοσϊουβ δὰ βροϑουϊαίϊ γα παίυγσθ: 
ὑδ9 τρὶγ οὗ ἐμὸ Ὀϊνίπο Ῥοσβοῦβ; {μ6 Ὠἰνίπὶι 
δηα {890 πϑἰϊδίμβοι  ου οὐ ΟἸγὶβι; ἀοοίγὶποδ, 16 
οδῃμοί ἐμογθέοσο Ὀ6 ἀθηΐοὰ ΟΥ ἀορταάοὰ, νἱϊπουὶ 
ΤΘΠΊΟΥΪΏ ΟΥ ῬΓΟΡΟΥΓΟΠΔΌΪΝ ᾿οϑβθιληρ (ἢ 9 ταοβὲ 
οηάἀραγίηρ διὰ δδϑοιίπρ ἱποϊ ἰθτηθπδ ἴο ἐμ 6 ΟἸ γί 8. 
εἶδῃ 116. [Ιηἀοοὰ ὑπὸ ΠΑΡΡΥ͂ ἰθΡε; οὗ ἃ Οσίβ- 
(ἴδῃ '5 (89 παίαγαὶ δηὰ Κίηα]ν οὔὔοοὶ οὗὨ (9 στοαί 
-ΟΥ̓Δἢ 561108) ἰγυ 8, θη ἰγοδϑυγοὰ ὉΡ ἰπ {δ6 
ταϊπ, δηὰ τη8ὰθ ὑμ9 Βυ)θο8 οὗἉ ὕγχοαποηΐ τιϑάϊ8- 
ἐϊοη. Το ἰάθαβ οὗ ἃ τοοοποϊϊοα αοἀ; ἃ Κβαυϊοῦῦ 
δὰ Ιηὐογόθββοῦ Οἢ ἰσῃ; ἃ ρστγδοίουβ ϑρίτϊὶν, 1ῃ- 
Τοτταΐῃ ΟἿΣ ᾿βξποόρᾶηοθ, ρυγ γί ΟΡ οαγίβ, τὸ- 
Ἰαυΐης ΟΌΡ ποοοδβί 168, Δ] ]ουϊδιϊης ον ΘΔ ΥΘΒ, δπὰ 
σοϊαΐογιϊῃ ΟἿΣ ΒΟΥΓΟΝΒ: ΒΌΟΒ ἰ460848 85 {1686 
ΘΩΘΌΪΘ 8 (0 ὈΓΙᾺ]Θ 86 δρροίϊίθβ οὗ ὑμ6 Ὀοὰγ, δπὰ 
ἰο σα]πὶ ἢ} δῃχοίϊ οὯ8 οὗὨ ἴδ τηἰπᾶ : ἰο Ὅθδν νῖὰ 
Ῥδιΐθηῃοθ δπα ομ ον 1] 688 {δ 6 οΔΙ ΔΙΑ 168 οὗ 1176: 
ἰπ0γ βυθοίθη ὑμ6 ὑθίοροσθ, δῃἃ δαγτηοηΐζο ἐδ 6 
Δ ϑοι 018, Τοβοϊ γἱης ὑλθιὰ 811} ἱπίο οη6, ἀἰγοχοὶδοὰ 
δοοοσάϊηρ ἴο (86 αἰ ογϑηὺ βἰἰὰδιΐοῃ οΥἁ ἰΐ8 ῬΤΌΡΟΣ 
οὈ͵θοὺ; οὗ ὙΔ1ολ στίοῦ Ἰδιηθηίβ (ἢ ΔΌΒΘΠο6, δὰ 
ἴθ ΔΡΡΤΙΘΟΙ ΘΠ {πὸ 1088; ἀοϑίσο ΡΌΣΒ68 ἰΐ; ΟῸΡΘ 
ἢΔ8 1ὑ ἴῃ Υἱοῦ ; ΔΗΡῸΣ Υἶβο8 διζαϊπϑὲὶ οὐβίσαοίοι, 

ΤῊΝ ΕΙΒΕΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΡ 90ΗΝ. 

δηὰ ἸΟΥ ἐγὶ τα ἢ 5 ἦτ ροβδβοδϑίοσ. ἸΤπὺ5 τοὶ κὶοα 
ἄχοβ ἴ:6 Βοασχί οἱ ἐΐβ ἰγοάδυτο, ἴῃ ζδὶ.} τϊδοαὶ 
ΔΎΟ, δηὰ χοδιχηδίΐοη τἱϊποαὶ γόδοσυθ: ἰὲ 
ἄγαν (6 δϑδοι 0.5 Ὀρνγασαβ ὑονγασὰβ ἈΘΑΎΘΉ, 82 
ἐδὸ δῃ ἀοοβ ἐμ οχῃδιδιϊθη8 οὗ 80 φοασίδ, ἰὸ 
τοίαση ἰπ ἔσυϊ] ΒΗΒΟΎΟΣΒ, διὰ Ὁ]655 0 ποσὶὰ, 

γ. 8. 

τι ῦ. 

ΥΥ. 9, 10. 

γ. 10. 

γΥν. 10, 11. 

νυ. 11. 

γ. 18. 

γν. 18.221. 

γ. 10. 

νυ. 21. 

᾿ΕΝ απὰ ϑεέγηιοπ Τλεηιεε. 
Τετανν, 50ῈΝ, ΤῈ ροοάπι688 οὗ Θοὲ. 
᾿ 4. Βετω. Ὁ) 156. 1. Ρ. 328. 
Ῥπίαητν, Τ., Βοπουνοΐθησο οὗ Θοὰ ἰδ 

Ῥτουϑὰ ὈΥ ἐμὸ ΟΣ ΚΒ οἵ οτοδ- 
ἰἴοπ δοὰ Ῥγου]άθῃοῦ.--- Βδ- 
πουοΐοπο6 οὗὁὨ (ἐοὰ, 88 οσθὶῦ- 
ἰιοὰ ὈΥ γχογοϊδίϊοι.---Ἰ}θ0- 
ἴον 1. Ρν. 119, 189. 

βοοτι, Τ., αοὰ 15 οτο. Ἥοσκε, 4, 
69 

ΤΙΣΓΣΟΊΈΒΟΚΧ, Α48Ρ., Τπ6 ἴοτο οὗ σὰ ἰο 
ἸΘ ἐπ (6 ἐπσδυπδίϊος οἵ 
ΟὨτίβί. όσι. 6, 8. 

Ββιμπὸν, Ο., Τ. 9 Ἰοτοὸ οὗ ἀοἂ ἴῃ γίνε 
Ηΐβ8 βοῃ ζ0. υ8β. οΥκε 29, 
479. 

ἨΈΜΒΥ, ῬΗΙν., Ομ γὶσὲ 8 οὖσ Ῥσορί- 
ἰἰαίζοι. Μ. ΗφΌΣΥ 8 ἤΟΣΚΕ. 
ΑΡΡΘΒΩ͂ΙΪΣ, 40. 

πὸ ππρυγοδμδβοα 1ονο οὗ αοἀ ἱπ ἰδ 
τοἀϑειρίϊοι οὗ Δ ποσϊὰ ὉΥ 
Φεδὰδ ΟἸσίδί, ἃ σγοδὲ δι" 
τηϑηΐ [00 ΟὨγΙϑἐΐδη ὈΘΏΘΥΟ. 
1666. 

ἨΟΒΠΕ, ΒΡ., ΟΒΑΥΣὶγ τοοοϊησηθη θὰ οἃ 
1ϊα ἐσὺ τοοῖϊγθ. Ὁ 186. ὅ, 
44]. 

βάῦβιν, 1.8 ἰσδαβαῦ δ ό αυἱ πδὲξ ἀθ 
16 Ῥαγίαϊϊο ομβασιό. ὅσα. 

488 , 6. : 
Μ᾿ πξυσε, Β. Μ., ἘΒ6 ρῬογίδοι ἴοτο 

οὗ ἀοἂ ἰο υ8. Βιοιιδὶπα, 868, 
ἘΈΒΚΙΝΕ, Β., Ῥσουθειϊηρ ᾿ἰονο; ΟΣ 

Θοὐ δ ἴογο ἰὴ 8 οδθδα οὗ ουΐ 
Ἰοτὸ ἰο Ηϊπη. Ἥονϊα, 2, 1. 

ὝΔΕΡΙΑΥ, Β., Οἱ ὑδο αυοδίλοη ΒΟΝ 
ἴλαυ αἰδιπιογοδίθασι θα 18 88 
65βθη 8) αὐ} 1} Ἰοσί εἰ πιδὶθ 
ἴογα ἰο ὍΘοὰ. ΘΟ σιβεδα 
Εἰμ1ο5, 378. 

ΟἾἼΠΑΥΜΕΒΒ, 1'., ατγδι 6, ποὲ ἃ 8οῖ- 
ἀϊὰ εδοοίϊοα. οτγίκβ, 8, 222. 

. ΗΟΥΣ, 20ην, ΤῈῸ Ἰονὸ οὗ Οοὰ διὰ 
ΟΣ Ὀγοίδοσ, σοῃδιἀοτοὰ ἴα 
Βονθοίθοῃ ΒΟΤΊΠΟΏ8. ΟΣΚΕ, 
6, 1. ᾿ 

ΤΙΣ τΑ ΜΒ, Ιβάλο, ἵκοντο δα τρᾶσκ οἵ 
αοὐ οἰ] άνοη. Ξοστα. 2, δ]. 

ΞΜΑΙΒΙΡΟΕ, ΒΡ., Τὴ ΠΟΟΘΒΒΩΥΥ͂ 00}- 
ποαοϊξου Ὀρίπτ θα ἰδ Ἰοτο οἵ 
αοἀὰ δηὰ οΌΣ ὉΓΟΙΒΟΣ. 86ῦ- 
ΙΏ0.8 810. 

ὙΙΣΒΈΒΕΟΒΟΞ, 8., ΤῊ Ἰογθ οὗὨ ἰδ 
Ὁχοίθσθηῃ. ἥογΟἢ8 ΟἹ Β6Υ- 
ὁΣ8] οσσδαίοιδ. 78.---Ἀ.]. 



ῷ οὦ -- Θὺ Φι;». ὧϑ Ό9 

Ι 

ΟΗΑΡ. Υ͂. 1-12. 186 

8. Τῆε »οισεν οὗ [αἰ (νγν. 1-ὃ), ἐξ (εδεϊπιοπν (τν. 6-10), απά δωδείαποε (τγ. 11. 12). 

ΟΒΑΡΤΒΒ Υ͂. 1--12. 

ἸΒοδοσυοτ' θ6]]Θνούϊ ἐβαὺ 9 6808 18 ὑ86 ΟἾ τϑὲ 18 θοσγὰ οὗ ἀοᾶ: δῃὰ δυθυΥ οποὸ ἐπα 
Ἰονοὶῃ δία (μαὺ Ῥαραῦ ἰοσοῦῖι Εἶτα Α]βοῦ ὑμαῦ 18 Ὀαροίίοη οὗἉ μἴπι. ΒΥ {Π|8Ρ τ πον 
ἐμὲ ψὸ ἴον ὑμ6 ομ]άγοη οὗ αοα, σθὴ τὸ ἴον (ἀοα, δῃηὰ Κϑορ 18 δοταημμδηδμοηίβ.δ 
Εοὸν ὑμι15 18. 086 Ἰονο οὗ αοἄ, ὑμαὺ νγο Κθ6ρ 18 ϑοιῃμδηἀπιθηίδ: δη ἃ [18 δοιη πη ἀτηοη 8 
816 πού ρτίονουβ. Εὐτό ἩΒδἰβοθυοσῖ 18 ρότὴ οὗἩ ἀοα ογθγοοπιϑίδ ὑ86 σου]ὰ: δηὰ {118 18 (810 
γἱοίοτυ ὑμαῦ ονογσοιλθί 5 [Π6 τοῦ], ουθπ οὐτῦ 1}. ΥὙἾΒΟ 18 μι6,5 ὑμαὲ ουθγοοπιθὶῃ {86 
που], Βα} ἢ6 ὑπδῦ Ὀ6]16ν ἢ ὑμαῦ “6888 18 ἐμ ὅοη οὗ ἀοαἵ ΤὨΪ5 18 δ6 ὑμπδὺ οαπιθ ὈΥ͂ 
παΐου δηὰ Ὀ]οοα,"5 οὐδ η «6808 ΟἾγΙβυ5, ἠοῦ ΟΥ̓ τγαῦθσ οὐ]υ, θα} ΟΥ̓ τγαΐοσ δηὰ Ὀ]οοα. 
Απὰ 1ξ 18 ὑμῈ ϑριτ 5 τ(Πδὺ Ὀθαγϑ τὶΐη 688, Ὀθοδα86 86 ϑρ᾽ τ 7 18 γα. ΒῸΥ {86 Γ6 ἃτΘ 
[Ὦγθθ ὑμδὺ 687 σϑοογὰ δ Ίη Ὠδάνθῃ, ὑπ ΕΔύμ6Γ, {86 Τ οτὰ, δοα {86 Ηοὶν αἰ Βοβῦ: δπὰ {}1686 
{πτ66 8.6 ὁ56. Απηά ὑΠλ6 76 876 ὑπ γ66 ὑμαῦ ὈΘΑΥ ὙΪΌΠ65Β ἴῃ ΘΑ, ὑῃι6 Βρ᾿τῦ, δηα {Π6 τγαίϑυ, 
δηὰ ἐῃ6 Ὀ]οοά: δηὰ {8686 ὕὮγθΘ ρσϑα ἴῃ οὔθ. Ἐ [1 τ γϑοϑῖνθ ὑπ ἩΠΌΏ688 ΟΥ̓ τηθη, [86 
Μἰζη658 οὗἩ αοἀ ᾿8 ρσγοδίδυ: ον 0818 15. 6 τϊῦη688 Οὗ ἀοα ἢ] 6} μ6 λαΐδ, ἰοϑιιῆοα οὗ 

10 δἷ8β ἥοη. Ηἢο {μιαὺ Ὀα]ογοί οἡ ὑδθ ὅοῃ οὗ αοα Βα {16 ἩΓΕ ΘΒΒἾ 1 ὨἰγηΒ6} : Ὧ6 ὑμαῦ 
θα ον ποὺ Θοά" μαι ταδὰθ Ὠΐτα ἃ [ἰὰῦ; Ὀθοϑαθο μ6 Ὀ6]ουϑὶἢ ποὺ {πμ6 τϑοοτὰ (δαὶ 

11 Θοα ρᾶνο οὗἉ 8 βοη.5 Απαὰ {818 ἴβΒ {86 τϑοοτὰ, ὑμδὺ αἀοὰ ᾿ιαίδ σίνθη (0 8 δίδυμα) 
12 Ἰ1ἴ6, δηὰ ἐμ 185 118 18. ἴῃ 18 ἥοη. 5 Η ὑμαῦ πδὺ ὑ:6 βου μαύ 116; ἀπά Β6 ὑδδῦ 

ἢδι ηοὺ ἐμ6 βοη οὗ αἀοἀ δαί ποὺ [6.5 

Θοτγδῃ: “ Τρδὶ 2688 ἰδ ΟΠ γίοι.".---.) 
Καὶ Ὀοΐογο γεγεννημένον ἴδ [δ9 τοδάϊηρ οὗὨ Α. ΑἸ. (ὙὉ1Ο ὯΔ5 τὸ ἰησιορὰ οὗ τὸν) δηὰ βουοκδὶ 
“ ΤΩΪΏ.86. 

[οεταδῃ : “Ἰουθίι αἷδο Ἡΐπι ἐδπδὲ ἰᾳ Ὀοροῖίθα οἵ ΗΠἰπι."--Μ.] 
Υατο 2. “Ἐν τούτῳ, ἴἰἢ [Π16, ΒοΥΘΌΥ.--Μ.} 

τηρῶμεν, οϑηποῖ δ0 σοπῃϑίἀογοα (0 ὃΘ ΕἸΡΡΟΤΟΝΝ ὉΣ Α. ὙΒΠΟῊΝ οὔ ἐδ δ 9 ὮΠον Ως ποτά αὐτὴ γάρ 
στιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, δοἴμαοὶ τηρῶμεν ἴδογο τηΐκἑ σοηΦ 

ἕγοτα ὙΥ.. 8, δ που ρὴ [ἢ οταἰδαίοη οἵ δδίἀ νοσὰδ [8 τηογο δα δῇ Υ δοοοπη θα ἴοτ, δυθὴ {{ πὸ τοδὰ τηρῶμεν 
δηὰ μοὶ ποιῶμεν (Β. δΔηά κ}.) Υ. 23; δα δίη. Ο. Καὶ. αἱ. θυ ἀλη δυδέδίῃ (86 τοδάϊηρ πῃ φαυθοίίοι, 

ὕοεο 4, δ τὰν τὸ “ ΘΟΔΏδ0 ᾽ 80 ΑἸίοτὰ.---Μ.} 

ΨατΟῚ. 5 σοσδη : “ ΕΥ̓ΟΓΥ ΟἿ πδὶ Ὀ6᾽]ονοῖῃ,, δὰ δὸ Ε.. Υ'. ἴῃ δουοῃὰ οἷἰβῶβο.-- 1. 

πᾶν τὸ; Θογαιδη: “ δὶ] {μ8.;᾽ δ8ὸο Α"ογά.-- Μ.] 
ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον; ἀογδῃ : “ [80 ΥἹΟΟΤΥ ὙΒΙΘΝ λαΐδ ογοσοοτηο [Π6 ποι]; ΑΙῶτγά: 
“85 οσοραυογοὰ."--Μ. 

Φὴήμῶν; δ0 Α. Β. 6. Κ,, Βίη.; ὑ μῶ ν, ΟὨ]Υ ἐπ πηϊσιροείδης Οοσάά. 

Ψαῖο δ. 10 βίη. τεδ δὲ αἴον τίς, Β. ΚΕ δνὸ δὲ ἴον τίᾳφ στιν; οἴἶδοῖ τοδὰ γὰρ; ἐ. ρ. βγτίδο: οἴδοῦα ὑγοῦῖχ 
᾿ καὶ, ἩἘὮΠ0Ὸ Α. δπηὰ 4]. [α. Υυ]..» δοδπι., Τἰδομοηᾶ., Α1΄.--Μ.} δυο τὸ οοηυποίίοη δὲ 4]}. [Θογιδῶ: 

“Βεῖ γο ἰδ ἐϊ, [δὲ οἷς." -Μ. 
[1 ἀσωδο: “1 ποῖ πο; ΑΙ, “οχοορὲ μο.".«Χ.} 

Ψαεοῦ. 13καὶ πνσύματος ἴοι αἵματος, ἐπουσὰ ἰσυπᾶ ἴῃ Α. Β[:., Θου σαὶ στη ππθοι]ο86 δᾶ γυογαΐοῃδ, 19 
ον ἀΘΏΕΥ δὲ Ἰηἰογργοίδείοῃ, Κὸ {π6 6[1}} 1986 δι μοθο καὶ ἐν τῷ πνεύματι δον ἐν τῷ 
αἰιἰματι. 

15 ΤΠ Αττοὶο ὃ Ὀοῦτο χρεστός ἴουπᾶ ἴῃ Β., [6 οταξ ἐοὰ ὉΥ Α. 6. β[η. δ]. 
Θογιδ: “οὶ ἐπ ἐπ 9 ἩὙΔΊΘΥ ΟἿἹῪ  δΒὸ ΑἸ(οτὰ.--Μ' 
Θογδη: “ Ὀα ἰῃ ἴδ)6 παϑῖοσ δηὰ [ἢ ἐδ9 Ὀ]οοά.᾽"-.-. 

4 Θογδη : “Απά ἴμο ϑρίτγις [5 ἐξ τηδὲ Ἰοσι δοῖἢ."--Μ. 
πο τους χριστὸς, ἰποϊοοὰ οἵ τὸ πνεῦμα Ροΐοτο ἡ ἀλήθεια ἰδ ΟὨΪΥ ΥΟΤΥ ΤΟΘΌΪΥ δυρροείοά, 
Ἐᾳπ4}}γ ἀογνοίά οἵ 411 ἄἅτγπι ἰουαηἀηϊίοη δὸ βονογαὶ ΤΡΛΟΙΒΩΝ 1 119 γδγ89 ΒΙοὰ ἂο Ὡοῖ οὐϑὴ ἰοῦς ἢ 6 
ΒΘΏ29, 6. . μόνῳ, ἀλλὰ καὶ, ἀλήθεια Ἡϊδπούὺ ἐδ9 Ανγείοϊθ. 

Ὑοιοο Ϊ. [18 Θοτιώδῃ: “ ΕῸΣ {ΠῸΥ ἀτὸ ἴπγοο ἰπαὲ θοὰς τί ποδε;" ΑἸοτὰ “ον [8080 ΒΟ δας ὙΠ ἃΣῸ γϑο." Ο6ι- 
ἸοΏδη: “Απὰ {πο ἴῃγ60 δο οὔθ." ΑἸἰῶτὰ: “ [μ9 ἴΏγ99 ΘΟΠΟΌΣ [ἢ Ο080."--Μ.} 

Ὕοτοου 9. [30 Θοττηδη : “" Ὀοεδυδο."--Μι.} 
δὸ ὅτι ἰ4 ἐμο γορϊίης οἵ Α. Β. 8. ἱ. ἱπδίοδσά οὔ ὅν, ἤοο. [Κ΄ 1. 4]. ἀοττοδῶ : “ Ὀϑοδϑῦθο ἐμὲ ἴα ἐι)9 [0 δῈ  ΠΟΉΥ 

οἵ Θοὐ, τοῖ Ηο ἰοει δοὰ οἵ Ηἰ6 δου.» ΑΙέοτὰ : “Ἴδο ἐοδι!Π ὯῪ οὗὁὨ αοάἄ ἰδ ε}|68, ἐμαὶ Ηο πδίῃ θογὩθ 
τοδεϊ τ ΟἿ οοποθεηΐηρ ἰδ βοη."--Μ|} 

Ὕοτθο 10. 51 ΤῊο δὐάίτίοη οὗ τοῦ θεοῦ αἴξο: μαρτυρίαν ἴῃ Α, ἰ6 Ὑϑηϊίης [ἢ Β. Βίη. αἹ. 
δ. τῷ θεῷ ἴῃ Β. 6. 81:. [6 τοογὸ δβυϊδβουίςο ἐπδῃ τῷ υἱ ᾧ οἵ Α. διὰ ἴῃ ὈοίίοΥ δρτοοσηξ τί εἶ [Π9 οοπίοχί. 
[3 ἀστηηδη : “ Ηοὸ τποῖ ΒΟ] ἀν οι ῃ ἘΠ 9 βοη οἵ αοἷ, Βαινς [80 ἐοδί ΠΙΟῺΥ [ἢ Βἰτππδο 17; πὸ ἰδδὲ Ὀ6] !ΘΎ 9} ποῖ Θοὰ, 

Βδί πιδῶϑ Η ἢ ἃ ἰἰδσ, Ὀδοδῦδο Ηθ δῖ ποῖ Ὀο ϑγοὰ ἰπ 1:6 ἐοδί ΟΩΥ, πΒΠοἢ οὦ δι κίνϑη σοποογηίηκ 
ἨΐΪὸ ϑοη." Το ἰδοΐ οἸδυϑθο 16 ΠΟΤ ΘΟΓΓΘΟΙΥ τοι οτοῦὶ ἴππ6: “ πο Οοά Πα ἐοσε δοὰ οουοογηίης Ηἰἷδ 
8οη." ΤΠ ταγίδεοι " σοοογὰ ἢ 10 [16 Ὑ0Ὑ86 ἰὰ Β. Υ͂. διιου ἃ ὮΣ 411} τῆϑϑ:δ ὕῦο δνγοϊ ἀοἀ.---Ἀ1.] 

οτΟΟ11. Ἡέστιν, ΚΘΏΘΓΑΙΥ δὲ τ᾿ 6 δὰ οὗἉ 6 γοῦϑθ: ἴῃ Α. Ὀοΐνοθυῃ αὕτη διὰ ἡ ζωὴ. 
[Ξ ἀοτγτῖδη: κΑπὰ [8 ἰα ὑπ ΗΠ ἴπ ΗΙἰο 80:."--Μ.] 

Ῥατο 8, Μ τοῦ τ τον ΠῈΣ ἘΠ ἘΠῚ τὸν νὶ ὃν, Δ ἴλιῖθο Ὁ τοδί, [5 ἔ00 ΤΟΘΌΪΥ συρροτέοα; [{ 18 ττδοϊίηᾳ ἰπ (86 Ὀοσὲ 
Οοάά,, αἷθο τ. ; 

ΠΩ (ογπιδῆ : “Βδίδ ποῖ (9 10.-.μ». ἷ 
΄ᾶν . 

ΦΡῸΣ μασι ουϊαζε οοποοτπίηρς ἰπ ὑδόδαζο δο0 Οὐτοαξ Νοίε οἱ νγ. Ἶ, 8.--Ν. 



166 ΤῊΡ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΒ ΘΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΡ" 5ΟΗΝ. 
Φ 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΕῈ ΟΝ ΥΕΒΒΕΒ 7 ΑΝῸ 8. 
ΑδὯᾶαον ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἴῃ Υ. 7, ἴ0]- 

Ἰονγϑ: ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατήρ, ὁ λόγος καὶ τὸ ἁγίον 
πνεῦμα. καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἔν εἶσιν Υ. 8, καὶ τρεῖς 
εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῇ γῇ᾽--Τ 5 Οοά. 179, 
ποὲ ΒοΟΎΘΥΟΡ ἴῃ ἰδ6 οτἱχί!δὶ Οοά. οὗ ἰδο 111} σθῃ- 
(ΌΓΥ, Ὀυΐ ΟὨῪ ἷπ 8 ΘΟΡΥ͂ οὗἁ ἰξ πιδάθ ἱπ (μ6 1608 
οοηίυσΥ; Οοἀά. 84 δηὰ 162, Ὀοϊοηρίης ἰο ἴθ 
Β0Ιὴ9 ρΡοχίοα, υἱζ. {80 1δὲ δπὰ 1618 δοπίυσίθδ, 
οὐχὶ τὸ τψογάβ καὶ οἱ τρεῖς τὸ ἂν εἰσιν, ἀμὰ {86 

Ατιΐϊοϊοθ Ὀοΐοσο πατὴρ, λόγος δηπὰ ἅγιον πνεῦμα, 
ν᾽ οὶ Βονβ ἐπ τη ϑομδηΐοδὶ ἰσαπβ᾽ δίῃ ἔγοιι {110 
Ψψυϊκχαῖο. ϑαίὰ πογὰβ δῦ Ὑδηιίηρ ἷπ ΑΙ, ΤῊ 
ΘΟΚΕΕΚκ ΟὈΡΙΟΕΒ, αἷδο ἰπ ὑἰμθ ΟΟΥΕΧ ΞΚΙΚΑΙΤΊΙΟΥΒ, 

ἴῃ ΑἸΜΟΒῚ ΑΙ, ΤῊ Β.ΑΝΟΙΚΝΤ ΥΕΈΒΙΟΝΒ, ΙΝΟΡΌΡΙΝΟ 
ΤῊΝ ΓΑΤΙΝ, 88 ἰαῖὶθ 88 (6 δι ΘΘῃίΓΣΥ, δηὰ βἷῃσο 

{μδὲ (πιὸ ΠΟΥ 8:ὸ ἴουπ ἰπ (760 γνϑγὶδίϊ 08. 
Νοιν! πϑιαηάδίηρ (86 ἰγίηϊαγΐδη σομγουθγβίθ, 
{86 ἃγθ ποὶ γοΐεοντεὰ 90 ἘΥ͂ ἃ ΒΙΝΟΡΕ ΟΒΕΕΚ 
ἙΑΤΗΕΒ, ΟΕ ΒΥ ΑΝΥ͂ ΟΥ ΤΗ͂Ξ ΟὙΌΒΕ ΓΑΤΙΝ ΟΕΌΒΟΗ 
ΒΑΤΗΣΕΒ. ἘῸΓ [89 Δ]] δΐομβ οὗ Τοσία ]δη (Δαν. 
Ῥγαᾶχ. 20. οοππόχιδ Ῥαίγίε ῖπ ἤἰῖο εἰ Πιίϊὰ ἐπ ΤΠ ἀτα- 
εἰείο, ἰτέα ἐῇὲεὶς σολδετεπίεες αἰίετιιπι ἐχ αἰίεγο; αᾳὑι 

ΤἈῈΒ ΟΝΌΜ Β0υΝ1), 8δπα οὗ ΟΥργίδῃ (6ρ. δὰ υθεὶ- 
ΔΏΏΠ: οέπιὶ ΤῈΕΒ ὕΝΌΜ βιη1) 8.6 ἰο ὅηο. Χ. 80; 
χΥΪ. δ; δηὰ 80 Ἰδύίον 58 γ8 ἴῃ Ὧο ὕηϊίδίο Εσ016- 
δἷθο Ρ. 79. ““Φιοῖι δονιίπυδι ἐρο δὲ Ῥαΐεν ὠπωσι 
δϑυπιὰδ; ἘΊ ἹΤΚΕΌΝ ἀε αίτε εἰ Εἰ ο εἰ ϑδριίτίίω 
ϑαποίο ϑδετίρίωπι εδ(: ἘΊ ΗΙ ΤΒΕΒ ὕνῦμ δύντ, ἰμ6 

Τοίεγθμοο ἰὴ ἐίεγωπε 18 ΟἸΘΑΥΥ ἰο ἐμὶ8 Ρἶδοο, θα  ἰογ. 
8, ἰο π|ῖϊ, δοοοτἀΐηρ ἰο {86 Βγτ0}16 8] ἱπί ον σοία- 
ἐἴοη [οὔ ἰμὸ πορὰδ τὸ πνεῦμα, τὸ ὕδωρ πιὰ τὸ αἷμα 
οὔ (86 ΤΥΪΒΙΥ, δα είνϑη ἰῃ πὸ ϑομο]. ὉῪ Μαι(μϑὶ : 
οἱ τρεῖς δὲ εἶπεν ἀρσενικῶς, ὅτι σύμβολα ταῦτα τῆς 
τριάδος, διὰ ἷπ ἰδ 8680}].: τουτέστε τὸ πνεῦμα τὸ 
ἅγιον καὶ ὁ πατὴρ καὶ αὑτὸς ἑαυτοῦ, διὰ οη ἕν εἷσιν: 

τουτέστι μία ϑεότης, εὶς ϑεός, 88 Βαουηπᾶμσ οἵ ΗοΣ- 

τηΐϊδηθ ἰπ (6 6} σοῃίυτΥ υπάετβίοοα ΟΥρσδη, ἴῃ 
Ῥγο ἀρζεπε. ἰτίωπι σαρίίωπι 1, 8 [{τε8 διπί φιιὲ (εεἰΐπιο- 
πίμρι ἀαπὶ (πη ἰογτα 3). ϑιρισίίια, ἀσυα εἰ ἑεαπσωΐς, ᾿ἱ 
ἱγτεβ ὑπιπὶ δηπηξ .... σιοα “οαππὶδ αροξίοἰὲ (εϑ{ἴπι|0- 
πίμπι Ουρτίαπμδ.. . .. αἐ Ῥαίγε, ΕἸ ο εἰ δρέτιίε ϑαποίο 
ἐπίεἰἐσὶ!.-- 1.}, τὸ τγῶβ ποὺ ἀπδσαυδίπιοα Ἡ1Ὰ 
διὰ ἔγϑο ἔγοπὶ τυ γβι 168] ἱπίο δίας 008 ({86 Βοδσα- 
1688 οοδϑί, ἃ ἰγ06 οὗἩ ΟΠΌΣΟΣ ἀπ (γ, οἰ6.). Τὴ δέοσθ- 
οἰιοα ατοοῖκ βο}ιο]α οοπίαϊ ἢ υηπλ 158 Κ80]6 ὑγασοδ οὗ 
{86 δἰ σονῖςδὶ ἱπιογργοίδιίοη. Το Γοδἴ ἢ ς ΤΥ 
κιδάυα! νυ ὕᾶνο οΥἱ κί παίθα ἰπ ἰμοῖὰ δηὰ [86 ρΡ88- 
Β8 165 ἤτοπι ΟὙΡΡυδη, ΒΟΒ6 Ἰηἰογργοίδι οι οὗ {μ6 
ῬΟΥΒΟΠΒ οὔ ἴμὸ ΤΎΠΙΓΥ τγ88 μ᾽ δοοα ἰῃ 7μσίσροδίξοη 
αἰ (86 ἰαχὶ ὁ ΨΒΙΟΣ ὁ Ῥγ͵ὼὸλ8 Ὀδδοά. ΤΒοβο 
ὙΟΣὰΒ ΟΓΟ τηοῃἰϊοποᾶ δγβὶ πῃ 8 ΤΟΥ Κ τ ἈΙΘᾺ ἷδ ἰο 
ὍῸ ἀβογὶροὰ ἰο ν᾽ ἰα5, οὗ ΤΉ Ρδαβ, δὶ [86 ο61056 
οὔ (86 δίῃ δεπίαγΥ ; ΠΟΥ͂ ΟΟΘΌΣ ΙΏΟΓΘ γα Υ 
Δίου Υὰβ πὰ δγὸ ουπᾶ ἴῃ πιοδὶ Ζαίη ἰταπδία- 
ἐΐοπα [8180 ἱῃ ΒΟΥ ΘΡΔ] ἀοσταδη ἰγϑ δ] 008 τηδὰθ 
ἤγοια ἴπ6 ψυχαί ο---.. ΑΔΟΥ ἃ ασθοκ ἰγδμδ- 
Ἰαιϊϊοη οὗἩ {πὸ ΓΒΔ 008 οὗ μὸ 1,δίοσδη Οοιποὶ] 
οΥ121δ (μ6ν ψοσο γϑί ἰπβοσιοά ἴῃ αγϑοὶς ἴῃ (ἢ 9 
Οοπιρ! υἱοπβῖδῃ οαϊίοι (οἵ 1602 ἰο 1614). ἘΓΑ8- 
τοῦ, ψἰιὸ ἀϊὰ ποὶ ἰηβοσί ἱππότα πῃ αἷμ οαἰ 10} οὗ 
86 ατοοῖκ Νὰν Τοβιαιιοηὺ οὗ 1010 δια 16]8, Γο- 
οοἰνοὰ ἐμ οι ἴῃ ἐμ νογβίοι οὔ 1621, διὰ {89 ὑμίσὰ 
οὐϊιὶοι οὗὅὨἩ 1δ22, γἱοϊάϊπας ἴἰο (86 Ὀγθββαγο οὗἩ {μ9 
ΟΝ ΡΟ (ρίέωπι ἐδί, ποδίγι ἢ δεηδιπι δΕΙΏΡΕΥ ἐεοίοδίβδ 
υαϊοίο διιδηκίέοτε), ατιὰ ν᾿ Τοΐδεγθησο ἰο (μ6 Οσοᾶοχ 
Βυϊαπηΐουβ (-εοοᾶδοχ 84), ἰπ ογάορ ἰὸ ᾿υδι  γ 
διἱχηβοὶ θοΐοσο ὑμ9 Ἰεατπθα. [ἘΣδβιημβ μδα οοτ- 
ταὶ εἰθἃ ὨἰπιΒο} 7 ἰο ὑπο ὶγ ἱπβουί ὁ ἱἢ ΒΟΥ ὙΘΓΘ 

ἰουπὰ ἴπ δὴ Οτθοκ Μδηυδβοσίρέ. 1,θατπίης ἰδεῖ 
ΠΟΥ͂ 676 Τουπὰ ἰπ βαϊὰ Οοάοχ Βσίίαπηίουβ, Βὸ 
ἰἸπβογίοα ἰμοπὰ ἴῃ ἐπ δϑγὰ οἀϊίίοπ οὗὨ 1522) διὰ 
δααρὰ ἐμ ποίο: “1 ἶχ λος ἰσίίζων Οοάϊοε Βτιίαπηίοο 
γεροδιπιιδ, σμοά ἰη ποδίτίε αἰοεδαίμν ἄδοβδε: πε οὶ 
δι. ἀπεα εοαἰωπιπίαπαϊ. Ζ7απιείδὶ διιδρίσον εοάϊοει ἵ- 
ἔμπι αα ποείτοΣ 846 οογτεοίωπι."᾽ ---Μ.1. ΤᾺ Θὰ Βοῦ- 
ογί δίθρμβδπυβ σϑοοϊυοα ἰἤθ 1δ46-1δ69, ΒεΣτ 
166δ--1676 «πὰ πὸ Τοχί. Ἐθοορί. βαποιϊοηοὰ (86 
οἰ ἰσθηβαρ οὗ {μ18 τοαάίηρσ. Τα ΟΣ ὭΘΥΘΓ ἐγαηϑ- 
Ἰδίοὰ ὑμθβ9 ψοσάβ, αὶ σοτατηθηΐθὰ Ὡροη ἐμεῦ ἰῃ 
Β18 βεοοπὰ σοιητηοπίασυ οἢ {μ18 ΕΡ δι1]6, δι ἱμδουξὰ 
6 δὰ ρῥτοπουποοὰ ἰπδπὶ δρυγίουβ ἴῃ ἷβ δγε 
ΘΟΙΩΠΙ ΘΗ ΘΙΎ. ἸΤΒΟΥ͂ γα οἵαϊ θὰ ἴῃ 81} Οοτοδα 
ἩρΙεπδεγρ ΒΪΌ168 ἔγοϊη 1692--1δ4δ: {86} δζο δτεὶ 
ἐπϑοσίϑα ἴῃ ζθθτηδιπ᾿ 8 Ουαγίο Ἦ ἰἰἰδη θ τα δαλείδη 
οὗ 1ὅθθ, φΔΙἰμβουρῃ {μὲ} δ 8.}}} τδηϊηρς ἰὼ 
Ἰδίοσς οαϊϊϊοὴῦβ δηὰ ἴπὰ ἰμθ Ουδτίο εοαἀϊιίοη οἵ 
1020.0 Τ]ΙΟΥ ΔΡΡΘΩΣ ἢγεί ἰη ἰὸ Ζαάσίολ οὐ ίου 
οὗ 1629; {86 ποχὶ οαἀϊοι οὗ 1681 Πα5 ἐμὶς 
ἷπ Βγ 8116 ἰγρο, (.Ὸ Ἰδίϑσ οὐϊιομβ ἱπβοσὶ ἰΐ ἴῃ 
Ὀχϑοϊχοίβ, ψ ῖο ἢ ΟΓΟ οὶ δραῃἀομποά μπὲ] 1697. 
Το Βαείε οἀϊίίοι οὗ 1662 αἰνεα ἰΐ δἰγεδὰγ π|}- 
ουὺ Ὀτβοκοίβ. ΟΥὁὨ (δ 2 γαπλγοτί οαϊιουδ, ἰλ6 
Φυδνίο οὗ 1082 ν͵αϑ ἰμ6 ἄσγβί 'ἰῃ τ ΒΟ} ἐ818 ρδϑ- 
δΑ46 18 ἰπβογίϑα, δ᾽ βου ρἢ ἰΐ 15 οταϊ θὰ ἱπ (δ0 
Οοἴαγο οαἀϊίΐοη οὗ (Π6 βδωθ γϑασ. [1{ τ} οἵ 80 
ΔΥΔ11] ὑμαΐ ΓΌΪΒΟΣΡ οομπδίἀογοὰ ἐμπο89 ᾿ογάβ 88 ἃ 
ΟἸΏΒΥ δααϊιοη ἀϊγοοίθὰ ὡραϊπδὶ (89 Αὐΐδδε 
ΠΟ τὯϑ Ἡδηξπρ ἴθ {816 ἀγροῖς Β1Ὁ]66, δδὰ 
ἐδαὺ Βυροηδβδροη. ὁπ {80 ΒΡρϑδσϑησο ἴῃ 1649, οἵδ 
ἸΘΟΙΣΟΏΒΔΓΥ, δοπίδιπΐπρ ἰμθῶθ ψΟΓᾺΒ, αἱ ἘΠ 6α- 
στα, ξδνο ἰμὶ8 ναχηΐηρς: “Οὗδεογο ολαϊοοσταρλοι 
εἰ ἐεγαἶοἬς υἵγοε, μὲ {ἰΐαπι αὐαέϊοπενα οπιἰαπί εἰ το 
δ(ἐϊμαπί στϑεοα δμδὲ ρτιοτὶ ἵπίερστί(αἰὲ εἰ ραγιίαία ῥτορίετ. 
σεγιίαίεηι.᾽᾿"---Ἴ 9 Ομ 6 η 688 οὗ {818 Ρδδβδρο τῶὸϑ 
8[1}} δἰἰοχηρίοα ἰο Ὀ6 ἀεοίοπάἀοὰ ἴῃ 86 17:8 οοα- 
ἴατγ. [μ651}γ Βοηρεὶ 8[1}} ἀρμο]ὰ ἰὰ [θὰ πὶ ἰ80 
ΔΥΌΙΓΓΑΓΤΥ δϑαιτηρίζοι, ἰμδὶ [μλ6 ἰαχὶ γοδὰ οσίζι- 
ΔΙΪγ ἰθὺ: “ὅτε τρεὶς εἰσιν οἱ ὕντες ἐν τῇ γῇ. 
Τὸ πνεῦμα κ. τ. λ. εἰς τὸ ἔν εἰσιν. γ. 8. Καὶ τρεῖς 
εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ πατὴρ, ὁ λόγος 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα" καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἔν εἰσιν. ἈΡ- 
Ρδσδὶί, Οσὶὶ.-- - Μ., γὰο νν88 70] ον δὰ Ὦγ νυν. Μεγεσ, 
ὥδηον, Βθδδοῦ δπὰ Μδγοτν.--- Οοσρασο Οτὶε- 
ῬΔΟ 8 αϊαίγὶδε αα ἡ. ἱ. ἴπ εἀ, α. 1806: ἈΒΙοκὶ 
οὨ ἐμ18 ραββαρο; Το ἀοσ δαϊέέο πιαήον 1889, 
ἔοπι. 2. ν. 220--228.---ΤὨ]8 οὐ 68), Ἔχίοσυδὶ ετὶ- 
ἀδπὸθ ἰ8 ΚὉ]}Υ πυβίαϊποεὰ ὉΥ ἱπίρθστὶ οὐ άςοδ, 
Υἷζ. ἰὩ6 Θχαροίῖο 8) ΓΘΆ 8058 βραΐϊηδὲ (Π 686 πογάβ. 
Τηὸ Ιάφα οὗ ἃ ᾿ϊϊ 688 ἐν τῷ οὐρανῷ ςδπηοί ὃ 
οαΥτὶθα ουἱ, δσποοῦ οογέδὶ ἢ δοχασιθηϊδίοσα, ὁ. ἦ. 
8 Ἰ,αρίάθ, ὁμαπμο {πὸ ἐεδίατὶ ἐπ οαἶο Ἰπὶο ἃ ἐεείαεὶ 
ἄε εαἰο, ΟΥ̓ Βηὰ ἴη 1 ἃ ἀρβουιρίΐοπ οἱὗἁὨ ἰλ6 πδίυτγο 
οὗ 180 ἐδδιϊ π ΟἿ ϑομβιλαί, δ ἀβαμὰν ΟΥ οἵ (86 
ὙΠ Π68868 (Βεηροῖ). Αἤογεονεν 6 ςο]ϊοσδου οὗ 
(86 ΟΤΒ ὁ πατήρ διηὰ ὁ λόγος ἷ8 Δἰξοροίδεν οοα- 
ΡΑΥῪ ἰο Φο π᾿ Β ἀἰοσίΐ ὁ, ψΒΪΟΝ αἶνοβ ΟὨ]Ὺ ὁ ϑεὸς 
δηὰ ὁ λόγος ΟΥ̓ ὁ πατήρ δπὰ ὁ υἱός ἴῃ Ἰαχίδροαϊιοι 
(98ο. 1. 1 δΒαᾳ.; Υ͂. 2] Βαᾳ.; χΧὶν. 9 5ᾳᾳ.) “4965 
τὸ ἕν ΘΔ ΟἿΪΥ ὍΘ ἱπίοτρσγοίοα οὗ ὑπἱγ οὗ οδϑεῶοθ 
δηὰ [86 σοπίοχὲ αἴογαὰβ πη0 ατουπὰ [ὉΓ δυσὰ δὲ 
ἰηϊοχργοίδίϊοθα. Τὸ δἀγοοδίθβ οὗἩ ἰμ8 ρμδβϑδᾷθ 
αν αἶδο ΓΘΟΟΌΣΒΘ ἰ0 ΔΡΌΪΓΑΡΙΥ οχροάϊΐομίδ, ἐ. 9. 
Βοηροὶ το Ρ]8068 Υ. 8 Ὀοΐογο υ. 7 [800 δϑουο--- 
Μ.]. 1 αεἰν σὸ σδῃποὶ ΘΟὨ δἰ ἀδΡ ἰῆοτ 0 ΒΑΥ͂Θ 
Ῥθθπ ἱπβογίθα ὈῪ οσίμποάοχ ΟΝ διϊδ:δ δραϊηδὶ ἰδ 
Αὐΐδῃβ (88 ΖΓ Ρ {μ 108). (86 τοΐθσθηοθ θείς 
ἰο ἃ ἐρβιϊπι ον οπ ἐαγίή. Τμ6 ἔδει ἰδ 1:Βδὶ 867 
οδηροῖ ὃ υϑρὰ πιϊουΐ ΔΙΌΣ ΓΑ σ 658 κτδιρπιδί;" 
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οΑἾγ, ἀἱδ] οὐ 8 }}}7 ΟΥ Ἰοχίοαγ. Οὗ, Ἡυΐδορ 2ἀ 
οὐϊίίοι, Ρ. 228 8ε4.--[Πυ μου: [ΐμον ΤΟΙ ΓΚ 
οη (818 Ῥαββαρο: “1 βϑοῖῃὴβϑ ἰμαὺ (818 Ὑ6Υ80 τ 88 
ἰηβετίρα ὈΥ ἰδ οτίμβοάοχ πὶ σοίθσομοο ἰο ἐμ 
Ατΐίδῃβ, τολίολ ἐπδεγίίοπ ἀοισευέν τσαϑ ποί σοπστμοιιϑ, 
θοσδιΒ6 6 4068 ποί ἀϊδαοιγβο οὗ 86 τῖίπ 8808 ἴῃ 
Βοάύθη, Ὀυὺ οὗ {μ6 τ ϊΠπο5868 ὁπ. οὰγίδ, ΠΟΤ δηὰ 
λόγο." ΤῊ 18 (86 ορί πίοι οὗἉ πηοδβὺ ποθ τη 6χ- 
Ροδίίογτβ, οχοθρίϊηρ 56β8Ὲῦ απὰ ϑαπᾶάοσ. [1 νγ6 
Ἰοοῖκς αἱ ἐμ σοῃίθηίβ οὗ (μ8 τολοίδ ἘΡίδι16, 1 15 ἴῃ- 
ἀεοοά ποὶ ἀϊΒῆου] ἰο Βασπχομΐζα ὑπὸ ᾿Βουρὺ οὗὨ ἰλ9 
ἰδγοθ τιΐηθββοδ ἴῃ μοάυθῃ ὙἼ βοδίογοα βαυ 8 
ἴῃ ἰμὲ8 Ερίβι19; πὶ 10 ἀοο8Β ποὺ ζ0]1ονν ἔγοτῃ {818 
ἐμαὶ ἰΐ ἰ8β ἀρρτορσγίαίβ οὐ ουὐύθ ἢ ΠΘΟΟΘΒΑΣΥ δ {μ6 
Ῥίδοθ ὙΒΟΓΘ ἰἰ οσοιγβ, ΟἹ (Β0 ΘΟὨΓΑΓΥ {δ18 18 
ἸηΔηἰ6 50} ποί {(Π6 6886, 5100 ὨΘΙΊ ΠΟΥ {86 ὙΘΟΓΒΘΒ 
ἱπηπι 6 δίοῖγ [ο]] ον πς ΟΥ ΡΓοσοαΐπς, ὙΠῚῈ τ ΒΙΟὮ 
Υ. 7 15. ᾿πυτηδ οὶ σοπποοίοα ὈΥ͂ ὅτι, δομίδὶῃ ΒΗΥ͂ 
ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ὙὙΒίβοΟΥοΥ ἰὸ δυο ἃ ὑγἱπ᾽ δυΐδπ ἰαδι}- 
ΤΠΟΩΥ ἴῃ οαυθῃ. ΤῈ Ββροοϊδοαίΐοη οὗ ὑπμ6 ἰὮΤ6 6 
ἩΪΓΠΟΒ8568: πνεῦμα, ὕδωρ, αἷμα, 18 ΟἸΘΑΣΙΥ δηά 
Ῥἰ δι Ιγ βυθδίαπιϊαιοα ὉΥ ψΒαὺ ρτγθοεᾶςβ, Ὀαυΐ {118 
δ ποί {6 6488 ὙΠ} χεβροοὶ ἰο (μαὶ οὗ {6 ἴθ γ66 
ἩΪΙΏ6Ε865: ὁ πατήρ, ὁ λόγος, τὸ πνεῦμα ἅγιον; [8 
γί ὐῖγ 15 Ἰηἰγοἀυσοα ΔΌΣΟΡΕΙΥ, πὶτ οὶ ΔΠΥ ῬΣορ- 
διδίϊοῃ : Ὀὰΐ ὑἰπ6 δοαμοὶ 6180 τα Πα θ8 ἀραϊηδί 1, 
ΘΒΡΘΟΪΔΙΙΥ͂ 8ῖη60 ἐὐ 8 ΔΙοχοῖμον ἀποογίδ!η τ ΒΙΘἢ 
ἰοδι ΤΩ ΟΔΥ͂ 18 τηθδηΐ ὈΥ [89 μαρτυρία του ϑεοῦ, ν. 9, 
δῦ οὗ ἰὰ6 ἰγοο ἱπ θαυ θῃ, ΟΥ ἰπαὶ Οὗ ἐμ6 (ὮΤ66 
ΟΠ ΟΔΤἢ.---ο [818 τηυδὶ Ὁ6 δἀάοὰ (πα {Π 686 
ἱπὸ ἀἰ οτομπὶ ὑοβέϊη οηἶ68 ἃγὸ ῥ]ασοα ἴῃ ἠυχίαρο- 
δι(ἰοη χἰτπουΐ Ὀοΐϊπς σοπποοίοα ἰοχοίμον; ἰὑ 158 
δαϊά, ἱπάοοά, ἱμαὶ {116 ἔνγο ἔγθο τυ πο 8868 ἈΩΓ6Θ 
ἰοχείμοσ, αὶ ποιμίηρς 18 βαϊἃ οὗ ἰδ9 τοϊδιΐοη οὗ 
(86 ὑνο ὑ ΥΧ868 0 016 δηοί 6 }.---ὸ ἱπουρῃὶ }ὲγ 
86, ΤΟΤΘΟΥΘΥ, 86 ΚΒ ΟἸοατ 688: ἴ0. ψῃδὶ ἅτ Μ6 
ἰο υπαογβίβηα ὮΥ ἃ ὑθβ ΟἿ ἴῃ μΒεδυθηῖ Β6ῃ- 
κεὶ {τ} το ϑὅδη θοῦ ΔΖΥΘ68) ΒδΥ8 ἱπαροᾶ: 
ἌΝ οι ζετγίωγ (εδιϊπιοηΐμπε ὑσὶ οοἶο, δα ἵπ ἕεγτα : σοὶ 
συίεπι ἰἐδίαπίμν, διπὲ ἐπὶ ἰεγτα, διιπὶ ἐπ οαΐο; ὃ, 6. κεἰ 
διπί παΐμγδε ἰογγεδίτὶ δ εἰ λμπιαπε, λὲ αμΐεπι παίεγεο 
αἀϊυΐπε εἰ σίοτίοδε.᾽" Βαϊ (86 ὑπίθμα Ὀ]6Π 655 οΥ̓ (15 
Ῥγοροβιιϊοι 18 ουνἱάθηί, οἡ ἐμ 6 ὁπ Ββαηά, ἔγοσῃ {86 
οἰγουπιϑίδ ποθ ἱπαὺ ἐν τῷ οὐρανῷ ο68 ποὶ Ὀοϊοπς 
ἴο εἰσιν, Ὀὰΐ ἰο μαρτυροῦντες, ἰλαὶ ΘΟΠΒΘΑΙ ΘΕ 
86 ἰοχὺὶ 850] αὐοῖ ν δα γ8 ποιῃΐηρ οὗ ἃ Ὀδΐπα ἴῃ 
βοδύθη, Ὀυὶ δϑϑογίβ α ἐεδίἐγίπφ ἱπ ἄδαυεπ, ἀπὰ οὴ 
ἐμο οἶδεσ, ἤγοπι ἰδ δοπβἰ ἀοσαϊίοῃ ἱμδὶ {89 πνεῦμα 
ἩΒΙΘΩ ἰ8 δἰ νασὰβ οοηποοίοα ὙΠῸ ὕδωρ ππὰ 
αἷμα ἰ8 ἴο Ὀ6 οοποοὶγϑὰ 45 Βοπιοί ἰπς ΘαΥ ἈΪΥ δαὰ 
Βυτϊηδη.--- άὰ ἰο {8 (8 6 ΠΟΠ -ο Δ ΒΏΘΔη Ομ γβοίοῦ 
ΟὔὗἜΒ6 ἀϊοιίου, [Ὁ ἰοῦ ἰὰ Φόολη 6 ταϑοί ἐμ 60110- 
οδἰΐομβ ὁ ϑεός απὰ ὁ λόγος, δἀπὰ ὁ πατήρ κηὰ ὁ 
υἱός, 8 ἌΘΥΟΣ δησοιηίον (δαὶ οὗ ὁ πατήρ δῃὰ ὁ λό- 
γος; ϑαπάον, ἰο ὍΘ Β0Γ6, 888 ΣΟΟΟυΣΒΘ ἰοὸ ἐδο 
ΣΔΙΠΟΥ ΟΑΒῪ οχροαϊοπὲ οΥ δββυσαΐηρ ΒΘΓΘ δὴ ἅπαξ 
λεγόμενον, Ὀὰὶ {με δϑϑυτηρίΐου σδηποί 6 δἀπιϊἐοὰ 
ἰογο, Ὀθσδυβθ ἐπ ο86 τογὰβ 8.6 οὗ οοπείδῃς ΟΟ6ΌΓ- 
ΤΘΠΟΘ ἴῃ ϑοβηῃ--ηὰ ἰμ9 οοἰ]οοαίίοι 18. ποὶ δοοὶ- 
ἀοηϊαϊ, Ὀαὶ Τουπάοά οἱ ἐμ παίῃνγο οὗ ἐμ6 6889. 
ΤΒ6 ἱπίθγροϊαίοῦ οὐ οὶ] πτοίθ λόγος Ὀδοδι890 
ὸ ἱβουριὺ ἰπαὶ ἰοστα ἰοὸ Ὀ6 Ρυγοὶν Φομδημθδῃ, 
ποὶ γτοοοιίπρ Βονγουον (μδὺ 118 σοππθοίΐου τὶ 
πατήρ 85 ὉῸ-Ἰομπποδη. [,88|17, καὶ οὗτοι οἱ 
τρεῖς ἕν εἰσι, ἰ8 Α18ο Βα γΡΥ βίης. Βϑαροὶ οχρί δὶ: 
ὕπιυπι επί εεδεπίία, ποία, υοἷωπίαίε, αἰσις αὐδο 
οοἸξεπδι, {εδ(ἐπιοπῖ ; διὰ ΡΥΟΡΟΥΙΥ Ὀορὶπ8 Ὑἱ(Ὰ ἐπ6 
πὶ ΟΓ ἐφδέησε, ἴον ἱπδὶ 8 ἱπάϊοδίθὰ ὮΥ βαϊὰ 
ἩΟΓὰκ---αῦ {πὶ8 ὉΏΣΕΥ ΟΥ̓ οδβθῆθθ 8 συ ουβδῃὶ 
ἤοσΘ, ΒΟΟΣ [δ 0 ΣΘΙΈΣΘΠΟΘ 8 Ταμο ΣΡ ἰο 180 πὲ 

90 ἰλε (εδίϊπιοτν.---Ἰ Βυι ] οἷπ ἈΘΓΘ 8180 5Ξ1Ὁ 18880 
Νονίοη ΒΒ ΡΑΒΑΡΗΒΑΆΒΤΙΟ ΕΧΡΟΒΙΤΙΟΝ;: “ 7}λὸ ἐδ ἦθ 
ἐλαΐ ουφγοοπιείλ ἰλε τοοτ αἱ, δι ἧς ἰλαΐ δοϊϊευειλ ἰλαΐ 
ψεβυβ ἐς ἐλὲ ϑοπ 97 Οοὐ, ἰλαὶ θη Βροΐκθῃ οὗ ἰπ 9 
Ῥ54]γ8, βογὸ Ηδ βαϊῖἢ, “ΤΒου αὶ Υ ὅόη, (818 
ἀν ΒαΥΘῚ Ὀοροίίοη ἰμ66.. Τ7ΤἼϊ ἐδ 1 ἰλαί, αἴϊνοῦ 
(6 Φενβ μδὰ Ἰοῃς Ἔχροοὶθα Ηΐη, οαπιε, ἄσϑὶ ἴῃ 8 
τηογία] Ὀοᾶγ, ὃν Ὀδρύΐϑηι οὗἉ τραΐόγ, απα ἰμ 6 'π ἃ 
ἱτωσηου 8] οη6 ὈΥ͂ Βιοαάϊος Ηΐἷθ8 ὀίἰοοά ΡΟΣ ἰμ6 
ΟΥΟΒ5, Δα σἰβίης ἀραῖη ἔγοια (80 ἀοδὰ; ποί ὃν 
τιραίον οπῖψ, δμί ὃν τραίετ απά δίοοά, θοὰς (86 ὅοη οὗ 
αοὰ, 88 νὺ98}} 48 ὮΥ Ηἰ8 β ρογηδίισαὶι Ὀἱγί ἢ οὗἩ (89 
γινσὶπ (κὸ 1. 86). Απα {ξ ἐδ τὰς δρίγι( 4180, ἐλαΐ 
ἰοχοῖμον Ὑἱ (06 ΟΡ δηὰ {ἐμ Ὀ]οοά, δεαγείδ 
ιοϊίπε86 οὗ π6 ὑχυςἢ οὗ Η8 σοπιΐης; ὄδεσαμδε {λά 
ϑρίγιε ἰς γι, διὰ 8ὸ ἃ δὲ δηὰ ὑπεχοορίϊ 8] 
Ϊ 688, 207 λέγε αγὸ ἰτέα ἰλαΐ ὑεαγ τεοοτὰ οἵ 
Ηἷ8 οοταΐηρ; ἐλὲ δρίσίί, ψ οι Ηδ Ῥγοζηϊβοᾶ ἴὸ 
Βθ0η4, δηᾶὰ τπίοἢ γἃ8 βῖἴη66 Βοηΐ ἤοτί ἢ ΡΟΝ 8 ἴῃ 
{86 ἔοττῃ οὗἉ οἱούθῃ ἰοηριιο8, δηα ΟΥ̓ γασίουβ αἰ 8 ; 
ἐλὲ Ὀαριΐθμι οὗ τοαίογ, ὙἩΒοτοῖη αοα (οπιϊβοά, {18 
ἷβ ΠΥ̓ Ὀεϊογοὰ ϑδοι;᾽ απά ἰμ9 βιοδάϊηρ οὗἨὨ Ηΐδ8 
δίοοά, ἀδοοπι Ραηἰοα τ 11} ἐμ Τοβυσγεδοίΐοη, τ Β6.6- 
Ὀγ Ηδ Ὀδοϑιὴθ (δ τποϑὺ ζδὶ 7] ἸμΑΥί τ οὐ τὶ ῦ- 
Ὧ688 Οὗ ἰμο σὰ. Ἄἀπα ἰλεδε ἰάτγεε, ἱπ6 ϑρί τις, (8 9 
Ὀδρίΐβαι, δπὰ ραϑβδίου οὗ Ο  ὶβϑὶ, ἀστές ἴῃ τυϊΐπ 688- 
ἱῃᾳ οπδ δὰ {0 8Β8π10 ἰδίῃ ρ (Πδηον, ἰμαὺ ἐπ 50 ἢ 
οὗ ἀοἂ 168 σοπι6); δηῃά ἰδογθίογο {μ6ὶν ουϊάθῃσθ 
58 βίγοηζ: ἴον 86 18» γϑαυἶσοδ θὰ ἴπνο οοπβοηῦ- 
ἴῃς τϊίο8865, πὰ μοσο ΠῪ ΒδΥθ ἴμγϑο, αηά ὑ 106 
τεοσίυε ἰδλ6 τοίϊπο88 οὗ πιέη, (δὲ ἰὨγοοζοϊὰ τοἰΐπεδε ο7 
Οοά, ΜἈΪΟᾺ Ἠθ ὈᾶΓτο οὗ ΗΒ ὅοι, ὈΥῪ ἀθοϊαγίὶηρ δἱ 
ΗΪ58 θαριΐβιι "ΤῊ 8 15 ΠΥ Ὀο]ογοα ὅοη,᾽ ὉΥ Γαϊβίης 
Πίτὰ ἔτγοτῃη (1ὸ ἀοδά, δπὰ ὉΥ ρουγίπρ ουὖἱ ΗΪ8 
ϑρί σε Ὄροι ἀ8, ἐδ σγεαίοῦ ; δπὰ ὑβογϑίοσο οὐαὶ ἰο 
ὍΘ ΙΏΟΓΘ ΓΤΟΔΣΥ χοοοϊγοῦ."---" 1815," Β5ὶχσ [8880 
Νοπίοι ΟΌΒοΣΥ 68, “8 (16 Β6η80 ῥ]δίη δηἃ ποίυγαὶ, 
διὰ (6 δυχυμιθηὺ ζ0}] δηὰ βίσοης ; δαὶ ΣΥ γοι 
ἱηϑβοσί (86 ἐδβιϊ τ ΠΥ οὗ (π6 ἰἴγ66 ἱπ Βοαυθῃ, γοῦ 
ἱπίοσσυρί δηὰ βροὶ] ἰἰ; ἔογ (80 8016 ἀδβίχη οὗ 
{μι ΑΡοβί]α θοΐης ἤθσο ἰὸ ῬΧΟΥ͂Θ ἴο τηθῃ ὉΥ͂ τνῖΐ- 
Π688 86 ἔσἢ οὐὗὁἨ Ομ γϑι Β οοτηΐης, 1 σπουα δβὶς 
μον (86 ὑδβιϊ πη ΟἿΥ οὗ {86 “ἸὮχΘ6 πῃ ΠΟΥ Θἢ᾽ πιδῖκ 08 
ἴο (818 ρῬυγροβοῦ 1 ἰμοῖν ὑδβί ΠΠΟΩΥ ὉΘ ποὶ χίγοα 
ἰο 2161, πο ἀοοβ ἰὑ ὑῬσγοόυο ἰο μοὶ ἐμ ὑσαῖ οἔἁ 
Ομ νῖϑιβ σοι ῦ [{ 1 Ὀ6 (φίνοῃ), ΒΟΥ 18 89 
(αβ  ᾿ΠΟΠΥ ἰπ πδαυθῃ αἰδιϊηρυϊδοα ἔγομι ἐμδὲ Οἢ 
δαγίὶ ἢ 1 8 [6 βαμθ ὥρὶσῖς τ Βῖσὰ τ] θ8868 ἴῃ 
Βϑδύθῃ δηὰ ἰὰ δασί. ΕΓ ἴῃ ὈΟΓΏ 684868 1ἐ ΣΟ Θ5868 
ἴο 8 πιο, ψΒογοΐῃ 1165 (ἢ ΑΙ θη ο6 οί οι ἰ(8 
τἰτηοββίης ἴῃ Βοδυοη δηὰ 1(8 νυ δϑὶ πρὶ 'π Θατὺ ἢ 
ΤΥ ἴπ ἰδ ἄγβὶ οα86 ἰὺ 4068 ποὶ τϊΓὴ 658 ἰο ἰΒοῖ ἰὸ 
ὙΠΟ ἄοοβ ἰὺ τὰιΐοβδῖ Απὰ ἰο νηδὺ ρυγροβοῦ 
Απὰ ΒΟΥ ἀ068 5 τὶ ποδβίη τα ἰο ἰπο ἀοβίζῃ 
οὗ δὲ, Φο μη 8 αἰβοοιγβοῖ [}ωμοὐ [πὶ τη Κ6 ρσοοὰ 
Β0η86 ΟὗὨ ἰὲ ΏΟ δῖ δ0Ϊθ. ΕῸΣ ΠΥ͂ Ρασί,] οδῃ 
ΤΆΔ κο ποη6. Ι{ὶ}ϊ Ὀ0 8βδι4, ἐἰμαΐ γγθ δγὸ πού ἰοὸ ἀ6- 
ἰογ πο υἱοὶ 19 Βοσίρίαγο, πὰ ψρδὶ ποῖ, ὈΥ͂ Οὐ 
Ῥυγίνδαίο ᾿υδσηηοηίδβ, 1 σοη δ 88 ΐ ἴῃ Ρ].668 ποὺ ὁ0η- 
ἰσονογιθα, αὶ ἐπ ἀϊδραίδ 19 Ρἴδοοβ, 1 ἰουϑ ἰο0 ἐδὶχθ 
ὙΠ. 1 οδη Ὀοδβὶ πηἀογϑίδηά.""--Μ.]1. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ,. 

Οοηπηδοίίοπ. ἸΤμδὲ ἩΒὶο ἢ ἴῃ {Π6 »γδοδαϊη  ὙοΥ808 
δὰ Ὀδϑὴ γοροδίϑα!υ ποιϊοθα 88 ἃ Ὁτοοῦ οὗ ἰμ9 
Ἰονο οὗ ἀοὰ, (0 ἀρροασίπρ οὗ ὅθββ ΟἸγὶϑὲ (νγν. 
9, 10, 14, 19), διὰ 48 ἰὴ ἱπιπιοά ὺθ ΘΟὨΘΘαΌΘΣΟΘ 
οὔ ', Ββαὰ Ὀθδα ἱπαάϊοαϊοα 88 {80 Θχμἰ Ὀἱιλοι οὗ ΟὉΡ 
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176-61 οτυϑ8ῖρ 1} αοά,---ἴλι ἢ, ον] οάχο δηὰ 
δομίοββίοη---(υΥ. 10, 16), (86 ΑΡοβι]ο ρἴδοοβ πὶ τὰ 
ΘΙ Ρ 8.16 ῬγΓομπιΐποησα δ (ῃ6 6ηὰα οὗ (818 Βϑοίϊοῃ 
ὙΠῸ} ἃ ὈΥΙΙΏΔΥΥ ΥΘίοσΘ 66 10 ὈΓΤΟΓΒΟΥΪΥ ἸΟΥΘ ἐν 1), 
{ποθὴ 1] σοβροοὶ ἰοὸ {ἰ6 ἴον οὗ αἀοἂ δὰ οδο- 
ἄϊδηςα ἰο ΗΒ οοπλημαπαπιοηὶ (γγ. 2, 8), ψ 1} χοῖς- 
ΘΓΘΠΟΟ ἴο {86 ΥὙἹΟΙΟΡΥ͂ ΟΥ̓ΘΡ 1110 που] (Υ. 4), υἱζ. ἔδ τι} 
ἐπ 5685 {πὸ ΘΒ νῖδυ (Υ. 16), {86 ὅοῃ οὗ αοἀ (ν. δ), 
ὙΠῸ ἰ8. ΘΟ ΓΠΙΘἃ 43 βιιοῖ ὈΥ͂ αοὰ Η]πι586]} (γν. 
Τὰ δὰ ἰπ ΗΒ "οΥκΚ οὗ ρἰἔϊ, δίθσπ δὶ 119 (τ. 
10-12). Βοηρεὶ: ““Οὐπείππε Δ οβίοἰωδ ἵπ ἦας ἰγαο- 
ἑα(ϊοπὶν Ρανγίὰ πιοπέϊοπενι αἀπιοτὲς ἑία οοἰἰοσαὶ μὲ βάεε 
ἑαπφαηι μγοόγα εἰ νμρρὶξ ἰοἐἰΐμδ ἰγαοίαζοπὶδ, ἰΉ, ἐχίτγεπιο 
δρεο οί ι7.᾽» 

ΕἸ εαεν Ὁ 1} ὦ ἐπ Ολτίφί. τν. 1--. 
γεβ.1. ἘΘΘῚ Οἱθ δεῖ Ὀθσθ]ονϑῖ μαᾶὶ 

Φοδυ5 5 ΟὨτίδῖ, ἰ5 Ὀοσῃ οὗ ()οᾶ.---ΤῊο ΟὨΪΥ 
Ἰἰπϊἰαιϊοπ οὐὗὁὨ ὑμὸ απίνουβα 7 (πᾶς) 18. Ὀα]ΐον- 
πᾷς (πιστείων) δπὰ {πὸ οὈ)οοεὶ οὗἁὨ ζαϊί (ὅτε ᾿Ιησοῦς 
ἐστιν ὁ χριστὸς); {πὸ αὶ. τὺ ὍΘ ννοδῖκ δηὰ ἰπι- 
Ῥογίοοί, ργονϊ ἀρα ἐμαὶ ἰξ 8 Βίποογθ (β ) οί 1γ6) 
δηὰ χρη (οἰ ]οςι1γ6), δηα σομβοα θην ἰσαθ. 
ΤῊ8. Ὀο] αν πη ἰηγοῖνοβ Κπον]οάσο, ἱποϊπϑίΐοπ, 
γἱοϊαΐηρς δπὰ ὑσυβὶ δπἃ ρβοΠἀΟΥ̓Β ΒυΒΟΘΡΕ ΙΙΣΥ (ΟΣ 
τοσοίνίηρ. [ 18 οἷοας ἔγομι Υ. ὃ ἰμδὺὶ ὁ χριστὸς 
Τοΐοσδ ἰο {π6 ἰητνατὰ παίυγο οὗἩ Ηΐπι (μπαὶ δ88 Ὀθ θη 
ταδὶ οϑίϑα,---ὐ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ΑἸ Βοαρ ἢ ἐμ 688 1688 
8.6 ποί ἰἀ6η 168] Δη ἃ ΠΥ ΟΟσΙΓ ἴῃ Λυχίδροβιίοη 
(111. 28): {8 ϊνῖπο βοηβμ 1} τω8 Κ68 (μ9 Μ8π θϑὺ8 
6 ΟὨ γ8[-- ϑανίουν. ΟἿ, οἷ, ἵν. 1ὅ δηᾷ ἰϊ. 22, 186 
ἰθῆδοβ, ἱμ|9 Ῥχϑβοηΐὶ πιστεύων δπαὰ ἴῃ Ῥαγίροί 
γεγέννηται ἀδηοία {116 τορεοηογϑίϊοι, ἰδ ὈϊΣῚΒ ουἱ 
οὗ ἀοἀ δ ἰμ6 σγοιμπά, δηὰ [Ἀ118, Ῥ ΒΙΟΙ 18 ἃ Ὀὶ νὶ 6 
ὝΟΣΚ (ΕΡἈ. 11. 8), 85 ἐμὸ ΘοῃΒθα θΠ66; ΟὨΪΥ͂ 8 
611 οὗ Ααοἀ θε6]ἴανε8 ἰη Φ6808 ἰι6 ὅοη οὗ αοά. 

Διηᾶ ΘΟΥΘΙΥ ΟἿΘ δαὶ Ἰονοῖῦ ἘΓὶὰ ὑδδὶ 
Ὅοκοῖ δἰπι, Ἰον Θ᾽ ἢ 841580 πὰ ᾿μδὲ 16 Ὀσροῖ- 
ἴ6 οὗ ἘΠΣ2.---Πᾶς ὁ ἀγαπῶν 18 ἃ ῬΑΓΔ]16] οὗἩ πᾶς 
ὁ πιστείων, δια οἰνγοβ Ῥχοϊιΐῃθηοθ (0 ὙΜαὶ τ᾽88 
εἴτοη δίοης ΣῈ πὰ χοσοϊγοα ἴῃ ἔα. Ηρθποα 
{6 γ6 15 πὸ π66α οὗ δὴ 61110518.10 Ὀ6 δ)]6ἃ ὉΡ, 1,κ6 
(δὺ βροοϊδαα ὃγ Πυίδοῦ: “6 ἰπδὺ 18. θΟΣΏ οὗ 
αοὰ Ἰονοί ἀοἀ.᾽" Το οδ]θοοί (γεννύσανταλ) 18 οΥἱ- 
ἀοεϊν αοά, πᾶ θποο ἐξ αὐτοῦτεεϑεοῦ, ἀηα τὸν 
γεγεννημένον ἐξ αὑτοῦ ἀδποίοδ (6 ὈοΙΐονον (Υ. 2: 
τά τέκνα τοῦ ϑεοῦ). ΑΑγσωπιεπίιμη 62 σοπιπιμηὶ πα- 
ἑμγῖε οΥαἷπα διπιίωπι ((Δ]ν}}), ΟΥ α »γορεπδίοπμθ πα- 
ἐωγαϊί, χιδδ σεγπείμ ἔπ λοπιϊπίδυς (Ἐδιϊι8). Οἐ, 
Ερῃ. νυ. 28-806.Ὀ Τὸ γτοΐοσθῃοο ἰμογ Ὁ 18. ἢοὲ 
ἰο Ογίϑυ 88 πιδἱ ἰδ ηοα ὉΥ Αὐρκυδιΐπο, ΗἾΔΥΥ 
διὰ οἰμεσγθ. μὰ Ῥγχοβοπὶ ἀγαπᾷ ὈΥ {16 βἰάδ οὗ 
ὁ ἀγαπῶν ἀφῃοίο8 (Β6 ἱπίοΣσοπηοοίίοι οὗ ὈΓΟΙΒΟΕΪΥ͂ 
Ἰογθ δὰ ἐμ] ουο οὗ αοάἂ []. 6. οὑγ ἰογϑ οὐἤἁἩ οὖν 
ὉτοίμοΣ δηὰ οὗ ἀοἀ---Μ.7, (9 βἰταυ  πμΘοΟυ ΒΏΘΒΒ 
δηα ἀυγαίΐοη οὗ 8 τοϊδίιοη οὗ ὈοίΒ. Τ86 Αροϑ- 
116 ἰαγβ ἰὑ ἀοννῃ 88 ἃ ἔδοὶ, ποὶ 85 βοπιϑί πη τ ΒΙΟὮΒ 
Βὸ ΓΘαυ ΓΕΒ: μθ 58}8]] Ἰουϑ. 
γε. 2. 1ῃ τδϊα ττἷο ἰτπονν, ᾿μαϊ ττ ἴονθ 

[86 οΒΙἸᾶτγϑη οὗ Θοᾶῦᾶ, δ τὸ Ιονθ Θοᾶ 
διιᾶ 6600 Εἰ ΟΟΙΏΣΆΒ: ἅσα Θ18.---ἰ 18 ΟἿΘΩΡ 
ἰλαὺ (9 ΓΟΐθγθημοθ Β6ΓΘ 8 ἰο βοιῃοι ἰηρ τ ΒΙΟΒ 
ΟΥ̓ΘΡῪΥ͂ 0Π6 ΠΙΔΥ 8ΠᾺ τηυδὶ ΚΩΟῪ ὕγομι δ8 οὐ ὁχ- 
Ῥουΐθῃοθ δῃὰ πο ἔγοτῃ ἐμαὶ οὗ οἰβοσβ. Ακϑδΐῃ 1 
8 οἶθαν ἱμαὺ {818 βοπιοι ΐηρ ἱ8 ὈΤΟΙΒΟΥΪΥ ἸΟΥΘ, 
ούϑὰ ἰμ6 ἰἴοῦθ ἰο ΟὉΡ Ὀτοίμτοη, το δΔΙΓΘ τέκνα 
ϑεοῦ. 1851} ἰὐ 18 οθᾶσ {μαὺ {86 ἐοκοη πὰ βίρῃ 
ΟΥ̓ἷὲ ἰ οὰυν Ἰονα ἰο ἀοἂ δῃὰ οἱὦγῦΣἹ τβουμαν Ηἱδ δοπ- 
τοδπἀπιοηίβ. ΕῸΓ ὅταν [0] ονγοά Ὀγ [86 [παϊοαίϊλνο 
ἀγαπῶμεν (ΜΟΥ, Ρ. 828), 18. ἃ οοπάϊ ομ 8] ρδγ- 
(616, αου κι ἰὺ ἰδ αὐδ)1δοὰ ὈΥ {μ6 ἰάθδ οὗ ἰΐπιθ, 

τες ὙΒΘΏΒΟΘΥ͂ΘΕ; ἰμόοσθ ΠΙΔῪ ὯὍδ δυοσίῃδίϊοιβ, ἀΐν- 
ΣΆ ΠΟΟ8, ΡαιιΒ68, ΟΥ ΘΌΌ5 ἴῃ ΟἿΣ ἸοΥα ἰο οὐ: 
θυΐ ὙΘῈ ἀὲ 18 ἐπ υ8, ὈΤΟΪΒΟΙΙΥ ἸοΥα ΒΌΓΣΟΙΥ ἰδ αἰδὸ 
πῆ 8. Ηθρησο Φοἢπ ΒΏΠΟΧΘΟΒ Οο ἀγαπῶμεν τὸν ϑεόν, 
τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ τηρῶμεν ἵπ οτὰοχ ἰο ἀοδίζηδίο 
{80 ᾿ἰνίης ἰόν ἰο αοα ὮΥ 8π οὐδοάϊοποοθ χοοϊοὰ ἴἢ 
ἰδ Ἰοῦϑ οὗ αοά, δ8ο ἐμαὶ -ὍΓΟΙΒΟΣΥ Ἰονα βου] ὃε 
σοηδί ἀοχοά 88 οπὸ οὗ ἰμ0 δοητηδηἀπηρηὶ οὗ ΟΘοὲ, 
δηά, δὖ {86 δδ1ὴ6 {1π|6, 8ἃ8 {6 ποΟΟΒΘΘΥΎ Θ0η8- 
αῦθη6θ οὗ ΟΌν ἰογθ ἰο οα, 88 οὗ [8:8 ὨδΟΘΑΒΔΙῪ 
ετουπά. ᾿ [Πυϊμογ: Ηο ἰμδι Ἰονοβ ἀοὰ, [δὲ ἴῃ 
(818. 18. Ἰοῦθ ἃ ὑδβίϊ πο ἐμὲ 86 8180 ]ΟΥ68 δὴ 
ὈγοΙ ΓΘ, οὐ 88 τέκνα τοῦ ϑεοῦ---Θοδυδ6 Ὀτοίι- 
ΟΥΪΥ Ἰοῦο ἰ8 (86 πεοέδδαγψ ᾿σοπδέφμεπος οὗ (δ Ἰσγθ 
οὗ αοἂ; Ῥυὶ ἰδ ΘΟΩΥΟΥΒΘ ἰδ α'8ο ἔσο, ἐδδὲ Βε 
γἢῸὺ Ἰονοβ {86 ὈΓΟΘΙΒΓΘΏ, δ85 πῃ ἰδ 18 ἷ5 ἰοτθ ἃ 
ὑδβι ΠΟΥ ἰδαὺ Β6 8190 Ἰοῦθβϑ αοα, Ὀδοβϑυδο ἰδ 
Ἰονο ἰο αοα 15 ἐμ πέοεεϑατν σγομπαὰ οὗ διἷδ Ἰοτα ἰο 
{86 Ὀτοίδσοη. ΑἸζοσὰ : Απά ἱπάβεὰ 8ο ἰῃβερδτα- 
Ὁ]0 ἃγτοὸ ἰμο ἵνο, (μα 88 Ὀαοΐοσγο ἱν. 20, ουζν Ἰοτο ἰο 
ΟΡ ὈΤΟΙΙΣΟΙ ἯὙὸὃὅ8 τη86 8 Β'ρῃ δηὰ ποοοθδΔΙΥ 
οδομάϊιϊοπ οὗ ΟἿΣ ἴον ἴο ἀοα, δὺο σΟὨΟΥΒΟΙΥ, ΟΣ 
Ἰοτϑ ἰο αοἄ, αβδοουίδϊ πα ὈΥ οὰν Κοορίηρ ΗΪ8 οοπι- 
ΤΑΔΠἀτλδηΐΒ, 18 1861 ἰδ ἸηΘΆΒΟΓΟ ΟΥἨ ΟἿΓ Ἰοτο ἴὸ 
(86 Ομ άχοη οὗ αοα. ΕἸ ΟΣ οὗ ἰδ6 ἱπο Ῥείῃζ 
ἰουπὰ ἰο Ὀ6 ρῥγϑϑβοηΐ, (89 Ῥχσγοβθῆσθ οὗ ἰδ οἴδεῦ 
[0]1ον8.--- 1... ὙΒ116 Φοῖη Θ]βον θσὸ (ἢ. 1]. ὃ; 
ἷγ. 20, 21) τ Κοβ ἐμ Κπον]ϑάρε οὗὨ αοά 8πὰ Ἰοτὲ 
ἰο ἀοἀ ἰο θ6 αϑβοοχίδϊ ποαὰ ἔγοῃχ οὖσ κοορίηρ Η!ς 
ΘΟ Δ ἀμθηΐ8 δηα ἸΟΥΪΠΡ ΟΣ ὈΣΘΙΒχΘΏ, κε. «. (86 
ἐτουδὰ ἴτομι {86 σΟὨΒΘΑΊΘΏΘΘ, 80 Β6 ΘΟΙΥΘΙΒΕΪ 
ἸΏΒΚΟΒ ὯΒ8 δϑοοχίδιυ {86 ΘΟ, ΒΘαΌΘΩ6Θ ἔτγοπι (80 
τουπά, ὙΔῖοδ, ΘΟ ΒΙ ἀογίηρς (16 ὑμὶν οὗὨ ἰδὸ ἢ]- 
Υἱὴ9 Ἰἰΐς, 15 (16 1688 ΒΌΓΡΥΪΒΙ Πρ, ΒΊη)6 6 [86 ΤΌΓΣΙΩΟΣ 
ΤΘΙΘΓΘΏΘ6Β ΡοΪπύ ἴο {86 ἰσαϊὰ δηὰ ΡΟΣ Υ οὗ οὖσ 
αἀἰδβροδιοπ, τυ 116 Βόσο 186 σοῃοϊυαϊηνς χεΐογεπος 
ἰδ ἴο ἰ6 φοῃβοϊδίϊουῃ ΒΙΟΝ γγὸ παρὰ ἱπ ἰδς ἀἷκ- 
σΒδσρθ οὗ δὴ ἱπιροσίδῃηι δπὰ 1 ου] ἀαίγ. Ηδκποο 
ἴῦ 18 ΤΟΙΣ δα ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂, [0 ΑΒβΌϊαα ΒοΓο, πιὰ 
Οατοίϊυβ 20] ονΐηρς Οοσυμ 8, ἃ ἰσα θοίίοι, οὐ ἰ0 
σομϑίσυο, τ} ἀδ οίίο, (6 δοῃίδμορ τὸν ϑεὸν 
ἀγαπῶμεν 88 ΒΙΤΆΡΙΥ͂ ΔΟσΟΙΡΔΏΥΣΩρ (μ6 Βοηίθμοθ 
ἱπιτηαϊδίοῖν 0] ον ἢ κ, 80 ἰδὲ οθδάϊδησθ 18 (0 ὃ 
οομβίἀοσοὰ ΟἿΪΥ 88 θιπδηδίΐῃς ἴγοπι (μ6 Ἰοτο ἰθ 
αοά, οΥ 8.1}} οσβο, ὑο δἰΐοσ {(μὸ ἰδχί, δα. βοῖβὸ οἵ 
186 δηοί θη γου βοὴ (86 ἘΠΓΕοΟΡΙΟ δηὰ Ασδϑ]ο), 
διὰ βου γα) υπὶπιροσγίδηῦ Ἔσχροβιΐοσα, ἤαγο ἀδγοὰ 
ἰο ἀο. [Ὁ αϊνὶη 8180 ΕἾΤΟΕ 8 ὝΤΟΠΩ ἰυχῃ ἰο ἰ80 
(πουσαὺ ἴῃ ἐδ τοιιδσὶς: “Δωπο ἀοοεί, τεοία εἰ οὉ- 
ἀϊΐηε απιαγὶ λοπιῖπεδ, συμπὶ δσδμδ ρὑτίοτες οδίἑηῃει; νυἱ 
δίς τιέμαπι οοἷὲ ἰηίεγ ποε οατιίαίοτε, εὖ εωξ, »γάαδ- 
“εγαίιτ."--Μ.]. : 

γΕᾺ. 8. Εἣοσ 1815 15 ΓΒ Ἰονϑ οὗ σά, ἴδαξὶ 
6 ϑὸρΡ ἘΠ οομμηεβηδχαθῃηῖδ.--- [16 οοἢ- 
ποοίΐοῃ οὗ οὖν ἴογα ἰο αοὰ ὑὶκ} ΟἿΌΣ Κοορὶβι 
Ηΐβ8 σοιησοδῃ ἀπιοπίβ ἀου 1655 οοοδδι ομ δα δῖ θὲ γ- 
πα, ἰᾷ ογάὰδὺ ἰοὸ ἰβῖκθ ἰπ 1.8 ἈΠΕΥ͂ {δ δὺ πίοι δὰ 
Ὀ6οπ ἰχθαίθιὶ 88 Βἰ συ ΡΙΥ οοὐὔγάϊηδίο [νἱζ. 89 1άθ88 
οἐχργοδβοὰ ἴῃ {86 ἱνὸ ρῥγθοθάϊηρ οἰδυδο8.---Μ.]. 
Ηυΐμ6γ.---Αὔτη--ἶνα, 88 ἴῃ οἈ. ἱ. 9. ἵν. 17, ἀθ- 
Βμοίο5 (09 τϑαυϊγοιηδπὺὶ δὰ ἰθηάθθου οὗ ἴοτο; 
ἐστιν ἀοδβουῖθαδ 118 παίυζο, ποίςξὶϊς ἱτορ]68, 1( ἰη- 
οἸυᾶοδβ 16 οδοσί (ἀ6 οί(6). Το Ἄοοπίοχί (ν. 2) 
Βονδ ἰμαὶ (π6 Ἰογὰ οὗ ἀοα Βοχδ 58 οὖσ ]0γ90 ἰ0 
ἀοά. 

Διαᾶ ΕῚ᾿α οοσσδη ἄτη ῖδβ ΣΘ σοὶ κτίον- 
οὔδ; ἰδια οἰδιβο 8 δά ἀθὰ ὈΥ Φομὴ ““ ἐποουγεᾷ- 
ἸΏΦΙΥ ἴῃ (89 70}1 ἀπά Ἰογουβ δοπβοϊουκποεδ οἵ δὶ 
Ὀϊνῖπμο βομδδὶρ,᾽ (Ὀὐ δέοσα 60 Κ). Οὗ. Μδιβ, χὶ. 
80: φορτίον ἐλαφρόν; Ιλικο χὶ. 46; φορτία δυσβάσ- 
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τακτα. ΤἊθ σοπποοίζοη σϑαιῖγοβ 18 ἰ0 ΒΡΡΙΥῪ {818 
ΟΕΪΥ ἴο τοζεπογαῖθ ΟΒ τ βιίδηβ, ἰο οὶ 8 σίνθῃ 
86 ΔΌΪ ἰγ ἰο Κρ ἰμὸ οοιλιϑηἀπιοηίβ οὗ αοἀ. 
80 πιοδί Οοτρμιοπίδίοσβ. ΟἿ. δοοείγιπαὶ απὰ Εἰλί- 
εαἱ οὐ (818 βοοίΐου θθ]ο. [Οχίογά Οαίθῃδ: εἰ 
τις προσελθὼν αὑταῖς μὴ ὃν δεῖ τρόπον λέγει αὐτὰς 
βαρείας, τὴν ἑαντοὺ ἀσθένειαν ῥτιάσατο' Φίλον γὰρ 
τοῖς ἄγαν ἀποβάλλουσιν ἱσχὺν βαρέα νομίζεσθαι καὶ 
τὰ πανύ ἐλαφρὰ καὶ κοῦφα.---ϑ΄ροιοσ: “Τὰ τοΐδν- 
6Π60 ἰδ ο ὑπὸ ἀμ βου γ οὗ ἃ ὈυΓάθδη, 80 ΟΡ ΘΒΒῖγΥ9 88 
ἰο ὈΘ6 ἱμθαρρογί8 Ὁ]6 δπὰ ρδιῃ}."--Οδὶου: “22 οἱ 
4α ΠΟΠ ἐ88εὲ σταῦϊα, φιῖα ποῖ ασοταυαπί, αμέ ἱπείαγ 
ποία ὁπεγοδῶς φσγεπιμηῆὶ τεπαίμωπι.᾽" --- Πα οΣ: “ὙἼΒο 
ΘΟ ἀιλθη8 οὗ αοἀ 848 ἰμὸ σϑαυϊχοιθηίβ οὗ 
ἴδῃ ογθαϊοα αὐϊον ΗΪθ [ᾶρσο, οΘδληοὶ Ὀ6 ΑἸ ουὼ 
(0 πιδη ; αὶ 17 ἸΘῪ δγο, (89 γϑδβοῃ ἰ8, ὑχδύ συϑῃ 
88 Ἰοΐϊ 8. οὐ βίηδὶ τοϊδίϊοι ἰο αοά ; (Π0Υ ΔΓ 
ποὶ ἀἰῆουϊ ἰο ἐμ 9 ὈΘΙΙονοσ, Ὀθοδι86, 88 {μλ6 6114 
οὗ αοά, Βο Βα8 χοϊυσμβα ἰο {86 οΥἶ χη) σοϊδίϊοῃ 
οὗ Ἰονγθ ἐο Θοὰ."--ΑἸίογὰ : “Τ}8 ἀφοϊαγαίϊοι, 
(δὲ Ηΐ8 σοτασχηδηάχηθηβ ἅτ ποὶ ΖΥΪΘΥΟΙΒ, 888, ἃ8 
ἀϊά ὁ. 111. 9, Τυγπὶϑιθὰ βομλθ οὗ {86 Βοδὴ (- 
(80}1σ Οομιταθηίδίοσθ ΪἘ δὼ ΟΡΡογΓίαδἰΥ οὗ 
οδασδοίουϊζίηρ ὙΘΥῪ ΒΘΟΥΘΣΘΙΥ͂ {πὸ Ῥτοίοϑιδηὶ ροδὶ- 
οα ἰδδὲ ποθ δὴ ἴκοθρ αοα᾽ 5 Θοχητραῃἀπιθηίϑ. 
Βυὶ Βο6γ9 88 ἰβοσο (6 ΓΈΡΙῚΥ ἰδ οὐνίουβ δηᾷὰ θδβγυ. 
ΤῊ σουγδο οὗὨ {19 ΑΡροβίϊθ᾽ 8 δσριυυηθηΐ ΔΟΓΘ, 88 ἰῃ- 
ἰχγοἀυσοὰ ἰπ ἰ9 ποχί υϑσδθ ὈΥ͂ ὅτι βυδίδης δ θ8 
{ιὲ8 βαρεῖαι οὐκ εἰσέν ὉΥ̓ Βιονίηρ ὑπαὶ 4}1 ὙΠῸ ΓΘ 
Ὀότη οὗ αοα τὸ βίδηάϊῃρ ἰῃ δὰ ἅρο ἰδο Υἱοίουυ 
ὙΑΙΟΝ ὑμοῖν 118 888 οὐἰαϊποα οΥὐον ἴἰδ9 τνου]ὰ. 
ἴῃ ἐμΐ8 νἱοϊονΐϊουβ βίδίθ, δηα ἴῃ 88 ΖΔ} 88 [ΠΒΘῪ ΠαΥΘ 
δνδηςοά ἰπίο ἰἰ, ἱπ οὐμοσ οχὰβ ἰῃ Ῥυοροσίϊοῃ ἃ8 
(9 Ὀἱνίηθ ἴθ ἰ8 ἀογοϊοροὰ δηὰ ἀοιαϊπδηὺ ἰπ 
ἰμθὰ, ἀο (Π6Υ πὰ ἰμοβθ δοιῃμδηἀχηθηῖβ ποὺ 
ετίουουβϑ. [Ὁ {15 βίδλίς, ἰῃ 18 168} }ν, ὙΘΡῈ χο- 
Δ]ἰχοὰ ἰὼ βοτὰ, ἱμογο σου Ὀ6 πο αἰ ΠΟΌ]Υ [ῸΓ 
δοιὰ μὰ αοα᾽ δ δοτηπιδηὐσηθηίβ; ἐἰ 15 6886, πὰ 
ἴῃ 80 [Δ 88 8}. 18 8{}}} σοὶ ρῃίηρ 18 {86 1ν τηοχίϑ] 
Ὀοάϊοθ δηὰ ἐμοὶν τ }}]18 δῦ υπϑιθάμυοα ἰο ἀοα᾽ 8 
ὙΠ, (δι ΔΏΥ βάρος τοτμαΐῃβ ἷπ Κοορίπρ μο88 
ΘοΙαηδἀτηθμπΐβ." ΤῺ χοδάοσ 8 8180 γοι πάρα 
οὗ Αυρχυβιϊ θ᾽ 8 βαγίηρς, “2 α φιιοά 7ωδεδ εἰ 7εδὲ 
φυοά υἱς᾽" ((οῃἴοβδ. 10, 29), ἀπὰ σοζογγϑά ἰο Αὐ- 
Βοῃΐυ8 (δ. ΤᾺ 6ο4ο8.. 18), ““ὑμυαΐ φμὶ Ψωδεί,᾽" δηὰ 
Βρ. βϑαμάοσγβοι, ϑϑγῃ ὃ. Ρ. 816.---λ΄.]. 
γε. 4. Βϑοδῦδθ 81} [δῖ ἱβ θοσῃ οὗ Θοᾶ 

ονθσοουλθὶδ ἴμ9 ννου]ᾶ.---Ν ον ἴ011ονν8 (ὅτι) 
(6 σϑᾶδοὸὺ ΠΥ (ἢ 6 Θοιμπλδηἀτηθηῖβ οὗ αοα δγΘ 
πο ατίογουβϑ. Ηροποθ πᾶν τὸ γεγεννημένον 88 ἴῃ 
ὅπο. 1, 6, 87, 89; χνὶϊ. 2 (πᾶν---αὑτοῖς, Ἰ1κ6 ἈΘΓΘ 
πᾶν---ἡμῶν), ἀσποίο8β ὑυπϊνυουβα} γ. 8Ῥ,6660 πούθϑ ὁῃ 
οὗ. 1. 1, δον, Ρ. 191, δεξασστάντες οἱ γεγεννημένοι. 
Τὸ τοίοσοιοο 18 9 φεέγδοπδ, ποὺ ἰο αἰβροβλίίοι, 
οὐαί πὰ ολατίδπιαία (ΟδουχηθηΐιΒ, Ῥ40]08), ΟΥ 
ἰο πο αἰ χαῖίν οὗ (πὸ Πἱν1η6 Βοηϑμ}ρ (Βαυμηραγίθη- 
ΟΣ ΒΙ08).---Κόσμος ἰδ οτο (Δ Κοὴ οΟ]] οἰ γἾγ, 88 
(δ ορροδίίο οὔ ἰδ κίπχάδοπι οὗ αο(, ἃ8 νυν δίθυοσ 
ΟΡΡΟΒδος 18 Ῥγοόφγεβϑ, δϑίσβηροα ἔσομῃ διηα ᾿οβί!]θ 
ἰο ἀοἀ δηὰ ἰο Ὠίνιπο, τ τη δὰ νἱιποαὶ τ ἢ 
(Ὁ δἸνίσ [σαυϊοσμίά αὐοέτειπι ἐεἰ 7)6ὶ δρίγιίμ, 17ια 
παίων ποδίτεα ργαυϊίαδ μαγδὲ τιυπαάϊ εδί, οπιῆδβ 
ἑοπομρίεοεηίδδε, ὁπ ϑαίαπδε αοἰωδ, φιϊεχμία ἀεηῖ- 
σι πὸ α 72ὲο αδείταλϊ(..---Μ.}, Βοζα, ϑρϑποσ, 
[Κἄοϊκο, ἢ ὑβίιογάΐοοκ, Πα οσ, δπὰ α].}; Ἀθποα ποὺ 
ΤΆΘΣΟΙΥ ἱπταγαὶγ {86 ον οὗἁὨ ἰμὸ ᾿γου]α δῃὰ οὗ βο] 
(46 Ῥ οἰ), οὐ ον λοπιΐπεα υἱγίμίε εἰ ρίείαία 
αἀυστεαηίεε, (πον ππιαολέπαίίοπεδ, θυ ῃ ἰοὸ {89 »έόγδ6- 
ομίζοπεε (ἀγοϊΐ 8), ΠΟΙ ΙΏΘΡΟΙῪ ἐοοζεδία ἡμάαΐεσα εἰ 
ἤβοθεῖοε (δολδιᾳοη). [ςΑἸΐοσὰ: “{1{μθ διχὺ- 
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τηθαύ ἐμὴ 18. ὑδῖ8: 19 σοτϊηταδπατηθοίδ οὗ Θοὰ 
Ὧ.6 πού στίονουδ: ἴοτ, δἰ Βουρὰ ἴῃ Κοορίῃς ὑπθπὶ 
{Π 679 18 ΟΥΘΟΡ ἃ σοπῆϊοί, γοί ἰμαὶ σομπῆϊοὺ ἰδθιι68 
ππίγ 6.88] Ὑἱούίοῦυ : (.λ0 806 πλ888 οὗ {89 ὈΟΣᾺ οὗ 
ἀοὰ οοπαῦος ἐμ νου]: ἐδμογοίοσο πο οὗ υϑ 
προ σοπίδιηιρὶαίθ ἴαϊ!αγθ, ΟΥ οἴαἰπὺ ὑπμάοῦ ἷ8 
Βίσυχαῖο 88 ἃ δαχὰ οῃοϑ."--- Μ,].-- [9 Ῥχοβϑηὺ 
νικᾷ ἀοποίοβ ἰλ 6 ορῃβίδηὶ γἱοίοτυ ἰὼ (μ9 σοῃῆϊοι 
ἰο ὃὈθ οηἀυγοὰ; “δὸ ομ!]άγοι οὗἨἩ αοἀ ἢμρι νὴ 
86 γον] ΟἿ]Ὺ 88 οΘοῃαιθχοσβ᾽ (Ὠ ἀδίογα θο 1), οἵ, 
οἱ. 11. 18, 14: ἰγν. 4, Βιιὶ νικᾷν τασδὶ ποὶ Ὀ9 αἰ]υϊρὰ 
ἰμῖο ““Κοορίῃ ας Ομ 6861, υπβοάυοοα " (Βαδυιπιρσασίοῃ- 
Ογυδβί 5). 
Δηᾶ τδ.5 5 ᾽189 νἱοῖΐοσυ υυδίοῦ Βαῖδ ονϑσ- 

ΟΟἿ16 [896 ννοχ]ᾶ: οΟἷἐ αὶ Ὦ. ----Αὐτη νίκη τοΐοχῶ 
ἰο πέστις, ἡμῶν ἰΒ μοὶ οχρΙαϊηοὰ μοχὸ Ὀυὺΐ ἰπ {16 
ποχί Υ6γ806. Νίκη, θοΐῃρς ζυγίμον αὐδὶ ρα ὉΥ 
νικήσασα, ἀο68 πο ἀοποίο ἰδθ δοίϊοῃ ἩοῺ 00}- 
ὉΘΥΒ {6 νοσ]ὰ (ΕἸ τασά), θυΐ υἱοίοτία ρατία, ἰὰ9 
δοί Οὗ (86 νἱοίοσυ, {6 ἔδιι, ποὲ (6 σδυδθ οὗ, ὈὰΣ 
{86 ραχ οὶ ρδίίϊοη ἰῃ {λ6 Υἱσίοσγ δῃὰ ἰδ χοοορίϊοι 
οὗ (16 ΡΟΥΤΟΣ οὗ οοπ ϊπυΐηρ, τλδὶ βία πῖηρ δῃα οοχ- 
ΒΔ ἰμ0 Υἱλοίοσυ. 1 οτίπυβ: ὁ Ριοξοτία 
»τορσὶδ ποῖ υἱποὶί, δεα ςοπιραγαΐμῦ οἱποοπάο, δα 6.67.- 
9ίαπι εοπέϊπιεέ ἐα ξογπιμΐα, ἀεποίαης ἐπ φμο δία εἰΐ 
υἱπεεπαϊ γαξίο, ὠπᾶθ υἱοίοτία γναγία. ἩἨαϊδοῦ: 
“ΑΙ 18 πόσο ἰπίοπαοα ἰο Ὀ6 οχίο]]οὰ ποὶ 88 ἐδθ 
τοδβιι]ὲ οὗ 8 οοη!ὶοί, θὰ 88 (μ6 δΘοτηθαίδηί το 88 
καϊηοαὰ ὑμ6 υἱοίοσγ."" ἩΗρμοο ἔδὶ ἰἰ80 17 18 ποὺ 
γοί ὑπο νἱοίοσυ (Βαυπιραγίοη-Ογυβίιβ, Νοδμ 67), 
ΠΟΡ τρπδὺ ἐμ6 Αογὶϑὺ Ὀ6 θχρ δηθὰ .40 ἔΌΣΤΔΘΣ, 
ἀορανιοά Ομ βιϊδηδ (βοολμυβ). Οὗ, ὁ. 1]. 18,14, 
28; ἷν. 4: ν. 12, 

γεβ. ὅ. Βυῖϊ ψο ἰδ 1 ἴμδὲ ονϑχοομιοῖῃ 
[8η8 νγοχ]ᾶ, 1 ποῖ Π6 ἴμαῖ Ὀσδ]ονϑὶδ ὑπαὶ 
9508 ἰ8 ἴΠ6 οι οὗ Θοἃ.---Ὑ 8116 ν. 4 Ὀσουρμὺ 
ἴῃ ἡμῶν πίστις, (8 γ9γ80 χἰγ88 οι ρμδίίο ῥχζοπιὶ- 
ΠΘΠΟΘ ἰοὸ ἰδθ δοπέεπία οὗ ἴϊὸ ἔαλι ἈΑΨΠ γὸ, ὮΥ 
ἡμῶν ἴῃ ἃ ἰγιυρμ δὶ αἰλοβίλοη γἡγ6}} βυϊιοα ἐο ἐμὲ 
ϑϑοίϊομ οὗ ἰμὸ υἱοίουυ οὐοσ ὑμ6 σψου]ϊὰ. Βοηροὶ: 
Ογεάεηδ οπιπὰδ εἰ δοῖμδ υἱποῖί. Ἐρϊδοορίυδβ: ζεείγαίο 
μπυεγδώπι πιμπάμπι εἰ οδίαπαϊζ ταϊλὲ νεὶ ὠπῶπε, ἀε φο 
υετε αἰ Υπιατὶ ροδεῖϊ, φμοά πιμπάμπι υἱπεαΐ, φυὶΐ ολτίείἐ- 
απι εἰ βάε ἧας ρτεαίίως πον δἰ. Τὰ Αροϑβϑί!ο, ἴῃ 
{119 αὐοδίϊοῃ, ΔΡΡΟΔῚΒ ἰο ἐπ6 Θχροσίοθμοο οὗ διἷ8 
Ομυγχοῖ. Το Ῥγοβομὶ ὁ νικῶν, Ὑ Βῖοι, τ ἱΐ χοβρθοῖ 
ἴο {86 ἴδοὶ: ἡ νίκη νικήσασα (γν. 4), ἀοποὺοθΒ. ἰδ 
ῬΟσβοὰ Θομασπογίης ἴῃ (μ6 σοοπβίὶοὶ, ἐπαϊοαὶοϑ (ἢ 9 
οχ βίης απὰ ρῥγοθθηΐ δἰἰπάθ δηά χοϊδίώος οὗὨ ἐδ 
Ὀο ον σ. αν ὉΥ (86 τασγίδιΐοῃ: ὅτει---ὁ υἱὸς τοῦ 
ϑεοῦ ἰηδίθδὰ οὗ ὁ χριστός γ. 1, (890 Αροϑίϊο σϑῦδιϑ 
ἰο 1.6 δδβϑϑῃ 8] οἿΟΥΥ οὗ «{90803, δῃ!ὰ 8]80 ἐο {89 
ἔδοί ἰδαὺ ὈΟΙἰοΎ ΓΒ, 88 τ ΟΣ οὗ Ηἰ8 ΚΊΟΣΥ δηὰ 
88 ἰδ6 σμ]άτοη οὗἨ αοάα, οὗἩἨ Θουγβθ οο,αθοΣ πὶτὰ 
Ηΐπι δπὰ ραγιἰοϊραίς ἱπ Ηἰΐβ νἱοίοσγ. Το ὃ6-. 
Ἰίονοσ, τὸ 18 ΟὨσιβὶ 5 δῃἃ 880 15 Ο γὶβὶ ἐδ 9 
οι οὗἩἨἉ αο(, 8. ἃ ΘΟΒΔΌΘΓΟΥΙ ἰῃ ἷδβ ομδζϑοίοσ οὗ 
Ὀοΐηρ ἃ σμ1]ὰ οὗ ἀοά, [1 οὨΪΥῪ ἔδιι 6 ἐσαθ, δπὰ 
{6 ὈΘΙΊΘΥ ΟΣ Ὀογῃ ἀραΐη, θόσῃ οὗ αἀοά, νὰ λσὶλ τλΔῪ 
Ὀ6 δϑοουίδι δά ἤγοιῃ Ἰοτο ἴο ἐμ Ὀσϑίμ σοι δὰ ἰουθ 
ἴο ἀοἀ δῃὰ ἃ δου οροάϊΐομοο ἰο ἰλλ0 δοιητηδηά- 
ταϑπὶβ οὗ α6οά,--οἴλλο υἱοίοῦυ ΟΥ̓ΟΣ ἐδο ψοσ]ὰ 8180 8 
ἱπάυ ἱ(4016.ὙΎ Απὰ ὙΣ (818 (ἰλ09 ΑΡοβίὶθ ἰβ οσὸ 
Ῥδυ σ]ΔΥΪΎ σοποοσμθα. 

εσως ἰδ τεαϊν οοηβγτπιεα αϑ λέ δοη ὁ.) Οοά, νυ. 
6-9. 
γΕΒ,6, Τα 16 Εἶο [μδ΄ οδιῶθ Ὁν υσαῖοθσ δ ἃ 

Ὁ]οοᾶ, θα66 ΟὨγχίδι.---Οὗτος γοΐουβ ίο 89 Ρὸσ- 
80} 6808, ὙΠΟ86 αἰ σαὶ 18 ργουθὰ δηὰ οοπᾶσχμηιοά. 
Ὁ ἐλθών τηυϑὶ Ὀ6 ἰδίκοη δι θϑιδηι γὴν 88 δὶ οἱ. ἱ, 
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δ; ὅπο.]. 1δ, 88; 111. 18, 31; (πὸ Αγεϊοῖθ σϑαυΐγοδ 
18 δῃὰ ἕο {πὸ δοπηοϑοίϊοι οὗἩἨ 89 Ῥαγί οὶ υ]6 
«ἢ (86 Ῥγοοθάϊηρ ἐστέν, 88 1 10 τογοσεξι ἰδ Ομ 6 
ΘΔΙΩΟ; ΤῸΓ ὙΟ Γοδὰ ποὶ ἐστιν ἐλθὼν, Ὀυὲ ἐστιν ὁ 
ἐλθών. Βυὶ τὸ τηυδὺ ΒοΙο μοϊὰ ἔβεί ὑπ9 υὑδ08] 
ἥοστῃ οὕ ἰδ Σαγίΐε. Αογίδίς, ΜΕΙ͂ΟΝ Β᾽ ΤΡ] πδυγῖθδ 
ἐμαὶ ΒΒ 885 ΒΔρροποᾶ, δῃὰ ἀοϑβ ποὺ ἀοποίθ 
Ῥγοδϑηὺ οὐθηΐβ ΟΥὁ ραβδί δυϑηΐδ οοπίϊηυϊηρ ἰπ {86 
δαὶ; (πὶ ψουἹά τϑαυΐϊγο ἐρχόμενος ΟΥ ἐληλυ- 

ἰζς [6 ἧν, 2). Ηον Ηδ οᾶπιθ 18 βίδιϑὰ ἰπ 89 
ΟΓΟΒ δὲ ὕδατος καὶ αἵματος, Υἱκ. ΟΥ̓ τι δ: οὗ, ὉΥῪ 
ὙΟΙΟΣ δηὰ Ὀ]οοά: διὰ ἀδποίοα ἰδ πιοάϊυαμῃ ; ἐτω- 
ΤΩ αὐ ον Αἰ ΓΒ γθ ΠάΥΘ ἐν ὑδατι, ΜΏΪΟὮ 
ἐπάϊσαΐοβ ΒΓ ΓΟ αἰ πρὶ ΟΥ ΔΟδοΙΡδηΐτηθηί. ΤἸΏΘΓΘ 
τουϑὶ ὑπο ΓΟ ΌΤΘ Ὀ60 ἔδοίβ, δῃὰ ἴδοΐβ αἱ ὁ066 ἈἸϑίογὶ- 
68] δηῃὰ οχίδγ:η δὶ), ὈῪ πδῖοι Ηθ οαπιο, δὰ τ 6 ἢ 
δἃτο ἱπιρογίδηϊ δὰ οἰδοδοϊουβ [0 ἀοϊηοπδίσγαίθ 
Ηΐπι, το Ηο 15. ΜοΣΘΟΥΟΣ ἰὑδ6 οομπμοοίίοῃ οὗ 
πὸ ὑπὸ ΓΘ ΓΒ 18 ἰ0 υπἀογβίδηα δοίβ θαυ] ἴῃ 
κὶπὰ δηὰ σχο]δίΐοῃ. Ηδρῃσο ὙΟ τηυδὶ οχρίαΐῃ δι 
ὕδατος καὶ αἵματος οὔ ἰδ) ὈαρίΐδΒπι, τ οι ΗΘ. το- 
οαἱνοα οὗ Φο Ω ἴῃ οτάδῃ δὰ Ὑιίοι ὉΥ 8 ἰπ- 
τοογβίοη ροϊπίοα ἰο ἀδδί, ἩΔ116 (Π 6 νοΐοο οὗ {86 
ΒΑΙΠΟΣ υἱἱοτοὰ οΥὐον Ηΐπι ροϊπιοὰ ουὐ Ηἰ5 814] 
ἀϊμηΐγ, δηὰ οὗ Ηἰβ ἀδδί ὑροὸι {16 σΡῸ55 ὙΠΙῈ 1{8 
δἰἱοηΐπρ βδογίδοὶδὶ τἱγίυθ; ἴῃ Ὀοία δοὶβ Ης ργοτϑὰ 
ΗΪδ5 οὐεάϊΐοπουο ἰο ἰδ 6 Μ1]] οὗ ἰ6 Εδίμον, τ 119 Η 8 
οὈϑάϊΐθηοο Ῥγουοὰ Ηΐτπ ἰο Ὀ6 {6 βοὴ οὗ 6οά, ἐμπο 
ΗΟΙΥ διηᾶὰ Τπποσοὴὺ Οπ6.---Νονν ἰμ.6 δρροϑβίϊϊοι 
᾿Ιησοῦς-εεοῦτος, χριστὸςξεεό ελθών δέ ὕδατος καὶ αἷμα- 
Τος, ΘΟΙΏΡΓΪΒΟΒ 848. 18 Π6 ΓΘ βαϊὰ ἱπίο ὁ) 6 γ; 80]6 88 
486 ΓΟβυϊῖ. Α δἰ σα ϊαν [ΓῺ ΤΩΔῪ Ὀ6 δ66ὴ ἴῃ ΒΟ. ]. δ, 
4. ΟΟΠΒΟΑΈΘΏΙΥ γὸ σαυδί μοί, ΘΟ ΡΘΓΥ ἴο ἰμ στ, δῖὰ- 
ΤΑΔῚ δηᾷ {πΠ6 ἀἱδ)]θοιΐοβ οὗ {9 ἰοχί, Τοῖου οὗτος ἰο 
10 Ῥτοάϊσαέθ ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ γν. ὅ (νὰ ΚΏΔΡΡ, 
Ἠυίδμον 1δὲ ρά.), Βαϊ ἴο ἐδο βυδ᾽οοὶ (1106), οΥ 
ἰο 1860 Β'υ͵]6οὐ αυΔ]}8οἀ Ὦγ ἰμ6 Ῥτοάϊοαίο (Πα 0 
24 6ὰ.); νὸ πυιμβί δπὰ οδπηοῦ Ἔσρὶδὶῃ ΘΟΠΙΓΑΓΥΥ͂ ἴο 
τδιαπιδίϊ οὶ ὑϑαρὸ (Μαίη. χὶ. 8; 11 τἱὶϊ. 19 
.5η.; ὅηο. χὶ. 27), ὁ ἐλθών οὗ ἰ6 Μεδείδῃ, {1 ὁ 
ἀρχόμενος, πὰ σοπηροὶ ἐστὲν ΠῚ} δ ὕδατος καὶ 
αὕματος (ΗΠοΐπιληπ, ϑελγύ δειοεὶς ἰΐ, 1, Ῥ. 469), οΥ 
ἴδ κο ἐστιν ἐλθὼν 88 ἃ οἱτουτη]οσυίοη οὗὨ [86 υεγδωπηι 
ηΐίαπι ἰῈ6 Ατιΐϊοὶθ ποῖ πδίδηάϊηρ, δὰ ἐδπῸ8 
ουϑυϊοοκίπρ (λα ἔογοο οὗ {86 Αογἱδί, οχρ) αἰ 1ἰ 885 
ἃ Ῥχοβοηΐ: Ηβδ δοηθ8 {8 δπα 4].}, ΟΥ 88 ἃ 
Ῥεγίεσι : Ηρ Β885 σοτὴθ διηα οοτη68 (40 εἰς, 38η- 
(ἀεν δῃπὰ 4].).. ΤΈΘΓΘ 18 ΠῸ Τούρ οθ β6 70 ἴο ἰδ 
γον ᾽δἈδὰ δ]οοὰ ψὨ]Οὴ δονοὰ ἔγοῃ Ηΐδ εἰ 49 
Ῥίοτοθα οἱ (89 ΟΥῸ88 (πο. χίχ. 84, Αὐρυδίῖπο δὰ 
81.), θδοδυβο {Π 6 Ῥδθβδ 6 ἴῃ Φό μη μΒᾶ8 αἷμα ὈΘΙΌΓΘ 
ὕδωρ, τλὰ Ὀδοδυβθο ἐμαὶ ἀοθβ ποὶ οοπβίἰίυθ ἃ 
Ῥ Επε οὗ Β΄ Ἰΐε, Ὀὰὺ 18 βοπιοι ἷῃρ Ἡ δ, ΔΙ͂ΟΣ 
686} δὰ βοὶ 'π, ἰοοῖκ Ρ]4σο ἰπ ΠΠῚ8 ὈΟΑΥ͂, 80 ἰμαὶ 

δομοογηΐηρ ἰδ Μγὸ οδππηοὶ ῥτοαϊοδὶθ ὁ ἐλθὼν διά. 
πὸ βυυι 0] 4] τοΐοσοῃοο οὗἨὨ (μἷ8 Ῥαβδαᾶζε ἰο (89 
70 ΚΑΚῳδουδιηθηΐβ, Βαρίξβιη δηὰ {116 1ογ 5 ΒΌΡΡΟΥ, 
ι(5 ᾿πδαάση ββὶ Ὁ]0 (υ Ποῦ 1, ΚΑ. Βοιπιά, Βοηροὶ, 
Βαδάου, ΒΟΒΒΟΣ δῃηα δ].}, βἰποθ ἐμοὸ ἰϑσπ ἐληλυθὼς 
ἦβ ποὺ υδοᾶ Πόγο, δῃπὰ αἷμα ἰβ ποί υδοὰ ἰο ἀοδουὶθθ 
ἐπ Τιοτα 5 ΒΌρροῦ; Ὀυΐ βἴποθ ἴῃς ὑνο ἰά688 8.0 
ῬΡΆΓΔ1101, ὕδωρ οδηποί Ὅ6 τοΐεσγοα ἰὸ ἰδ ὅδοσγδ- 
τηοπύ οὗἨ Βαρίΐδβηι (ὕδωρ πογθου ο" οδπηοῖ 6 τηδὰθ 
ἰο ἀφβίσπδίο Βαρίϊβπι 51:0. 1. 26, 88), 85 ἰπβίϊιϊοα 

Ογῖθί, ποῦ αἷμα ἰο {8ὸ ἀοαὶῃ Ἦο βυβδετοὰ (ἀθ 
οἰΐο, ΒἰοκΙὶ, Ὁ ὑδίογάϊοοϊ, Εχατὰ οηὰ 4].}, ΠΟΥ 

δοίδ ἰοροίμον ἰο Βαρίίβπι οαἶγ (μα μ᾽ 1), βίπσο 
Βαρίϊθπὶ γὙὰῶἃὅΝλδ8. δατηϊπιβίοσοὰ ἰηΐο ἰδ ἀοαίῃ οὗ 
Ογίδί; ὑπὸ ἀουδέε τοίου θη 06 ἷβ, ὈΥ͂ 8}1 Ιλ6818, ἰο 
Ὅο μοϊ]ὰ ἰδδὲ. [Ιἱ ἷἱφ οὐΐπ ον ἰδίοσ 681}} οχσ στᾶπι- 

ΤῊΕΒ ΕΙΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ ΖΟΗΝ. 

ταδί 08}}}0 υπτγαυτδηίοα ἰὼ οχρί δὶ ὕδωρ οἵὗὨ νέα 
»ωγδπα (ΟΘτοί 8), ἀοείγίπα »εγα (βοοὶ 5), τϑ- 
ϑεπογαίϊο εἰ ἤε5 (ΟἸθΙπθηΒ Α16χ.), οὗ ἰδδγβ, δηὰ 
αἷμα οὗ ἰμὸ Ὀ]οοὰ Βιοὰ δὐἱ ἰδιὸ οἱγουπγοϊβίοι, ἐχρέ- 
αἰΐο (ΟδΙμΘΤῸΠ), γεαειηρίϊο (ΒΟ Πρ6 0), εοση δο 
(ΟἸοσπθῃβ Α]0χ.). Οὐομῦρασο ρῥδχει οι] δεῖ Βυΐπες 
Ὁ ἰδμὲ8 ραββαρβο. [Βυὐδμον, 80 Πὰ5 σμδηροά κὲΒ 
Υἱὸν ΟΧΡυ δβοα ἴῃ ἰδ σοί οα. οὗ Βὶ5 ΘΟμση δ ΣΥ, 
Β8ΥΒ ἱπ ἰμὸ 2ἃ οἀ. Ρ. 221. “ΤἼἜΘΓΟ δ΄ ἵντο ροϊπίβ 
ἴῃ {Π6 Ἰἰἴ6 οὗ 76 δὺ8 ὙΔ16 ΔΏΒΎΘΙ ἰο ἐπὸ (ΟΥΤΩΒ 
ὕδωρ δῃὰ αἷμα, ἰο νὶϊ, 7) 5 Βαρίἑενι δὶ ι89 δεγιπηϑι 
οὗ ΗἰβΒ Μοδββδίδῃηϊος σα ῦθοῦ, δὰ “Ἰὼ δίοοάν ἀεαίὰ εἰ 
ἐπ ἐπα οὗ ὑπ βϑηθ; ΌΥ͂ Βαρίϊσιε Φοδυδ οηίογοὰ 
ὍΡΟΙ Ηἰδ οδῖοο, 1 ἢ 18 (86 οΟΒοΟ οὗ γϑοομποὶ τα- 
(οι ; ἐξ σοῃδιἐαΐοδ ὑμο ἐπίέαο (Ετάτηδπη, Μγτ- 
ΘΓ) οὗ 1; (15 ἰπἰταιο, Βονσονας, ἀϊὰ ποὲ ἰδκο 
ῬΙδοθ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ὑπαὶ ψἘ16} οσσαυγτοῦ ἀπγχὶης Ηἰϊε 
Βαρίΐαπι, Ὀὰὶ ὉΥ ἐπ δοὶ οὗ 86 Βαράδ ἱἰ86) 7, 
δἷπῃοθ βοῦν ΟὨγὶδί σοπδοοσαίθα Ηϊηδ6] ἰὸ 
ἄραι, τ ὶσὶ γὋβ ΒΥμΆθΟ] σϑα ὈΥ ἰμΒ6 δοὶ οὗ ἱπι- 
ΤΥ 0π; ὮΥ ΗΒ ἀδαίλ Ηο οἰοοίϊεα γϑοοποὶ δέ ϊοη 
ἰῃ σα μοο τς τ ὐ Ηΐ8 ΒΙοοά ἐδ ἀοδὲ οἴ ἐδ9 υυου]ὰ 
οὗὨ βί ποῦ, ἴοσ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὗ γίνεται ἀφε- 
σις (Η 90. ἰχ. 22). Το Αροδί]θ ἐμποχγοΐοσο σί ΚΒ Εγ 
ἀοδὶχηδίοα Ομ σαὶ δ {86 ΒΘΟΟΠΟΣΪΟΣ, ὃς Ηἰἶπι (Βα 
οδηθ9 δ ὕδατος καὶ αἱ ΤῊο νἱον ἰδμαὶ ὑόωρ 
δηὰ αἷμα ᾶἃτὸ ἰο ὈΘ οχρίἰδἰ ποὰ οὗἩ ἰμ6 Κ(δοσδιλθηίϑ 
ἰπϑιλιαϊοὰ Ὀγ ΟὈ τσὶ ἰβ σοπζαϊθα οὶ ΟὨΪΥ͂ ὮΥ 86 
οἷγουμιδίδηοοθ ὑμδὺ (ΠΥ ΔΓΘ ΟὨΪΥ ἐλε πιδαῃ 97) ἀψ- 
»τορτίαίπῷ ἰἕΔ6 τοοομποὶ!δίΐου οἰοοίϊοα ὈΥ Ηΐπ, 
ΏΘΓΘΑΒ ἯΘ Δ΄ΓΘ ὮΕΙΓΘ ΘΟΠσΟΥΒΟα ἩϊῈ ἐλε ἀοοοπε- 
»ἰἑδηκοηί οΥ ἰδλε τεοοποιἰαϊίοπ ἐίεεῖ, Ὀαὶ 8160 Ὁ (86 
086 οὗ ἴα Αογὶδὶ ἐλθών, Ἰπδἰοδα οὗ Ἡὶοἢ ἰὴ ἐδ 
ΤΌΤΤΩΟΥ 0886 ψοὸ Οὐρδύ ἰο δᾶυϑ {μ8ὸ Ῥγχοβοηί, δπὰ 
ὉΥ ἰδ ἴδοι ἐμαὶ ἐμὸ ἰθστῃ αἷμα, υδϑα δΊοῃο, ἰδ ἴῃ 
ἐι6 Νονν Τοδίδιμοπὶ ποί ὁπο6 ΔΡΡΙἰοα το 0 1κοτα 8 
ΒΌΡΡοΣ; ἴῃ 1 Οογσ. χὶϊ. 18 8160 ἐποτίσθϑησαν ἀοεβ 
ποῦ δ] υὰο ἰο ἐμ6 1,οτὰ ΒΒ βυρροσ, Ὀυΐ ἰο (9 δο:1- 
τηυηϊοδίΐου οὗ (δ δ ρ τὶς ἰῃ Βαρίδιι.--- Ἴ Β6 Ορ᾿ πίοη 
ἐμδὲ ἰοῦσι αἷμα ἀοποῖοβ ἰμ6 ἀφαὶῃ τ πῖοὶ ΟΝ τἰδὲ 
βυδοτοά, ὕδωρ ἀοο5 ποὶ Βὶ ἘΠ ἰλ9 Βαρίϊετι Ηδ 
τοοοϊνρα ἰβ ὀορροβϑά ὉΥ (6 10] ον ς οοπαίάογα- 
ἰΐομδ: 1. Το οἷοδο οοπποοίζος οὗ 186 ἐτοὸ πογὰβ 
ἐμὴ ποὶ Ὀοΐηρς τοροαϊοὰ μεοΐοσο αἱματος) 18 ΟὨΪΥ͂ 
εἰς ἰζ 186 ἰάοδ8 ΘΟΥΓΟΒροπα ἰμ6 ὁ06 10 [86 

οἰμοσ, ΒΊΟΝ {867 ἀο ποί ἱΐ δ ὕδατος ἴ8 τοΐοττοῦ 
ἰο δὴ ᾿ἰμδιϊταϊϊοι οὐ Ομχὶδί, δὰ αἵματος ἰο (86 
Ὀϊοοὰ διοὰ ὮὉΥ ΟἸιγδί. 2. Τὸ δἰπιρὶθ ἰδγηι 
ὥδωρ ἰδ 11}1-δυϊ οὰ ἴο ἀφδδὶχπδῖθ ΟὨν δι δα θδρίδις 
ἴοτ Ο γί δἰΐδη Βαράβσα ἰδ αἰεὶ ρσυ δηθὰ ἔγοια 
οἶδ Βαρίΐϊβιη ἴῃ (μδί (10 ΤΌΤΤΩΘΙ ἰ5 ᾿ 

ποί ὕδωρ ᾿ἴ|κ6 {86 Ἰαί(6Υ ; δύθἢ 88 Φόδη (89 Βερίϊπὶ 
ἀϊδιϊη συμ Βἰταβοὶῦ᾽ ὕσοπι ΟἸσὶβὲ δβαϊά: ἐγὼ 
βαπτίζω ἐν ὕδατι ὅπο. ἱ. 26, ψ Βὲϊο δοδιδ Βοὰ 
Ὅθοπ ἱπαϊοαϊοὰ ἰο δἷπη 85 ὁ βαπτίζων ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ, ὅπο. ἱ. 88. 8. β΄'ποο [86 
ἱπαιϊταἰΐοι οὗὨ Βαρίΐβηι ἑοοὶς Ρ͵δοθ γεν (86 ἀρδί 
οὔ ΟἸγὶδὶ ἀπ ποοθϑδδυ Υ ῬΥΟδαρΡοδοὰ ἐμὲ ἀδδί, 
Φοδα, Βδὰ Βο υπάογειοοα ὈΥ ὕδωρ ΟἈ τ  δἰΐδη ΒΔρ- 
εἶδα, νουἹὰ βυτοὶγ μανὸ ρυὺ ὕδατος ποὶ δερίογε Ὀυὶ 
αἤιεν αἵματος. ἨΪΙ οι ο]ὰ πὰ Ναυη ἀοσ Βανθ ᾿05 0} 
τηδὶπἰαϊπϑὰ ἱμδὶ ᾿Υ ἔρχεσθαι δῥ αἵματος ἄἀεποίεθ 
βοιηοί εἷς τοϊδίϊπρς ἰο 89 Μοβδίδῃῃ ῬΘΥΘΟΏΔΙΪΥ, 
ἔρχεσθαι δὲ ὕδατος ταυαὶ ἀο δο ᾿᾿κον 56, 78 τεῖδ- 
ἰἶοπ πιυδὲ Ὅ6 {ἴ10 δᾶπιθ ἴῃ Ὀοὶδ ἰογιωθ. [1 αἷμα 
οἰσυΐϊδεθ (μ6 ἀδθαίῃ ἰο πβίομ ΟἸγῖθε δαθε εὰ, 
ὕδωρ αἴ5ο 68: ΟὨΪῪ δ᾽ ΚΣ Ὗ 189 Βδρίΐδτη ἰο πλῖοὰ 
Ηὸ ἴῃ ἶκκὸ βῆποῦ βυδτολ οὰ ""---αβδίης ἰο ἐμὲ 
61458 οὗ σοιητηθηίδίοσβ ὙΒῸ δβυθδίδη 8 }}} δάπὶ 
189 τἱοῖγβ οσργοβδδοὰ ὉγΥ Βαΐμοσ, θαϊ δυρογοθά ἃ 



ΟΗ͂ΑΡ. Υ. 1--12. 161 

ΒοΟΟΠΔΔΡῪ ΟΥ ἐπι ρ ] 16 βδογδιβθηίδ) στ ΐθγθ 9, Ὑ70 
εἶτο ἰ86 Ἰδησυδρο οὗὨ ΑἸογὰ 80 8808 ἰμαὶ “ὕδωρ 
ΤΕρσοβοηίβ ἰμΠ6 Βαρίΐδπι οὗἨ ναῖον ψ ἰοὰ (80 [μογὰ 
ΗϊΪπι86 1} πηάογποηὺ δηὰ ᾿πδιϊυΐοα ἴον Ηἷπ [0]- 
ἸοΈΣΒ, αἷμα, ἴ9 Βαρίϊβπι οὗὁἨ Ὀ]αοὰ νοι ΗΘ 
ΗΪπι861}} υπάογγοηῦ οηὰ ἱπδιϊαἰοαὰ ἴοΣ Ηἱΐβ ἴ0]- 
Ἰοτγογδ. ᾿ 10 ἱβ θα. }}1ν ἱπῃροββὶ Ὁ]9 ἰ0 ΒΟΥ. . .. 
ἔγοια (686 τόοσὰβ {πὸ ἰδίου 681] δοσοι δ ηἸΏΘ 85 
διὰ δδβοοϊδιϊοηϑ Ὑ ΟΝ δΥδ6 ΟἹ ἐπμποὶγ τηθηίϊοῃ. 
Το Γογαὰ 8 Βαρίΐδηι, οὗἁὨ ἰἰ86]7, γγὰβ ἱπάθοὰ χαῦμοῦ 
ἃ τοϑιιϊὶ ἱμδῃ ἃ ὑσχοοῦ οὗ Ηἰβ Μϑβϑ᾽ ΑΒΕ ΐρ : Ὀαὶ ἴῃ 
ἰϊ, ἰακίης 81. “ο᾽8 δοσουῃΐ ΟὨΪΥ, ἃ ὑθϑυ 0 ν ἴ0 
Ηΐ8 Ὀϊνίηθ βοηϑὶρ ἰ8 χίνοι, Ὁ τ ΒΙΘᾺ ἐμ. 6 ΒΔρ- 
εἶδέ Κπονν Ηΐπι ἰο Ὀ6 ἰδ ὅοῃ οὗ ἀοἀ: ἐγὼ ἐώρακα 
κ. μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτος ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, τ 

. δἷβ ψόογάβ, ὅπο. ἱ. 84; διὰ ψ βϑη ἰλιδὲ ὈΪ]οοὰ τὴϑβ 
Ῥουτρὰ ἔγοπι ΗΒ “ὙἼΥΘΏ 810.6,᾽ μὸ ἐμαὶ βὰν ἰΐ 
δμαΐῃ 0868 {Π6 8816 ἴΟΓΠιΪα ὁ ἑωρακὼς μεμαρ- 
ἘΤΗΣ . [6 σδαμοὶ ΡῈ ἰδαὶ ἐἰμ0 πογὰ μαρτυρία 
Ὀοίΐηρς ἰδ τοίοστοα ἰο ἔνγοὸ ἀϑδηΐϊία ροὶϊπίβ οὗὅὁ οὖσ 
Τογὰ 5 116, ΒΒου]ὰ ποὶ ΔΡΡΙΥ ἰο 680 ἵνο, 00Ὲ- 
προϊρα 85 ἐπ 0γ ἃτθ νῖΐ ὕδωρ δηὰ αἷμα ἈΘ6ΓΘ ΤΏ6}- 
ἰϊοποά, δηὰ δββοοϊ διὰ Όγ 8ι. Φοϊιῃ Ηἰπιβο Ὁ τὶ 
(89 Το ΔΚ ὉΪ6 ρῥγοίοσιίο μεμαρτύρηκεν, οὗ 8 
δυϊάϊης μαρτυρία μὰ Ὀοΐῃ οα868. Βυΐ {}|680 ῥαϑὶ 
ἴδλοίβ ἰῃ (86 1οΣ 8 116 ἃσο {ἰΐ8 οἱ ἀΐπρ ἐοϑι  ΠἸΟῚΥ 
ἰο 5, Ὁ υἱγίασ οὗ ὑπὸ Ροσπιδηθηΐ δρρ]οαϊΐοι (0 
18 οὗ ἰποὶν οἱοδηβίης δηὰ δἰοηΐπς ρονογ."-- 
οτάβμνονγι , αἃ8 808], δἀορίβ ἰἰο Ῥαϊγ βίο δηὰ 
ΒΥ 0164] ἱπίοσρσοίδιϊοη, δηὰ 85 ἰμὸ υἱοῦ οὗ 
ΟἾΒΟΣ οἾ45868 οὗ δοϊηϊηθῃίδίογβ ἤᾶγο Ὀ66ῃ χΖίΎΘη δὐ 
φοηβι ἀογαθὶο Ἰθηχί, τγὸόο δὰ 88 ἃ σωγίοδωπι ἷ8 
ἐχροϑιιίοι οὗὅὨ {18 Ῥϑββϑαβο ἱπ ἃ σοηἀοηβθα ζΌΓΠ᾿. 
“7}6818 ΟἸ γἱδὲ σαπιθ, ἃ8Β ἴμο Μοϑβαδίδῃ δηὰ ἤοῃ οὗ 
(οά, ἴῃ νδυϊοῦβ ἯΆΥ8. 

1. .Η9 δαπιε ἴῃ 4}} (86 Ῥυσὶ βοιίομ8 ὑμαὺ ὙὙῸΓΘ 
αιδθ ὮὈΥ τοαίεῦ πὰ ὀίοοα υπὰοῦ ἰμ6 ΟἹὰ [(ανν, 
ΝΟ 88 ἀοἀϊοδίο τ 1} Ὀϊ]οοᾶ δΔηὰ ναῖον. ΗΘΌ. 
ἰχ. 22; Ὀδοϑυ86 8}] (ἢ 086 ρυΣ  βοαί0Π}8 ΘΓ ἰγρ168] 
οἵ, δΔῃ ἃ ΡΥΟΡδσδίουυ ἰο, ΗΪβ βου ῆδο οἢ ἰμ6 ΟΥΟΒ8, 
3) ἀοτινοα 8]} {861} οἰσΔοΥ ἔγοταῃ ἰὐ. 

2. “ΗΕ: σαπιε ὉΥ τυαίεγ ἴῃ Ηϊδ Βαρίΐδηι ; διὰ ὉΥ 
δἱροά τι Ηἰδβ οἱγουχηοϊδίοῃ, δπἃ ΘΒΡΘοΐ}Υ ἰπ Ηἰ8 
ἈΖΟΩΥ δηα Ὀ]οΟαΥ δυγοαί ἰὼ δἰ βθιηδηο, δπα ὈΥ 
ἰμὸ Ὀ]οοά βμδὰ 'π Ηΐβ βοουγρίης Ὀοΐοσο Ηἰ8 ρδ8- 
βίου, δῃὰ ἱπ [1:6 Οσογ οὗ ὑμβοΓηδ, δπὰ ἐμ ρἱοσοὶπς 
οὗ Ηἰ5 ἢδηἀβ αἱ {110 ογυιοιῆχίοη.. . ... 

ἃ. “8 οσαπιεὲ Ὀοΐὰ ὈΥ τοαίεν απα δἰοοά αἱ οὁπ66, ἰῃ 
8 Βροοΐδὶ ΠΏ ΟΣ, ΟἹ ΟΔΊΝΑΤΥΥ δἴϊοσ ΗἾ8 ἀϑδίῃ.... 
«Τὴ 8... Φόοβὴ ἴῃ ἷβ ἀ05Ρ61 ΡΓΟΡΑΓΟΒ 8 ἰο υ- 

ἀοτβίαπὰ {80 νογὰβ οὐὗἨ {818 ἘρΙ8ι16; δηά ἴῃ 818 
Ἐρ 9116 4180 6 οἱ υοἰἀδἰο8β πὶ δα Ὀ60η Γοοοτἀοὰ 
ἐὰ ἶ8 ἀοαροϑὶ. Ηἰΐβ νοσγὰβ ὑμογοἴοτΘ ΠΥ 6 (δι18 
Ῥασαρηγαβδοὰ: “Τηἷ8 ἰ5 ΗΘ ὙΠῸ σαηι6---ἰ Βαὺ ἴδ, 
Ῥτγουοϑὰ Ηἱπιβο 7 ἰο θὸ ναὶ Ηο γ88 Ῥγο-διηπουπορὰ 
ἴο Ὀ6 Υ (6 ἰγρο8 δηἃ βζορβοοὶθβ οὗ ἰμ9 ΟἹά 768- 
ἰδπιοηί, δηὰ τυδὶ Ηθ Ῥγοο]αϊ πηδα Ηἰπιβο]Γ ἰο Ὀ6 ἴῃ 
6 Νεν---ἰὰο “Οὐπιπρ Οπε,"" “7λὲ ΟὐπιεΡ᾽» 
(ὁ ἐρχόμενος), (9 Απεδεϊαὶ, {116 ἔγιι6 Ταδελαὶ 7, απιδ, 
δά Ῥέγν Δίαπ, ἃ ἰτὰθ ϑαογίῆοε γὼ δία; δηά γοί 
Ῥεγν Οοά, ἰμ9 Ευεγίαδίίπσ “ελουαὴ, οὔ πο ἰπ9 
Ῥγορμοί Ζϑοβδυῖδῃ βροόκο (Ζϑοὶι. χἰΐϊ. 10), θη ΔΘ 
Ῥγορ μι οδὶϑὰ οὗἩ Ηἰβ Ὀοϊπς Ριοσοοὰ αἱ ΗΪ5 ἀθδίμ. 

4Η9 οϑγηθ ΟΥ̓ δίοοά δηρὰ ιτραίεγ. Ηο ρτονοὰ 
ἈΒΟΓΘΌΥ (μ6 χσϑδιίγ οὗ Ηΐ8 λυπιαπὶίψ ἀπὰ οὗ ΗΪ8 
ἀεαίλ; διὰ ἰδ θ [88 σίγϑῃ 8 ργδοίϊοαὶ τοΐαίδ.- 
[οη---Ὑ βίοι; δι. Φοῦπ βανν τι} 18. ΟὟ Θγ68---ἰο 
16 Βογϑιΐοϑὶ ποίϊοῃβ οὔὐἠἨ ἔμοβθ ἰπ ἐμ Αροβίο]Ἱσαὶ 
8.6, ΒΌΟΝ 88 δι οη Μδρῦβ δηὰ (πὸ θοοοίδο, στ ἢο 
δΔ)ερεὰ (μαὐὺ Ομ γὶδὶ μαὰ ποέ α τεαΐ λωπιαη δοάν, 

δυὶ γγ88 ἸΏΘΤΟΙΥ 8 δβροοίτδὶ ῥῬμδηίδϑι, οσυοὶ οα ἷπ 
ΒΠΟΥ; δηὰ ὑμπογ Ὅγ6 ᾿σοϑοὺβ ἴῃ ὑπ6 ποχί 69 δ΄- 
ἰὸν 5. Φοδη, ἱπύοσγβ (18 ἔδοίὶ οὗὁἨὨ 6 γῥἱοτοῖης οὗ 
{πῸὸ 5146 δηὰ ἐπὸ δονίηρς ουαἱ οὗ (6 Ὀ]οοά δηὰ νγ8- 
ἐον, τοοσογάθὰ Ὁγ δι. Φο μη, 88 οοπο]υβῖνο δραΐηβί 
ὑμοῖτ ΒΟΓΟΒΥ. . . . 

ἸῺ ἐμ πογᾶβϑ, ““ποί ὍΥ τοαίεν ΟἾΪΥ,᾽᾽ {μι 6 Ὑ0 
ΒΟΘΙ1Β 880 ἰ0 ὉΘ ἃ ΓΟΐοτΘ 66 [0 8 ΠΟΙΆ ΘΥ ΒΟΡΘΔΥ οὗ 
ἐμ0 Αγροβίοὶ!ϊο δἃρο, ἰμαὶ οὗ Οσουϊπίμυβ, 0 βαϊὰ 
{μαὶ Οπγῖβι σϑιμθ ἴῃ ἐδ τοαΐίεν 977 δαρίϊεπι, ἀπὰ ἀο- 
ϑοοῃοα ἱπίο ἰμὸ Μδη 9236808; δηὰ αὐϊοσπναγὰβ ὧἀθ- 
Ῥασχίοα ἔγοπι Ηΐηι, σ οὴ Ηθ βμ6α ΗΒ ὀίοοά οἈ ἰδ9 
σγοδ8. [Ι͂ἢ Τρροβί(ΐοῃ ἰο (18 ποίΐοη 5.. Φο ἢ ΒΑΥΒ, 
“ΠῚ 18 ἰΒ Ηθ 0 σϑιθ ὈΥ͂ δῖον δηὰ Ὀϊοοά ; ποΐ 
ὃν υαίεν οπίψ, Ὀὰΐ ὈΥ ψαΐοσ δπὰ δίοοά,." 

4, ΦἘΛΥίμον ἐὺ ἰ8 ἰο Ὀ6 οὐβογυοὰ ἐμαὺ ἴῃ {πὶ 
Ῥᾶϑδδᾶρο οὗ Ϊ8Β Ερίβι]9 50. σόομῃ 8 δρϑδϊείηρ οὗἁ 
Ομ γίβιβ σεπεγαίίοπ, δὰ οὐἁἨὨ ΟἿΣ γσεσεπεγαίοΉ. --- 
ΕὙΘΤΥῪ οὯ6 0 Ὀο] νοι ἰδὲ 7 6808 ἰ8 (86 ΟΥἰδὲ, 
λαί(ὴ δεεη ὄοτη, διὰ ἐς δογη, οὗ Οοά; ἐ. ε., 18 τεσεπό- 
γαίο; δα ΘΥΘΓΥ 0η60 Ψηο ἰογοίδι Ηϊαι ἐμαὶ δεσαΐ, 
Ἰογοίἢ Ηἶτὰ 4180 ἐδπδὶ 18 δεσοίίεη, ὁ Ἡέπι; . 6., πΒο- 
ΒΟΘΥ͂ΘΣ Ἰογοία αοἀ (μο Ζαίλεν, Ἰον οί ΗἾπὶ γἢο ὉΥ 
φεπεγαίϊοη 8 {86 ΟὨἸΥ-αχοίϊίοη ϑοπ οΓ ΟαΟοά; διὰ 
ΘΥΟΣΥ πίη μα 16 Ῥοτη οὗ αοἀ (ἑ. 6., 5 τόσεπεταίε) 
οΥ̓Θσσοιηοί 6 πουϊὰ - απ 80 ἰ8β 6 {πδὶ οΥοΣ- 
οομιοίἢ πὸ τοῦ], Ὀυὺ 6 ἐμαὶ Ὀα]ονοί ἰΠ δὲ ω76- 
"Ἢ γεν απ ο8υ8---ἰδ 8180 {89 ϑοὸη φῇ 
οὐ 
«5... Φοδὴ ἐμ 6} Ῥγοσοοᾶδ ἰο ἀοκοτῖθο {89 πέση 

ὉΥ ὙΒΙΘῺ ΟἿ τέρεπογαίίοπ, ΟΥὁ Νίειο Βιίτίλ, ἴθ δοτῃ- 
τοιηἰοαίοα ἰο υ8 ἔγοιῃ Θαοα, (πτουρῇ Ἡΐ8 ὅθι Ομ σἰβὲ 
δοβυβ, ΣῪ Μδη δηὰ ΨΟσΥ 6αοά, δηὰ ΠΟΥ {μ6 πεῖ 
ἔϊε, 80 οομημιαπὶοαὶοα, 18 δβυδβίδιποὰ ἐπὶ ᾿9. Ηθ 
ἄἀοοθ (ιἷβ8 ὉΥ͂ δαγίης, ΤῊῆΐβ 18 7176 τοῖο σαπιε----ΟΆΤΩ 6 
ἴο 1.8----ὈΓ ταίῖοσ δηὰ Ὀ]οοῦ, 9 6805 Ομ σὶδὶ; πού ὈΥ͂ 
τδίοσῦ ΟὨἾΪγ, Ὀαΐ ΌὈΥ ψαΐον δηὰ Ὀ]οοά, 
“ΤῈ παίωγαξ 116 ὙΒῚσἢ 88 ἱπιραγίοα ἰο Ἐνο--- 

ἀπὸ ΜοΙδοΥ οὗὨ 8]} ᾿ἰνίηρ, (86 {009 οΟΥ̓́Ξμ6 ΟΒΓΟΏ, 
{86 ϑὅρφοιιδε οὗ (80 Βδεοοοπά Αάδῃηι, 7668 ΟἸ ΓΙ βί---- 
Ὑ85 ἀογίγοα ἔγομῃ ἰδ6 γβὶ Αἀδιμ᾽ 8 βἰ46, ορεποὰ 
ΒΘ η [6 Ὑ͵ὙὰΒ σεΐεερ ἴῃ Ῥασαάΐβθ. ἴῃ ἸἴκΚ6 ἸΒΏΠΘΓ, 
86 δρίγιί(μαὶ ᾿ξ ἰΒ σῖγθα ἴἰο (86 βρί γί] Εἶνε, (89 
ΟΒυγοῖι, δηὰ ἰο 84}} ἢθν ζδ᾽ {Ὰ Ὰ] πιο 6 ΓΒ, ἔσοτα (ἢ 6 
849 οὗἨ ἰμ0 βοοοηὰ Αἄβδῃ, 3688 ΟἸσὶϑί, δἰδερίησ 
ἕη αἀεαίλ οὐ ἰδ ΟΥΓΟΒΒ: δπὰ ἰΐ 18 σομηπιηϊοδίοα 
ἀβσουχι ΗΪΐ8 ἀεδαιδ ὈΥ τηϑϑὴβ οὗἩἨ 180 εδαίεν δηὰ 
διοοά οὗ ἰμ ἔτοο δαοσγαπιδηίδ, ψ ὨϊΟΝ ἀοτῖγο ὑπο οὶν 
αυἱϊοϊκοπίηρ, ο᾽οδηδίης δηὰ ἱπυϊροτγαίπρ υἱρίαθ 
ἔγοιι ἐπ ΟΣ ΠΣ Υ, ποδγηδίΐου δὰ θοδίἢ οὗ οὐ 
οτγυςὶβοα Ἰοτὰ δηὰ ϑαυϊουν, δὰ ΟΥ̓ ὙΒΙΘᾺ ἐμ 9 ΒΘ ῃ- 
εδὲ οὗἩ {παὶ ἀραίμ 18 δρρ)ϊοὰ (9 οὔῦ σοβρϑῃθγαίίοη 
δηὰ τοΥν  δοαιίοη ; δημἃ 1 ἢ ΘΓ ΥἱϑῚ ὉΪγ Θχ 1 Ὁ- 
ἰιοὰ 'ῃ [δ τσαίεῦ δηἂ διοοά βονίηῃς ἴτοια Ἡ] 8 
Ῥτθοΐουβ βἰἀθ, ρἰογοθὰ οἢ {80 ΟΓΟ88. . .. [8969 
Αὐυγυβίϊηο, ϑογ. Υ.- τ ΚΜ.]. 
“δ οδιμο ὈΥ͂ γϑίου, ΒΊΟΝ 18 ΟἿΣ λουτρὸν, διὰ 

Ὁγ Ὀ]οοά, τὶ ἢ 8 Οὐν λύτρον. Ἠΐ8 Βαριΐδια οὗ 
Ὀ]οοὰ 8 οἷν λύτρον, ΟΥ ταηϑοηὶ ὕγοιῃ ἀσδίἢ ; δπά 
Ηἱ9 Βαρίΐβπι ὈΥ ΤΟΙ͂Ο 18 ΟἿΥ λουτρὸν, οΥ ἰαυέν οὗ 
ὈΐγίΒ. Απὰ {πὸ εσαίεν ΟΥ̓ Ϊμ6 λουτρὸν ἀογῖνο8 18 
ΟἸΠΟΔΟΥ ἔγοια {86 ὀἰοοά οὗ ἰμ9 λυτρόν, Βοὰ οπ (80 
ΟΓΌΒΒ, ΜΒΙΘΝ ΟΡ ΚΒ ἰῇ δὰ ὈΥ {π6 ψαίον οὗ ὈΔΡ- 
εἶθ. Ηδ 88 Ὑδϑμβοὰ ἃ8 ὕγοτῃη οὐ δἷπβ ἱπ Ηΐβ 
ον διοοά (Βογ. ἱ. 16). ΗἹΙ5 διοοα εἰδαπεείδ 8 
ἔτοιῃ 8]1 βἷῃ (1 ὅ5ηο. ἱ. 7). ἴῃ Ὀδρίΐδιη τ Ῥα58 
ἱπτουσὰ (6 Βοά 866 οὗ ΗΪ8 Ὀ]οοά, δηὰ τὰ ἀοὶὶ- 
γογοᾶ ἔγοτη ΟἿΡ Θπομιΐοϑ ἐβογ ΌΥ.".--- ον ἔυσίθοῦ 
ῬΑ Ιου ]αγβ σοπηοοίοα τὶν ἐμ6 Βυτα 011608) ἰηςογ- 
Ῥτοίδιίου, (λ9 χοδορ ἰδ σοΐοσσοὰ ἰὸ Τοσάβποτι 



262 ΤῊΒ ΕΓΕΞῚ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΘΕΚΕΒΑΙ, ΟΡ 590ΗΝ. 

Αἱ πδο  , δπὰ ἴον ἃ ζοοὰ δοοουπὶ οὗ 41} {8ὸ ἱπίοσ- 
Ῥτοίαϊΐοηβ, ἰο ΗΟ Σ᾽ 8 Οὐμμθηίδσυ, 24 αἱ οη, 
ῬΡ. 217--219.---Μμ.]. 

ἹΤοῖ 1 ἴ86 νναῖοὲε ΟὨΪΥ, πὶ πα [δ νϑῖοσ 
δηἃ 1 ἴδ Ὀ]οοᾶ.---Τ ο Ῥγδροβιίοη ἐν βου] 
Ὅὸ οοῃμποοίοα πὶ} ἐλθὼν, ἀπά, 88 δοτιραγοὰ Ὑ]ἢ 
διὰ, εἰ συϊγίηρ {86 τιράϊαπι ἐΒτοῦ ἢ πιο, ἰπίτο- 
ἀπσ68 ἃ ΠΟῪ Β846 οὗ ἐπουρ}ί, νἱ2., (86 βυτγουπά- 
ἴῃ, δοσοιηρδηϊπιθηΐ δ Βρθογο [ὁ “ οδ]θτηθῃΐ ἴῃ 
πὶςοῖ "--Μ.7; 86 βίαν σμληρο οσσυτῇ δἰ ΗςὉ. 
ἶχ. 12, 26 (1 286, ΡΡ. 890, 451). Αγἰσωΐαδ 
λαδεί υὲπι τεἰαἰίναπι (ΒΘ ῃ 561) ἰο ψἢδί ἢ85 }.8ὲ ὈΘΘ ἢ 
δροοϊδοί, ἩΜΙοΣ τηδὺ θ6 ἰ κοι ἴῃ [ἢ Βᾶπι6 5686 
85 θοΐοσο. Μόνον ΑἸΟΡ ὕδατι ΤΟ 6Υ8 ἴ86 Ἰαι(6 Ὁ 
ὙΟΥῪ ΘΡΒδίῖς, δπὰ 15 ποὶ ζ0] ονγοὰ Ὅν ἀλλὰ καὶ 
Ῥοοδυ86 1ἐ ἰ8 ποὶ σοπποοίοα ν] ἢ οὗ. ΟΟΠ Βα ΘΏΓΥ 
ποὲ ΟὨ]Υ ἰπ ἴΠ6 Βαριΐβηι τϑοοϊγϑα αἱ {πΠ6 8 π 48 οὗἁ 
Φοδη (9 Βαριϊδϑὺ 48 76 8115 Ὀθοὴ ῥτουθαᾶ τὸ ὃθ ἴδ ς 
Ογίδὶ, (λ 6 ὅθι οὗἩ αἀοἄ, Ὀυΐ ἱπ Ὀοΐη. ΤΠῖ5 γοδι 68 
{86 ορίπίοπ οὗἩ ἱἰμοδα μου θίϊοβ ὙΠῸ δ᾽]οροά ἐΒαί [ἢ 6 
βου οὗ αοἀ τγᾶδ Ὑἱῖ ἢ 96818 δἱ Ηΐβ Βαριΐϑτα, αὶ 
τοὶ αἱ Ηἶδ ἀθαϊ ἢ ὩΡΟῚ {116 ΟΓΟΒ8, (μΒαΐ Ηο Ἰο Η τὰ 
Ὀοΐοσθ Ηΐἰ8 ἄθαίῃ (Ηαῖμ ον [ἱ. 6., (Π6 ἈΘΓΟΒΥ οὗ 
Οονπιμυ.---Μ.}). 6 ἀἰδιϊποιίοη οὗ 7.688 ὕγοιῃ 
ἐπ Βαριϊδβί, το Ὀδρ το τὶ ἢ ταί ΘΓ ΟἸΪΥ, ἴβ ουἱ 
οὔ ἰδ ᾳυοδίϊοι, ὑπ τϑΐθγθησα δοίης οί (0 Ψ6808᾽ 
Ῥαρ ϊσίημ, αὶ ἰο Ηΐ8 Ὀοΐης Ὀαριϊχοα (διρχαϊηδὶ 
1 οἶκε, θ υϑιογάϊ οἰ, ΕὈτανγά δα οἰ 6 Γ8). 

Απᾶΐϊε ας τ89 Βρίστίς ταὶ τ65ι8618}.---Καὶ 
ΒΌΡΟΓΔαὰβ ἃ ἔυσγίπ ον δπὰ ἰπἰγὰ ραν σα] Ὁ, δὴ δά- 
αἰ τἰοπ δὶ τυ 688 (ἐστιν τὸ μαρτυροῦν οἵ. ὁ ἐλθὼν). 
ΤΏ Ατίϊοϊο Ὀοίογο (μ6 Ῥαδγίϊοῖ ρ]6 σοταρ 618 ἃ8 0 
ὉΠαογβίαπα τὸ πνεῦμα 88 ἰμ6 ΔΌ50]υ 6, ΟὈ] οἰ ν 6 
Βρὶτιῖῖ, 88 (9 ΗΟΙΪΥ ϑ'ρίσιί, αηὰ 6 Ῥσγοβθῃὶ ἀθ- 
ποίρ8 (89 σοπίϊπυδηοο οὗ (86 ΟΥ̓͂Σ οὗ νι ποδϑίηρ 
(9:ο. χν. Ἵ πδογοΐὶη Ηο ᾿οαάβ ἰηΐο 411 ἐσ, 
τοοαϊαίοβ 00 ]]ο δ ὶρ τὶ} ΟΕ σὶβί, απα βοοῦγαβ 
οἰ ογηδὶ 1:19. Τὸ πνεῦμα τηυδὺ ποὶ Ὀ6 ἜχρΙδἰπθα οὗ 
180 ερὶτὶὶ οΥἮἨ ὈΘΙΐοΥοσβ, οὐὁἨἁ ἰμ0 δβρὶγιΐα] 1178 
ψτουρΒὺ ᾿π ὈΘ] ον τ ὮῪ (ΔῈ Ηοὶγν βριτῖὶ (ΕΡ΄βοο- 
Ηἱυ5, βαπάδν δῃηὰ οἱ 6 ΓΒ); (18 18 ζου] ἄθῃ ὉΥ͂ 
ἐδ σοπίοχί, διὰ (μ6 ρσγϑιωσηδίΐοαὶ ἀϑαᾶχα οὗἨ [δ0 
Νοὸν Τοβίδιιοηὺ ἀ͵54]}}0 78 816} 8 οοηδβίγιοίϊοι 
ὙΪιΒουΐ ΔῊΥ ΤΟΣΊΠΟΡ αὐ] βοαίίοη ΝΟΡ 18. ἐἰτεεό 
πνευματικός, ἴ. ἐ..) '!8 ΑΡοΒί]ο Φοβὴ ἰπ)80}Υ (Ζίορ- 
16, Βίγοι ᾿), ΠΟΥ 8 [γα βδοτδιηθηί οὔαῤιομίϊοπ( Αἰι- 

δι} Π6), ΠΟΥ [86 ποτά, {μ6 τι πἰβέτυ οὗ (Π6 νοτὰ 
μα μον, ῬΙδβοδίον, 6].)}. [1 ογάοτ ἰο οοτορ]οίο (ἢ 9 
ὀδἰδίοσια οὔ ουτγίουβ δηᾶ ἠδπίαβίϊο υἱοσβ Ὀοραῃ ἴῃ 
4λο ἰοχὶ, γ τηοπιΐοι ἰἢο86 οὗ Οδσυπιοηΐυβ δηᾷ 
ΚΊΟΡΡ, Ὑ8ο χορατὰ τὸ πνευμᾶτεεό ϑεός----Λδιὰ δὲ τοῦ 
πνεύματος, ὅτε ὡς θεὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν" θεοῦ γὰρ τοῦτο 
μόνου λοιπόν, τὸ ἀνιστᾷν ἑαυτόν. τῇ δὲ τοῦ πνεύματος 
φωνῇ σημαίνεται ὁ ϑεος : ἴθ ΘΒΕΤΩΝ {86 ἔδτϑοίοϊὰ 
ἩΪΠ.Ὲ658 ἴ0 ἰδ} υἱοθεσία οἵ 7 6808, τὸ βάπτισμα, ὅ σταυ- 
ῥός, ἡ ἀνάστασις ; οὗἨ βοοΐηυ, Βο.} με ΐπρ, ατοίΐ8, 
ὝΙΓΌΥ δῃὰ α]. γο υπάοτβίαπὰ ἰπ6 Ὀϊν Θ ῬΡΟΎΤΟΥ 
Υ πδΐο ΟἸγὶδὶ στουρῃὶ Ηΐδ8 ταΐγϑο 98: “ἰα ἐεί,᾽ 
δδγ τοί, “}ε} μετωνυμίαν, αὐἀὐπιίγαπάα ς}ι8 ορέτα, 
α υἱγίμίε αἰυΐπα τιαηϊεδίε »τοοσεδεηΐία,᾽ οἵ Βεᾶσ, ΒΟ 
Ὁπαογδίδπαβ ἰμ6 Ηρίὶγὶς πο ἀοδοοπάοα ὁἢ ἐδ6 
Τιοτὰ δἱ Ηἰβ Βαρ ΐβια, δπὰ οὗ Υ οἰδίοἷῃ, τὸ 60π- 
δἱἀογβ τὸ πνεῦμα ἰο δἰ χεϊν (πὸ ρενολίσαξ 6] ὀῃι οπὶ 
Ὑϊοῖ, δου τ ἢ ὕδωρ πὰ αἷμα (6 »λψείοαϊ 6]0- 
τοί, οοηδυλαἰοὰ πὸ υμϑη Ὠδέιτο οἵ ΟΕ ΥἸ8ι. ---- 
0 ἰηἰογργοίδιϊοη αἴγθη ὉΥ ΒΥδθηθ ἷβ δαὶ οὗ 
Βομο]ἑδδὺ ]., Εβιϊαβ, οτι. 8- ρα, ΤΊ γα 8, (4]- 
γί, Οα]ον, τ οἶο, ΕΙΘΚΙΐ, ἀὁ Ἦ οεἰίο, Ηυΐμ ον, Ν᾿ δη- 
ἀον, Ὀ διοταϊοοϊ, ΑἸέογτὰ δηθὰ ογάβιτυουι . [Ιὶ 18 
(09 Πιοῖν δρίσιί, τ οσὶ ΟὨ γὶδι ἴῃ 70] Δ] τηοαὶ οὗἨὨ Ηϊ8 

Ρτουῦΐδο, βοηὶ ἰο Η]5 ΟΠ ασο ἢ ὁπ ἐμ ΠΔΥ οὗ Ρεπίο- 
οοϑὲ, δὰ νὸ 8 8 ροσιγηδηθηὶ τὶ 688 οὗ ἰἂς 
θινῖπθ δοβῃΐρ οὗ 7 68ι18.---Μ.1. 
Βϑοδῦδο 86 Βρὲσίς 6 189 τσ .---Τ} 

οἴδυδο ἀο68 ποί σοπίδίη ἐπ6 ϑυδίβηοαδ οἴ (6 ἰ69- 
οΥ, τυ ἈΪΟΝ '8 ἀοἰογτϊη θα ὈΥ͂ (Π6 οοπίοχὶ (τίς. 
(δαὶ 3688, (9 50 οὗ αοάᾶ, 18 ἐμ)9 ΟΒγίβι), δαὶ 
{86 Σθϑβοη οὗ {86 ἰθϑιϊτη ΩΥ, 88 Ὀδίηρ 8 γϑ ἰ80]9 
ΟΠ6; ὅτε 18πεδεοαμδε, Ἀοἰξείλαξ (Ἰαΐρ, ΒΒ βδεσ, 
8].). Ἧ ἀλήθεια ἀδδὶςπαίοδ ἰμ6 ΤΥ τονε οὰ ἴ 
ἰ8ὸ νογὰ οἵ αοά, δηὰ γϑοοίγοά ἴῃ ζδίί, ἴῃ ἰὼ 
Ρογΐδοι Γ]Ππ688, Ἡ Π16ἢ Τα 15 ἰδ 6 πδίυτχα οἵ [80 
δρίσι νἢ0 18 (86 δρί τι οὗἩ (Π6 Τ͵ΌΓ ἰοὶο πλῖοὶ 
Ης Ἰοδάθι! (πο. χὶν. 17; χυ. 26; χτυί, 18). 
Ομγῖδί, νῃὸ ᾿88 ὑπὸ ϑριγι τὶ μου τὰθαδογο (7π0. 
11}, 84 5Β4.), ἀπὰ πο τὴ (86 ΕΔΙΒΟΙ βοπὰβ Ηΐπ 
(πο. χν. 26; χτὶ. 7), 18β οὐὗὁἨ σουγβο ἱπ {δ|6 βΑπιὸ 
Β6η86 (6 ὕταῖ δοοογάϊηρ, ἰο ΗΒ παίυσγο (7ηο. 
ἦγ. ὃ). Ἧ 9 τηυϑί ποί οοπδβίσυρ ἡ ἀλθειαξεΞἀληθίς, 
8ἃ8 ἀτοίϊιβ ἀοε8. [Ἐδίϊυ8: “7Τεδίϊσποηέμπι οἶμὲ 
λαμάφμαφμαπι το) εὶ ροίεδί, φμοηπίαπι ϑρίγιίμ εεἰ τατ- 
δῶ νι δὶί 7 ει, ἰάεοφχιια πεο ζαϊὲ ροίεεί, πες [αἷ- 

.."-π--Μ.]. 
γν. 7, ᾿ ἘΠῚ ἴπτοθ δῖ ἴ:9 υυλῖηθδδθδ, 

ΒΡριτ τ, νναῖοσ δηᾶ Ὀ]οοά.---[ατοί 5 : “ολαι- 
πεδ ἠΐς ξαιιδαπὶ τε, σεν ἰοσιιδ ἡμετγῖξ πον ἀς δρᾶ- 
ἐΐμ ἰαπίιπι, οἰ)μ8 »γαοίριια ἴπ ἦος πεσοίτο ἐεἰ απείο- 
τίίαδ, υετιπὶ οἰἰαπι ἀε ἀφμα εἰ δαπσωυΐπε, φυΐα ἐπ ἐἰϊὰ 
εἰΐαπι ποπ εχίσιια ἐδἰ (οδίἐπιοπῖϊ ἤάεθ, εἰ ἱεγπατίω 
πμπιεγιδ ἐπ (εδίϊδιι8 εδἰ ρμεγγεοίδδῖπιι4.""---Μ.1. Τὰν 
ἔοτιαυα ἰβ ῬΓΘΟΙ ΒΟ ΕΚ ἐμαὶ οὗὁἨὨ [6 ῥγεσοάϊβε 
ΥΘΙΒΘ (Υ. 6). Οἱ μαρτυροῦντες οὗ δου ΒΘ τιυδί Ὁς 
οομβίγυοα Ββυδπίδης  γο] δηὰ ἴῃ ἰἢ 6 βατηθ 5686 85 
Υ. θ, ποῦ τηυϑί Ὀ6 ΒΌΡΡΙΪΙοἃ δηοίμοῦ οὈ)οςοὶ οἵ {18 
ἰοδιϊ ΠΠΟΠΥ͂ ; ἴῃ Εἰ ἸΏΔΠΠΟΣ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ 
καὶ τὸ αἷμα ὍΘΔΥ οχδΔοίγ ἰδ 6 Βδη6 τηοϑηΐϊωρ Β6ΙΘ 
88 ἴῃ γ. ὅ, Τὴὸ μἱβίογ!οδὶ) ζδοίβ, ρυθυ οι ΒΥ δρθ- 
οἰβεοὰ τρργ οὶ 88 ουἱἀθηοΐης ἰμ0 δινίηθ βομδηὶρ 
οὗ Ζ26βυ8, ΓΘ ΠΟῪ ἱπίγχοαυσοὰ ἐᾷ ἰδ 6 Μαβου δ 
ἀομάογ, ἴῃ ΟΥΟΣ ἰο ἀρδίχηδίθ ἱμοῖὰ 85 οοπογοία 
ὙΥΪ(ΠΘ68868, 1116 ῬΘΙΒΟΠΒ (ἅοῖκο δπὰ 4].}); θυ οὗ 
ΘΟΌΣΒΟ Β0, ἰδαὶ {ΠΟΥ͂ 8γ0 ϑιδοσγάϊηαιοα ἰὸ [86 
Βρί σις, το 18 [ἢ 9 ῥσϊποῖραὶ, δὰ δἱοπο δΌβο]υῖθ 
Ἡ Ὶίμ 688, οι Ρ]ουΐπα δηὰ τα κίης ὑδ6 οὗ [16 ἴδοίδ 
ἴῃ (89 1179 οὗ ὐοδυΒβ. Τὴο τοτὺ ἀδμοῖοβ {δ 6 δοιϊτ- 
ἵν οὗ 86 ἰοδ ΠΥ γῖπρ, τ στ ΐθγοηςσο ἰο {86 οοπάϊ- 
ἰἴοῃ οὗ Ὀοΐης μάρτυρ, ἀπὰ (μ6 Ῥγοδβοηὶ δβἰχηῖβοθ 
(86 ῬΘΥΙδηθηΐ ομδυδοίου οὗ ἰπαὶ δοιἱ νὴ γ, Ἡ ΒΟΓΟ- 
ἴοτο ἴθ 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰὸ ὑπ ἰηἰς ΒοΓΘ οὗὁὨ οὐ)δοίδ 
δὺ ργεβϑοιηὺ Ἵσχ βίη, 6. 9., 89 δδοσδιιθηίβ, Ὀυὶ τὸ 
ΒαΥθ ΟὨΪΥῪ ἴο Βο]ὰ 88 ἰμαί {8680 ἔδοιδ ἴῃ (86 ἰ8- 
ἸΟΥΥ οὗἁὨ ἰπὸ 16 οὗὐἠἨ 968υ5, 1Κ6 ἐμαὶ πἰδίοσῃ .ἰἰ86] , 
ΔΙῸ χοα ἴῃ {μ9 ἀοπρ615, δπὰ ταὶ ἰΠ6580 ἴδοίδ, 
ονοῃ Ὑἱίδμοιϊΐλ δ 6} υσιίοη χοάποδβα, οοπίϊπυθ ἰο 
ὍΘ ΡΟΣ ΔΏΘΗΓΥ οροσδένο ἀυσίηρ 9 γοδσα οἵ βαὶ- 
γαϊΐοῃ ἱ 6.. 86 αἰ ροπβδίίοι οὗὨ ᾳτ866.---Δ.} πὶ 
ὙοΥἹ ἀ-ἰβίου 8] ἱτωροτί [ἐ. Φ., Θχοσεϊης ἃ Ῥουτοδ- 
ποηὺ ἰπδαθηοθ ὁ 186 του 8 μἰδίοσγ ἀπγίπρς (λ6 
αἰβρϑηβαίίοῃ οὗ στδοα. -- .7.---- Τρεῖς, τ [ἢ τοίεσ- 
οῃοθίο Ὀεαί. χυϊὶ. 6: χὶχ. 18; Μαδίιι. χυἱὶ. 16; 3 
Οον. χὶϊὶ. 1; ΗθΌ. χ. 28, 29, ἀοῃοίος (δ 9 δαβύσδῃοθ 
οὗ (Π6 ρογίδοίμοϑϑ οὗ ἰμὸ ἰδϑίϊτοογ. ΤῊ}5 δοη- 
ἴθῃ69 18 δπποχοὰ π Ί(} ὄτιξεε ον, ἰῃ ογάδτ ἰο Τὸ ρ- 
Τοδϑηΐ ΠΟῪ ἴῃ ἃ ΘΟΙΏΡΓΟΒΒΘα ζόστα ἐμ ἰοδί ΠΠΟΏΥ, 
ΡῬΑσίϊου αν ζϑὰ ἴῃ υ. 6, 88 6 νοΐ κί σοηδγιιδίοδ 
δηὰ βυϊδιδη(διϊοῃ οὗ 80 ἐσ, “26508, ἐδ 
ϑοη οὗ αοά, ἰ8 ὑπὸ ΟἸ τ ἰδ. 
Απᾶ τἴ89 ἴδιθθ δ1θ ΟὨΘ.--Τηο Ασίϊοἷθ οἱ 

τρεῖς ἀοποίοθ ΘΓ, 88 8160 Ῥυϑυϊουδὶυ, ἐμ 6 πῖΐ- 
Ὠ68808 ΔΙΣοδὰν ἀοδὶκηαϊοὰ ᾿δπὰ ν6}1} Κηοτσι, διὰ 
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ΠΚονσίβο ἰῃ εἰς τὸ ἔν ἐπ οὔθ ΤΎΘΪΕ ἴῃ αυοπίϊοι, 
[86 οὈ͵οοὶ οὗ {86 ἐοδιϊ πο ηΥ (ὁ. Υ. 1, δ). ἘἙές, 
ἾΚο εἰς ἔν ἰῃὰ πο. χὶ. δ2,; χυὶϊ. 28, ἀδηοίθβ 
ἐπ΄ ὑπῶπὶ σοπδεπ τ6.----Ἤ θη 6 γ͵Το πδοὰ ΠΟΙΟΥ Ὧ8- 
δατθ τὶ ἀὸ Ἦοϊθ, δὴ 6111}0818 Ὀοΐνγοοη τὙν. ὅ 
διὰ 7, 8, ΠΟΥ ἰδ ὅτε ἰῇ {86 50186 οὗ 76πηὶ ὕέγῸ 
ἘΠΊΗΙ εοπδεφμοηίψ, ἰλεγοίοτε (Βαυτιραγίθυ- 

αδἷα5, ΜΟΥΘ.), ΒΟΥ ὑπαογβίδπα τρεῖς οἱ μαρτυ- 
ροῦντες, ἩΐΪΠῚῈ Βεορκοὶ, οὗ ἰὰγοο ἀἰογοηΐ 01858685 οἴὮ 
ταϑὴ (»τορδείας, δαρί(ἰδίαβ, ἀροδίοἶο8), ΟΥ̓ οὗ Βγτ 0018 
οὔτδὸ Τσϊπὶῖγ. 1 ΒΕ γγ͵ὸ τησδὲ ποὺ ἱπίοτρτοί [80 
δεΐπρς οὁη6, ΣῈ ΤΆΓΟΥ, 88 ἃ Ὀοΐηρ ἱοροίθον, 8 
νοΐηρς ᾿οϊποὰ ἐοχοίμον. [ΑἸήοτὰ σθη ὁ ΓΥ8 “ὁ δηᾷ {116 
ἐπ γθθ ΘΟΏΘΌΓ ἱπ Οἢ Θ᾽ διηα οχρὶ δίῃ, ἐμαὶ ἰΠ6Υ 60η- 
ἰσϊθυϊο ἴο ὁη09 δηὰ ἐδ βᾶπιθ ὑοϑυ]ϊ: υἱσ., ἐμ 
ἰγυΐὰ ἐδπαὺ 9 6808 16. ἐμ ΟἸ ΣΙ δὶ, δὰ ἐμαὶ τό μαυθ 
Ηΐο ἴθ Ηἰπι. ογάβινοτι ἢ ΧΡ] δὶ μβ {π6 ρϑϑβαμκο 
οὗ 9 ΤΥΪΒΙΥ ἀπὰ ἰῃ9 Βδοσϑδυιθηίβ δηὰ ρδγδ- 
ῬὮΏΓΩΒΟ6Β: ἔλσδε ἐλγέε (ῬΘΙΒΟΠΗ8) ὙΠῸ 8.0 ὈθδΥΪης 
ἩΪῚΠ688 76 7οἱπεά ἑπίο οπ6 (ἕν ΟὨδ διῤἭἬίαποε, πθα- 
(07). Ηρ οο]]θοίβ, 88 88], ΤΏΔΩΥ Ῥαίγ βίο δπὰ 
ΑἸ ϊοδη ποίΐοοβ δῃμὰ ρίνοβ ἴῃ ἷβ8 δχϑρζοδὶβ (86 
Το] ον ἱης :--- Τὸ ϑρίγεί, σὸ θορσίηδ ἐπ 6 ΤΟΥ Κ οὗ 
Τοθη τίου ΌΥ͂ ΔΡΡΙΥΪΏ 4}1 αὐἱοϊςκομίπς; σΥδοθ ἴὸ 
ἴη8ῃ.--Ἴὴο ἩΡαίεῦ : (μ86 Βυπιρο01] δηᾶ ᾿ηδιγυπιοπὶ 
οὗ ἐἰμβὸ ποῦν Ὀϊγιδ ἀογίγοα ἔσο αοἂ {πὸ ἘΔΙΠΟΡ, 
ὙΠῸ 5 6 οΥἱκῖπα) Ἡγεϊ -ρτίησ ἀπὰ Σομηίαὶπ οὗ 
8}} ἴδ διὰ στο ἴἰο ἴδῃ. 7116 Ὡϑίυ τ] ὨΘΕΑΥΘῺΒ 
δηὰ 0 οαγίδ 6 τὰ ἤοτιηθᾶ ουὖὐ οὗ ἰμ0 Ἡαίεν. 
ΤΒΟΓῈ ὙᾺΒ {πον οΥὐἱχὶα (2 Ῥοί. 111. δ). 80 ἱἰὲ 18 
πἰ ἢ (ἢ 9 δρ᾽ 18] 11ῖ6; 1 18 Τοσιμϑα ἔγοτα ουαὐ οὗ 
ἩΔΙΟΣ. δΙΟΣ ἱποτοίοσο 18 8 ῬΓΟΡΟΥ ΒΥΏΔΡΟΪ οὗὨ 
86 Ραϊοτηϊ οὗ 6οά.--Ἴὸ ΒΒ᾽οοά, Βυυαθο] Σίης 
ἐμ9 ἱπεαγπαίζίοπ δὰ Ῥαδείοη οὗ ΟΘοὐ, ἰδ ϑοη ἰλγοισὴ 
ποτὶ 81} στο ἀθβοθηᾶβ ὕγοηι (6 Ζαίλεγ, ὃν ἢ 9 
Ἡοὶν ϑρίσιε. 2. Ὅον. σχὶϊὶ. 18.-- -ΤΠο80 ἔπτοο Ῥοτ- 
808 86 ᾿ο᾽ πο δοῃΒΌ δίδη 14 }}γ ἱπίο οπὲ αΟοαλεαᾶ; 
δὰ ἐποῖν Ἡγίπεδε ἷἰθ 1} ιτοἰίγιε86 οΥΓ Οοά. (Απ- 
ἄγον: ““αίεν ποίθβ Ογεαίίοπ; Βίοοα ποῖοα 12- 
ἀεπιρίίοη, ΕΠ ΟΣ: 80 ϑρίσίἐ ποίοϑ ὕποίίοη, ἴο 
σοΙΡ]οἐθ 8}1᾽᾽).- -  Ὑ' 'Β6Γ6 18 ΔῊ ἰτηδρο οὗ 16 ΤΎΪΕΣΥ 
ἴῃ ἰδ Ομ ϑιΐδη βδογϑιθθιίθ. θογο 8 δαρίϊδπιμα 
ΤυΌΜΙΝΙΒ, {π 6 ὈΔΡ ΐδ8πὶ οὗὨ ισαΐίεν, (6 πγοτὶς οὗ ΟὟεα- 
ἔϊο ὉΥ ἰὄῃ6 Τα λέγ; ἰμ6γ 18 δαρίϊδπιιδ ΒΑΝΟΟΙΝΙΒ, 
(0 Ὀαρίϊϑπι οὗ δίοοά, (89 τοῦ οὗἩ Βοἀαπιρίΐοι ὉΥ 
86 ϑοη; Ὀαὶ {8.686 δᾶτὸ ποΐ Θῃουρα, ἅη16885 {(Π6 Χο ὉΘ 
8530 ἰλ δαρίἑεπιμδ ΥΊΙΑΜΙΝΙ5, (86 Βαρίΐβπι οὗἨ ἐδ8 
ϑρσῖ. ἸΤμὺθ (Π9 σοῦ οὗὁἨ ἰδο Ἐνον- Β᾽ οϑβοά 
Τσίητγ 18 ἄοηο πὰ {πο βου]. [Ιη δἀάϊιϊοπ ἰο ἐμ 
δοίθ8 οἡ ἐ89 Βρυγίουβ Ῥαββαροὸ ρσίνοη δῦουο, (ἢ 
Τοδάδν ἷβ γοΐδσγοα (0 ἃ βἰκοϊσἃ οῃ (Βὲβ βιι δ] οί ἴῃ 
Βοτπθ᾽ 8 [πἰγοἀποίζοη, το]. ΤΥ͂. ΡΡ. 8δ5--888.---Μ]. 

γεβ. 9. Σ7 τσζὸ τϑθοϑίνϑ 188 τοδοϊ σον οὗ 
ΤΏΘΕ.--- ἘΣ ἀοηοῖοβ δὴ υηἀουθίοα ἴδοῖ: θπσο (86 
[παϊσαῖῖνα, θὰϊ {πὸ ἤδοῦ 18 ραΐ ἄονγῃ 88 ὑπθ Ῥσο- 
Τη180 οὔ ἃ σοποϊπδίου, [1 18 81 ἀγσιπιοπίμπι α πιῖ- 
ποτὶ αὐ πια7μ8.---Δ1.1. πον Ρ. 807 βαᾳ. [4180 ἐδίώ, 
Ρ. 642.---Μ.. Ιηῃ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων. 
86 Αττοῖο ορροβεβ (88 Βαπηδῃ ὑθβιϊ ΠἸΟΩΥ ἰο (Ἀ6 
θινίπο, νει πουΐ ἴῃ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ Βρϑοϊ γίπρ 086 4848]- 
ἰδοὰ Ὁγ 1.5 δα Ὀϑίαποο (Βτύο ποτ). ΤᾺΘ τοΐργθποο 
ἱπογοίοσο '8β ποῖ ὑπο ἰο ἴῃ ῬΤΟΡΏΘΟΥ οὗ Οτὶδὲ 
(Βοἀ6), ποῦ ἰο Φοῖ!π 186 Βαριῖθι, (0 ΟγΥ6- διὰ θδὺ- 
ἩΠΓΏΘ5568 (οοιϑι οἰ, Βι10γ), ΠΟΙ ἰο Ῥτορδοίβ, 
Ὀδρ ΐϊδίβ δῃὰ Αροβί!θβ (Βδηφϑὶ). Οτοίΐαθ ἐδίκοα 
λαμβάνειν-:-)μαϊείο ἀρρτοδατε, αὐτὰ Ὁ ϑιοτάϊοοκΚ ὰπ- 
ἀογβίδη ἀβ ΔΗ Βαπιδη ἰοβι ον, ρτονἰ θα ἐμαὶ ἱὲ 
ῬΟΒ55685 (6 ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ΓΘΑῸΪ ΓΟ ΘὨἴ8. 
6 ταῦ πον οὗ Θοᾶ ἰ5 φτοαδῖοσ.--- ἔοτο 

ἡ μαρτυρία τοῦ ϑεοῦ 18 ποὶ ρατίϊουϊατ, Βὰϊ ααΐίο 

ΚοΏΘΓΑΪ [ΤῈ}6 ῬΑ Γι ἰσῈ}8 7 18 δροοϊδοᾶ 1 ἐμ βοαπεὶ. 
ΒΌΡΡΙΣ ἰπ {π6 δυζυϊηθηΐ: ΓΤ 6 ἢ. ΤΠΟΓΘ τηυϑὺ τῦῖὁ ΣΧΘ- 
«οοἶτο [80 ΘΒ. ΠΥ οὗ αοα (Ἦ 1Π61).---Μ.}. ΑΦ4 
(0 ἰοδι ΠΟΥ οὗὨ Αοά ἰὲ 18 στοδίοῦς: ἐδ (δαὶ οὗὨ 
ΤΏΘἢ δηὰ τοαυἑ 68 80 Σρ 6 ἢ} {ἢ} ΤΏΟΥ̓Θ 18 ΓΘΟΘρ ΟΣ 
διὰ νδ)άϊέγ. 

Βϑοβδῦδο τα 16 ἴ86 ᾿τ᾿οδιίλουν οἱ Οἰοᾶ, 
Νοῦν ζ0]]ονγβ (ἢ 9 ἀοβηϊθ ὑθβίλμηοην οὗ αοὰἂ, ψμϊοῖὶ 
τοδί Ὧ6 ΓοσοΙγοα 88 ὑπ6 ἐθβίλη ον οὗ ἀοὰ. Ηδοδγθ 
8 οὐ ἀθυγ δὴ 611} 818, νἱΖ.: αὶ ἃ Ὀένίμθ ἰδβὶλ- 
ἸΠΛΟΠΥ͂ ἰδ ΓΘΆΠῪ οχίδηί, πον (818...  (.» 
ἰοτα 160Κ). 

ῬΒδὶ Εἴο μαῖδ ᾿ϑαι θθα οὗ Ἐκ ἔρος. --- 9 
οἴδυδα δορὶ ποΐης νὶτὰ ὅτε ἀσροηβ οἢ αὔτη, διὰ 
ποίο8 {86 ἰθδ ΟἿ Υ̓͂ 88 ἃ ἰδίονγὶ σα) ζδοὶῖ, μεμαρτύ- 
ρῆκε, ΜὮΪΟΙ Βᾶ8 Ὀ6θη αίγθῃ, Ὀαὺ ταυϑὺ Ὀ6 πᾶθ- 
βδἰοοὰ ἰο Ὀ6 δομὶϊπιουβ δηὰ ροσιδηθηΐ ἴῃ ὲἐ8 
ορογϑίΐοι, ΒδΙ ΘΙ {86 ἐπ γϑοίο] ἁ ὑθϑ ὑΠΠ ΟὩΥ Βρθοὶ- 
δρᾷ ἰῃ νυ. 7,8. Ηρσμῃοθ ὅτε Θαηποί Ὀ6 γοῃάογοὰ 
“«Ὀοοδῦδο,᾽ ὙΝῖσὰ ψου]ὰ οδρϑοΐ!]ν ἀοδιχπαίο ἐ89 
δαίμονς οὗἩ ἰδο ὑοδίϊπιοηγ, ἐπ ὙΐοΝι. ὁ886 αὑτὸς 
οουϊά Βατὰϊγ Ὀ6 νϑηιης ὈΘίοΓΘ μεμαρτύρηκε ; ΟΡ 
ἴδ ΒΘΥΘ ΒΥ ΣΘΙΌΓΘΠΟΘ ἰ0 ᾿ύθ ΡΠ Δ] ἐδδιϊ πον (Π)}18- 
ἰοταϊς6Κ) ἰηἰτοάιοοά αἴδογναγὰβ, δηὰ δι}}} 1688 ἴο 
86 ἐθβεϊ βοῦν υὙουσδιϑαΐοα ἰο ὕομῃ ἐμθ Βαρίἑεί 
(:ο. ἱ. 88), 88 τηδἰπιδίπμοὰ ὈῪ ΕΌτασά. 
7: ροφδοδδϑίοη 97 εἰεγπαῖ {8 ἴῃ 1Ὺε αὐ οΝ. “ερ 

ἐλε ϑοη 97.Γ Οοά, ἐς (λὲ ἱπισαγα οοἈΠττκαίίον, ὁ ἐδλ4 
)ευνΐπο ἐοείίπιοην τυ. 10-12. 

γε. 10. Ἐ6 τμαῖ Ὀσ] νοοῖ ἴῃ ἴ89 οι 
οὗ Θοᾶ, Βαῖὰ ἴδ τοῦτον ἴῃ ἈΪπ) 60]. 
ἁπ- ὉΠΛ1.6 γχοβυ]ν 88 γγ.]}} 88 16 ρυτροτί οὗὨ ἰμ6 Ὀϊν 9 
ἰθ δ. ΠΟΠΥ 18 αὶ} πὰ 96808 85 ὑμ9 βοὴ οὗ ἀοὰ; 
᾿θῆσδ 7708 ΠΟῪ ἢδγο ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ. 
βυοῖι δὰ ὁπ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ: ΤῈΘ 
δἀῳαϊιΐοι τοῦ ϑεοῦ ἰΒ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΥΥ; (Π6 σοπῃίοχὲ 
ῬγοΟϊυ 68 ΔΗΥ ΟὗὮΟΥ ἰδδ ΠΟΥ͂ ἔπδη ὑπαὶ οὗ αοᾶ; 
(0 Αγνιϊοϊθ ἀοϑί χαδίθϑ ὑδαὺ πιο Ὧ88 ὈΘ6 Βρϑοΐ- 
δοὰ δηὰ 15 πον. “ΤῈ6 ουὐϊπατὰ ἢδ8 ὈΘΟΟΙΩΘ 
ἴο Βἷτῃ βοταοιἷηρς να "ἢ (Πα 8607). [“1Ἐ89 οὉὈ- 
θεοὶ οΥ̓ {πλ0Ὸ Ὀϊνίπα ὑδβυϊ τ ΟἹΥ̓͂ Ὀοίη, ἰο Ῥγοάποθ 
ζαϊ ἢ ἴῃ Ομνὶδι, (19 ΑΡοβι]ο9 ἰδἰκθ5 ἷπὶ ἱπ τι βοτὰ ἰἰ 
[85 πσουρσδῖ (μἷκ (5 οβοοί, ὁη6 80 ΒδΟοϊ8}}} 
Ὀο]ΐονοα ἰὰ 0 Άοη οὗἩ αοά, δπαὰ 58 γ8 οὗ βυοἢ δὴ 
ὁη6, ἐμαὶ μ6 ῬΟββΌ5568 86 ὑθϑιϊ ΠΠ ΟΩΥ ἴῃ ἷπ|50}7. 
ὙΒῈδι ἴὑ ἐπ, Β6 ἀοο5 ποῖ Ῥ] δ᾽ Υ 587 [1}1} Ὀοΐον, νυ. 
11. Βυὲ οδδ]ν οποῦυχίι ΒοσΘ τ1ἷ1Ο᾽ 680 ΒγηῃίποίΣ- 
σΔΙΪγ Ρυΐ ἰοχοί ον δηὰ σοπ᾽θοίαγο οὗ ννϑϑὶ ἰοβὶΐ 
ΤΛΟΩΥ ἴὑ 18 αὶ "9 18 δροακίηρ: {86 βγρίγιν ὉΥ 
σοὶ ὙΘ 8ΓΘ ὈΟΤΏ δζαΐη ἰὸ οἴθσῃδὶ [ωὕ76, (89 
δου οὗ Ὀαρίΐδιηῃ ὉΥ ΕΘΝ ὑπΠ9 ΠΟῪ Ὀἰτὶμ ἰδ 
Ὀτουσιὶ ἰο Ρ888 ἴῃ 08 ὉΥ͂ ἰδ6 γόνον οὗ ἐπ ΗΟΙΪΥῪ 
σοϑὶ (7ηο. 11. δ: ΤῊϊ. 11]. δ), (89 ΒΙοοὰ οὗ 6504, 
ὉΥ ταῖς γὸ ἤᾶνο τοσοποὶ ]ἰΐο τἰῖ Οοά, δπὰ 
Ρυνὶ οδίϊοη ἔγομπι ΟΡ βἱῃβ (6. 1. 7; ἰϊ. 2), δὰ 
Θίογ δ) 19 (πο. νἱ. δ8 58α4.),---ἰθ86 {ῆγθθ 81] 
οοπέγιθαυίΐθ ἰο δὰ τᾶ ὑὉΡ οὔτ ζδϊ ἷἱπ ΟἸ τὶ ϑί, 
δα 50 σοΙΏρ 086 ἰμδί ἰοβίϊτοπΥ, τσ {Π9 ΑΡοἍ- 
190 ἀοδίχπαῖίθθ ἷἱῃ ν. 11] ὌΥ {π6 βῃογίοῦ ἰδθυη 
τοι ΘΟ Θἢ 6 45 {δ οπὶ 4]}}.) ΑἸ[οτὰ [ο]Ποτίης 
Ὀ ϑιονάϊθοκ.--- Μ,1.--ἰῈ χεῖν θοᾶγ8 (ἢ 6 Βᾶπι6 8680 
ΠΟΘ 85 ἴῃ. νυ. 12; οἷ. 111. 8, ἰΐ. 28.ὡὈ ᾿᾽Ἐν ἑαυτῷ 
τρί Ὀ6 δηλ ΐπηρ, Ὀὰΐ Το 8ροοῖῆ65 Ὀοϑί 65 ἐῃμ9 
ανίηρ, [6 ῬοΟΒβοβϑίοη οὗ {πὸ ΒρΆΘ ΤΟ, {86 Ὀ6] ΘΟ ΘΥ᾽Β 
ΟὟ ἱπιναγὰ ἰθβιϊ ΠΟΩΥ ἤον Δ. Τὶ 5 τος ἰὸ 
ΤΟΠΘΓ, ἐο λαῦό το δα (1867), πιοτὸ σσοηρ, 
γεοὶριξ ἐπ δὲ (ἀτοὐ 8), ΠΟΥ 15 ἰὐξξετηρεῖ (Βαυπιρατν- 
ἰθοπ-Οτυβὶ 8), ΠΟΥ σε ποί οπὶν τοσεῖυο5 {ϊ, δωὲ 
αἶδο ἥγηιΐν Ἄοοπυδπιοσα οΓ τὲ (ζο.κ9), πογεὴς δας 
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τϑοείυδα ἐξ ἰὴ απᾶ τοι, λίπιρεῖ (6 οἰὐο).--- Αβ 
Ὁδ..8], (9 ΑΡροβί]θ δορίΐπαθα ἰῃ ἰἢθ πορζαίϊνο. 
ἘΠ τ8δὲ Ὀοθνοῖῃ ποῖ Θοᾶ, Βαῖῃ τα ᾶθ 

ἘΠ᾿ 8 1ἰὰσ.--- πὸ Ὀδιῖϊνο τοΐοσ ποί ἰο ἐμ οὐ]όοι 
οὗ ἔαϊτμ, Ὀὰὺ ἰο ὑμ6 τὶϊίμοβθ; ἤθποθ ἰμ6 τοβαϊηρ 
τῷ υἱῷ ἷβ ποὶ ἰῃ δρξγθοθηὶ πὸῖϊ ἢ ἰμ6 ἰοχὶ, 85 18 
τῷ θεῷ τῷ μεμαρτυρηκότι (ΗΠ αἰ 6γ7); ἐπ18 18 6οη- 
γτηθα ὉΥ αὐτὸν, τ ΑΪΘῚ τηυδὲ 6 σοΐοσσοὰ ἰο αοά, 
Ῥυΐ ψουϊὰ Βαγϑ ἰο Ὀ6 οοπποοίθα πίῃ υἱῷ, 17 ἐμαὶ 
ἭΘΥΘ  μο τοδάϊηρ. 186 Ῥοτίδοιὶ πεποίηκεν ἰῃηἀϊοαίθδ 
{Π|9 8.1}} δοπιϊηυΐης δηὰ ορογδίϊηρ δηϊτηυδ οὗὁὨ ἐμ 
αἰ θὈ 6] ἴον: Β6 888 ἰ0]4 δηὰ ουοσς (6115. αοα ἰο (89 
ἴαοο:. (μου Ἰ1οϑὲ (Πα 90). ΤᾺΘ γθϑϑοὶ ΤΌ] ]ονγ8: 
ἘΘΟΔΌΒΟ ὯΘ Βαῖδ ποῖ Ὀο]ϊονθᾶ ἐπ ἴδ6 

τοαϊοην, ΒΊΟΝ αοῦ Βαϊ εκἰνϑῃ οοΣ- 
οθσῃπρ ΕΠ.6 Βρο.---Οὐ πεπίστευκεν ἀπὰ ηοὶ μὴ, 
Ὀϑοδυδο Φο ἢ ΤΟΥΌΓΒ (0 πἶπι, το 6 δὰ δ80}- 
οϑοά ποί ἴο ὈεἸΐονο (ὁ μὴ πιστεύων), Δ8 ἃ ἀεδηϊίο 

᾿παἰνίἄυ8], το ἱπ Ροϊπηὶ οὗ ἔδος, οὈ᾽θοιίγοὶν, δ 88 
ποῖ ὈδοοΙηθ Θ᾽ ον. 0620. 1. 18: ὁ δὲ μὴ πισ- 
τεύων ἤδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν, Ὀθοαιιθο (Π 660 
ἴ86 τούθγθησθ ἴ8 ἰ0ὸ ἴμ6 ῥιάφτηοπὶ οὗἩ πΠ6 ἡπάμο, 
δηὰ ποί Β᾽ΠΡ}Υ ἰ0 ἃ ἔδλοὶ »ὲγ δ. 866 ἸΠΟΥ, Ῥ. 
496 καᾳ. πο Ῥογίδοίβ ἀϑθηοίθ οοπίϊπαΐηρ δπὰ μον- 
Τοδηθηΐ δοίδ. 

γεδββ. 11. Απὰ (89 τοατΪΟΩΥ ἰα τ 15, τμαὶ 
Οαοᾶ Βαῖδ ρίνϑῃ τ8 [Ὀοίίον σαῦε 6---Μ.} Θἴθτ- 
ὯΔ] 11{0.--- ον ΠΟῪ ΔΏΠΟΧΟΒ ὈΥ καὶ νιιδὲ ζ70]- 
Ἰονγθ, δθὰ {μ|8 ΒΒ [86 βυδϑίϑδῃμοο, {89 ἐθϑίϊ τ οῊ Υ 
δοῃβίϑίϑ ἰῃ ἐπὶβ (αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία); 186 τοΐον- 
ΦΗΟΘ ἷ5 ποὶ ἴο ἱπίεπίίο, ἥπίς οὗ 116 βᾶπιθ (Τγγδ), 
ΠΟΡ ἰο 18 υδ6, ἤγαϊ δῃὰ Ὀ]οβδίηρ (ΟΔ]ον, βράδι 
ὯΟΡ ἰο 1.8 Θχβὶ Ὀἰιΐοι, ἐθδί, ὀχρθγίθησο (1, 1οἶζο, 
Νοδηάον, Ἠαίμοῦ). Τὸ ἰοδιϊ πον οὗὨἩ αοὰ ἰδ ἴῃ 
Ἀπ 86} θἰὁγ ἢ] ἰἰἴθ, προ δὲ ἰμ9 Βαριΐβια οὗ 
Φεδυθ, οὐ ΗΪΐδ ἀθαίμ, ἱπὰ (86 ΗΟ ϑρίγιΐ, χα κθ5 
186} [610 δρᾶ Ῥϑγοορίϊ Ὁ]6, δπὰ ἰθβιϊβθα ον ἢ 8 
δου οὗ ἀοὦ, Ἦθῃοο ὄτγεσεειμδι, δηὰ ἔδωκεν, 11κ6 
μεμαρτύρηκεν Ῥοϊπὶδ ἰο ἃ καἰνίπα, τὶ ἃ Ῥγοϑϑηὶ 
οοπιϊπαΐηρς οὗἨ ἐπδὶ μαϑδὲ ρίνίης; ἰΐ οδπποὶ Ὅθ 
αν ἀεογευϊί, »τοπιδὶέ (ϑοοϊῃυδβ, ΟἽΥΡΣΟΥ), ΒΗΥ 
Ταοτο ἰΒ80 ζωὴ αἰώνιος ἰδ οἱία δίεγηα ἐπ δρὲ (Β6(9), 
ἴο Ὀ6 αἰγϑῃ ΟὨ]Υ͂ πῃ ἈΘΘΥΎΘῺ ἐη ΓΟ. Ἡμιὶν ἀοδιρπδίθϑ 
{86 οἱ πεπιστευκότες. ἴο 186 ῬγΥὶπο1}Ρ8] ἰάθα, ζωὴ 
αἰώνιος, Ῥἱαοεοα ὅγπι, (6 Αγροβί]ο πον δά 8 
Απᾶ τδοῖ 16 [89 9 1 ΕΠ 5 ἔοι, (οτ : απάὰ 

ἐλ ἰΐε ἐς ἐπ ἤια ϑοη).---Ἴ 8 οἴδυβο 15 οο-ογἀἐπαίθ 
πΠῚῸ [16 986 ργϑοοάϊΐηρ δῃὰ ποὺ ἀοροπάοηὶ οἢ ὅτι. 
Αὕτη ἡ ζωὴ ἰδ ἡ αἰώνιος, ἀπὰ {15 18 'π 7688 ἐμ6 
β8οῃ οὗ 6οἀ;: ἐν ἴθ ποὺ »ὲν ἐκρῤννύνα α ΟΥ 'ῃ σδοτὰ- 
τυ πὶο σὰ ΗΠ ἢ), ΠΟΥ ἐστινπεξοοηίίπσιί. ΤῊΘ 
οίδσμα) ᾿ς 18 οὐσιωδῶς {ὐρ; ἱ. 4: χὶ. 2ὅ ; χἶν. 6ὴ, 
σωματικῶς (Ο 0]. 1ϊ. 9), ἐνεργητικῶς (2 Τίπι. ἱ. 10) 
ῃ Οσῖβι. [0 Ὀοοδπιθ τηδληϊοϑὶ ἴῃ Ηΐτω, Ὀδσοδ50 
ἱς ΤΟΔΙΥ τγὰ8 ἴῃ Ηΐπι, πὰ {μ6 Ὀ6] ον ραγίϊοὶ- 
Ῥαίθβ ἴῃ {86 δἰθυῃα) Ἰἴθ, Ὀθοαυϑ9 Β6 88 ραγὺ ἴῃ 
1116 δὺμ οἵ ασοα. Ηδησο ἰδ σοπο]ιβίοῃ. 

γεε. 12. Εἶθ τ΄8δῖ Βαῖδ ἴ89 βου Βαϊ [86 
1116; Β6 ἴμδῖ δῖ ποῖ ἴ89 οι οὗ ἀοῦ, 
Βα ποῖ [ἴΠ6 }1{6 (οτ: (:λὲ ἐὐε ἀό λπαίδ ποὶ).---- 
ΨΟΓΥ πο δῃὰ ροϊπίοα 18 ΒοηροὶΒ ποίο: ““Ηδδθοί 
γοΥΒιι8 ἀυο οοἷδ:; ἰῃ Ὀ ΪΌΟΤΟ ποὴ δἀάϊίν 72εἰ, Πϑτὰ 
βά6165 πογιιηὺ Α μη; ἴῃ δἸίοσο δάἀαϊίαν, υἱ ἀδηγυπὶ 
δβαοϊδηΐ ἱηδάθ]6θ, αὐδηιὶ 81, ποη ἢδΌοτο. Ῥσίοσθ 
ΘΙ Βι 610 ουπὶ Θαρδϑὶ ργοπυροϊαπάση οϑι 
λαδεί; ἴῃ αἸίογο υἱίαηι.᾽" ΤὨΪ5 8 αἷβο ἱηάὶοαοιοα 
ΒΥ [6 Δγσδηροιμθηΐ οὗ ἰδ τυογὰβ (Ὀ δἰοναϊ 661). 
Ἔχει τὴν ζωὴν 18 ποί--ελαδεί γμ8 σετίωπι αὐ υἱίαπι 
δείετγηαπι (ἀτοὶ 8). ΟἿ, ἱ. ὃ : 11. 28; 550. χΥὶ!. 8. 
[ΑἸίοτὰ: “7:4 λανΐπσ ἰδ6 δον 18 {110 Ῥοββαβδίοῃ 

οὗ Ομ γίδὲ ὉΥ ἔδίι ἐοδιβοὰ ὮΥ {86 ϑρίχὶς, ἐδὸ 
ὙΓαΙΘΡ δηὰ ἰμ9 Ὀϊ]οοᾶ: δηὰ (86 λαυΐπσ (λε ἰϊε ἰὸ 
86 δοίυ}}γν ροδββοδβίηρ 1{, ποὶ ἱπάβοὰ ἴῃ 18 πιοδὲ 
κἰογίουβ ἀνθ) ορημοπὶ, Ὀυὶ ἰπ 411 ἰΐ8 γϑδὶγ δηὰ 
ΥἹ(411γ."--Μ,}. Ὁ μὴ ἔχων ροΐπὶδ ἰο ἃ Βαρροεὶ- 
ὥοῃ: ἱΥ ὁη0 δ88 ποῖ; σοὶ ἐπι ρ] 168 ἐπδὶ ἢς 
ταΐρῦ μΒαγθ, θαΐ οὨ͵γ ἐΒσουσὰ ἴδ} τυ. 10, 1]. 
ΡΘΠΕΟΝ Βῶ8 σοιηδυϊκοα ἰμδὲ (9 86 οἵ ὁ μὴ 
χῶν, ποῖ ὁ οὐκ ἔχων (οἷ. οἱ οὐκ ἠλεημένοι, 1 Ῥεῖ. Ἰ. 
10) βδονβ [μδὲ ἱμὸ ἀροβί]θ 18. οοπίβθιρ]δίίηρ, αἱ 
81} ΟΥ̓́Θ (8 ὈΥΪΤΊΔΥΪΪΥ, ΓΑΙ ΠΟΙ ἃ ΡΟδδὶ Ὁ]6 ΟΠ ΕἸ ΈΒΟΥ͂ 
ἰΒδῃ 88 δοίι8] ἔδοὶ : δηἃ ἐμΠῸ8 ἷβ, ὈΥΪΠΔΔΥΙΪΥ διζαίη, 
ΟΡ 118 βαγΐηρ ἰο ἰβοβθ ἰο ὙΒοῖ (ἢ 
Ὀινίμθ ἰθβεϊ Π ΟΕΥ 888 οΘοηθ. ΤῸ (ἢ θπι, δοοογάϊης 
88 ἰΠ6Υ χϑοοῖγθ οὐ ἀθ οὶ σϑοοῖγο ἱΐ, δοοογάϊηρ δὲ 
{ΠΟΥ͂ ΔΓ οἱ ἔχοντες ΟΥ οἱ μὴ ἔχοντες τὸν υἱὸν τοῦ 
ϑεοῦ, ἴὰ ἷθ 8 ΒαΥΟΙΓ οὗὨ 1179 υπίο 116, ΟΣ οὗἨὨ ἀφϑὰ 
υπίο ἀθδι}.""---Μ.]. 

ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝῺῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

Ι, ΟΟΝΟΕΒΝΙΝΕῸ ΤΗῈ ῬΈΚΒΟΝ ΟΥ ΟἼΒΙΒΤ. 
1. Ιῃ Ομγὶδὶ, δα (89 βοη οὗ Οοά ἱἰκ {δα 118 

οἰθυῃδὶ, 50 ὑμδὺ ἴὑ 8 858 νγγ6}} βαϊὰ : αοὰ Μμα5 είτε 
Ὁ5 80 οἴο ΓΔ) 16 (ν. 11), 88: Ηο ζανο Ηΐ8 οἱἱγ 
Ὀοροίίθη ϑοη (9ο. ἰἰϊ. 16); δῃὰ μο ἐμεὲ μδίδ ἰὴ6 
βοη, 88 ἴμ6 116, [8Π6 δἴασῃδὶ (νυ. 11). Βαβίὰθ 
Ηΐτα {μι 6γ0 18 πὸ βαϊγδίϊου (Αοίβ ἷν. 12). 

2. Τὸ οββθη 8) παίῃσο οὗ [ἢ 6 ϑ'οῃ) 88 ὉΠπ)14- 
(Δ ΚΑΌΙΥ ὀχ εἰ ἱοὰ ἐμ Ηἰἷδβ ονοάίοποο ἴο {86 π|}} οἵ 
86 Εδίβοσ, Ὀοΐὰ δὲ ἐμὸ σοπιηοποοιμοαὶ οὗ ΗἰΞ 
το ἰδίσυ ὈΥ ἰ80 Ὀαρίΐδπι πῃ Φοτάδι, δηὰ δἱ ἴδ6 
61ο89 οὗἉ ἰὺ πῃ Ηΐ8 ἀθδίῃ ὕροὶ ὑμ8 οσοβϑ (Υ. θ). 

8. Τὸ ἐοϑυϊπΠ Ωγ οὗ ἰμ6 ΗοΪΥ ϑριγὶϊν [ογ (δ6 
Ὀἰνίηθ βοιβῃὶρ οὗ Οσμγὶβέ πυδὶ ποὺ δ6 βερδγαειϑὰ 
ἤγοιι ὑπὸ πἰβϑίου 08] ἔδοίβ οὗ Ηἰδ 11ἴο,Ὰ ὀΘυϑθὴ δα (μι6ϑὸ 
οδπηοὺ ὈΘΟΟΙΊ6 τ 1 085865 ΓΗ οαΐ ἔμ 6 Ηογ ϑρίτῖὶ, 
ἯΟ δὲ8 ἰμ6 οοθ οὗὨ ἰεβι ἔγίης (νυ. 6-8); (δὲ 
ΒΙΒίΟΣΥ οὐ οδτίδ τηυϑὲ ποὶ Ὀ6 βογογοὰ ὕσοπι ἰδ6 
ϑρίγὶι οὗ ἀοά. ΟὩθ παχὺ δ᾽τηοδὲ δηα μοσο (δ6 
ῬΣΙΌΟἾΡ]Θ οὗ {86 μυΐδογδα ΟΒΌΣσοΣ ὑπ δὲ (μ6 Ἀπέίυπ 
ΙΏΔΥ Ὀθσοοπιθ ἐπήηίἑ οαρας, ἴῃ ορροδί οι ἰοὸ {86 
[ἀογδη) Βοζογπιθα ρυϊποῖρ]ο: βηΐζμρε ἐπ πη ΟΝ 
δαραζ. 
ΥῚ ΤΊι6 Βαίπον μδὲἢ 80 ἀοδηϊίοῖγ δρροϊπίοὰ 41] 

(ἴδ, (δαὶ ΗΘ ψὰῸ ἀο65 ποὶ Ὀο]ΐονα ἴπ ἐμὸ Ὀϊ- 
γίπο ϑοηβὶιρ οὗἨ 96808, Γοΐυ5868 (0 Ὀ6]Ίθγο αοἀ (Υ. 
" 88 ἰὰ {π0. χὶγν. 1. 

Ϊ. ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΟ ΤῊΒ ΑΟΟΟΙΒΙΤΙΟΝ ΟΣ ΒΑΚΥ͂Δ- 
ΤΙΟΝ. 

1. Τλε ογίρίη οὗ 7ζαἰἰλ: Ἀοσεπεταίο »ταοεάϊ 8- 
ἄττα (νυ. 1). 

2, Τὰε παίωτγα 97 ζαϊλ : ϊ 18 αβαθῃ ἶ}}γ δὰ οἰ μ]οδὶ 
δοί ἰαγίπρ μοϊὰ οὔ ἐμο ταοσὶὶ οὐ ΟἸσῖβὶ, οὔ ἐλ 1οτε οὗ 
{1.6 ΕΑΥ ΘΓ 1π {116 βο, 80 ἰδὲ ἰξ ΒδΆ (ἔχει) ἐμ οὴ 
ψ σὰ 10 Ὀοϊλογοα (νυν. 12, 10, 11): ἴε ἱποϊυὰε8 
{πο σοοσο ἰουθ, δηὰ 18 ποί (0 ὃ6 7οἰπεά ΟΩ]Υ ἰο ἰΐ, 
85 8οΐ ἔοσὶ ἃ ἰὴ 110 Βοιιδη δέ 0}16 τορτοβοπίδεϊοπ 
οὔ ἰἰπ βάεδ ζογηιαία. ΝΟΣ ἄοθα ΦόοΒὴ δ᾽ἱου δι ἰο 
Ό6 ἀεβοσί δθα 88 {6 βοοοῃᾷ δοπάϊ οι, ΠΟΙ ΟΥ̓́Θ 83 
(80 δγαεὺ σοῃαἰἶομ ὈΥ ὑμ6 5146 οὗ Ἰονθ διηὰ πιοσδ]ὶ- 
ἐγ (τ. 1), 88 ἀθ  οἵΐθ ο]48 δῃηὰ ὄχ ρυϑββϑβ ᾿ϊ. 

8. 7Τλε υἱγτίιμεδ 07 7αἴἰλ: α«. ἘΚ τοΐδγοποθ ἰο 
"»πεη.----ἶῖ τὴ 68 8}]}1 Ὀ6] ονοσα Ὀται ΠΥ η, Ὅσοδιο ἰἱ 
ἸΔΚ68 ἰποπὶ ἐμ οΟὨἰ]άγοι οὗὁἨ αοἂ (γ. 2); ὁ. πὶ 
ΤΟΙΌΓΘΏΟΘΘ ἰ0 86 οοπιπιαπάπιεπίς Οὗ ἦι ΣΩΔΚῸΒ 
8 ΒΙΓΟΏ δηἃ ομϑογίαϊ ἴῃ οὐδάϊρηοθ (Υ. 8), 50 
ὑπδὺ Βοηροὶ τἰ ΒΟΥ ΟΌΒΘΟΓΥΘΒ: ἐπ 86 διπί ἐνανία; 
δε τὸ ποπ σταυΐα οοπίτασιοῖς εἰ οεσωττὶ ἐΐδ, ψπὶ στα" 
υἱα ε886 ρωίαπί; ς. Ὑ1ῚῈ γοίογομοθ ἰὸ {86 τρογί4-- 
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ἰξ ἱπιραχίδ σοῦχαΘ [ὉΣ ὑμ9 οομῇϊοί δὰ ΡΟΥΤοΣ (ῸΥ 
(λ9 Υἱοίογγ (τυ. 4, δ. Τμΐ8 1ὑ οτΚ 1 τοῖον- 
6060 ἴο πιθῃ, δὺ ἰ86 βϑ)δ ἰΐἰπι|ὸ ομδδηρίηρς {μι 6πὶ, 
ὑΥδΉΒίουτϊηρς ΟἿ άγθ ΟΥ̓ π6 ἰπίο σα] το οὗ 
αοά, διὰ οδυδίηρ, βιιο σἤϑηρο 0 Ὀ6 ρογοοίνοα 
δὰ τοσοὶϊγοὰ : Ὑἱ ἢ τοΐδροποο ἰὸ ἐδ6 ἴα οὗ αοἀ 
δηὰ ἰμ9 νγου]ά, ἰΐ ΟὨΪΥῪ σϑηρο8 ὈΘ᾽ΊΘΥΘΓΒ ὈΥ δτβὶ 
εἰνίας ἰο ἰμϑῖ (9 ῬΟΎΘΙΒ οἴ (μ9 οἰθγηδὶ 1178, δὰ 
δον ναγὰβ οἶθαν Ῥογοθρίΐοη δὰ ἃ ἄθοροῦ ὑπο γ- 
βίδιάΐης οὐὗὁ ἴμ6 ᾿ιβέϊοθ πὰ Ὀ]οβδίης οὗ ἐδ Δ 
δηὰ 89 ἐΓδηβίιου 958 οὗ ἰ89 τοῦ]. 

4, Το πεορεδοὶίψ οὁΓ 3αἰ1λ: πιίθοῦιὶ ἰ οο0 δ89 
ποῖον Ομ τὶδί, μὸν αἀοὰ ἰδ6 Εδίμον, ποῦ ἐδ9 ΗΟΙΪΥ͂ 
Βρίγῖδ, ποὺ 186 δἰδγδλ) 116; δου Βοα. ΘΓ Υ, πὶ! - 
ουί ἰΐ δῃηὰ Ὀοβίάθ ἐξ ὑπ Γ6 18 τὸ ͵υ5ι1 8οδίϊοη, 80 
ἴοτχίνθηϑϑθβ οὗ δ᾽} 8, ἢὸ βδηοι βοαϊΐοη, πὸ βδὶγδ- 
ἐἶἰοα (γν. 12). 

ὅδ. Τὰδ ἱιδεγίψ 97 9}αἰδ: 41] ταθὰ δύο ἰὸ Ὀδιΐονθ 
δοοοσάϊης ἴο [Π6 Ν]]] οὗἠἨ Θοά, Ὀπὲὶ οοδτοΐϊοη οὗ 
δι ἢ ἰ8 ποὺ ογαἀαἰηοά ; ΘΥΘΡῪ ΤΏ8Π 45 {πΠ0 ΡΟΥΤΟΓ 
οὗ τοβίβίδῃοθ ᾧ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦτεξό μὴ 
πιστεύων, νν. 10, 12). 

0, 7΄λε ἐπαεριογαϊιῳ 07 υπδοῖιε ΤΟἸ] ον Β ἔγοια υ. 1, 
διὰ ἘΡΡΟ ΣῪ γ. 10: ποί ἰο Ὀοΐίονο αἀοά, ἰο ὁοῃ- 
δον Ηἰπὶ ἃ 118}, 18 Ε1|κ πιϊβΌ οὗ δηὰ ἀθβρδὶσ, ἃ 
δ δι ῦι! (ΐηα, δ, 88 ΤΌΠΟΥ δᾶ γ8 ἰἢ ἰμ6 Οδἴθ- 
οἰΐδη), ἃ Υἱσθ. 
1. ΟΟΝΟΒΈΝΙΝΕΟ ΤῊΒ [μΑὙΤ. 
1, Ἰιϑιου]ὰ Ὀ9 οοπδί δῇ δά δ ἃ ἴδοὶ οἵ ἐδ σουῦθ- 

ἰδιίΐοη οὔ Ἰονϑ, οὗὨ Ῥδίϑσῃιδὶ αἰδοῖ} η 6. 
2. Τὸ ΔΏΒΎΤΟΥΒ ἰ0ὸ ἐμ ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑ αοἀ-ογἀαϊηοὰ 

ΒυπΑη πδίατο, ὙΔσἢ δὰ 888 οογγυρίοα διηὰ 
Εῖδοο μ88 μοδ]ϑᾶ:; ἰῃ9 Ὀυτάθηῃ δηα ρυϊουουβῃ 688 
οὗ ᾿ξ ἰο πιῇ Ῥγύόυθβ ὑπο βίδίϑ οὗ βἱῃ, 10Υ ἴῃ ἰὼ 
δηὰ οὈοάἑθηο66 ἰο ἱϊ, ἐπ οἷν δἰδίο οὗ ζτϑοθ. 

8. ΟΥ̓ Ηΐδ οὐχ βίγϑοηρίη τάδ σδῃποὶ δι18] ἃ δἰ χἣὶθ 
σοι ηἀτηοης; ἴῃ {818 {89 Ενδη οὶ ο8] Ομ το 
͵6 τὶ καὶ. 

ἩΟΜΙΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

)ὸο ποὲ εοραγαίς [αἰϊλ απὰ ἴουε ἘΤμῖδ ἷἰα ἔοΥὈ]ἃ- 
ἄρῃ, 1. Ὀγ ἐμ ογίσίπ οὗὨἨ ἔαϊι ῃ {86 τοκϑῃθγαιϊοι 
ἴγοπι αοα γῆο ἰβ ἴογο, δπὰ 2, Ὀγ 105 οὐγεοί, 7,688 
80 Οτὶβί, ἱπ στθοπι {πὸ Ἰονθ οὗ αοἀἄ τῦδβ τυδηϊ- 
οδιθά, δπὰ 8. Ὁγ 18 ἐαεξ, ἰο δοπαᾳυονρ {ἰμ6 τοσ]ὰ 
ἐπτουχῇ Ἰογο.---ο ποί [411 ἰο ἀἰβί συ 8 Ὀϑίνθοα 
ἴδ ἢ δηὰ ἴον ἐπ ἰΐ6 τ οτΚ οὗἉ τοζοπῃογαίίοι τ δὶ ἢ 
δ βδοδσυγοά ὈΥ {86 ἤογοΣ, ποὺ ὉΥ ἰἢ9 ]Ἰδἰίον, δαὶ 
ἀο ποὺ βούοσ ἔμότῃ ἰὰ ἐπ 6 Ξρῇοτο οὗ βδμοί βοδίϊοη, 
ἩΠΘΤΟ ἴΔ 1} 18 {86 τοοὶ οὗ ἴουο, δηὰ ἴοῦθ (8 
ΤΩΔΌΥ-ὈΓΔΗΘΠΘα στον οὗἉ 1 (ἢ. ---Ἶοιι ΠΥ 866 Γ- 
ἰδ τοῖον γοὺ Παγθ ἴδ 11} πα δτὸ ὈΟΤῺ δζδὶη 
ἴγοτα 1. γοὺν Ἰουθ ἰο αοα ἰμ6 ΕδίμοΡ, 2. ἔγοπὶ 
γΟῸΣ ἴον οὗ ἐμ8ὸ Ὀγοίμγοη, 8. ἤγομι γοῦν οὐοα 666 
ἴο 16 Ὀ᾿ϊνίηθ σοπιπιηἀπιοπίβ, 4. ἔγοσα γοῦν ἤρες 
πἰτἢ 0Π9 πουϊὰ ἴῃ πᾶ δτουηᾶ γου.---Ὦν. ΟΠ γἰ8- 
εἴδη Ετσ οατῖοι Εἰσμίον, ρμγϑὶοΐδλῃ δἱ ἐδ 9 ΟΥΡἤδη 
Ηουβο οὗ ΗΔ]]6, ἱπ ΕὙΔΙ Θ᾽ 5 ἰΐτη 6, γ88 (86 δ ΠῸΣ 
οὗ (μ8ο Οδγβιϊδῃ βοηρ: 25 ζοδίεϊ υἱεὶ εἶπ ΟἿτῖδί Ζὲ 
δείπ, οἰο. “1ἰ οοϑίϑί τη! 6} ἴο Ὀ09 ἃ Ομ τὶ βιίϑη δπὰ 
ἰ0 1ῖτνϑ ΘΟΠ ΟΣ ΠΠΔΌΪΥ ἰο (Ἐ 6 τηϊπά οὗὨ {πὸ Ῥυτο ΞΡ σι, 
ῸΡ ἡδίυγο β'πὰβ ἐὺ ὙΘΥῪ μαγὰ, ουὐϑὺ (0 Ὀ6 Τϑο- 
οῃοϊ]θὰ ἰο {πὸ ἀραὶ οὗὍὨἨ Ογἰδὶ,᾽ δὰ ἰ.}ὸ δοτηρδ- 
ὩΪΟῚ γοτβο: “1 ἰβ ποὺ αἰ Βουϊ, ἰο 6 ἃ ΟΝ σι βιΐδῃ 
δηά ἰο ᾿ΐνο ΘΟ; ΟΥΙΩΔΌΪΥ ἰο ἰῃ9 ταϊπὰ οὗ (6 ῬυΓο 
δρίγτις, ἴον που μἢ παίασο ὅπὰ8 1 Ὑ ΤΥ μαγὰ, οἷο. 
ΒοΙ ἃγτὸ ἴσυθ δηὰ σοοά. Εὧσ ἰδ ᾿ἰαὺν 18 ΟἿΪῪ 8 
δυγάφῃ ἰο πιδὴ δ θο Ὀ]ο ἃ ὉΥ͂ δἷπ, Ὀκὲὶ ποὺ ἰὸ ἐδὸ 
Ομ δεΐδη βίσθ χιοηθα ὮΥ ζΓδ6θ, (6 οπ9, ἱπά φορά, 

8 ΟἿΪΥ δηγοϊποά ἰο Ὅο χοοᾶ, Ὀπὲ ἐπθ6 οἶδοῦ 18 65- 
δΪοα ἰο Ὀ6 κοοά.---ΟὈθάΐθποθ ἰο {89 Ὠϊγ1η6 6οΙ- 
ΤΩΒΙΘ ἰ8 ΠΟΙΘ5 ἐΠ 9 ΓΘΟΟΥΘΣΥ͂ οὗἁ {86 ϑ'ρ τὶί, ἀϊ5- 
ΟὈθαΐθηοθ ποίθ58 ἰἰ9 ἀθσᾶγ. Νοιδίηρς 18. ΠΙΟΣΘ 
ποίῳ γα), ποι ἰηρ ἸΏοΓ0 δἀδρίθα ἰο Βυϊηδη πδίι 9 
ογϑαϊθαὰ ὉΥῪ αἀοὰ δῖοσ Ηἶΐβ οὐ [τᾶ χθ, (Π8η ἐδ 9 
1] οὗἩἨ α6οά, δοπδὶδέθηὶ τὴ ῖἢ Ηἴ8 Νδίυγο δηὰ οὁχ- 
Ῥγθββοὰ ἰπ {89 ἸΟΥΪΩΜΙΥ ογάἀδϊποὰ [Δ ἴοσ ἐδθ 
Ὀοποδὶ οὗἨ Ηἰ8 Κίπράοπι,, ψΒΟΝ 88 αἴνϑα, ποὶ 
δβαϊηϑὺ τη8η, Ὀὰϊ [ὉΣ τηδῆ, ποὶ δρδϊηβὺ τδῃ, Ὀὰΐὲ 
δβαληβί βἷῃ.-- όδγη ἤγοτυ Φό ΠΟῪ ἰο σοηϊθοά 
ὙΠῚΕῸ ΟΥΤΟΤ ἘΠ 4}1 ἷ8. γϑϑοϊ υὐθηθ88 δὰ ἀθοὶ- 
βίοι, 6 18 80 ΟὈ͵θοίϊνα δηὰ οσδὶπι, πὰ ΓΘ Θ80}8 80 
δου] οα ἰδ9 Τουπάἰΐοη οὗὉὨ ἐγ, (δὲ τγϑ δ'Ὸ 
ποὺ ούθῃ ἱπαυσοα ἰο0 ΤΩΑΚ6 ἃ ῬΟΥΒΟΠΔ] δρρὶὶἱοιξΐοι 
οὗ μἷΒβ γοδδοηΐῃρ ἰο οἰδιοσβ, θὰ  σαίμοῦ ᾿πθυσηοοὰ 
(0 τ ΚΟ 1 (86 ἰθδὺ οὗ ΟὉΣ ΟὟ δἰαηάϊηρ. 

Αὐυαύῦδτινβ.:-- Οὐ λαδεί ἐπ πιεπιογία δὲ ϑεγυαί ἐπ 
οἱία, γιὶ λαδεί ἐπ ξεγτεοπίδις εἰ δογυαὲ ἴῃ πιογίδιμ, 
φεΐ λαδεὶ αμαϊεηο εἰ δεγυαὶ ζασίεπάο, αὑΐ φμὶ λαδοί 
"αείεηἄο, εἰ δεγυαὶ ρεγδουεγαπάο, ἴρδε ἐξέ, φωΐ αἰδρι 
Ὠειμη. Οεγὰ δὲ ἀδπιοπείσαπάα αϊδοίἑο πὸ δἱΐ ἐπ- 
υοίωοδα ποπιΐπΐ αρρεϊϊαζίο.--- 9ὰ δάοτοο Ηοϑα, 
δηὰ οἴἶοπια (6 Ππιθηηῦοτβ, Ηθ Ἰουϑα Ηἰβ Βοάᾶγ. 
Φυδὲ δ 1 δβοιποῦοαν πουϊὰ ἀθδῖσο ὑὸ ᾿κῖ88 γοῦν 
Ὠθ084, δῃὰ εἱ ἐ)0 58πὶ6 ἰΐπι6 ἰγϑλρὶθ τ ὶζ πδι]θὰ 
δ. 005 ὁ; γοῦν ζοοί, Ἧ υ]ἀ γοῦ ποὶ ἀφθοϊὶπο ἐδ 
Ῥτοβδογοὰ ἀθτηοηϑιγαϊίοη οὗ ΒΟΠΟῸΣ δῃα ϑχο]αΐπ: 
ὙΠδὶ ὅσ γοὺ δρουϊ ῦ Υου ἰγοδὰ οὔ ΤΥ ἔϑοι 
ΤΏο δοδὰ του] ΟΥῪ ΠΊΟΤΘ 0 ὑδ6 ἰσοἀάθῃ Τθ:}- 
ὍΟΥΒ [8 δ κα δοοουῃὺ οὗἉ Ὀοΐῃρ Βοπουγοά. 

ΒΡΕΝΕᾺ :---Τ ὸ Ἰρϑϑηΐῃρς 16 πο, (αὶ ἰ80 ΚΘορ- 
ἵπρ οὔτπὸ Ὀϊγῖπ6 σοι δηἀπλθηίδ ἀθ068 ποὶ γραυ ΓΘ 
ΘΟΒΒΙἀΘΓΘΌΪΘ Ρδΐπη, ἸΔΘΟῸΡ δπὰ αἰϊέρθησθ, ἴὸ Ὁ 
ἰπαὺ πουϊ]ὰ οοπίγοάϊοὶ [υκο χὶϊ!. 24. 2 Τίῃ,, ἷἱν. 
7.- Ὡς αἰ ου} Υ ΔΡΡῚ 98 ἰο ἃ Ὀυγάθῃ 80 ὀρρῦϑϑ- 
εἶνθ δῃὰ ρδίη] 88 ὕο Ὀ6 ὕπὈ ΔΥΌ Ϊ6.---Θρὶ τί 8] 
1176 ἰ8, 85 ἰο 18. Ὡδίυγο, 8 ΘίοΓ8) 1179, δ ἃ σ0}- 
δἰδίβ 88 γγ76}} ἴῃ ἰδ σζτδοθ οὗ αοὰ ψιϊθ ἢ ἔογεῖνοα 
δἷ'η δηὰ ᾿ρτίϑ ὩΘῪ Ὠὶνῖπο διγθηρίη, 88 8180 ἰῃ 
ὑπὸ Θῃ)ογτμθηί οὗ οἰθγῃα] ἔδι οἱ ἐγ δπὰ ρίοτγ. 
ΞΤΑΒΚΕ:---ΟἸ δύ 18 ποὶ ἃ βίδα, Ὀυὶ 8 

ἰγὰθ δῃὰ μοποϑὶ ἐδμίπρ Ὑμῖο }} 88 15 ἐουπάαίιίου, 
1.5 οοδὲ οὗ δι δῃηὰ ἰοίκϑηβ, ἰἰ8 ΟΣ ΚΔ δηὰ ἔγαϊ 8, 
1ϊ8 Ῥγοδὶ δῃά πδρρίηθ88.---ἰὗ ποὺ μαδί ἃ 86}86 
οὗ δῦδιθ δῃηὰ δοπουῦ, ἰποὰ τ 1] ΒυΓΟΙΥ οὶ Βυτὶ 
{π0 δδαϊ ον οὐ] άσθη οὗ ἃ δαϊμγ ἔδίμοῦ; Ἰοοῖ, Ὀ6- 
Ἰίουθυβ ἃσο ἰμ9 οἱ] άγοῃ οὗ ὑδὺ ΒΘΘΥΘΏΪΝΥ ΕδίθοΣ; 
1 ᾿πϑίοδαὰ οὗ Ἰονυΐηρ, ἰδοὺ μαὶο (μου, ἔιοὺ ἃτὶ 
ἰγαὶν δὴ οηθν οὗ αοά, ἐμοὶν Εδίμστ, δηὰ Ηο, ἰῃ 
Ηΐδ ἰαγη, ἐπ Ὺ ΘηΘΏγΥ.---Πἶ ἰδουκαί} Ργϑϑοθτβ 
δίορ Ἰοὴς δἱ ὁ06 τηδίίοσ, δῃὰ ρβοσῇδρϑ τρρϑαδΐί ἰἰ 
ΒΟΥΘΙᾺΪ ἰἰτλ68, δηὰ ψὶ ἢ σπδηροιὰ ΡὨΓΩΒΘΟΪΟΣΥ͂ 
Τηδῖὶζο ἰὸ τοῦ οἴθαν, Ὀ6 ποὺ ᾿πραἰϊοὶ οὗὨ ἱἱ, Ὀμὲ 
ἰδ κο ποὶθ οὗ ἰποὶγ Σ08] δῃηὰ οἵ (1:0 ἱπιρογίδῃοο δηῃὰ 
ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗ {π6 ταδίίον ἐγοδιοά οἵ.---Ο, Βοῖν τυ, 
Ῥαΐα, Ὀυγάσθη, αἰ ΠΟ Υ δπὰ βηχίοίν αἰϊοηὰ (μῸ 
οἰ] άγϑη οὗὨ 186 τοῦ] πη ἐμοῖσ β'ἢη59 δῃηὰ πα ἶ68,. 
οὗ ψ  ΐοι (π6 Ομ ]άγοη οὗ αοἀ ἀγο ἔγϑο δῃὰ ἀθ]ῖν- 
ογἂ!] ΤΏ ΤΔΗΥ͂ ἃ ο}11ἃὰ οὗ ϑαίδη 1188 ΣΔΟΓΘ᾽ 
γόοιο ὑο δηὰ 16]}, (8 ἃ οἰἹ]ὰ οὗἩ αοἂ ἰο δὰ 
λοϑΥθη.--Ορηδη, ἀο ηοί ροσγϑυδάὰο ὑπ γ586} δῃὰ ἀο. 
ποὺ βυον ἐπ γ86} ἴοὸ Ὀ6 Ῥογϑυδάοα, ἐμαὶ [86 τον] α 
οδηποῦ Ὀ6 Οογϑγοοπιθ. Τ1}18 18 80 18 |8}}}0]0 βίρει. 
οὗ ἰτυο δηὰά ἴδ]β6 δἰ: γὶς., τ οί μον (οὰ 60Ὲ- 
αυοτοϑὲ {πΠ6 νου]ὰ, οΡ δυδογοβὲ 6 τοῦ] ἰο 60}- 
αῦον [Π060.-- 9 οἰ ΠἸάτϑῃ οὗ Οοἀ δΓο βοϊἀΐθι1 85 δηὰ 
Κηϊχίθδ. Ὑμὸ οσόνῃ πιυϑὺ Ὀ6 ἔουρ ον; ζα!ἢ 
ὶβ υἱοϊογίΐουβ. Ῥτοιομβοα ταδὸ, ᾿ζ οοπαυοδὶ δηὰ 
ἐμ οσονείης ἀο0 ποί διϊθῃὰ (ἢγ οουγβοὶ. οσ]ά, 



δ66 ἘΒΕ ΕἸΒΗ͂ΊΤ ἘΡΙΒΤῚΕ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΡ 590ΗΝ. 

Βοροῦο Ὀοποδὶν τὰν ἔθοί. ἯΓΓΘ Μ 11} ἐγ }]9 ΒΟΥ 
ἴοοί ᾿ἰοῃθ δηὰ τίροσθ. ὕοιῃθ Ηἰ ΠΥ, δ οσγά οὗ (ἐ6 
Ποσὰ! Τ7μ6 Ὀϊοδοοὰ δβἰδίδ οὗ ἃ τἱρυίθουδ πθδ ἰδ 
Ομ σῖβε, εἱδ Ηϑοὰ  Η|ο ἀοθϑδ ποὶ ἔοσ γ {9 τα 19 
οὗ πουδθ8 διὰ οἱξίθα, Ὀπὶ ἐπ δπιρῖσο οὗ βαίβο 
διὰ (Βὸο γ}}5 οὗ ψοσίομο ἴπὰ ἷβ μοατί.--- 9 
ἘΟΠΒΕΣ ἐμὴν ἔδι ἢ, 86 χγεδίορ ἰδ υἱϑίοῦγ ΟΥ̓́Θ 
«“ἴη, ἰ06 ποτϊά, ἀοδίῃ, ἰδ ἀον! διὰ ἢ 6]}.--- 89 
ΒΊΌ]Ο9 βδυσρδῆθεβ, δηὰ βιουϊὰ Ὀ6 ῥτοΐεσεοα ἰο, 4}} 
ὈοοΪεΒ; 811 οἶδος γοοὰ Ὀοοῖκα ἃγὸ οοπαποίεα 16 
τεἰνυοὶδ ἔγοτη (ἰδ Υἱνοῦ.--Ο τοὶ 186. πο ΟΕὨΪΥ (Π6 
Ζουπαδίίου, Ὀὰΐ α]6δοὸ ἰΒ6 ἰσ6 οθμίγο δὰ ομιοῦ 
ἩοΥὶς οὗἩἨὨ οὖὖἦσχ ἕδί τ, αἱ νὴ ο δ᾽οῦθ ἰδ 9 ὈΘΊΘΥΘΡ 
ὉΠπὰοΥ ἐμὸ ρῥγδοίδσο οὗ δβο -ἀθῃ8), ἐθ ΟΥ̓ῸΡ δίτοΐῃᾷ, 
δηὰ ἰπίο πείοδ π6 ἀθ65, δ ἰΐ ογο, χτουῃὰ κὐτο- 
9ε11.--.-ὁ .Ἀ᾽Ἡκδ ἰποτο ἐἰβ ο ΒΙΩΜ τρογῸ 6 Χο] δὶ (ἢ 8Ὲ 
ἕαὶι ἢ, 80 ἐπ ποι ιἱτς πιοῖο αἀἰβμ ποῦν }]9 ἔμδη υπ- 
Ὀοϊο. ΒδῊ ἢ ποπουγ αοα, δηὰ ἰα τό τοῖον οὗ 
8}} υἱγίιιοθ - προ] οἵ αἰδοῃοῦτ αἀοά, δηὰ ἰδ {πὸ 
Τοοίδον ΟΥ̓ 4}} νἱοθϑβ.--- δὴ πιυδὲ ποὶ δοοκ ἐδ6 
ἐγ 1 ἶἔ Ὁ ΔΗ͂ ὙΒΟτΟ οχοορὺ ἱπ Ομ Υἰδί : ΩΟΥ σδοΣ- 
ἰθἢ ΔΏΥ ΠΟΡο οὗ 10 Ὀοδίάθ Ηΐπ. Α8 Ἰοῃᾳ 88 Βὸ 
ὧα πί ιπουῖ ΟὨτὶϑί, 6 88 ὯὩ0 ἴδ: ἩΝΘΡΘΔΒ ὑδ6 
ἄρᾳτνοοῦ ἰο ποι μ6 ἰδ ἴῃ ΟὨγΥίδὲ δἀπὰ ρασίδιοσ οὗ 
Ηΐβ Βεΐηρ, ἱ8 8180 (86 τοϑδβϑυγο οὗ εἶδ Ἰ17ὁ.---α 
ἴσυο Ονἰοἰέδῃ ἰδ ἃ νοῦ Δ Ὁ]9 ΟὨΥἰδίοροσι δ, τ 80 
οαντίοα Ομ εὶδὶ ἱπ δἷὶβ ϑαχί, δηὰ 16645 [εἰδ ᾿ἰἰΐο ἴῃ 
Ἠϊπ.-- 
ΒΕΒΘΕΕ:--Γπο0ὰ ατ 4 ΘΟΠαυΘΙΌΓ, ἰποὺ τασδὶ 

δαγὸ (ἢ γ βροΐϊα ἰο δβῆον.---Τ8ο Ἰδὲ οὗ (80 ἤο8ῃ, 
ἐπ Ἰυδὲ οὗ (89 ὁγ98 δῃηὰ ἰδ9 Ῥγίάο οὗὨ ἰἰΐο ἂῦὸ {δ 
αδίοΥ ἐγοριΐοα, οὗ ὑσὶ {86 Ββο]άΐογα οὗἨ Ομ σὶδὶ 
ἀϊνοαὶ (1:6 οοπαυπογοὰ τον], δπὰ τ ϑἢ (86 Υ 566. 
Ῥουὰ ἤγοιλ [Π6 νἱοϊοτίουβ ὈΔΏΠΘΣ οὗ {110 6:088.--- 
Ἡπυδνπε:--- ουΐ ῥτολυάίοο ἰο 119 βόποταὶ 

ἴοψο οὗ χιδῆ, ἃ Οδμείβιίδη τουδὶ ὯΦ οΒρθοΐα! νυ 
αἰϊταοὶθά ἰο ἐμοδβο τδο 8:6 οὗ 0590 τηἰπὰ Ἡ{11} Ηἷτὰ; 
δ τοδί γδ]υο ἰδ ἐγὰθ ΘὨΣ]άνϑα οὗ αοα ἱπδηϊιοὶν 
ΠΟΘ (μ8ὴ ἐμθ πποορῃγοσὶθα.---Ἴ9 σοΒυ ΠΘΏ 688 
δοὰ Πο]ΐηοαδβ οὗ Βυπιδα Ἰογοὸ Ὀοιοκομθαὰ ὈΥ ἐδ 
τοὶ χίουδ ον δοίοσ.--Α} ον 185 πονρί 1988 τ ]ϊὰ- 
ϑυὺ γχοϊϊ σίο, 8 ποτ ὸ Πδίδ1 78] ἱπιρυἷδο, οὐὁ τοϑδὶκοα 
86 5 η664.---χῦθ ἸΟΥΟ 18 α]}19ἀ (0 δἰγὶοὶ δοῃδοϊθΏ- 
ἐἰουδηοθδι ἸΟΥΘ τουδὺ δὲ τοι δγ᾽ );9 ᾿ἰδηψυϊὰ ΟΥ 
ἑπάυϊροηΐ ἐπ τοδρϑοὶ οὗ ἀμ ιγ.---Γ 80 Ἰονφ ἰο σοἀ 
ΤοΟαυΐϊΓο6 οὐθαΐοθηοοθ, ἐδ ἰγὰθ ἸοΥῸ οὗ π|8η ἅ]80 
τουδὶ δομ ἰδὲ ἰὰ οὐοάϊοθηοο, 8416}1γ7 δηὰ οομδοὶθῶ- 
ἐἰοιθη688.---Ββίσυς 9 ΓὉΓ ὑπὶ6 βἰγοηρίη (ν. 8); ἰο 
Ὅ6 ΟΥ6 Ὁ οομπρ]δἰηΐης 16 ἃ Ὀδὰ εἰρε.---Ἰ. Τὰς ᾿ἰρσδὶ 
οὗ ἴδ οοπαῦοτθ ἰδ6 ΘΙΤΌΣΩ, ἱΠ]Ό810Π8 δηὰ 
ἀθ]υδβίοη8 οὗ 186 Ὑΐϊβάοιι, 1 6968 ἐμγουρἢ ἐπ θπι, 
Ῥογοοῖνοβ (μοῖρ ποίη ρηοδθ δηὰ τηδϑίουβ ἰμόσα ; 
ἦη0 ποτὰ οὗὨ Ογίβέ ἐδ (9 οἰθυηδ), ὉΒΟΒΔΏΡΘΒΌΪΘ 
γαϊῃ; ζδιι ἢ ἐπ ροϊο-δίατ, ὑπαὶ νγὸ ἀο πού ΒΥΓΘΕΥ͂Θ 
ἔγοτα (06 ἰσυϊῃ." 2, ΒδΙῚΝ ΘΟΠΑΊΌΘΓΙΒ ἰδ6 ΔΙ] 
δηὰ ἐδβοϊη αι 008 οὗ 6 γοῦ]ὰ τ αἰ σἢ γ7ὁ ΘΗΘΟΌ ΟΣ 
ἰῃ 1.5 Ἰυδῖ8, 118 Σίσποα δηὰ ΠΟΏΟΌΣΒ; ἰὑ ΘΟΠ]ΌΘΓΒ 
ἰδ οπὶ ὈΥ {Π9 Ἰονο οὗ ΟὨγὶβί, ὈῪ ὑμὸ ΒΟΔΥΘΩΪΥ ΤἸΟΒ 68 
δηὰ {116 ΘίθΓ" Δ] φἼΊΟΥΥ, τ δῖσι 1 ἀϊθοῖοβο8. 8. [ἰ 
ΘΟΠΑΌΘΓΒ {86 ἐπ γοαιοηΐηρθ ΟΥ̓ {86 πουϊά, (μ6 οὔ- 
δἰδοῖοβ νοὶ ἀξ ταΐβοθ, 118 Ῥογβϑου  0}8; [16 08]] 
οὗ ΟἈτϊθὶ ἰο υ8 18 ἴοο πεν, δὰ δε οσότῃ οὗ 
ΒΟΠΟΌΡ οἴοτγοὰ ἰὁ υ8 οδυ8ο5 18 ἰο ἀοβρὶβθ {86 
οοῃίθπιρὺ οὗ (ἢ ἩΟΥΪα.---ΤῊ δ (νἱς. [19 σοπαπθδί 
ΟΥ̓ (Π6 νγου]ὰ) 18. δὴ ἰάθδ ρεσυ δῦ ἰοὸ ΟἸ ΓΙ βδμ  γ, 
ὈδσδΌΒ6 1 ΟὨΪΥ ἰθϑόῦ 68 ἐμ δοηὐγΓαδὶ οὔ 1:6 ἰκὐπρ- 
ἄοτα οὗ ἀοὰ δηὰ {6 τον ].---α ἸΟῪ ὑμουρλί, ἰο 
ἔαοο [6 1016 ψοτ] ἃ δηᾶ ἰο σοβαῦοῦ 10! Τὶ 18 8 
ετοαίον ἰδ δὶς ὑπ δῃ (μδὶ οὗ {16 ὙγοΥ] ἀ-ΘΟΒΑΌΘΡΟΓΙΒ ; 
ΤΟΥ͂ 8.6 βουυδηίβ οὗ {π6 ᾿01]4.--- ὉΠ ] 1 οΥ 18. δπ 

οἔοδϑο δραϊπείὶ ἔμο Ἀξαύοσὶγ οἵ Θοΐά, ἃ ἀφηξαὶ οἵ 
ἐδθ ΒΟΙΥ ταΐτϑοῖθα ἴπ {86 τ2078] τουνὰ, νοι Θσὰ 
86 Ὑτοῦκῆί.--- 

Ψ.1. 1.. πᾳ Θοδοὶς υπὰ Ζουριίπε, 1869 ---- Ἰσλας 
ἄοεε ἰλε ῥεαεί οΓ (λε Α᾽αί νιν δόοοπια ἰο ὧς (λο δίσιλ- αν 
4 α πεῖν ὕε3 ἬΘΗ ἴα κἰδὰ ἐἰάϊηρθ ἀχοῖΐο ἴῃ τὶ 
ΒΏΘΥ 1. ἐλ υπαοωδέίέίηρ ζαϊὰ (ταὶ 7οσὰδ ἰδ ἔδμο 
Ομγῖϑὶ; θὰΐ δἷδο 2. σγαίείμἱ ἰουε ἰο Θοὰ, απὰ ἰο 
τῷ τὐκῷ Ὡρν ΔΥῸ ΟΡ Ὀγοΐίδγου ἐπ ΟΠ νἰκὶ. 

ὮΥ͂. 4. ΡΌΒΟΚΟΝ:---4 σγεαί υἱἢ α φτοαῖΐ 
διτίλ, α στεαΐ ρταρα. τ ἘΠ 

ὈΔΝΝΕΙΣ:--7Ζὴε Ολτίμἶαπ᾽ε οαταγε. 1. ἸῈο 
ἘΡΑΥΤΊΟΥ (Ὀοστι οὗ ἀο4) ; 23, ΤῈ9 ἐπαον (86 νου Ἱὰ); 
8. ΓΝ υἱοίογψ (Δ 4}. 

ΚΝΊΤΗΞ, οὁ5 ἐδοὸ ἰδγοθιίθῃ ΑἸΏΣΨΟΣΒΔΣΥ, 
1860, Βαρίΐδτα8) Αἀάτοββ. Ἥσω Χεϊακείελσα ἐδη- 
φυεγεὰ ἰδὲ τοογϊ ἐπ (δὲ δἰτεπσίλ οΓ αἰ; 1. Ἐπ 
ἱεπιρίαιίοη οἵ (ν0 ποτὰ ; 2. ΤῊ σρροεϊέοη οὗ ἰῃ6 
ποιὰ; 8. ΤΠ 3αν οἵ (8ο ποσὶά. 

Υ. δ. ΒΟΗΙΕΙΕΒΊΚΑΟΗΒΕ :---Ομν Οὐτισίνιαν- ον ἐξ 
οἱοεεῖψ οοπηεοείεα ιοιιὰ ἰδὲ 7αεὶ ἐλαὶ ἐλε 7ζαϊλ, τλαΐ 
“)έδυδ ὦ ἰδὲ ϑοη ὁ} Οοα, ἴδ ἰλε υἱείοτγ τολίολ δοι- 
φμέτα ἐδλε ιοογἰἅ. 1. ἮὯμπο οὈ͵θοὶ οὗὨ ἐμο ζϑαίδὶ ἰου, 
(μδὲ ἴῃ 7οδι18 8 θοσηὶ (86 βοῃ οὗἩ Θοὰ, βΒυγραδοδα 
8}1} βἰ ταῖν ουὐθηίδ ἰπ ΟἿΣ ζδιογ διὰ βοοίδὶ ᾿ἰέθ, 
ἴος ἰθσοῦσῃ Ηἰμι ψ͵ὸ 8.6 στιδὰθ νχοὶ]- Ῥ] δδίπιρ τ 
αοὰ. 2. πο που]ὰ 18 ἀθβιϊπὰ ἰο βο σοπηαοτοὰ, 
ἡυάροά, δηὰ ἀοδίγογοα 88 ἰ0 ἰΐ8 ἐγαπβείουυ δυὰ 
ΘΟΣΤΡ 0]9 δἱάθ, θὰΐ ἰο Ὠϑϑόσῶθ Το δδὰ τ ΟΓῸ 
Ὀ]ΟΒΒ6α 85 ἰο 18 Ὠϊνίηθ δἰάδ, δηπ ἰδὲ δαν ὅθοι 
ἄοπο ἴῃ Οδγίδι δπὰ ἰπβγοῦ κῃ Ομτίοε ἐπ Ὀοϊίουετα, 
80 ἰμιδὲ 1} ἰδ 959 διὰ {Π6 βδῖὴθ ἐμίηρ ἴ0 ΒΥ: ἐδ 
1δο ὅοῃ οὗ ἀοὐ σΘοπαθοσβ (86 που] ὰ ἐδνυουσῃ ΦῸΣ 
ἐππεῖ, δῃὰ οὖσ ἔδ ἐδ οοπαυοσθ δε ποτὰ ἐπ τουκὰ 

ἷπη. 
νυ. 9-12. Ε. Α. ΤΌΣ: :---Ολνίεί ἐλε Δυϊλον πὰ 

Οἴοεν οὕ α ἰνίπφ τεβρώη. 1. Ἐχρὶοῖν ππὰ Ῥτον 
ὑπαὶ ἐμὲ 18 ἔσὰο οὗ Ομ χΐθέ 85 αὶ Ἡγίζησδε, ὃ ὅδἔι..- 
δαπιρία6, διὰ δα ϑωγείψν. 2. Το ἱπίογοησοσ: 
α. ΟἸΥΙ ΒΟ ΔΗΣΥ Β65 ποιμΐηρσ ἰο 976 8. ἤγοιῃη 8}}- 
οΒδηρίηρ ἰΐπηθ, ἔγοσῃ [8186 ἴογα οὗἩ πονϑγ, δὰ 
ἔγουι {Γ16 268] [ὉῸΓ ᾿ρτγουθειδηί: ὁ. ἰθδὲ ἐδ δευ- 
ὉΪΏΘΗ 688 οὗ γοῦΓ οὐγῃ ΟὨΒΓδι δα γ Ὁ ἰδ6 τἧξωλιγ 
οὔ (86 ἐδ τ8 αἱ ἰδ ἐῃ γοῦ. 

γν. 1-}8, ΡΕΊΒΙ:---Τὰε αείεν-“αἰλ, ἐλαὶ ὕεια 
ὦ ἰλὲ Ολτέ. 1. Τπαὺ γὸ θθθόσθ ΔΒΘῊ οοηδοὶθαθ 
οὗ ἐμὸ ἩΒΟΙΘΒοΙΩΘ Υἱσίυϑϑ οὗ ἐμὶο δι: 2. δὰ 
ΘΟ ΟΌΓΒΟΪνο5 Οἢ {818 ΟἿΣ τηοδί ΒΟΥ ζαξί. 

θ0κ δε Ερὶβι19 ἴον 22όγι. ᾿ “πιὰ [Εἰχαοὶ 
ϑυπάαγ Δίζοσ Εδπίοσ---Μ.] νυ. 4-10. 

ἩΒΟΒΝΕΒ:---ΤὰΗῪκ σγεαί υαἷμα Ο7 Ψ}αἷὦ ἴπὰ «ενωε 
Ολτεί. 1. ον ἰξ πηϑδηϊοαὶ ἰἰδ6}: α. ἰὼ Σ8 
»Ῥοιοον : 'ϊ τοῦ ῖκο8 Ὁ8 (86 ΟΕ] τοι οἵ Θοὰ δηὰ ὁδοι- 
4Ὲ6Γ58 {μ6 πον] (γν. 4, δ); ὁ. ἴῃ ἰἰα οεγίαικίψ: ἰξ 
ἰδ δυρροτγίεἀ ὈΥ {86 ἐδϑεϊτμοηῦ οὗ Θοά (γν. 6-8); 
2. Το ἀυΐ:οθ8 1ὑ δ) οῖθ ὉΡΟΩ υ8: α. ἰὰ ἩΓΕ υ5 
δραϊηδὶ οοπ  οπιρί οὗ ἴδ 10} (Υ. 9), δἀπὰ ὁ. 11 αγα υ 
ὉΠῸΟΣ (6 ΘΟ] ζαίΐος ἰο Τϑοοῖτο ἐμ ὑδβέβουγ οὗ 
Ἀαοά (γν. 10). 

Τατίλ ὅι Ολτίει (ἦε σοοά ρΡατί οὔ ψουῆσεν Ολγίρταιε 
(Ὀδπαϊἀαίθθ ἴῸ Οοπβσιηαίοη). 1. Ῥγοοῖς ἐδπὶβ 
ἕαὶυ τ κο8 ἐμ θη {0 ΘΔ] άτϑη οὗ αοα ; Ῥτοϑοσυοδ 
(πθπὶ ἔγοτῃη (μ6 ψου]ὰ. 2. Ηον ἀο {6} δοηαΐζο 
ἐ818 [δὶ ἢ Βγ αἰ] χοηί σομβιἀδγαίϊοῃ οὗ ἐδ ἰοδὲὶ- 
ΤηΘΏΐ68 ΤΣ 9680, δπὰ ὈΥ̓ ΓΟΔαΥ οὈθάϊΐθηδα. 

Οοπίϊπυδα »γονυΐδίοη 707 στοιση-ὼ» ολάγεη, Ἰ. Ἰῃ 
σαὶ ᾿ὐ Ομ ΒΙΒί5; 2. ἮΔδἰ τηδῖχθβ ἐΐ ΟἿΣ Ὀουπάθη 
ἀυὶγ.--- 

ΒΕ. ὅτιχπ:--- λα “ολῃ πιεαης ὃν Ἤσ (δε 
ον 43 Οὐυν ἔδιυδ τυυδὺ οΘοπαιος 1. Τὴ9 ὡηδοίφ' 
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οὗ ἰδ0 ψνονϊὰ;: 2. ΤΉ δίῃ απ δούὐισίίοκ οὗ 189 
ποτὰ: 8. ΤΊιο ἐπηεΐῳ οΥ̓͂ (λ6 πνοτ]α.-- 

Ἰλαὶ εογί οΓ Μπἰἰλ' αἀοόὲ οοπφδν ἰδὲ να ἢ 
1. Ἑαὶ ἴῃ Ηΐμα, Ὑᾶο 4180 ἨΔ ποὶ οὗ [Π6 που]ά, 
δαὶ 10 οἰοτηδ) Ὀσὶμμίηοδα οὗ ἐπ ΟἼΟΥ οὗὁὨ [89 
Ἑαίμοσ, δὰ (9 ΟΧΡΓΟΘ6 ἱπιαφο οἵ Ηΐβ ῬΟΥΒΟΗ ; 
2. Βαϊ ἴῃ Φοδυδ, ὑμ6 ΟΠ ΌΘΣΟΣ οὗ [86 ὙΟΥΪα.--- 

ΚΑΡΥΕΕ:---Τῆὴο Οοηῆγηιαίίοπ οΥ τεφοποταξίοη. 
1, ον {μ9 γοβοξοσδίϊοῦ οὐ σδηκί α 8 Θομῆ τηθα 
ἧπ Ομγίδι, 2. ον ἰὰΐ ἰδ οοπᾶγπιθα ἐπ ἱπάϊνιἀυΔ] 
Ββοασίβ: 8. δδὶ ᾿πδθθηοο ἐμ ἐμαὶ αἰγοοιίοη ουΐ- 
σιγὰ οομδγιβοίουι 888. 

ΟΕΝΕΚΕΝ:---Βυ}}]ὰ γουσβοῖνοθ ὑρ οα δι ὈῪ 
ἔνο Ηοὶγ Θμοεί. 1. 7Τλϊ: ἐν ποοάζεϊ ἴοΥ {86 τοβθη- 
οχϑίθ, 858 86 Ὁ]9 ΠΟΥ - ὈΟΤ ῬΘΙΒΟΙΒ (Υ. 4); 2. διέ 
ἐδλε Ἰουπάαίίοη, τολίολ ἰὸ ἰαϊά, οἰαπάε ἤγπι ἧκε α 

: διὰ (δ Ῥγχίῃηοο οὗ 11ὁ ΟΥ̓ϑυ ΟΤῸ 701} 
ΟἷΥ Οομτουπίου (Υ. 6); 8. 7πο “οῖν 

βρίσίἐ Ὀθατο ὑδδιϊ τ ον σομοοτηίῃρ (Δ6 ἐγμίλ ο ΠὲΣ 
τῳοοτά, διὰ (})}0 »οιοον ὁ Ηΐ ἰδ (νν. θ, 8-11). 

Ρ. Ἧ. Κπυμμλῦηξεὲ:- -Τποὶ Ὁ] ἐοϑυϊ ΠΩ 
ἴον Ψ068}8 16 Μοββϑίδη δὰ βαυϊουσ οὗ ἰμὸ τον] 
1. π᾿ δ9 Ὑδίορ; 2. ἐπ (8ο Ὀ]οοῦ ; 8, ἰπ (0 Ηοὶγ 
Βρίσι. 
Βκυβῃ ΠΣ (οδοίς υϑὰ Ζουκηίαβ ἔον 1862) --- 

Α ιεεἰὶ ὁ, αἰ! 1. οὶ ἔοὰ ΚΩΟῪ [86 υἱοίογψ, 
ἩΒΟΓΘΌΥ ἔδὲι τοσὲβοα ἰ(βο} Ὁ 2. ΤῸ γουπίαϊπ, 
πόδοο ἰδ ἀδὲγ ἄγαν ἔγοδβιι μουτγβμιηθηὶ 8. ΤῈ0 
ἐεείπποην ἩἘΔσΣ σῖνγτοβ ἐΐ Θδβυγδῃοθ ἧ-- 
ΤᾺε ἐδεζίπιοπῃ 9, Οοα οοποεγηῶι Ηΐ ϑοη, 1. ἴο 

Ὧ8; 2. ἰὰ τδ; 8. ὮὉγ πὰ. 
Τὰι υἱρέοτίοιν Ῥοιφεν οΥ 7αἰλ, 1. διραϊμοὶ πο δἷη 

οὗ ἐδο που]ά, 2. δραεαϊδεὶ 180 119 οὔ ἐμὸ πονϊὰ. 
Οὐν 7}αἐδ ας ἐδδ υἱείοτῳ λίοςν σοησφμεγε ἰλε τοογία. 

1. Ὑ)Δῖί δογὶ οὗ ζαὲὶδ 1613 2. Ηον ἰδ 1ἰ οοἰαϊποα ῖ 
8. Ηον ἅοοδ ἱΐ οομαῦον ἐμ ο νου ]Ἱὰ ἴ-- 

[ὕπι. 2. Μελσκνιαπτ:--9 ἱπίθηϊίου οὗἁὨ ἐμ6 
Ἀροδβίϊο νγδῦ ἴὸ βοῦν, ΒΟΥ ψ͵ὸ δὲν ΚΙΗΟῪ ὙΒΘῺ 
γ" ἴοτὸ ἐπο σδί! ἄνου οὗ αἀοὰ ἰὼ ἃ υἱκῃΐ ΤΉ} 6 Ὁ. 
Νον ἰδὲ5 τϑϑ ΠΟΟΘΘΒΑΥΎ ἰὁ0 ὃθ ΒΒΟΊΤΩ, δίποθ τη 6Ὼ 
ἸΒΔΥ ἴου ἐ8οὸ ομἰἸάγεδ οὗ αοἂ Ὀδοθῦ80 ὑπ ν ΔΘ 
(μον γοϊδίΐοιδ, ΟΥ θϑοδιιδο ἰΠῸῪ δ.θ θησεχοα ἴῃ 
(6 δδῖδθ ρυγβυΐὶ5 πὶ ἐποιΏθοῖγοθ, ΟΥ ὈΘΟΔΌΒΘ 
λον δὸ του! ν υπἰϊοὰ ὈῪ δοῖο οομησθοῃ Ὀοπά 
οἵ ἰγλοιδὶρ. Βυΐ ἴοτο Ῥσοοοθάίβα ἵἴγοτα {Π):086 
ὀοβοίἀϑν αἰζομδ ἰδ ποί ἐμὸ ἰουὸϑ οὗ ἐδ οἱ] άτοῃ οὗἁ 
αοὰ πδὶοδ Ηδ γχοαυΐϊτοθ. ΒΥ Ὑδδὶ τηδυὺὶς (Π 6 
88: ν͵ὸ ΚΩΟΥ, (πὲ ΟΌἿΓ Ἰογο ἰο {80 οἰ] άνοι οὗἩ ἀοἀ 
8 Οὔδὸ τἱ σαὶ βοτὶ ῖ “ΒΥ {18,᾽᾽ Β6}1} (86 ΑΡΟΒΙ]6, 
“1. ἸΩΔῪ πον {μα Μγὸ ἴονο (86 οἰ] δὴ οὗ ἀοα᾽; 
ἴῃ ἃ χἰχὶ ΤΏΒΠΏΘΡ, “86 γὙΠῸ ἴοτο αοἂ δηά᾽" 
ἔτοια ἐμδὶ οχϑο ϑηὶ Ῥυὶμοΐρ]ο, Κορ ΗΪ8 οοτ- 
τα ἀπηοη 8,᾽ ΟΒΡΟΟΙΔΙΪΥ Ηἰἱ4 οοιαπιδηἀπηθηΐ ἴο 
Ἰοτὸ Ηἰ5 ομἱϊάγοι, Ὀθοαυϑο ἰμο Ὺ ὈΘΑΣ Η]8 [πᾶ ρ9. 
Ττῦο ΟΒγἰδβιΐδη Ἰονοὸ ἐμβογοΐοτο ἰ8 ὑπαὶ Ὑπΐο ὕτο- 
οοϑὰδ ἔγοπι ἰουθ ἰὸ αοὰ, ἔγοπι ἃ γορατὰ ἰο Ηΐβ 
Ὑ11, απ ὰ το ἸΙοδάἀοί ἢ ὰ8 ἰο ΟὟΘΥ 8}} Ηΐβ δοτὰ- 
ἸΏ8 ἀπθη (8. --- Μ.]. 

[{π8. 8. Ῥυβεξυ:---ΕῸΣ ποίμίης 18 στίθυουβ οΥ 
ὈυΓαἀθηδοηθ ἰ0 πἰπι ὙδῸ ἰονοβ. ΤΟΥ 800 ποί 
ξτίουοιιβ, Ὀθσδ 59 ἸΟΥ̓Θ τιαῖκο5 ἴδμοπὶ ᾿ἰσῃί; {πΠῸγῪ 
ΔΙῸ πο ρστίογουθ, Ὀοόδυδο Ομ σχὶδὲ ρσίνοβ δίσγοηρίῃ 
ἰο ὈΘΩΡ ἰβοη. ἮῚΩΡΒ ΔΥῸ ὯῸ Ὑοὶρῃὺ ἰο {πὸ Ὀἱγά, 
Ὑγ ἢ ὑπ 0γ ἸΠῚ ὡΡ ἴῃ ἰδὸ αἷτ ὑπ} 1 ἰδ Ἰοϑὺ ἴῃ 
(80 ΒΥ ΔΌΟΥΘ ὑϑ, δηἃ τὸ 860 ἰξ ΠῸ τῆοτο, δῃᾷ 
ΠΘΑΓΡ ΟἿΪΥ [ἴἰ8 ηοίθ οὗἩ ἰΒβδηκα. Οοα᾽ δ σοϊῃηπιαηαβ 
ΔΘ πὸ νγοϊρῃΐ ἰο {86 δοιὰ], τδίοι, ἰοῦ Ηἰ8 
Βρίγιε, Ηθ ρΌοδΡΒ ἰο Ηἰπβοῖῖ; ὩΔΥ, ΤαῖΒοΡ, {89 

γρμη. 4. “ΤΟΥ τὸ ποὺ ΦΥΘΥΟΌΒ, ὈΘΟΔΌΒΟ 
ΘΟΥΘΥΥ ἰδίην τίσ 6 θοτῃ οὗ ἀοἂ ονγετοομοὶδ (ἢ 9 
που ά,, Ηο βαϊίῖῃ πού ΟἿΪ ὙΒΟΒΟΘΥΘΡ, δύ 
ΦΟΥΘΡῪ ἰδΐηρ ππσἢ,᾿᾽ Ββμοπίης ἔπ ἸΔΥ ΚΘ 688 οὗ 
μιο σἱθ. “ΕΥ̓́ΟΥΥ ἰδμϊηρ,᾽ οΥ̓ ΘΥΘΡῪ ΒΟΧ ΟΥ̓ 836 
εἶπιθ οὐ οἷο, “πϑὶσἢ ἰ8 Ὀοτῃ οὗ ὙΟαοὐ, ονϑνρ- 
σομαοίδ ἐπ του ϊα,᾽ δηά μα ποὶ οὗ μοτηδβοῖνοα, Ὀυΐ 
οΥ̓͂ ἰ80ὸ ροἰδτ οὔ αοἀ; ποῖ [Β6Υ, πὶ 186 ῬΟΝΟΓ, 
ἐπγοῦυ ἢ ὑδποῖν πον Ὀἰγίι, ᾿η-Ὅοτη ἴπ ἐμοτῃ, ΤΆΣ, 
ἴονθ, χζτδοο, ἴσοι αοά, ὑπο αοα, δῃὰ ἰδ ν, 88 
νϊοϊΐηκ πὶ ὑμθθδ 8 ῬΟΟΙ ποὶ ὑμοὶν ΟὟ, ΟΥ̓́ΘΤ- 
ΘΟΖΆΘ ἰμ9 ὑΟΣ]ὰ.--- Τὸ δοιμτδηἀπιθηίθ οὗ αοἀὰ 
ΔΙῸ ποί φσυίϊουουβ,᾽ Ὀδσδιιδὸ ἯῸ ΔΥῸ Δ ῬΟΎΘΓ ἱτὰ- 
Ῥἰαπίοα ἴπ υ8 τὰ μ Ποῦ ὑμ8π 4}1 τ ῖο σπουϊὰ 
αἀἰδραίο πὸ ΒὟΎΔΥ οὗἨ Θοά᾽ δ σοτηπιδηἀπιοηΐίβ δηᾶ 
αοὐ᾽ 5 Ἰοῦθ, ἃ Ῥου ΟΡ ὙΒΊ1οΝ που]ὰ ἸΠΠΠ ι.8 δΌοτο 4]} 
δἰ μάΥΔΏΟΘδ, ΘΔΓΡῪ 0.8 ΟΥ̓ΘΡ 81] (δι Δ 1.8, ἰτηρ 6] 
ΟΡ 1510 5685 6864, ΒΤΘΟΡ ὙΠ 1 βδίρθυονυ ΟΡΡΟΒ6Β 
δ, ανοορ τὶϊ ἰὰ ὀνθῖ ἐμ ἀυ}π688. ΟΥ δὶ υρρίδι- 
ὯΘΒΒ Οὗ ΟἿΤ ΟὟ ὙΣ118, (1.6 ΑἸταϊσῖν Ῥότον οὗ ὑῃ9 

οὗ ἀοἀα.᾽ 
“ΠῊΪ8 18 ἐμ6 ΥἹοίοῦυ, ΌΥ͂ ὙΒΙΘΝ λ6 ΤΩΔΥ ΥΤΒ 

ΟΥΘΥΟΔΙΩΘ, ὉΥ ὙΒΔΙοδ (860 τ͵68]ς Ὀδϑοαπηθ δ γος, 
δά, ἴῃ Ὀὶνῖπο δισοηρσίῃ, πιϑϑιοτοᾶ ἴΠ9 βίτοηρ; ὑπὸ 
Βίγοησί οὗὁἨ οπάυσγβποο πϑδγίθα οὔὐ ὑπὸ Ὀγαΐαϊ 
τοῖρῃϊ οΥ̓ αϑ[ἑοιίοι ; οἰ το ουοσοδηιο ὑπ θῖν ΟΡ" 
ῬτΘΒΒΟΡ ; ἰδ9 ἱσπογδηί (οοἷΚ σαρίλνο 8 Ἰοδρηΐηρ οὗ 
6 τοῦ] : δββονιθη δηὰ (86 ἐθη ΚΟΥ δυδαποᾶ 
ἐ8Ὸ πον]ὰ; {89 ἀγίηρ οοπαυογοα {δ6 Ἰ᾿ἱνίπρ; [89 
δ]οοὰ οὗ πιαυίυτϑ Ὀθοδῖηθ {π6 Βαγυοϑὶ-ϑοθα οὗ ἰδ9 
ὁ τοῦ. ΒΥ ἴδιι, δὲ. Ῥδὺ] βαυβ, “ἴΒ6Υ βυδαάυοᾷ 
κίηράομιθ; ὈΥ ὕδ1ἢ 5... Ῥοον Οἱ 45 88 τοβὶδί {86 
συνὶ! οὔθ. ΒῸΡ ζδὶϊ ἰηΐϊΐ8 ὰ58 ἰο ΟἈγιβῦ; ΤᾺ 
οδίαϊῃβ ὕοσ υ5 86 Ῥοῦγον οὗ Ομτίβί ; Κδὲ ἢ ῬΤΘΥΔΙΙΒ 
αὶ Ηΐπὶ πὸ ἰβ ΑἸ ΣΏΓΥ, δηὰ ΟΥ̓ΘΡΟΟΤῚ6Β ἴ89 
τον] ὰ, Υογ ἰΐ πὰ8 ῬΟΥΤΟΣ ὙΠ Ηἰἶπὶ ὙΠῸ 88 ῬΟΤΤΟΡ 
οΥ̓ΟῚ ἐδ ὙγουἹὰ."» 

“ἘΔ 1} Ὀἱπὰπ ὰ ἴἰο Ηΐτα, τῶιο 186 ΑἸταὶ ρίγ; Ὀπὲ 
ἔαλι, 00, ΟΡΘᾺΒ ΟΌΥ ΟὟ ΟΥ̓ΩΒ (0 {πΐ πρδ ἱπυ}β 1 019. 
1ι ἱπαρατίβ ἰῸὸ τ οὗ ἰδ ῬοΟνΟΡ οὗ ἰδμ9 Α}}- 
Ῥονονῖαὶ, οὗὁὨἩ (ὴ9 τῖίϑάοια οὗὁἨ ἰμ0 ΑἸ}-ὟΓ866. 1ὲ 
εἶνοβ 05 ἰο 8600 80 ποἰμἴηηοδθ οὗἨ 4}1 {πὶ ρθ 
ΜΔ ΪσὮ ΔΥῸ Ὀθὺπὶ ΥὉΥ ἃ ἰΐπ86. [Ὁ ΟΡΘῊΒ ΟἿΓΡ ΟΥ̓6Β ἐθ 
{89 τοϑ᾽ο δῦ δὰ Ὀδδυΐυ οὗὨ ὑμβῖη 8 εἴθ]. ἯἮΝδὲ 
ἰ0 '8 δΔ΄Θ ἐδπΐπρβ ὙΠῚΘΝ Ῥουδὰ ἰπ ἰδ στδορῖ 
δὶ ἰοὸ ἘΠ δΓοὸ {πίη β οὗἩ ἐἶπιο δηὰ 86}80, Β4 0 ΔΒ 
86 ΒΡΘδΚ οὗ ἐμαὶ πίοι ᾿ἶνοβ τοι {ἴθ 884]} 
66880 ἰο Ὧ0, ΟΡ 88 ὑπΠ6Ὺ Β8}8}} {πο ΒΟΥ 5 Πἶἰγθ ΟΏ,. 

Ραγοὰ Ὀυὺ ἱπαοβίσυσι Ὁ] 6 7 ΟἿ6 ΟἿΪΥ ἰβΒ ΔΌΟΥΘ 
158, Ηο Ὑῆο τηὴδάθ 9. ΑἹ] γγὸ 8606 ἷβ ὈΘΙΟΥ͂ 18. 
Ηΐ5 τί οημμβ γγ9 ἵΔῪ Ὀθ, ΗΐΒ γὸ Βα Ὀ66Ὼ τηϑᾶθ, 
πῆο ἰδ Γονὰ οὗ ἴμὸ τοῦ]. 780 που] ἰἰδοϊΐῖ, δὰ 
81} τοὶ ἰβ ἐπ ἴπ 6 τοῦ], ἰβ ΚῸΣ ΟἿΣ 86, δυ δ] οὶ 
ἰο 18, 88 ὸ ἰο αοὦ. ΑἹ] ἐπίῃρβ Ὀθδας] ὑοὸ 
δἰρὰς, δινοοί ἰο ἰδδίθ, ὑσβπϑροσνίίπρς ἰπ βουηά, Ρ}]66- 
βδηΐ ἰο 81|60}}, δὰ ὑπ ν}}Π}ξἶπῷ (0 ἰοῦ, 8}1 (ΒἱτΡΒ 
ΔΙΘ ΟὟ δηὰ ἴ07 5, ἰζ υϑοᾶ ἴῃ οὐοαΐοηῃοα ἰο {πο 
διὰ οὖν Μδῖου. Βιυΐ το δύο δῦουτο θη. ὙΠΘΥ͂ 
ὝΘΓΘ Πη8ἀ0 [ὉΡ υ8, ποὶ γ1ἶἂῃα; ἴοΥ ἵπποι; ἸΠΘΥ͂ ΔΥΘ 
Ιδάθ ἴο ΒΟΡΥ͂Θ 08, πο τ ἰο Ὀ6 Βἷαγαβ ἰ9 μοι. 
Βαὶὶὴ δῆονβ ὺ5 Ηΐτ τγῆο 18 ΔΌονο 4}} ὑμΐπηρσβ, Ὀυὲ 
ἴῃ 8}} {μΊη χη; ἱπαπιοτίδι, ἱπν βϑῖ Ὁ] 6, ̓ ποοι ΓΟ ΒΘΗ- 
δἰ οἷο, 'π Ἰσῦ ὈΠΔΡΡΓΟΔΟΒΔΌ]6, γοῖ το ψὶ Ποῖ (0 
οοθ ἀηίο υ8, δῃἃ τη κὸ Ηΐβ ανοὰθ ἰῃ τ8. ἀοὰ 
τηδὰθ 8. Ὀοσδυϑο Ηδ ν]]εὰ ἰο ἱπηρατὶ ΗΠ π.86]7 
ἰουβΒ. Ηδ τδὰθ υ8, μοὶ ἐμαὶ Ηο ποοάορὰ υϑ, θυΐ 
ἰο δοῦν υ8 ΗΪ58. ἴον. ΗΔ μ88 πιδὰθ 8 ἔον Ηΐπι- 
δοἷζ, Ηο πὶ ]οὰ ποὶ ἰο τη8ῖκ0 ὉΒ δρατί ἴγοπι Ηϊτα- 

800}, ἱπτοῦρη ἰμθπι, {0 ἸΏΟΤΘ ΒΟΔΓΒ ΔΙ ΟΥ δηὰ ] βοῖ. Ηο τ ]1οὰ ἰο Ἰοΐῃ υ5 ἰο Ηϊπιβο 1. δ 80 
1ο868 1ἰ56}7 ἰη (80 ᾿ἰογο οὗ Θοἀ." Βαΐῃ δηὰ 18 8}} (δίηχβ, οὗὐ τ ΒλοΒ τὸ ΒαΥο ἰδ9 
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δυδάον ΠοΥΘ Ὀοίον, “ἰἢ9 ὑγ6 τἱοῆο5 οὗἨ τϊβάουι, 
διὰ δρί γἰί8] ἀθὶρμί, ΤΟΥΔῚ ΚΊΟΥΥ, θίθυ ἢ 8] Ρ6866, 
8 κἰηρσάοπι ἱποογΓΌρ 1016, οἰ ΣΠ 8] ἸΟΥ, οὐοσδονίης 
Ρ6806, ἔτι Ὁ]188, οοτίαἰη Κπονίοάρο᾽ (1βυγοα- 
(08), ΡΙθαδυγο ἔου ϑύϑγλοσο, Ηθ ᾿}]]ο ἢ ἰο οἷγθ 
869 4}1 τίσ 18 ΗΪ8, πὰ σαποῖ πιοτὸ, Ηθ ν᾿ ΠΟ ἃ 
ἐο αἶνο 60 ΗΪπιβοὶῖ. ὙΓΏΥ 88}}81}} τὸ ποί ἰγυδὶ 
Ηΐμι νὰ (86 ὑπ πρβ οὗ ἰἶπλθ, ΟΥ ὙΠῚ|Ὶ ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ, 
Ὅὸ πυδὶ ἰσυδί Ηΐηι 11} ον οἰΘγγῖ ῈΥ ποί 
ἐγυδί ἐμαὶ, ἴον Π6860 ἴον ἀδγϑ δηὰ γϑῶσβ, Ηδ μὶ]}]} 
ῬΤοΥΪὰ 6 ον υ8, τ ΒΟΙὰ ΗΘ Π88 ᾿ηδάο ζ0Σ ΗΪδ ἰουο, 
1 Ηδ 11} οὶ Βδᾶνο 1ΐ, ἴῃ (μο86 ΘΟἸΏ 1055 δζθ8 
ΒΊΟΣ {ϊπ|6 ΤΠ ΘΔ ΒΌΓΟΒ ποὶ 3"--Μ.]. 
[8ΕΟΚΕΒ :-- ΗΥὀβυτηρίΐο ἰπ ον βίγοηρίδ ἰδ 

ἀοδιχυοίϊνο ἰο ΟἿΣ Υἱσγίιθ: οοηδάοσῃοο οὗὨ ΟἿΣ ΟΝὮ 
ΣΟΥ 18 ἰηυγίοιβ ἰὼ οὐνῦρ Μδίκοῦ; ὉὈυΐ ἃ ἄθορ 
80.589 οὗ ΒύϊΩδῃ ὈΠΎΟΓ ἑ 688 Δ οὗἩ ὨὈἱγηθ ζτ800 
Ὑ11 ἱβρὶγθ ὺ8 τὶ τ Βα οΟ 1 Π688 οὗ πμοασὶ, ἩΜοῖ 
αοὰ ν»ὶ}}] δοσορὺ, δηὰ ἰμαὶ υἱριϊδησο οὗ σοπάμοί, 
ΜὨΐοὶ Ηο τψ1}} ὈΪθ868β. “.1}}1}8,᾽᾽ ἐπ ΟΓΟΙΪΌΣΟ, “18 (86 
Υἱοίοσυ ἱμπδὶ ουοτοοιηοίβ ἐμ τοσϊὰ, φύθ ΟἿΣ 
ζ411}..᾽".--Μ.]. 

{ὕπε. 6. ΡΥΙῈ :---ὐ ΝΟΣ δτὸ ὑμο οἴἶδοοίβ δηὰ ᾿η8υ- 
Θ1698 οὗ 1818 σγοδὲ ὑγα ἢ ΤΟΥ Θχοοϑ]οπὶ δ ΠΟΌΪΘ 
ἐμδῃ ἰδ (16 ζγτουπὰ δηά ζουπαδίϊοι οὗἁὨ ἱΐ βίσοηκς 
δηοὰ οοτίαϊη. Το ἐθβσηοηΐοβ χίνυθῃ Ηΐ δὲ Ηἰΐβ 
Ὀδρύΐδβπι, ῆοπ αοα ὉΥ ἃ γοΐοθ ἔσο ϑᾶύϑῃ ἀθ- 
οἰαγοὰ Ηϊΐμ ἰο Ὀ6 Ηΐδ8 Ὀεϊονοὰ ὅοῃ, ἐμὸ βανὶοιγ οἴ 
Ἰλδηϊκιη ἃ; (ἢ 6 ΤΣ 0165 δὲ Ηἰδβ οσυοσϊχίοι, Ἡ 6 ἢ 
δὲ 0 διο άϊηρ οὗ Ηΐ8 ἱπῃοσθηΐ Ὀ]οοά, τγὸ Β8 
Βοίὰ τδίοσς διὰ Ὀ]οοὰ οοτοο ουἱ οὗἩὨ Ηἰδ δἱάδ: ἐδο 
βΒυῃ δ ἀδυκοηῃοά; (6 οασί ἰχοι ]ο ἃ, δὰ {δ 
γ]} οὗ (16 ἰοταρὶθ τγδϑ γοοΐ; (86 5ὲ2π8 δῃηὰ 'πτοῦ- 
ἄοσβ ἄοῃο ὈὉΥ Ηΐτπη, δὰ ὉΥ οὐμοσβ πὶ Ηἰβ πϑιιθ: 
ἐμιο80 ὑπ γοθ, γοβρϑοίυθὶυ ἀθηοίθα ὈΥ “80 πδίοσ, 
480 Ὀϊοοά, δηὰ “860 δ τιν, ὅσο δὶ} ὑοδϑιὶ- 
ταομΐοβ οὗ ἴ86 δυϊμοσῖν οὗὐὁἨ Ηΐ8 Ῥογϑοιῖ δηὰ τΐβ- 
δβίομ, τηοδβί ὑποχοθρίϊομδΌ 10, 88 Ὀαΐηρ οὐἱάθπ 68 οὗὨ 
ἐδδὶ ΗοΙγ 8» σὶν (δ δὲ σδπηοὶ ἀοοοὶνο υ8.".--Μ.]. 

γε. 12. ΒΗΒΒΙΟΟΚ :--- 1} τὸ γοδοϑοί ὕροη 19 
ἨΒο 1 ηθ88 οὗ αοά, δῃὰ ΗΪ6 Βαϊτοὰ οὗ βἷη. δῃὰ ἱηὶ- 
ααυϊίγ, διὰ Ὀοχίῃ ἰο ἴἤδϑα ἰδαΐ Ηο σδὴ ὩΘΥΟΡ Ὀ0 
ΤΟΟΘΟΙΟΙΪΘἃ (0 ΒΙΏΠΒΟΣΒ; ἰοὺ ὕ8 ἰδ οουγακο; {89 
ὙοΥὶς ἰα αἰ ἤσυϊ, Ὀυΐ ἰδ 6 ὅοη οὗ αοἀ ᾿δ8 υηᾶογ- 
ἰδοι ἰἐ; δηὰ ον χγοδῖ δόόυύϑῦ {80 ἀϊδίμβποθ Ὀ6- 
ἐποθὴ οὐ δηὰ υ8 ἷ8, γοῦ ἐβγουχῃ ἰμ6 ϑοῃ τὸ 
πᾶνο δοοϑδὲ ἰο Ηἰπι. [Υ νγὸ δι1}}} δασὺ Ὁ. οὔ;γ- 
ΒοΙγοΣ, ἰμδὺ 81} ΏΔΥ δρδὶῃ 06 ἰοδὲ ὑβγουρ ΟἿΣ 
ΟὟΏ ὙΘΔΙΚΠ68Β8Β δηὰ 1π80}}Ἐ}Ἐυηὴ ἰο ἀο χοοὰ; οΥγθῃ 
ΒοσΘ ΒΟΙ͂Ρ 18 δἱ μδπά, ("9 ϑρίγιι οὗὐἩ ἀαοάἂ 8 ΟοΌΡ 
Βυρρογί, Ηθ 18 6 ρ]οάρθ δῃὰ οϑγηρβὶ οὗἨ οὔγ 
Σϑαοιρίϊοη. Τμ686 Ὀοΐης ἰΠ0 ὨΘΟΘΒΒΒΙΎ ΙΏΘΔῊΒ 
ΟΥἨ δαϊναϊϊοη ἰ Ὑδθ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἰο ΤΟΥΘΔῚ ἰο0 ἰδ 6 
πουϊὰ {π6 ἀοοίτ 98 δοπαοσηΐηρ ἰδ 6 ὅοη δηά {6 
ΒοΙγ ϑρίσιι : δηᾷ ἰὴ Ὀδ] ἰοῦ οὗὨἨ μ689 ἀοοίγ 68 18 
ὨΘΟΘΒΒΘΡΥ͂ ἰ0 ΘΥΘΣῪ ΟἸΥἸβίϊδη, 88 ὯΓ Ὧ8 (δο χὶρσδί 
189 οὗ {μ6 ᾿ηθ8η8 ἀδροπὰβ οὐ ἐμὸ σχἰ χα ζαὶ ἢ δηά 
Ὁ] 167 οὗ ἰῃο ἀοοίγίποθ. “ὁ ἐπδὲὶ δι ἢ ἐμ ϑοη,᾽ 
βαιῖῃ 5.. ΦοΒη, “δαὶ 18; δῃά ἢθ ἐμαὶ βαί ἢ ποί 
ἐιιὸ ὅοη οὗ αοἀὐ μαίῃ ποὶ 11 ;᾽ διὰ δραΐῃ: “νδο- 

᾿ΒΟΘΥ͂ΘΡ ἀδηΐϊοίῃ 86 ὅσοι, ἰδ6 5819 πα οὶ ἰδ9 
Ἐδίμον." ΕῸΡ βἷποθ 6 ΟΔῺ ΟΠΙ]Υ͂ ΘοΙΩ6 ἰο ἰδ0 
Ἑαίδον ἱπτουσὰ ἰμ6 ὅθι, ἴο ἀσὴν {μὸ 80 1β ἰὸ 
ουΐ ΟΥ̓ 411 οοτμτηυπί σαίϊοα οί Θη Ὁ8 δηὰ ἰἢ9 

Εδίμου. Τμὸ βϑιθ ἸΏ ὃθ δεαὶὰ οὗἩ ἁ (δ6 Ὀ]οδϑοὰ 
ϑρί σι, (Βγου σὰ τ οπὶ 6 ΔΙῸ ἴῃ ΟἸσὶδε: “17 δὴ 
ΤΩΒῚ,᾿ ΒΔΥ8 Κβ. δὰ, “δαῦθ ποί ἐβὸ βρισίιϊ οἵ 
ΟὨγιδί, Βὸ ἷἰβ ποθ οὗ Ἠϊ8.᾽ ΟΌἋΣ Ὀϊ]οδβοὰ [τὰ 
85 ἩΗϊ86] ἰο]α 8, ἱμβαΐ “ἐπϊ8 18. 1116 οἰθτηαὶ, 
{Πδὺ τὸ ΏΔΥ ἸΚΠΟῪ (0 ΟἿΪΥ ἱγὰθ Θοἀ, δπὰ 76δὺ8 
ΟΒσῖβί σμοτὰ Ηθ Βδίὰ βοιὶ.᾽"--Μ.]. 

[ετηιοης, οἷο. 
τ 1. ὡνσ, Ὁ ΟΒΝ, Οὐ Βοροποσζδίΐοῃ, ἮΌΣΚδ, 

, 484. 
Υ. 8. ΤΊΠΙΟΤΒΟΝ, ΑὈΡ., Τὸ Ῥγεοορίβ οὗ ΟΒτίϑ- 

(ἰδ ποὺ στίονουβ. ἥδοσσι. ἱ. 1δ2. 
ΟΘΤΕΒΉΑΙ,, . Ε΄, Οὐ᾽1] οδὲ ῃδορθδβαῖγο οἱ 

ἴμο1}9 ἀ6 χζαγάθσ 168 σοχωσωδῃ ἀμ θδίϑ ὧθ 
Ῥῖοα. Βουοηβ, 70. 

ΛΔΆΡΙΑΤ, Β., Οα [86 ἰἀϑηϊ ἐγ οὐ πόσα] 
δΔηα χε σίου. ΘΟ γβιΐδη Βκιὶςπ, 240. 

ΒΒΕΒΙΟΟκ, Ἧ.΄., Οὐοάϊοηοο ἐμ Ὀοδὶ εΥ]- 
ἄθιῃοο οὗ ουὖσ, ἴον ἰο αἀοά. βοστοοῃβ, 
1, 44, 

νυ. 4. Αὐνεῖνε, Β., ΤῊΘ πΟΣ] ἃ ΟΠ ΌΘΙΟΡ. 870. 
{ 

ΗΔΒΕ, 9 Ὁ, ΤῊο νἱοίουυ οὗἉ Γ811}. 
Ἑαλὶδ (δ νἱοίοσγ {δαί ουδσσοροὶὶ 

ἐη9 ποῦ ]α.---ΕἜἸ} ἃ Ῥσδοίϊοδὶ ῥσίῃ- 
οἷ ]6.---ΟοΘ 8πὰ ῥγονίῃοθ οὗὨ ζδιι}.-- 
ῬοΟνΟΣ οὗ {δι} πὶ Τὴ 8} ̓Β πδίυγαὶ] 11{68.--- 
ῬΟΥ͂Σ οὗἉ 41} διθοης {86 μοδίμοι δα 
διροπς ἰδὸ {ο678. 

ῬΥ,Β, Ῥ., Το Ομ ἰβέδ μ᾿ 8 υἱοίοσυ ΟΥΕΣ 
9 ψοΣ] ἁ. βοσγῃμομδ, ἷἰν. δ08. 

υΥ. 7, 8. Απιοηᾷ [80 ΘΟΠΙΓΟΥΘΣΒΙΔ1] ἩΣῚ ΕΓΒ 0ἢ 
(8.680 ΥΟΣ868 {86 20] οὐγὶπς δ τὸ δὺρ- 
Ῥονίϑα {ποὶγ σεπείπεπεεε: Ὧν. Μιμ,, 
ΤΌ ΘΜΙΤΗ, ΚΕΈΤΤΝΕΚΒ, ΠΑΥῚῸ ΜΑΒΤΙΧ, 
Ολσύάνυ, ΟΑΥΜΕΤ, 81.088, ΤΆΔΥΙΒ, 
Ηξυ, ΒΌΤΣΕΒ, ΜΙΡΌΣΕΤΟΝ, ΝΌΣΑΚ, 
ΗΑΙΈΒ, ΑΥΒΕΒ, ΒΡ. ΒυΒΟΕΆΒ, 90ΕΝ 
ΖΦΟΧΕΒ, Ολπν. ΤΊΒΕΜΑΚ ; ἐδ 00]10π- 
τᾷ δϑβοσί μον ἐρωγίοιδπεδε: ΒΙΜΟΣ, 
ἘΜΙΠΥΝ, 818 ΙΒΑλΟῸ ΝΕΉΤΟΝΣ, ΒΕῳ- 
ΒΟΝ, ῬΟΒΒΟΝ, ΔΙΆΒΒΗ, ΟἸΒΙΈΒΒΑΟΣ, 
Α. ΟΥΑΒΚΕ, ΦΘΟΥΕΤΙ, ΤὙΌΕΤΟΝ, 
ΟΕΜΕ, ϑόβοσ, ΗΟΒΝΕ διυὰ ἰδ6 
ΔΌΓΒΟΥΒ Ὠδιιοα δῦοτα ἱπ Σχεφείίοαὶ 
απαὰ Ογἰ σα. Οὐ ἸταῖϊβΒ ἀο ποῖ 
ΔΙ]Ιον 8 ἰο σίνα [86 {1165 οἵ ἰδ6 
ὍΟΟΚΒ ἰπ (818 ΘΟὨΣΟΥΘΙΕΥ, τ ἰοὰ ἷ 
8 ἸΙΌΓΑΓΥ ἴῃ 186] 7, 

γ. 10. ΒΑχτε, Ἧ-., ΟἿ ν᾽ δι)5 τυϊ 685 τ ἰ ἢ 1} 8, 
(8.6 ὈΘΙΟΥΟΙ᾽Β 5Ρ60181} δαάνδηϊδβο 
δροΐϊηδὶ ἰδιρίδι!ουΒ ἰοὸ ᾿πβάο}}γ. 
ὝοΥΚΒ, χχ. 129. 

ὝΑτΙΘϑ, 1., ΤῊ ἱηπταγὰ Ἡ1Π 658 ἰ0 Ο Σί8- 
(ἰδηϊγ. 8 ϑογῃ). ὙΟΣΪΒ, 1. 1. 

ΜΈτνΙΙ ,, ΠΕΝΕΥ͂, ΤῊ τὶ ἢ 688 ᾿ οποδβεῖζ. 
1,ϑοἴατο ὅδ. 

γυ. 11, 12.. ΞΤΈΡΜΑΝ, ΒΟΎΣΑΝ, ΤῊ6 ταγβίϊοα] 
Ὀπίοῃ οὗ Ὀο ον ΟΥΒ ἩΣΓὰ ΟἸ τί δὶ; 
ΟΥ 8 ἰγοδιΐβο τ ογοῖῃ ἐμαὶ χτολὶ 
ἸΩΥΒΊΟΥΥ δηὰ ρυϊν]]οζα οὗὨ ἰδθ 
Βαϊ π δ᾽ ὑθϊοὰ ὙΠ ἰμ6 ὅοῃ οὗ 
ἀοὰ ᾿5 οροποά. ὅνο. [οπάοῃ, 
1606θ8.---Ἀ 1.1. 
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ΓΤ. ΤῊΝ ΟΟΝΟΙΌΞΒΙΟΝ. 

ΟἩΑΡΊΤΕΕΥ. 18.-.2]1, 

13 ΤΏο89 ὑπίηρβ ἤδνο 1 πυϊυξοηἱ ἀπο χοῦ ὑμδῦ Ὀ6] 16 γ6 ὁπ ὑ86 δτηθ οὗ ὑμθ ὅοηῃ οὗ αοά; 
ἐμᾶῦ γὃ ΤΩΔῪ ΚΠΟῪ (μδὺ γ6 ανθ ϑύθγιδὶ δ, δπὰ ὑμαὺ γ8 Ἰωδὺ 6] ϑυθὴ οῃ {16 πδῃλθ οὗ 

14 [6 ὅοῃ οὗ ἀοἄἁ. Απά {8158 15 ὑμο σοηβάθῃορ ὑμδῦ γγὸ ἤδγο 1ῃ Εἰπιδ, ὑμαύ, 1 τὯὋὸ δ5]ς δῃΥ 
16 ἐμίηρ δοοοτάϊηνσ ὑο 18 Ψ1}}, 6 μθαγοί υ8: Απὰ ἱ τ ΚΠΟῪ ὑμδὺ 6 ᾿ιϑαγῦ 8, ἩΠδὺ- 
10 ΒΟΟΥ͂ΘΙ ἯΘ 851κὉ, Ὑ6 ΚΠΟῪ ὑμαῦ ὸ ἢδγο ὑ86 ρουϊοη8 ἐμαὺ γγχὸ ἀοδῖγοά οὗ μὰ. ΤΡ ΔῃγΥ͂ 

ΙΩΒ 566 Β΄Β ὈΤΟΙΒΟΣ 5 ἃ β᾽πὸ τολίολ, ἐΒ ποῦ απο ἀθδίμ, ἢ6 8}}8}} δϑὶς, δῃἃ [6 Β8}}8}} σῖγϑ 
Ηἴπῃ 118 ἔου ὑμοπὶ ὑμαὺ βίῃ ποὺ πίο ἀθαίβ. ΤΆΘΙΘ 15 ἃ βῖπ πηΐο ἀϑαίῃ:  ἀ0 ποΐ ΒδῪ 

17 ἐῃαὺ ἢ 8841} ῥσὰν ἴον 19. 411 υνὶρὐθουβη 688 18 βίῃ: δηὰ ὑμθγθ 18. ἃ βίῃ ποῦ ἀηΐο 
18 ἀοαίῃ. ὔὸ Κποὺ ὑμαῦ ἩΟΒΟΘΥ͂ΘΙ 8 Ροτῃ οὐ αοα βἰῃηθί ποῦ; Ὀαὺ Π6 ἰδμαὺ 'β Ὀδροῖ» 
19 ἰδμ! οὗἉ αοἀ ἰκοοροίβ Εἰ πηβο ἢ, δπὰ 88.132 σ]οΚοα οπ6 ὑοποβϑίι Εἷπὶ πού. ἌΑπα τὸ ΚΟ 
20 ἐμαὶ τὸ ἃτο οὗ ἀοά, δηὰ ὑπὸ σ 016 που! ᾿1ο ἢ ἴῃ τιὶοϊκοά ποββὶἉ, Απα 6 τὸ Κηον {μὲ 

[86 ὅοῃ οὗἉ αοὰ ἰΒβ ὁοπι60, δηα δύ ρίνθῃ Ὁ8 δὴ υπαογβίδη ἀρ", ὑμαῦ γγ16 ΤΑΥ͂ ΚΏΟΥ 6 ΠἾτὰ 
ἐμαὺ 18 ὑἰσυοῖῖ, δηὰ γὁ δ.Θ ἴῃ Ὠἷμλ ἰῃδὺ 18 ὑγυο᾽ἷ, εὐόη ἴῃ ἢΪ8 Ξοῃ «6808 ΟἾτῖβί. ΤΪΒ 18 

21 ()6 ἔχὰο αοά, δῃὰ οἴδγηδὶ 1186... 17.10016 ΟΠ] άγθῃ, ΚΘῸΡ γουγβοὶ νυ 68} ἔγομλ 14.018. Ατηθῃ9, 

Ὕοτθο 13. [1 Θοῖτοδς : “ Τ1|ι689 ἐπίηρα Ἡγοίο 1. -ΚΜ. 
Δ γοῖς πισταύονσιν Β. Οοά. 8ίη.; οἱ πιστεύοντες Α.; ἰδ 5 τοράϊης [6 ὈΓΟίΌΣΔΌΪΘ ΟἹ δοοοὺπηΐ οἵ δ 9 

πϊιηοαδοα δὰ Ὀδοδῦδο ἱξ ἰ6 αἱ »-οχι. Ηδο. ἰρδοῦὶδ αἴὸσς ὑμῖν, “τοὶφς πιστεύουσιν εἰς 
τὸ ὄνομα τοῦ νὶοῦ τοῦ θεοῦ," διὰ οοἠἰίαυοα αἵδοσ αἰώνεον, “ἵνα πιστεύητε εἰς τὸ 
ὄνομα κ. τ΄ λ.; Ὀυϊ {π|9 τολάϊηρ 6 ηοῖ συ οἰ ΘΕ} δαϊ οητἰοδιοά, δ! ἃ ὈΓΟΒΘΌΪΥ ποῖ τὶ τπουϊ ἀοροηά- 
Θη09 οὔ ὅπο. χχ. 81. [10 Οοάά. Α. Β. Βί;. 4]. Υ αἸκαῖο, Βγγίδο, Οορίίο, Αϑιδιορίο, Ασπιθηίδη, Οδδϑίοὰ., 
Βοάθ, 8]. ΔΓΘ 81} δκαίησί [0 τορπς οἵ ος.--Βαξ [Π6 μρδρς ῥϑε οἱ πιστεύοντες, ἱβοικὰ ΤΙοπηὰ ἴῃ Α. 
διὰ ΠΙΛΗΥ͂ Ψεεαείοηδ, [5 οὶ ΟἸΦΑΣΙΥ οοἰδὈἸ θὰ: ἐΐ δΒ00π|6 ἴ0 ᾶνο ὈΘΟΌ [δ0 6816 οὗ ἴδπο τοδάϊηρ οἵ Τοχὲ. 
Ἐοο.--Αἰώνεον Ὀοίοτο ἔχετα δ΄. α. Κὶ. Δ]. ΤΏΘΟΡΕ., Οϑοῦπι.; δος ὄχετε Α. Β. δ]. ψυῖς. ἔστ. ἤδο. 
Ομβεϊοά., Βεὰο.---Ἴο τοοδὲ Ῥγοῦθ}]6 τοοάίηρς 16: ὑμῖν, ἵνα αεἰδῇτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, 
τοῖς πιστεύονσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ νἱοῦ τοῦ θεοῦ. Ἡΐίΐδος, ΑἸγα, ἍΜ“, 

[θογδας “ὙἼμοδο ἰπίπρη Ἡτοῖθ  ὑπίο γοῦ, ἐμαὶ γ8 ΣΏΔΥῪ ΚΏΟΥ, [δὲ γ9 Βαγο οἔἴθγδὶ 1{ἴ6, γο ἔδμδι Ὀ611ογὸ 
ἔῃ ἐὴθ δη)9 οὗ πὸ ϑοη οἵ Θοἀ."--Μ.} 

Ψοτοο Ἡ. [5 (ὀττηδη : “ ἰοπαγὰν Ηΐη)."-- Μ.} 
4δτι ἐὰν τι Β. δίη.; ὃ τι ἄν Α. [Θοτδῃ: “1 Ὃπτωῦ δεῖς δοιηοε μη κ."--Μ.] 

ΨοοΟΙδ. δκαὶ ἐὰν οἴδαμεν, ὅτι ἀκούει ἡμών, οτρείἰο πη Α. δὰ Ὀυΐ δἀάοὰ ὮΥ ἃ ᾿ἰδίοσ βου, [66Σ- 
τῶδῃ: "Απῃὰ {πὴ ΚΏΟΥ, ἰδδὲ δ Ποασοῖδ υ8."---Ἀ.} 

Φὃὺ ἐὰν Βδίη. Β. 6. α].; ὃ ἂν Α. Κ΄ 4]. Τ1ο Οοὐά, δῖ υὐδοοϊοἃ Ὦοτο, απ ἐπ ἐδ Ὀοκίϊηκ αἷντος καὶ, 
Βοΐνοοῃ ἐὰν δηὰ ἄν. [Θογπιδη: “ἩΠΑΙΦΟΘΥΘΙ ἯΘ ΠΙΔῪ δεῖς.".-Μ. 

ἦν ἘΥΤΟΥ Β. Βία.; παρ' αὑτοῦ Α.6.ὄ Κ. [Θοειλδῃ : “ ἩΒΙοἢ τὸ Ὦδγθ δοϊκοα ἔγοῦλ Ηἰπὶ;" 141}|6, 41- 
ογά.-- 

αογδη: “" ᾿ ΔΕΥ ΤΩΔΏ 860 ἰδ ὕὉτοῖμοῦ οοτηπηῖξ ἃ δα ποῖ ὑπο ἀδδίἢ "Ὁ" ΑἸογά, 1.11119 : "' δἰ πηίῃκς ἃ βῖῃ." ---Μ.) 
9 θοσῦδῃ: “ ΟΟποογηΐης παῖ 1 ἄο ποῖ δᾶγ, τπαὶ Ὧθ 88}8}} ὕγαγ." δ θα ΑἸζοσά, 141}16,2].--Μ. 
Ὁ οὗ πρὸς θάνατον ἱἷἰᾳ Μ6]] δυιϊπιοηἰοοίο; Ὑυ]κ. οί. οὐδ οὐ 6 ἴοο ΤΦΟΌΪΥ βυυδίαίη 
1 Θόγτδῃ : “ Βοτῃ οὗ Θοἀ᾽ δ ἰπ [ἢ Βηΐης οὗ ἰδ γογδθ; {δ} γΑγίδίϊο ἰδ ΠΗ ΘΟΘΕΒΩΣΎ.--Μ.} 
Θοετδη: “Αὐὰ ἴδ πὶ οκοὰ οηθ."-ΝΜ. 

ὕοετρο 109. [15 Θογμδη: “Αδὰ ἔπ 6 Ἠδο]9 ποχ]ὰ 1161 ἐπ ἐμὸ πίοϊκοὰ οὔθ. 8ο ΑἸϑυτά, 1411|0, Ὁ] ον Βγτίδο, Τυς. δὰ 
ΤΩΘΏΥ ΟἴοΓ8.--Μ.) 

οιεο 20. οἴδαμεν δὲ Β. Κὶ. 8[η.---Α. ΑΔ]. καὶ οἴδαμεν.--Ο. δ]. οὐαὶξ δὲ δπὰ καὶ, 86 ἢ ἴθ Ὀοσίπηίης οὗ ν. 18. 
[ἀϑγπιδὴ: “Βαϊ γὸ Κπον,᾽ δὸ [111|89; ΑἸ ογὰ “" Μογϑουοζ, εἰς." --Μ.] 

[16 ἀὀστηδῇ : “6 δ0η80."--Μ. 
γινώσκομεν Α. ἢ.5 (. ϑιη. γινώσκωμεν, Β.5 Κ΄, ὃ]. 
1 ΝΟ τὸν ἀληθινόν Α,, ΒΟνΟΓᾺΪ τλΐηυδο., Τογδίοηθ, Δ]. Ἰηδοτί 

Ττοοῖϊοὰ [πῖο τὸ ν. [ασγιηδῃ: “ ΤῺ ἴσιο Οη6,᾽ 50 1.116, ΑἸέοτά, ον ΠΛΏΥ ἰσδπδίδίογε.-- ἡ. 
18 ζωὴ αἰώκιος, Ὑἱϊπουῖ 186 ΑΓ ςο]6, 16 τγ 6 }} δι ποπεἰοα θα ; ΒΟΠῚΘ πιΐπϑο0.; τς Φοῖνῃ πον ογο πιϑῖς 69 

:80 οὗ ἡ ζωὴ αἰώνιος, Ὀπὶ ζωὴ αἰώνιος, οἵ ἡ αἰώνεος ζωὴ, ΟΣ ἡ ζωὴ ἣ αἰώνιος. 
Ὁ ἑαντοὺς ἱἷἰα Ὀοξίον δΔυϊποη(οδιοὰ ἴΠ8ὃὴ ἑαυτά. 
Ὁ ἀμὴν 6. Κ. «αἰ. [{{|6 οὐ τἰοὰ πη Α. Β. 8[π. ε1.--Μ.}-- Τὸ δα ροοσ ρου : ΙΩΑΝ ΝΟΥ Α.. 8!η. διὰ αἱ. 

οτο 16. 

οτθο 17. 

θεόν: ϑ8ἴη, μὰ οτἱκίηδ!γ τὸ, Ὀπῖ οοχ- 

Υέετεο 21. 
[1 

ΤΩΟῺΥ͂ ΟΥ̓ ἐπ9 ὁγ6- δηὰ Φγ- Ὑϊίη 8808 οὗ {86 λόγος 

ἘΧΕΘΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

Τῆς Οὐπεϊωείοη. ν. 18. 656 τη τοῖθ 
Σ.---ταῦτα ἔγραψα, ᾿ἶκὸ ταῦτα ἔγραψα οἷ. 1ϊ, 20, 
τοδί 9 γοΐεγτοα ἰο {8:0 Ὑ6ΓΒΘΒ ἱτητη ἰδ οἿ Υ ̓ΓΟ- 
οοάϊηρ, ἰἦ (9 τογὰβ δηποχϑὰ ροστηϊ θα βδοι ἃ 
οοηδίγαοί ὁ : 
Τμαῖ γὃὺ ΣΊΘῪ ποῦν, ᾿8αῖ γ6 ἢανο οἷοισ- 

6] ᾿ϊ9, γο τπδῖ ὈσΘ] ον ἢ τ89 Ὡδτ6 οὗ ἴδ 6 
βου οὗ Θοά.---Ουἱἱο αἰταασ ἰο 186 οἹοβίηῃρ 
ὝΘΥΒΟ οὕ ἐμ ἀοϑροϊὶ, ὁ. Χχ. 81. ΤῈ Ῥύγροιθ οὗ 
189 πτυυ τς ἦνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον δοττο- 
δροπὰκ πὶ ἐπ χαρά δὲ (9 Ὀορίπηΐηρ οἵ (89 
Ἐρίδι]9, τ ον χαρά τϑ8 ἰο Ὀ0 Δ]10ὰ ὮὈγ (8 ἐοδιὶ- 

τῆς ζωῆς; ἢθποθ ταῦτα ἔγραψα ΔΏΒΥΟΘΥΙΒ ἰο0 ταῦτα 
γράφομεν ΟοἈ. ἱ. 4 (Βοηκ6}), ἰο σογίδίπίΥ οὗὨ (89 
Ῥοββϑββίοῃῃ οὔ οἰθσῃδὶ 1116 Ὀοΐηρ ὑπὸ στουπὰ δηὰ 
βίγε:ρὶἢ οὗ (86 ἦογ, τ οι Φολη 88, δᾶ ἰο 8 ϊο ἢ 
δ6 ϑδαγοσίβ. Τὴὸ ψοσχὰβ τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ 
ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, δα οχοὰ ἰο ὑμὲν, ΡΥ ΠΑ ΥΙΪΥ 
ΤΟου Ὁδοὶς ἰο οἰ. 111. 23, θυΐ δπὰ (ποὶν ἰαδὲ γοβὶ- 
ἰηφ-Ρίδοϑ 'π {μο κοινωνία ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς 
καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, οἈ. ἱ. 8. Ηθποθ ταῦτα 
ταδὶ 0 γτοΐοστοα πϑὶίποῦ ἰο νυ. 6-12 (ΗυοΥ), 
ΠΟΥ ἰο γγ. 1-12 (Β. βομβιηΐά), θυΐ ἰο (89 νο]9 
Ἐρίδβι]ο (ὑπαίμον, Βοηροὶ, 1,ὕοκο, Ὁ ἀδιοταϊ!θοὶς ἀπὰ 
81.), ἰδουσὰ [89 ἱπάυσοιμομύ ἴο {πὸ οποΐοο οὗ {14 
ΟΧΡσοββίοῃ 1168 ἢ γοσΒο8 ἱπιηχοάἱαίο᾽ Υ Ρτοοθαϊῃκ. 

: 



Ἐ29 ΤῊΕ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ 90ΗΝ. 

δηὰ φῥγορασγίηρ ἰδ σοποϊααϊης ρῬοτίϊοι οὗ ἐδθ 
Ἐρίϑιϊο, δὰ ἴμογο 5δ.}}} ΨΟ]]ΟΥ͂ ΒΟΥΘΓΔΙ ὙΟΥΘΘΒ 
το σοῃδιϊίαίο {ὑπαὶ σοποϊπάϊηρ ρογίοη. Νοίθ- 
ΟΠ Υ 5 ἐμ6 αἰ ΘΓ ΘΠοΘ Ὀοίνγθθα [Π6 ΟἸοαὶρ, 980 
ΟΥ̓ .6 αοθροὶ, οἢ. χχ. 81, βίο δάνονίϑ ἰὸ {116 
ζαΐατο θεοἸονηρ δηὰ ονίδιηΐης οἰθγ δ] 116 οὗ {86 
ΥΟΘάοΟΓΒ, τυ Βὶ]6 ΟἿΣ Ῥδβϑδαᾶβο δϑδβδογίβ ἐπ οὶν ρσυοβοιί 
Ὀεϊϊοῦ δὰ ροββεββίοῃ οὗ οἴδσῃμδὶ 116. [Αἰΐοσὰ 
Β668 Βα ψῖτἢ Ὀδιογαϊοοῖς βοιμοι ἷπρ |Κ6 8η δῃ- 
(οὶ Ραίοτυ 61086 οὗ {πὸ Ερ᾽8ι16θ. ἩΌΟΔΘΥ ταλἰ πίδ 1 Π8, 
ἐμοὺ (818 Το Γ86 511}} ὈΘΪΟηΖ8 ἰοὸ ἐμὸ δοοοῃπὰ τρϑὶὩ 
Ῥασί οὗ ἰμ6 Ερ δι16 Ὀοφίπηΐϊηρ τὰ 6Ἀ. 111. 28, οἱ 
ἦποὸ φγουπὰ {παὺ ζωὴν αἰώνιον Ζοοϑ8 Ὀδοὶς ὑο {ἐδι6 
ΟΣΒ65 ᾿π1 614 6} ργοσοαϊηκ, δπὰ ἐμαὶ πιστεύειν 
εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ ϑεοῦ, τοῖογ Ὀδοῖὶς ἰο οἷ. 
111. 28.---Μ.]. 

Ζλε ἐλαὶ ργανεν ὁ Ἀδαγά, νυ. 14, 1ὅ. 
εξ. 14. Δηᾶ τδὲα ἰα 16 οοῃδᾶθσοῦ 

ΒΙῸΣ τ͵ὸ δανθ ᾿ονγασᾶς ἘΓίτη. --- αὶ ὁοε- 
ποοίβ ΨΣ Ναὶ ρο6Β ὈΘίοσα, ἐ. 6.,ὄ 1ἢ σΘηΏΦΟίδ 
παῤῥησία ἣν ἔχομεν πὶϊῃ ζωὴν ἔχετε αἰώνων. ΤῊΪΒ 
οοπῆάομοο δοηβίϑίβ ἴῃ (ἢ15 :--- 

Τμαῖ ἐς} τὸ δὶς ΒῺΥ ᾿πΐηᾷ δοοοσάϊηξ ἴο 
ἘΓ6 τὶ}, Εο ἈΘασΘΙΝ τ|8.---ἰἴ 16 ΘΟμΒΘα ΘΒ Υ 
ἐμο δομηδάδησο ἰπῃ αἀοά, νϊσδὰ δ88 πΠ6 ᾿Ὠ ΥΘΟΌΓΒΘ 
Οὗ ῬΓΑΥΟΥ 18 Ηΐ ; {818 Θοηδάθῃηοο τοδίβ ου {89 
ζωὴ αἰώνιος, ΒρτὶΏκ 5 ἔτους ἰ(, Ῥοϊπίβ θδοῖ ἰο ἰέ, δὰ 
τοδοία δἷδο οἱ 1ΐ, βίο ι θηΐηρ δὰ οοπατιϊης 
ἰι, ΟἿ οἱ. 111, 21, 22.---Πρὸς αὑτὸν δὰ τὸ ϑέλημα 
αὑτοῦ τιυιδὶ ὈῸ χοΐοστοὰ ἰο Θοἀὐ πὸ Εδίδοσ, Ὀ6- 
οδυδε (δο ἰάεα οὗ Ῥοββοβδβίῃςς {86 ζωὴ αἰώνιος ἴη- 
γοΐτοβ (86 Ἰάθ8 οὗἩ ἰμ6 Ὀϊνῖπο Αομβδίρ, δηὰ 9 
παῤῥησία ἰδ οοηποοίοα ὙΠῺ ὈοίΒ. ἮἩ Β11Ὸ ἐὰν τι 
Ἰφᾶνβθ {86 οὐὐεοὶ οὗ Π0 Ῥταγυοῦ αυἱΐθ χοποταὶ δὰ 
ἰπηδεδηϊίο, κατὰ τὸ ϑέλημα Ἰἰπιΐδ ἱΐ, 60 ὑπαὶ ἰΐ 8 8 
οοπαϊίϊο φιξεδίπια, ἰα(ἱδείπιε Ραίδη8 (ΒΘ 6}), 88 τγθ 
ΤΩΔΥ͂ 506 ἴγουῃ ἐμ6 ΤΟΌΓ(Β Βηἃ βουθῃι ἢ Ῥο 1 0}8 οὗ 
(80 1οτά᾽ 8 ῬΤΆΥΘΣ, ἴῃ οΘοπποοίΐου Ὑ 1 (116 οἰ βοσβ. 
ψ οοίτίμαὶ απὰ Ειλιοαὶ Νο. 1.)..--Ακούει ἡμῶν 
ΘῃΟΐΘΒ δὴ δἰἐθηϊδνα, βγτηραϊοῖΐο ἈΘδαΥῖ, ὙΔ116 

ἡμᾶς που]ά εἰ κὨ 8 οσο Βοδνίηκ.---Τ 18 18. δῇ 
υπαουδίιοα ἴδοί: 

γεα. 1ὅ. Διηᾶ ἐξἶ τὸ σπου ἴδεῖ Εἴθ ἢϑδσ- 
οἵδ τ ὙΠαΙΒΟΘΥΟΣ θἴ ΠῚΔΥ δ.δῖς.-- - ἔθη σθ 
ἐὰν “ἰ0ὰ [86 Ιπάϊοαιϊνο οἱδαμεν. Ῥϊποτ, Ρ. 810, 
54.---Ὃ ἐὰν αἰτώωμεθα ἀθηοίθα (Ἐ 6 ΘΏΘΙΑΙ ΘἾΔΥΒΟ- 
(εν οὔ 1μ6 οὈ͵εοί οὔ Ῥσαγοσ, [10 9Ὸ]]ὁνγ ἐμαί: 

Ὧγο ον ἴμδὶ τὸ πδανο ἴπΠ6 ρΡοιϊττίου δ 
Ὑ8108 τὯὧἱῪ ἢν βδ]εοᾶ ἴτομι ἘΓῚΠῚ.--- Ἔχομεν, 
ΘΙ ρΒαιΐο, ρμ]αοοὰ ἢγθὶ. ΒΥ ἰμο δὶἀθ οἵ ἀκούει 
ἡμῶν, τὸ τηυδὶ ἀἰδιϊηρυΐδη ἔχομεν τἀ αἰτήματα 
(ἱονίπαβ: τὲδ ζπια), ΔΙ μου {80 ἔνὸ Βοϊοης 
ἰοφοίμον ; αοά Ἀρδαγίῃρ ΟΡ ῬΓΑΥΘΓΒ δπὰ ΟἿΓ 
Βαυΐϊηρ (0 μαπᾶ-ἰη-δαπᾶ, ΤῈ οἀάϊέϊομαὶ οδαβο: 
ἃ ἠτήκαμεν ἀπ' αὐτοῦ ἱπάϊοαίεδ ἰμδὶ 80 Βανΐηρ 18 
186 ΘΟὨΒΘΑΊΘΠΟΘ ΟὗἨὨ ὈΓΑΥΘΟΡ Ὀχοοοάϊηρ ἰΐ, 8δοὸ ἐμαὶ 
{86 Βαγνίηρ ἰῃ ροϊπὶ οὗἉ ἰἰτηθ ἄἀοβθβ οὶ δοἰϊποῖάθ 
ΜΠ {16 ῬΥΔΥ͂ΟΡ, 88 0685 9 ὈΘΙΘΥΟΓ᾽ 5 ῬΤΔΥΘΥ 
αὶ Οοα᾽Β Βραγίηρσ; δυὲ οὐ Βαυΐϊηρ 18 δοοιυγοᾶ; 
ἔχομεν ἷἱΒ ποἰ--ελαμβάνομεν (δ οΒηηδηη ἀπά α].), 
ΠΟΙ τησϑύ ἰὺ θ6 οοπβίχαρᾷ Π1κ 8 Εὐαίυτο (ατοιϊα : 
βίαἰΐηι ἐχαιαϊί, αὐ ποι δἰαζέπι ααϊ).-- Ἀπ’ αὐτοῦ, 88 
ἷῃ Μαίίμ. χχ. 20, Ὀθϊοηρδ ἰο ἡτήκαμεν, ποὶ ἰο 
ἔχομεν; παρ᾽ αὑτοῦ, 85 ἴὰ Αοἰβ 1ἰ1. 2, (606 ΑΡρΡᾶν. 
ΟΥὶὶ., Νο. 7,), οουἹὰ ποῖ, δὐὺ δΔὴγ σχαίϑ, ἀδποῖθ 
ῬΓΔΥΘΓΒ 88 ἀδθροβὶίβ τηδάθ τἰϊ αοά, 88 ΕὈγαγὰ 
τηαἰπίδ 8. 

7ηπιἰογοοδδίοι 70 α δγοίλεν εἰπηΐπο ποί ειπίο ἀδαίδ. 
γν. 16, 17. 
γε. 10. ΤΥ ΒΕΥ ΟὯ6 566 16 ὈΣοΟΙΠΟΣ οοσῃ- 

το ἃ βίη, ποῖ πο ἅθαι ἢ .--- Ηοτο 15 εαρροδβοὰ ἃ 
ΒρΘοΙΒο 6886, ἰπ ὙΒ1ΟΩ ἰδ 6 οοηδάθηϊ ρμοϊϊιοι ὈῸ- 
ΘΟΠ68 8 ἰπίθγοθδβὶοι 10. {80 ῬΌΓΤΡΟΒΟ οὗ Κοορίπα 
ΘῈ ΟΥΣΙΩΚ ὈΤΟΙΠΟΙ,---δἰοΥ {80 Θχϑ}]ς οὗ ΟἸἈ τὶδὲ 
ἕῳ 1,1; οὗ αικο χχὶϊ. 81, 82. 9:0. χγὶ!, 

; Β65. Υἱῖ. 28), ---ῖ ἢ δἷ6 ΒΑΥΪΟῸΣ διὰ βαῖνα- 
ἰἴοῃ, ἴῃ [6] Ο88ῖΡ τι (86 Βεαάθομηον δηὰ πὶ ἐδ9 
Ῥδσιϊοϊραίΐϊοῃ οὐἠἨ δὐθσμδὶ ἴθ. αὐ, εανωσ 
οπιπέμπι πιαχίπιμδ; ιἰ »οβδὶδ ΟΥ̓ΩΤ6 δἰΐαπε »γὸ αζέετο 
ἐπ τὸ σταυϊδείπια (Β6ῃ 56}. ᾿Ἐάν τις ἐδῃ ΒΌΡΡοΒ68 
8} ΟὈ͵᾽θοίνο ῬΟΒΒΙὈΪΠ Δ Υ; 1{ 18 ποὶ βδϊὰ δὲ βοιεθ 
086 ἀ068 8060, Ὀυἐ ἀῤ ΣΩΔΥ Ὁ6, ἐδ ογδὶ τ}: ἢ δδοι 
ἰδ ; ΘΟΒΘΑΌΘΏΙΙΥ : [ ΔΔῪ 019 δλουζα δεεῖϊς. παν, 
Ῥ. 806, β8ᾳφ.κ. Το γχοΐοσθησθ 18 ἰοὸ δα οὐοπΐ τοὶ 
ΤΩΔῪ ὍΘ Β66Π, ἰο ἃ ἴδοί βιβοορί  Ὁ]6 οὗὁἨ οὐβοσυδίϊου, 
88 ἴῃ οἷ, 11], 17.---(ὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀδποίοα 8 
ταϑι θ᾽ οὗ 80 ΟΠ τ ϑἰίδη Ομ Σοῖ, δπὰ τς γα ῖχοα 
ἰο 6 ἰαἰκοπ ἰπ (ῃ9 δᾶσῃθ θ086. Τὴ χοΐδχγδενοο ἐδ 
ΘΟΙΒΘΟΌΘΕΟΥ ἰο ἱπίλτηδὶθ ΘΟΏΥΘΣΒΘΟ, δὰ ἰοὸ τὲ 
ΒΘΡΡΘἢΒ. διὰ Ὀθθοπιοδ τηδηϊζοδὶ ἔποσο. Τα ἰδ 
ΑΡοβίὶο Ὀσίηρο ουἱ οι ΡΒ δίῖοδ}}ν ἴῃ (ἢ 6 ραν οὶ ρίδὶ 
ἔογηῃ : ἁμαρτάτοντα ἁμαρτίαν: ἰ6 εἰ πηΐηρ ὈΤΟΙΒΟΡ 
βία πμάδ, ΔΒ ἰὑ ΟΣΟ, ὈΘΙΌΤΟ ΟἿΣ ογοβ. Ησθσζο 9 Βατϑ 
μὴ πρὸς ϑάνατον, πιοὶ 8Δ ἰῃ γ. 17: οὗ πρὸς ϑάνατον, 
Ὀθόδυδβθ 80 ΤΘΙΘΓΘΏΟΘ 5 (0 {86 δυν)θοϊϊνο ἡπὰς- 
τηθπΐ οὗ ἰδ0 ΟὈΒΘΙΎΟΘΣ, ποὶ (0 δὲ οἰλλοοι γοὶγ να] 
ῬεΪΠοΡ]6, ποὶ ἰο ἐπ οδίδ Ὁ] τη δὶ οὗ δ ἀορτηαὶξ- 
68}}γ τοδὶ] ἰάθα. ὙΠ ΪΠοσ, Ρ. 496. ---᾿ Αδελφὸς 18 ἰδ οτ6- 
ἴοχο ποἰ---ρχοχίμεμϑδ σμϊσμπσια (( 4100); Ποπ- σ τῖδ- 
εἰδὴ δτὸ οχοϊυάοὰ (αραϊπδί ΕὈταγα), δου ἢ 
86 ΣΟΪΌΓΘΏΟΘ ἸΠΔΥῪ Ὡοΐ Ὅδ6 ΘΧΔΘΟΙΥ 0 “8 χερζϑῃδ- 
ξαῖθ Ῥοσβοπ" (θυ βέογα 1601). 

ἘΙΣ6 5. }1} δδὶς δηᾶ ρἷνο μίση [11{6.----ΤῊῈ0 
Ῥαίΐυγο αἰτήσει ἀθηποίδδ ἐμαὶ ὑπὸ ᾿π φσοθβδίοῃ ΤΟΥ͂ 
6 δοῃδάση!γ οχροοίθοα, βίμοθ καὶ δώσει ποὶῖμοῦ 
ὙΟΓΓΔῺΪΒ 08 ἰ0 ΟΟΒΒίΣυΟ ὑδ6 Βυΐαξχο, ἰη ἐμὸ ἀοεὶ- 
εἶνο ἰδησυδρο οὗ {ΠῸ Ἰορἰβ᾽αἰΐοι οὗὅἨὨ 1869 ΟἹ]ὰ διὰ 
Νὸν Τορίοηοπί (Μδι. νυν. 21, 27, οἱο.,)} 85 δὴ 
Τπιρογαιυθ, ΔῸΣ αἷνοθ δὰ ΟΘΟΒΕΙΟΒ ἰοὸ ΔΕΒΌΙΩΘ 8, 
ῬΌΓΣΟΙΥ οἰ 1081] ῬοΟΒΑΙ ΠῚ, δ Τυκο χχὶϊ. 49: 
κύριε, εἰ πατάξομεν; Ἄοτλ. χ, 14: πῶς οὖν ἐπικαλέ- 
σονται; Β88]] 6 δβιηϊίο ἢ ΠΟῪ 8}}8}} (λον, Βονν οδῃ 
{80 ο4113 8:0 ὙΣΠΟΥ, ῬΡ. 204, 29ῦ, 881. Ηροποο 
ἰλ 18 ποἰεεε οοδὲῤ ρείετε (8. βοδαι 1). Τὸ δ )6οὲ 
8 (πὸ ἱπιοσοθββίου, τις, ποὺ ὑπ6 ΟΒΌσοΙΝ (Νοδμ 67), 
οὗ ἐπ δαϊπί (Μογογ). ΤΏ βδπι8 βυδ)]οςὶ, αἰτῶν, 
ὈΘΙΌΠΩ5 δ'ϑο ἰο δώσεϊ; 1 186 πεϊἐμογξεσαδίεων (τὰ γ- 
ἰαϊίοῃ οἵ 86 ψυϊχαίθ, δρρτονϑοὰ ὈΥ Βοᾶάδ διά 
οἰ Β6Γ8), ΔῸΣ ἰο Ὀ6 ἀοχίνοα ὕγοτῃ ἐμ ἰᾶθα οὗ ῬΓΆΥΟΓ, 
αἰτούμενος, τοφαί εις (ΒοΣα, Βεηροὶ, [ὕοκο, 
μος, Ρ. δῦ8, δπὰ 4].).. [789 ΑΙ ΒΙορὶο νουβῖοῖ 
ὈσίηρσΒβ οαἱ ἴπ6 Σἱρῦ το: τοραηπὲ υἱοϊβεαδις; 
ἃ. 6. 8.6 ΘδΙςοΣ 88.481} Ὀ6 Ἰηδείγυϊηοηία) ἴῃ Ὀοδίονης 
ἸΠἴο οὐ ἰλ9 Οσσῖηβς ὈΓΟΙΒΟΣ ΤῸΥ τοῦ ἈΘ ἱπίοῦ- 
66468.---} 1.1. ΤῈΘ ργιμηδίῖοδὶ γοαυὶ Γοσαθηίδ οὗ 
ΟἿΣ Ῥδββαρο δ΄ 1Ὁ}}Υ ὈΟΤΏΘ οὐὐ Ὀγ (86 ογ6]6 οὗ 
ὑδουρμίβ ουγτοιὶ ἴῃ ἐἰδ9 Νὸν Τοδίδιηοπὶ (Αςὶβ 1. 
6; 2748. ν. 16, 20). Φομῃ ΒΟΓΘ ΒΙΣΡΙΥ οομπέοσο- 
Ῥἰδίοβ {80 Τϑβϑυὶὲ 88 Δ ἴδοί, τὶ μβοαὶ δαγογίηρ ἰο 
(16 ἐπϑίσυτηθη } γ, (8 878 δηὰ βίδροσ τυ ἱίῖσι 
(16 Ὀγοίμ σ᾽ Β Βοαγί, Ἡ Β1ΟὮ τγῶ8 116 ΟὈ]φοὺ οὗ ἴπ- 
ἰογαοβϑβίοη ; Γοροπίϑηοο δπὰ ΤΨᾺᾺ1{}}, ἸΏΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, 8.Θ 
ποὺ ὀχοϊυἀ θα, δηά {6 ἱπίογοοαϊης Ὀτοίμοῦ 15 ποῖ 
υἱοννοὰ 88 ὑπὸ βδυϊουῦ, ΟΥἨ {πὸ Τοργεβοῃίδίϊνο οὗ 
ἰμ6 Βοάοθιιοσ. ΝΙΊ ΠΟΥ ΤΩΔῪ πὸ {πῖπκ οὗὨ δὴ σε. 
σποηϊίϊο δὲ οογτερίϊο ἡγαίεγπα (Μαί(α. χυΐἱ!. 1δ; 5. 
Βομτἶ), ΠΟΥ οὗἩἨ ἐδ ὈΓΟΡΟΥ ἀδΙΘΘΠΟῸΣ οὗ ἰδσ 
ΔΒ ἰοναγὰβ ἢ18 οσυϊης Ὀτοίβου, δ (86 Τοβυὶὲ 
ΟΥ̓ 8 πο ΓΟ ΒΒΟΣῪ ῬΣΑΥΟΥ (ἘΠ. Κ11}). ὙΕδ 8π8] 
εθεοί οὗ ἐπίοχοοββίοῃ 18 ζωὴ (αἰώνιος), ὙΠΟ ἰ5 
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ψοδκομοα δδὰ ἀϊδίυσθοα ὈΥ ΘΥΘΙῪ δἰ8 [ΑἸίογσά; 
Ἐπὶ9 θοϑίονγαὶ οὗ 119 Ὁ ἰπίθΡοΟ ΒΒΟΤῪ ῬΥΔΥΟΥ, 18 
Ἑοὺ ἰο Β6 τηϊηυίοὶν ἱπαυϊτεαὰ ἱπίο, Ὑ ΠΘΙΠΟΣ ἱΐ 18 
ἐο 6 δοδοιῃρβδῃϊθα νεῖ “Ἅ σογγερίίο 7ταίεγπα,᾽" -- 
ἩΒΟΙΠΟΥ ἐδ ΘΟΠδ1Βἰ8 ῃ ἰμ6 ρσίνίης ἰο 116 ΒΙΏΠΟΥ 8 
χοροπίδηῦ μοαρί (ἀτοίϊαϑ, αὶ.}, ὈὰΣ ἰδίεθη, 68 ρυὺ 
ὃγΥ 9 ΑΡοϑι]ο, ἴῃ 81} 115 βί πιρ]οϊίν δηὰ Ὀτγοδάϊίἢ. 
ἾᾺ{π, νἱτ.ς ἴδ χοδίογαίάοῃ οὗ ἰμδὺ Ὀλνῖηο 119 ἔγοια 
ὙΓΙΘῊ ὈΥ ΒῺῊΥ͂ δοὶ οὗ βίη ἢθ τ ἱμαθοϑα ἰῇ ΡΟ.]], 
διηα ἱπάἀορα ἱῃ ῬΡΟΘ68Β οὗἉ [Δ}1}πῷ, Ὀαὺ {818 δ'η 88 
ποὺ 8η δοῖι] []].--- Μ.]. 

Ὧο τϑι ἴΒδὲ βίῃ τοῦ ππῖο ἄθδιῃ.--- ΤῊ 9 
ῬΊΏΤΆΙ] τοῖς ἁμαρτάνουσι ὈΘΪοΠρΡΒ ἰο αὑτῷ, ὙΒΙΘἢ 
ϑεμεγαζείεν' ροδίϊιπι 6ει (ΕΒ 8); {π6 Ρ]αγ 4] ἰαῖχοθ 
1:6 ΒΕΡΡΟΘΟα 6896 ἔγοῃι [ἢ 6 ΒΡΏΘΓΕ οὗἁ δἰ ἢ σι. ΥΙΥ; 
τις .δ8 σοἸ]οοίϊτο ἤοτοθ. 866 ΠΟΥ, Ρ. δὅ8. [Ιἰ 
5 ἡογοθα δηἀ Ὁπρτατητηδίϊοαὶ [0 ΤΟΥ αὐτῷ ἴο Ὠΐτη 
ἐπὶ 5518, πιηἀδογϑιδηάϊης θεὸς 88 1Ππ6΄ δ δ᾽] οο, ἀπὰ 
τακίης τοῖς ἁμαρτάνουσι 38 7)αἰΐυ. οοταπιοαὶ: “Οοἀ 
γγ}}} χῖνα Ηἷτὰ 116 ΤῸΥ (ἢ ῬΘΥΒΟΩΒ 5᾽ ΠΏ ,᾽" 85 
Βογῃοδδη ( Βιδίνδελε ϑιμαϊΐεη ἀεγ δἄσλδ. Οεἰδί ἰολέη 
ΤΙ ν. 71.) ἀο68.--- Μὴ πρὸς ϑάνατον αὐλ]1ῆ65 ἁμαρ- 
τάνεειν ἁμαρτίαν, οΥ ἁμαρτάνειν, ἀηὰ πᾶ8 60η86- 
ἀὐδηΐν δανουῦϊα! ἴογοθΘ. ϑάνατος, ΟὨΪΥ, 7 ἐδίϑῃ 
πη {86 Θ6Ώ89 οὗ δρ᾽ 8] ἀθαῖ, ΘΟ Βροπ δ τὶτἢ 
δο οοπίοχί, ΥἱΖ., πὶ 1860 παῤῥησία οὗ ῬΓΘΑΥΘΟΡ 
θείης ποατὰ οἱ ἰΐθ ρστοπηά οὗ ΟΌΓΡ Ῥοπβδοβϑίοη οὗ 
Ὁϊο ζωὴ αἰώνιος, ἴον ζωῇ ἴῃ 1π6 ᾿π ΟΤΟΟβϑίοα Οἢ Ὀ6- 
ΒΔΓ οὗ {8ὸ δὑσῖὴς ὈΤΟΙΠΟΡ, δὰ ἴπ 6 ῬΥΘΡροβι 0. 
πρὸς, 88 ἀδποίϊηρ (ἢ 6 δἷτῃ ἰΟΥΑΥ ἀβ τ ΐο ἢ ΒΟΙΆΘ- 
ἐΐηρ 5 αἰχοοίεα (πον, Ρ. 428), τϑαυΐγο τ8 ἰὸ 
(ἈΚ οἵα βἰππίηρ, τ δῖοι ἴῃ ἰὴ σοηγνϊοίϊοη οΥ̓ (Π9 
Ῥότβου ἱπίογ οἶς, πγαϑ ποῦ ἰοττηΐηδίθ ἢ ϑάνατος, 
(80 ομρίγίης οὗὨ 8]} ζωὴ αἰώνιος, δῃ!ὰ δοοοτάϊησῖν 
γυσδὲ πο 8 Ό801 6} 888} {6110 νυ ἷρ τ ΟἸ τ ίβί, 
ΤΑῚ ἴῃ Ηἰ. Τῖ8 18 Ὀτουχδὶ οαΐ ΙΏΟΤΟ οἰ δ υγ. 
ἴῃ ἐδ ποχὺ 614.186. 
ΤΈΘΙΘ ἰ5 ἃ βίῃ υῃῖϊο ἀθ81}.---Τπὺ8 (ῃ9 

ἈΡοϑί]9 οἱγουτηβουῦὶθο8θ ὑπ 6 ἀοπιδίη οὗ δἰ πίῃς πο 
ππίο ἀθαίῃ: ἰΐ ἰ8 ποὺ ἱπῆπιίθ. Τὶβ 18 ἀἰγοοιοα 
δραΐπδί ΒΏΥ ῬΟΒδΙΌΪ6 ἸΑΧΙΟΥ πὰ (80 ἡπάρτιηθοὶ οὗἉ 
ἐδο ΟΒΌΥΟΘΝ οἱ (86 58 οὗ ΒΘ] ον γῈ. Πρὸς ϑάνατον 
85 [ῃ6 Βδῖπ6 ΒηΘδ Ηρ ΒΟΓΟ, 88 ἷπ ἴλ6 ῥτοοϑάϊηρ 
οἴδιβδο. ΤῈ6 χϑίθυϑῃοο '8Β Δοσου ἀρ (0 ἃ πρθοὶδο 
δἰ, ἰο 8 βίτηρὶο δαὶ φρογοορέϊ}]9 (16η) ἴπ ἐδ 
Ῥγοίθ ον, τὶ! πη ἐπ Ἰἰτηὐ 8 οὗἩ ΟἨτἰβιίδα 76] ϑδὶρ 
(τὸν ἀδελῴον αὑτοῦ), τοί ἰ0 8 ραγάο.]Α, οαὐ παταϊν 
ΒΔΥΚΟα σΔίδΘΟΥΥ ΟΥ̓ δἶπβ, Ὀὰΐ ἰο δ βί ποίην, δὰ 
Θοπιτα ἰὴ οὗ δἰη, νοὶ Το ἄογ8 ἰξ οἴθαν 10 ἐδ6 
θϑυ οι] ΟΌΒΟΤΎΟΥ, ὑπδὺ [Π0 76} ονγβὶρ οὗἁ ζαϊι τὶν} 
ΟὨνίβε, ὑπὸ Τουπίδί η οὗὨ οἰθυῦπδὶ Ἦϊο, δ θθϑη σαὶ 
ΟΠ, ἰμα΄' ΘΟΙΒΘΑΌΘΏΓΥ (86 οἰ μἶσαὶ 11{- Στὰ δὉ- 
ῬΘΟΙᾺ ἰο 6 ἱππτδγαϊγ ἀξοαγοὰ δηὰ ἀγίηρ, ἰμδὶ 
διὸ τηοτϑὶ δἰδὲυϑ οὐ ἐμαὶ ὈΓΟΙΆΟΣ δῇ ον 186} ἰ0 
9 ἴπ 8 βίδίϑ οὗἩ Βοροῖθββ ἀἰββοϊαἰΐομ, δοὸ ἐμαὶ ἰξ 18 
ΟΥ̓ πο αΥαὶϊ (0 ῬΓΔῪ ΤῸΓ βυο!β! δὴ 086, δὰ ἰμδὲ 
(ποτοΐοτο ἱπίογοθϑϑίοι ἰδ ποὺ ῬΡΟΡοσ, Ηδηοθ ἰἐ ἐδ 
ντοπρ ἰ0 ΓΔΒ ἰο {818 ρΡαδϑβαρο ἰμο ΟἸἹὰ Τεδίδ- 

α ϑανατη- Ῥδαΐ ἰάοα οὐ [0 ΔΕΡΟΓΊ, ὁμαρτί 
φόρος (ΝΌΠΙΌ. χΥϊ!, 22), ἀπὰ ἰο σϑῖοσ ἰο σδρίϊδὶ 
ΘΕΙΤΉΟΘ, 6. σ. ἸΔΟἸαΙΤΥ, δα 0 ΥΥ, τηυγάον, ἱποοδί, 
ὙΒΙΟἷΝ ΡΟ ῬυπἰΒΌ 8016 τὴ ἀοαίἢ ἀπᾶοσ ἐμ βεοῦ- 
ἴα οὐ. Μοβαίο ἰανγ (Μοσαβ, 8].), οσ 9 ἐδ βὶῃϑ 
ΘΟΟΙ αἰ δε} 68}}} ρα βιι6 Ὁ]9 τ {ἢ ὁχοοτϊητοιποδίζοι, 
88 ἱ7 ἱπίοσζοοββιοι πω ἰο οοπέοσγαι ἰ0 ἐπ ΒΘΟΌΪΩΣ 

. δρὰθ οὗἠἨ ρυπίβμτηοπε; ΠΟΣ ἰβ ἐῃ9 τϑίργθποθ ἰὸ 
διπηΐης ππίο ἐπ οῃὰ οὗἨ ΒιΔῃ Β δ} οχἰ βίθμοθ 
(Βοὰο διὰ 4].)},ὄ ἱπ πλὶοα οομμοοίίου ἀθ {τὰ 

τ ΒΟΥ ΟΌΒΟΥΥΘΒ: “Ομὲ δὲ ρεσοαίον ποπ αα πιοτίεηι, 
δ ΠΟΤ ροίεδί πὲδὶ μεν αἀἰυΐπαπι τευδίαίίοπεπι ;᾽" πρὸς 
ϑάνατον οδῃποὶ Ὀ6 χοῃἀογοὰ “τσ αὐ πιοτίδηι.᾽ 
ΝΟΣ ἰβ (9 Σϑίδσοῃοθ ἰο {86 ΡΒ γΒί δ ]]γ βίος, 788. τ. 
14 (ϑιθι ΒοἘυ); ΠΟΙ ἰο ἀεῆπὶίΐα, ζτοβθ8 οσΐτη68, 
»εεοαίωπι ρταυϊδείπιμηι, σμοά υἱς τοπι ἐῶν (Ατὰ- 
ὈΣΟΒ6), πιοεολίαᾳ »οτὲ δαρίίδπιμπι σοηχηιῖδδα (Τοσία]- 
118}, ρεεοαίμπι θιυϊάεπίϊ (Β6ἀ6). ΝῸΡ 18 Β6ΥΘ 
ἀηγ ἀοβογίρίίοαυ οὗ ἃ σοπάϊἐλοι, “ Ταϊδ απίπιε δία- 
ἔωϑ, ἐπ φιο ἤεδ δὲ ἀπιὸν οἱ 868, ὅι δυηιππα, υἱία πουα 
ἐχφίτποία 6δί; δὲ φιιΐδ δοῖδηι8 υοἱόπδριό πιοτίοπι απιρίθο- 
{π, ποπ δας ἰἰἠοοφότίδ σαγ ἶδ, δεα ΕΣ ἀπιοτε ρεσοαίς, 
διὸ ταίοη}6 ρεοοαίἑ ; τορμάϊωπι σταίἑ ῥγοιτοίίσιηι.᾽" 
(Βθῃ 61). Αὐυρσυδίϊηο ἰδουγχμὶ βγϑὶ οὗὨ ὑπιυϊαεπίίρ 
άςεε ροεί ἀφηϊίοπεηι 7Ζ)εἰ, πὰ δἀἀοαὰ δέ ΔΣ8 : 
δὲ ἴῃ λαὸ ρεγυεγδίίαίε ἤηϊεγὶί υἱίατε, ἀνὰ ἰμ θη: βάοπι 
οϑέτατα μδημθ αὐ πιοτίεπι. ΤιΛΒΟΪΥ 186 ΤΘΙΌΓΘΙΘΟ 18 
ἈΟΙΓΒΘΡ ἰ0 ἃ ῬΟΓΘΙΥ ἱμννατα δοί, 1 Κ ΟὈΔΌΣΒΟΥ 
(ΕὈταγά). δροβίδευ (9 ᾿ οἰίϑ, 1,16 }.6}, ΠΟΥ ἴο βίῃ, 
ῬοΡΟΟΡΑΙ]6 ἰὰ (6 "αὶ οὗἁὨ πιὰ, κὸ 86 δῃηι}- 
Ομ γ ϑεϊδῃ ἀθῃΐδ] Θχρσυθββοὰ ἴῃ νοχάβ (Ὀ δβίον- 
αἰδοῖ), πον ἰο {86 δΒῃ: δραϊηδὺ {80 Ηοὶν αμοβὲ 
(αἰ νΐη, βαθάον δὰ 8].). ΤῊΘ σϑέβυθῃςοθ 18 Β΄ ΩΡ 
ἰο ϑἱπηΐης, ἔγοϊα τ δῖ σὰ 10 ΤΩΔΥ Ὀ6 ρογοοϊγοα οἰΐ μος, 
μδ8ὲ πὸ ἰητνναρὰ δΌβο]υὐθ βθυθῦδῆοθ ἴσομὰ 86 7411} 
δα ἀδθπηΐ8] οὐὁἁ ΟἸισὶδί ΠΙΔῪ ΟΥ σ8ῃ Ὀ6 δβϑυμηθά, ΟΓ 
ἐβδὺ {86 Ἰαίίο 18. οἰ βαν ΤΘΟΟ ΖΑ 0]6 ΟΣ ΒΙΡὮΪΥ͂ 
ῬΓοΟΌΔΌΙ6. Τὸ ἴδ Ἰαΐέξ᾽ σᾶ80 ΒΡΡΙΥ ἰδ τογάϑ: 

Οομποοσχηΐπᾷ ὑδδι 1 ἄο ποῖ δαὰν δεῖ ἢ 
5161} ΤΣΑΥ͂.---Τ]ὸ δἰ ρ]9 ποραίοα ͵8, ἐμαὶ (ἢ 6 
πὸ ΑΡοβί]9 βαγβ (οὐ---λέγω), (λαὺ ὈΥΆΥΘΙ 8 ου α 
δ πιδᾶθ 07 Εΐτὰ 80 5158 ππίο ἀθαὶ!. Ηθ ΟἿΪΥ 
ΤΏ ΔΙκ6 5 Ρχοτϊοϊηθηῦ {110 οἰτουτηβίδησο {μὲ ἢ 60ῃ- 
Ὧπ68 Εἰπι86}7 (0 δεγίπρ ὑμαὺ ἱπίθγοοϑβίοῃ βΒΒοιυ]ὰ 
Ὀ6 τιδᾶορ ἴοσ {86 Ῥϑυύβοὼ ποῖ βἰ πίῃς τππίο ἀθϑίῃ. 
Ηθηοο ἐμιό86 οοτησηθηίδίουβ 8.0 σἱρμί, το ἀο ποὶ 
860 Β6ΓΘ ἃ ῬΓΟΒΙ Ι(οη (βοοίπυθ, ατοίϊιβ, Ν δη- 
ἀον, ᾿ΐοκο, Πα Γ᾽ δμὰ 4].). Βαΐ ἰΐ 18 ΘοΡ 81 Π]Υ 
ποὺ βαϊα (δμιαὺ τὸ οὐ ρ}ῦ, ΟΣ ΟὨ]Ὺ ἃχὸ ροχη θα, (0 
ῬΓΑΥ ἴον εἷτῃι (Νϑαπάθυ). 1 18 ᾿τπωρογίδην ἰο ποὶθ 
ἐμ9 ἀἰδογθποο οὗ ἱμβὸ πογὰβ θιηρὶ ογοὰ ὉΥ (89 
Ανροβέϊο, Ὁ ὙΘΓΘΔΒ ὈΘΌΥΘ 86 τωδὰθ ι1860 οὗ {89 
ΟΣ αἰτήσει, ὮΘ ΠΟῪ 1868 ἐρωτήσῃ: ἐρωτᾷν 18: 
γοθαγέ, δὰ τ Ρ}108 Θαυδι Σὶν οἱ ἐδ ραγὶ οὗ ἰδ9 
δΒῖκον ὙΪΓῊ ἴτη ἔτοιι ἡ πολ {86 ἔδυουν 8 δβουρῃύ; 
Φοδας ἀοδίρτδίοδ ΗΒ ργαυΐπρ ὉΥ ἐμαὶ ἰθσῖῃ (10. 
χίυ. 16; χνὶ. 26; χυὶϊὶ. 9, 16, 20); οα ἐμ οἰβῈσ 
Βαμα αἰτεῖν 1 δίεγα, δὰ ἱπηΡ}165 ᾿ΠΙΘτ ΟΣ ἐν 
(᾿ ἀβιοτγάϊθοκ), τ Ὰ}]0 Βοηχοὶ σοβασαβ αἰτεῖν ΔΒ 
δϑρεοίεβ λωπιῖδοτ ὈΠΟΡ (η0 σέεπὼδ ἐρωτᾷν. ΤᾺ]8 
τογὰ ἐρωτᾷν ἀθῃμοίοϑ ἐμ6 οοπδάοηί ροίϊιοη οὗὨ (86 
ΟΕ 11, ργαγίηρ ἱπαυΐγη  δπὰ οχρθοίϊῃᾳς ἰΠ6 
εἰζι. Ἡρδποο, ἀυθ τορχαγὰ Ὀοΐηρ δὰ ἴο ἰδ8 ΌΤΣΟΘ 
οὗ {86 ἰδσπὶ Θ Ρ]ογθὰ, γ17ὸ ΙΠΔῪ ἰβοούοῦ ΒΘΓΘ (ἢ 6 
Βδποίϊου ΟὗἨὨ ἱπίθσοοβδίοι ΓῸΥ ἃ ὈΤΟΙΒΟΣ βππΐῃ ας 
πηΐο ἀφαίι, γοὺ πὶῦμουΐ ΔΩ ΔΘΒΌΤδτοΟ οὗ ΒΘΟΘΒ5 
ΟΥ̓ ἐϊιαὶ {89 ἱπίογοθββίοῃ τν}}} ὑχϑυαὶ. Βιυϊὶ βίποο 
{86 ΑΡοβί]ο δἀνοσωΐθβ {88 ὙΘΥῪ παῤῥησία μὰ 
ειδ πο νεδὲ, μὐ » 7γιείτα οτεπέ (ΒΘΏᾳ6)), ἰὰ 18 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ Ζοσιξο πιογαία εἰ αἰίέσα ἴοΣ ἃ, ῬγοΒὶ Οἱ Σ 0. 
Ῥϑαί. 111, 26. ΤῊ 18 4180 βυσρεβίοα Ὀγ ἵνα; ἴῃ ἰὴ 9 
Ῥσοβοιί ἱπδίβμοο ἢ9 4068 ποίὶ ννίῖβιι ἰο ὀχοὶίθ δά 
Ῥτοπιοὲθ {89 ῬΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ῥσχαγίηρ. ((Οἵ. 2οοίτίπαξ 
σπά Εἰλίοαὶ Νο. 4). 
γα. 17. ΑἹ] υὐτρηῃϊθουιδηθβα ἰ6 δΒἰὩ.-- 

Το βυ ͵θοὲ πᾶσα ἀδικία τοταΐη 48 υ8 οὗ {Ππ6 ρῥτοαϊὶ- 
οδίο ἡ ἀνομία οἾ. 111. 4. ᾿Ανομία ἰδ ἴῃ. σοπίΓΔαϊοἰΐοἢ 
ὙΠ} ἐμ οὈὐθοϊ γον ρίνοῃ ἰὼν οὗ Θοά, ἀδικία 18 
86 σοπίγϑαϊοίΐ οι δὰ ποχαίϊοη οὗ {86 δικαιοσίνη 
δηὰ 18 Θοποογῃθὰ 1 (86 Βυ᾽6οίγο ἀϊδροδί(ϊοιι, 
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ἐδουρῃ ἰξ Ὀ6 πτουρπὶ ἤγοτη δῦουθ δῃὰ βυδ)θοὶ ἰὸ 
(86 ἴατγ. Απὰ {δμὲβ ΒΑΥυΠΟΩΐΣΟ5. ὙΠῈ {πὸ ἔδοί 
ἐμαὶ νγϑ 8.6 οοῃποοσῃθὰ 1 (ῃ 6 ΙΏΟΓΔῚ Ββίαϊυβ οἴ 
{86 δίπουν ἴῃ (818 δ᾽ παρ απίο ἀθαίῃ, δῃά δἰ πηΐπρ 
ποὲ υπὶο ἀοαίῃ. ΦοΒη δ δι} ἀθδὶτοβ ἰοὸ συδρὰ 
διραϊπδὲ δῃῪ ἀδικία Ὀοΐῃς ἴοο ᾿ἰσμ ]γ ἀθα] τὶ, 
Βεοΐπρ οὶ σοπβίἀογοα 85 ἁμαρτία, ἱπουμῃ ἰξ ὍΘ μὴ 
πρὸς τὸν ϑάνατον. 19 Βοιηδὰ Οδίμο 68, ἐμ γο- 
ζοτο, δυο Π0 τναττϑηΐ ἴον ἀοίογιιϊ πίη ὕγοια {μ6 81} 
ἐιϑοῖ, τοίην ἰξ 18 ρεσοαίωπι πεογίαἰε οΥ υεπίαίε. 
Δπᾶ ἴπο1τ9 16 ἃ δὶ ποῖ τιηῖο ἄθϑιῃ .--- 

Ἑαὶ Β' ΠΠΡῚΥ σομπῃθοίβ ἐμ βοαῦθ]; 1ἰ 15 ποίς--δέ φωΐ- 
ἄδην, διὰ (86 8686: σμοαϊδεί ποίαδ ἐδί μεοοαίιηι 
ποη αὐ πιοτίεπι (Β6ῃ β6]) ; ΒΟΏ 6} Β οἶδυϑ: “866 πὸ 
φιΐεφιαπι ἰὰ ἰουιμδ ἱπίενργοίεέμτ, Ῥγνείἐ; ἐδ Ρεέσοα- 
ἐωπι 18 ΟὨΪΥ ἃ ΤΟΥ] γοδοίΐὶο ἃραϊηδὶ (89 ροσυθγδίοι 
οὔ ἰδ Φομδηποαη ἱδουχῃῖ: 811 ὑεῖ θουΒη 688 
δ ε'ἷη. Το βοαυοὶ, Ὀδ66δι860 οὗἢὨ {110 ᾿πίοΓοΘβδί ὁ 
Τοοοιηοηάρά, 5 Δἀἀοα ὈΥ ἯΔΥ οὗ ΟΡ δϑὶβ. Οὐ 
πρὸς ϑάνατον ἱτῃ}}168 {866 οὈὐοοίγοΙ Υ Τ68] ἔδοΐ, (86 
δοῖι 4] ΟΟΟΌΣΥΘΠΟΘ οὗὨ δι ἢ βίη; ἰΐ ἀοῆπρθ ἁμαρτία, 
ποὶ ἐστιν, 88 ᾿υΒῸ ΒΌΡΡΟΒΘβ. 

[ΤΊ ΘΓΘ 8.6 009 ΟΥ̓́ΣΥΟ αι θΒ 1 0}8, ἐπ οΘοπηθαίΐοη 
ψὶϊῖ {18 δβϑοιΐοο, ὙΠΟ τοαυΐγο ἰο Ὀ6 ἰγθαϊθα 
Βοιπ ον δὶ ἸΌγο ΤῸ. ΕἾΓοι, νυν. 17, ἰῆσοῖνοβ 8 
οὶ δἰεἰοΏ, ΟΣ νῆδί 15 δαυϊναϊοηΐ ἰο 10. Βυΐ (818 
ἔα Ὀδ6θῃ ἀρηϊοα ὈΥ͂ ΤΩΔΏΥ͂ ΟΟμτηθηϊδίο 8. “γα 
δὲ υεἴϊο, δεα “ιὸ ἀμδίο ἐπιρείταπαϊ" (Οοτη. ἃ [μ8- 
Ῥίἀ6); Νοδη ον βυρροβοβ ἱμαὶ (9 οὔονγίῃρς οἵ 
ῬΓΑΥΟΡ ἷἰ8 ρεγειϊ θα, ἰπουσῃ (π6 ονίαϊηΐπρς οὗ 1 
ὙΠ]|1 Ὀ9 ἀἰδηου,, διὰ ΔΚ ΓΔΥΥῪ ἱπιδρίπθα (0 
ῬΓΔΥΟΥ ἴῃ αἰιοϑίϊοη ἰο 6 {μ6 6ο0]]δούγ ὁ ῬΓΑΥΟΣ οἵ 
[86 Οδυτοῖ, δηὰ ὑμδὶ 050 ὙΠΟ δὶ 8 πρὸς ϑάνατον 
ΒΒ ου ἃ ποὶ Ὀ6 ἱποϊαα ρα πῃ ἐδ! 8 ΘΟΙΠΙΏΟῺ. ΡΤΑΥΘΥ οὗ 
10 ΟΝ, οί [6 ταῖὶρϑὶ Ὅὸ δοῃῆγιηρα ἴῃ ᾿ιἷ8 
βἷη; πίον πη ἰπ οὐ λέγω ποῖ τιόοτὸ ἰἢ8ῃ ἃ 
ἀοη δ] οὔ 86 Αροβί]ο {πὲ ἐδ οδδο οὗ οὁπ6 βἰ ππΐῃς 
ἀπΐο ἀσθαὶ ἢ οϑταθ τΣ(ἷπ (Π6 ῬυΣΥΪ ΟὟ οὗὁὨ ΠΕ σοπι- 
Ἰηϑηα, ἔγτα αὐδ]1ῆ68. ἐπ Ῥχομὶ Ὀζίου, ἱμβου ἢ 
“ἨΟΉ ἐδὲ ογαπάμτῃ »γὸ ἀαπιπαίϊδ,᾽) γοῖ ἯΘΏΔΥ ὈΥΔΥ, 
“ἐμὲ τιΐητι8 ρεσσατεί, εἰ ΕΓ οοπδεσμόηδ πιπα ἀαπιπα- 
γείων ἐπ ἱηγεγηο.," ---(αἰνὶπ γϑοορηΐζοβ (86 ῬΤΣΟΒΙῸ- 
ἰίλοι, Ὀὰΐὺ Τἰταἶ5 1Ὁ 0 οχίχ 9 68868, Δαάϊησ: ““δεά 
γχιΐα τατίδοίηιο ἤοο αοοϊαϊί, εἰ οωδ, ἐπυριδηδαδ σγαίϊδε 
διδὲ ἀϊοϊίἐας οοπιπιεπάσπδ, ποϑ 80 ἐχεηιρὶο πιϊδεγίοοτ- 
ες ἐ446 7μδεί: ποΉ ἴσπιεγα ἔῃ συεπισμαπι ζεγεηάμηι 
ὁδί πιοτί(ἰ8 δείεγΉξε "μα οίωπι, μοί πος εαγί(αϑ αὐ δέπέ 
δρεγαπάμπι ἤεοίαί. Οποά εἰ ἀεερεγαία σμοτμπάανι 
ὥπρίοία8 ποτ δέσει ποδὶ ἀρρανεί, ας δίς ])οπιΐπυξ ἐαπὶ 
ἀϊσίίο πιοπδίγατοί, ποη εδὲ φμοα σεγίεπδ σα 7ωδίο 
εὶ μιαϊεῖο, υεἷ οἰδηιεηζἴογεδ 60 6696 ἀρρείαηιι.᾽"---ΑἸ- 
ἤοτὰ βυπιθ ἊΡ: ““Οοχίδί]γ {π8 Βοθπια, ΓΟΒΟΥΥΪ ἢ; 
86 ᾳυρδίΐοη 88 ἰο {16 πδίυγο οὗ (μ6 βίη, {π6 τἱρδί 
Υἱοῦ οὗ Π6 οὐ λέγω. ΒΥ͂ ΔῊ ΟΧΡΥΤΘΒΒ δΟΙΩΣΩΒ ΠΑ ἰῃ {86 
ΟἾΒΟΡ ο886, δηὰ (Πδ 88 ΘΧΡΓΟΘΒ 8ῃ Θχοϊι βίοι οἴ 
ἐἷ8 σαδ6 ἤγοπι ἐμαὶ σουπιιδπὰ, ποίμὲπρ βουσί οὗὨ 
δὴ ἰπι ] 16 το  Ὀϊ(οη οδῃ Ὅ6 σοηνογοα."-- 

ϑιεσοπάϊν, {86 αποβίξοι: Ἡ’λαί ἐδ ἰλε εἰπ μπίο ἀφαίλῦ 
-- Το ΘΔ ΠῸΠ5 οὗ ἱπιογρσγοίδιϊοη [07 ἐἰ8 δοϊυἱίοι, δὰ 
ΒΟΙΙΘ οὗ [6 ὈΥΙ ποῖρα)} ἀὐνουροποοβ, ΕΠ 66} ἔγουα Ὠὕ- 
βιοσ ἰθοκ, οδοἸ θοϊοα Ὁγ ΑἸζοτὰ, δῦ βοτοὸ ργοαυοαά, 
16 ΕΙΒΒῚ οδποι οὗ ἰπίογρτοίδιϊοι οὐὁἨ {116 

ἁμαρτία πρὸς ϑάνατον δῃᾷ οὐ πρὸς ϑάνατον ἰδ (ΒΪ8: 
ἐμαὶ ἐδ4 ϑάνατος οπά ζωή 97 ἰλε μαεδασε πιιδί Θ0Υ768- 
»οπά. ΤῈ ΤΌΣΟΥ σδηποῖ 6 ὈΟΟΙΪγ ἀθδίι, τ ἢ ἷ}6 
1η0 Ἰαίίογ ἰ8 οἰθγῦῃδὶ δπὰ δρὶ νυ] 1106. ΤὨΐδβ 
ΟΙΘΟΡΒ ΔΎΓΘΥ δὶ ὁποο Ἀ]1 {8056 σοτητηθηίδίοτα τ 0 
πηδογβίδπὰ (80 δἷπ υπίο ἀθδί ἢ [9 Ὀ6 ὁη6 [Ὁ τ ἰοσἢ 
Ῥοαΐγ ἀθαίἢ ἐδ ἐμ Ῥυπίβεσηθπὲ, οἱἱ μὰ ὈῪῚ Βαϊηδη 
αν σε ογα}γ, ἃ8 Μοσχυβ δηὰ (. 1,δηρο, οὐ ὮΥ [89 

Δοδαὶο ἴδν (Βομ δέ 68}),---ΟΥἹ ὮΚ β᾽ οἴσυθβϑ ΣηΒ1οεἰοὰ 
ὈΥ αοά, 88 ὙΒΙΓΟΥ δὰ Βοηδοη; ΟἹ οὗ ν]ιῖοδ 
{θογο ὙΠ] θῸ πὸ οπὰ {11} ἐπὸ ἀδαΐῃ οὐὍἁ 86 ἴσου 
ἰδβοῦρσῦ Ροβδίθ]ο Ὁγ Βοάθ, δῃὰ δάοριθαὰ Ὀγ νγτα). 
818 1αϑὲ ἰ8Β ουϊ ἀθῃγ δὺυβυγά, Ὁ. μον ἰ8Β ἃ δὴ 

ἰο πον, ὙΒΘΙΒΟΥ 18 νῊ11} 6 ΒΟ ΟΥ ποι 
“Τῆς ΒΕΟΟΧῸ σϑθοι κψ|1}}] 6, ἐμαὶ {π| 8 5'π υὐΐο 

ἄθαιι Ὀεΐηκς ἰμΒ08 8 βὶπ Ἰοδαϊης ἴο ϑίθσπδὶ ἀθδίῃ, 
Ῥοΐηξ πὸ ἤσ ΒΕΣ Ἔχ] πᾶ ἰο {μ6 σοδάοσα Βοσο, 
τηυβί ὉΘ ῬΓΘΒυϊηοα 88 πιόαπί (9 δὲ ὠπαεγείοοά ὃν 
τολαί ἐδλε Ευαησεῖξδέ λας εἰδειολογε ἰαϊα ἄοιοπ, οοπ- 
σοΟΣαἶπα (δ6 ΡοΟΒβοββῖοι οὗ 116 δηὰ ἄθαδίβ. Νὸν 
Ἧ6 ΒΑΥΘ ὕγοπι δἴτη ἃ ἀοδηϊίίοι ἱτηπιοα δἰ }γ Ῥχο- 
οοάϊηρ (818, ἴῃ νυ. 12, ὁ ἔχων τὸν υἱὸν ἔχει τὴν ζωήν' 
ὁ μὴ ἔχων τὸν υἱὸν τοῦ ϑεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει. Απᾶ 
6 ΣΙΑῪ ΒΔΓΟΪΥ 580 δαὶ (86 τογὰβ πρὸς ϑάνατον 
ὮΘΥΘ ἃ. ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα 88 τηϑδηΐη, “ΠΥ ς 
{86 1088 οὔ λὲ ᾿ὑ7ε Ὑ ΕΘ τά ἢ δΔΥΘ ΟΠΪῪ ὉΥ {86 υπίοα 
γα (ἢ (86 βοὴ οὗὨ αοἢ.᾽᾽ Απά ἐὲδ τιθδηΐῃς [ΒΥ πιυδὶ 
δῶν, ποῖ ὈΥ̓͂ ἐπ]! οα 108 οπἷγν, ΒΘ. ποῦ]ὰ ὃ 
ἐμ οδβθ, 1 δὴν οδδβίϊπαίς δπὰ ἀδθίθστοιη θα καὶ 
ὝΟΙΘ τησϑῃί, 16} σου]ὰ Ὀ6 8 δίρπ οὗὨ [06 ἴδοὶ οὗ 
ΒΟΥΘΓΔΏΟΘΘ ἴσοι (πὸ 11}16 ΒΟ ἰβ ἰπ ΟἾγίδὲ (δε 
οἰ. εἰ. 14, 16, νΒεαῦοὸ {π6 ἰηΐσγοηοα ἐβ οὔ ἐδὶ8 
κἰπά), θυὶ ἀϊτ σοῦ διὰ Θδβθη 1 4}}Υ, ἱ. 6. 1 χοαρθοὶ 
οὗ ἰδὲ ὙΘΥῪ βίη ὙΒΙΟΝ δ Ῥοϊηϊοαὰ δ᾽ ὉΥ ἰδεῖ. 
ΝΟΥ διρδϊηβί [818 ΘΔΏΟΠ 8Σ6 8}} {8 ο8δὸ ᾿πίθγργοεί8. 
ἀ10η8, 78. (00 πυϊηοτουϑ 0 πιοηἰϊοῦ, φὶσ ἢ τηδκο 
αν αἰγοοΐοιβ δηὰ οὈὐϑιϊηδίθ δίῃ ἰο Ὅ6 δαὶ ἴδ- 
ἰοπᾶθά. Τὶ ἰ8 οὐνίουθ ἰδὲ ΟἿΣ 1ἰπιϊὶβ τὸ (δ 08 
οοπῆηρᾷ ἰο αὐπεσαίίοη 9.0, Ολτίδί, ος 85. ἰηζοττοὰ 
ὈΥ 18 ὕἤγυϊϊ5 οἰεγινὶβο βδοόνῃ, Ὀαΐ 88 {80 δοεὶ 
οὗ βίῃ ἰἰβοῖῖ. Αμπὰ βο, τὶ ἢ νυάγίουβ βιδάθα οὗ 
ἀἰ ογοησο, 88 ἰοὸ {86 νυϊιίης ἕο πὰ ἀείαϊ, 
τηοϑδὲ οὗ ἰῃ)!9 Ὀδδὲ σοιμμηομίδίοσβ, ὈοΐΝ δποίοδὶ 
δηθὰ τροάρτπ: ὁ. σ., Αγοίϊυ8, [Ὁ ΠῸΣ, Οαἰνὶβ, 
Βοζα, Ῥιβοδίουῦ, Οσοτῇ. ἃ [δρίᾷο, ΤΊ γῖπυβ, Βασμα- 
ξατίοη- Οτυβίυβ, Τὕοκο, Πυΐπον, Ὀἀδέοταϊθοκ. 

“Ἴὴ0 ΤΉΙΆΡ σδῆος ΜὉ1}} μ6]ρ 8 (0 ἀδοϊάα, νῖϊδ- 
ἷπ 080 δῦουο Ἰἰτηϊΐβ, πηϑὺ Ἐδροοὶαὶ δἷι 8 ἰ8- 
ἰοπάοα. Απὰ ἰΐ ἰ5, (παὶ ὈΥ (86 ὙΘΥΥ͂ ΔΙΗΔΊΟΑΥ οἵ 
ἐδ οοπίοχί, ἰύ τουδί Ὀ6 ποί α δίαίε ΟΥ̓́ εἴπ, ὃμί απ 
αρρ»τοοίαδίε ΑΟἹ ΟΥ̓ δἰπ, βοεῖΐῃς ἐμαὶ νυ ΐο 18. ὁρ- 
Ροβϑὰ ἰο ἰΐ ἐπ ἐλε δαπιεὲ Κἀἰπᾶ, δ Ὀεΐπρ ποὲ υπῖο 
ἀϑαίῃ, 15 ἀοβουῖ 6 ἃ ὈΥ ἐὰν τις ἔδῃ ἁμαρτάνοντα. 80 
ἐπδὲ 411] ἰηϊογργοίδιϊΐοθθ ΜΒΙΟ ΑΚ δ ἴο 68 
δίαίε οἵ Δροβίβου, 4}] βΌ ἢ 85, 6. 5.» Βαοι μοὶ 5 (860 
ΔΌΟΥΘ), ἀο ποί Τοβοῖ (86 τηδίίοσ οὗ ἀδίδὶϊ τ βῖοΒ 
6 Ὀοΐογο 89 ΑΡροβίϊοθ᾽ 5 τοϊηά. 

“Ἶη δῃαυίΐτίης δὲ {Π18 18, γ͵θ τηδὲ Ὀ6 χυϊἀοά 
ὉΥ {86 ΒΏΔΙΟΩΥ οὗ δαὶ δ8ι. Φοῦπι κα Θ᾽ ΘΕ ΒΟΓΟ. 
Ουν Βίαὶο Ὀεΐηρ ἰμαἱ οὗ 16 ἰῃ δ .δ605 ΟΒγίαδί, (Β6 ΓΘ 
ΔΙ ἴπο86 ΒΟ ΠΩΥΘ ρῸΠ6 οὐϊ ἔγοτῃ πα, ποῖ δοίη 
οὔ υβ, οἷν. ἐΐ. 19, γΒο διὰ οδ᾽]εὰ ἀντέχριστοι, ψἘῸύ 
ποί ΟὨΪΥ̓͂ αΥγο πο ΟὨγχὶδὲ, θὰΐ δΡρ Ομ τίσι 8 
δῃθτΐθβ, ἀθγίης [86 ΕΑΙΠΟΣ δπὰ [Π6 ὅοπ (οὁ8. 1}. 
22), ὙΒΟΙΩ ἯΘ 8ΓΘ ποῖ ΘΥθῃ ἴο Υϑοεῖνθ ᾿πῖθ Ὁ 
Βοῦθ68 ΟΡ (0 στοοὶ (2 ὅο08810, 11). ΤΠαδο βοεῖὰ 
ἰο ὈΘ {88 ῬΟΙΒΟΠΒ Ροϊηίοά δἰ βεσο, δῃὰ [18 18 (80 
βἷῃ : υἱζ. {6 ἀοῃΐαὶ ἐμαὶ ΨΦε805 186 ἴπ6 ΟΕ σ βὲ, [80 
ἱποδσηδί ὅοῃ οὗ αοὰ. ΤῈ}8 δ] οὔθ οὗὨ 81] βἷμε 
ὈΘΟΓΒ ὍΡΟΣ ἰΐ {π 0 βίδτωρ οὗἨ δούφγδῃοε ἔγοιῃ Ηΐτῃ 
ψ8ο ἰδ ἰὴ6 110 186}. Α8 {ῃ6 οοπἔοβδίου οἵ 
Ομ τέ, τὶ ἢ ἐπ του δηᾶ ἴῃ Π6 μοασί, 18 βαῖτνα- 
ἐἴοα ἀπίο Ἀ1{6 (Βοπι. χ. 9), Βο ἴ:ς ἀφδηϊ8] οὗ Ομ τϊεί, 
τ (86 τοῦτ δηὰ ἰπ ἰδ ποαγί, 18 δῃ;}. ὑπίο 
ἀφαίῃ. Τμΐδ δίοπε οὗ 4]} (86 Ῥχοροβϑᾶ βοϊυϊ:οη8 
ΒΘΘΙΩΒ ἰο ϑαιβίν 81} [8.6 ΘΔΏΟΠΒ δου Ἰαϊὰ ἀο Ὲ. 
ἘσοΥ ἴῃ ἰξ τμ6 118 οαϑί αἰνὰ δηὰ {πὸ ἀδθδί ἴῃ" 
ουχτεὰ διγὶοἱγ σοιτοβροῃᾶ: ἰὲ δ γ ΟἽ ΟΟΣΤΟ- 
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δροπὰβ ἰο τῶδὶ 51. σοὴπ 888 οἴβουμογο βδαὶα 
οοποογηὶης 1170 διὰ ἀθαίι, πὰ ἀονῖγοβ 118 ΟΧΡΪ8- 
ποίϊοη ἤγοτα ἐμοβο. ΟΡ Ῥδϑδαζοδ, Θδρ οἶδ] ὕγοσι 
18 ζογοχοίΐπα Υ. 12: δηά ἰὰ 58 δ8ῃ ΔρρυθοὶδὉ]6 δοί 
οἵ 5ἷπ, ὁη6 δῴαϊηδί ψΒΙΟὮ ὑπ6 τοδάθτθ ἤανο ὈΘΘῊ 
Ὀοΐοσο σορθδίθαϊ νυ οδυιἱο θα (6}. ἰΪ. 18 5αα. ; ἴγ. 1. 
8η4.; Υ. ὅ, 11, 12). Απὰ ἔαγίδον, ἐὰ ἴἰ8 ἴῃ οχδοὶ 
δοοοτάδηοο ὙΠΠῈ ΟἾΟΣ Ῥδββαροθ οὗὐἨ ϑογίρίυτο 
ὙΔσΣ δοοῖχ ἰὸ ῬΡοϊπὲ αἱ ἃ δίῃ βἰ αὶ υῪ ἀϊδίϊη- 
Κυϊϑηοὰ δῦονθ οἰμοσβ: Μαί(. χὶϊ. 81 βαᾳ., διὰ 
80 [ὮΓ 88 ἰδ ΟἰΣΟυΤηΒίΔΏ6ΘΒ ἔμ 6 γ6 ἀθα]ὑ τὶν ΔΙ]ΟῪ 
Θομπ.05 στουπᾶ, Υἱ ἢ [Π9 ΤΟΣ οἰ ἶσα} Ραββα ο8, 
Ἠοῦ. νἱ. 4 8)4ᾳ., χ. 2 Βα4β. [π {110 ἴΌΓΠΠΘΥ 6886, 
(80 δονῖδοβ δὰ Ῥδμασίβοοβ ΨΟΣΘ χοδβί βίης ἐδὸ 
Ηοὶγ αἸιοβϑί (Ασἱἐβ υἱὶ. 61), γβο ψ88 σιδη οβυϊηρ 
6οἀ 'ἰπ 86 688 πὶ (6 Ῥοσδοι δῃὰ ποσὶς οὗ Οἢ γἰϑί. 
Εογ (μοι (9 Π᾿οτὰ Ηϊτβοὶ ἀοο8 ποί ῬΓΣΔΥ (υυκὸ 
Χχὶὶ. 84): [ΠῸΥ Κπον Βα μογ ἀἷὰ : {Π6} πνοαὶ 
ουἱ ἔγοιῃα αοα᾽ Β Ῥ60}16 δῃὰ γγογὸ ποὶ οὗ ὑβϑιι: Γο- 
οοἰνίης δηὰ χοριυάϊδιϊης ὑμὸ ἰθβυϊ ΟΥ οὗὁὨ ἰδ 6 
Βοῖν Οἰιοδὶ ἴο ἐπ Μοββ δε ὶρ οἵ 168ι18.᾽"---Μ.]. 

Αδευγαποε Ο0Γ᾽ τεαεπιρίϊοπ. τυ. 18, 20. 
γεε. 18. ὅῦ70οεο ἱζποὺν παῖ ΘΥΘΙΣΥ͂ ΟμΘ 80 

8 ὈοΙΏ (ουἱ) οὗ αοᾶ, πἰπηοῖδ ποῖ.--- δα 
οὗ {μ686 ἔδτοθ δοποϊυάϊηρ ὙαΥϑο8 Ὀσρίὶπθ τὶ ἢ 
οἷδαμεν; Βοηχοὶ: ακαράοσα. ΤΤπὸ Ενδηροὶ δὲ σο- 
ἴεγβ ἰο εἰδῆτε. 18, δῃηὰ {υ ἀφ 6ον 068 (89 ῬΤΟΡΟΡ 
Ομ βοϊουΒη 658 οὗἩἨ (6 ΟὨνἰϑίδη ἴῃ ἷ8. αἰἰϊταἀθ ἰο 
δίῃ (τ. 18), (πὸ ψου]ὰ (γ. 19), δὰ (9 βϑάθθιμεγ 
(τ. 20). Πᾶς γεγεννημένος ἐκ τοῦ ϑεοῦ Βὶχι! 65 
ΘΥ̓́ΟΤΥ ΟΠ6 ὙΠΟ 8, δπὰ δϑϊοθβ, θοτη οὗἩ αοά; (δ0 
Ῥονον οὗ τοζομογοίίου, οὗ (80 11 ἴο χσίνϑῃ δηὰ σϑ- 
οοἰγοὰ ἰπ τοροπογαίίοη, οροσαίθδ ἔγοτα ἰδ 6 Ῥϑϑί 
ἴηῖο (89 ργοδϑῃῦ; 88 δι οἢ οὐχ ἁμαρτάνει, 88 Βυισ ἢ 
δἰ 18 ἑογοΐρῃ ἴο ἴτῃ, βοτη. υἹ]. 20: οἵ. οἢ. 11. 9. 
--Ἰο ἴα ὉΠ ΠΘΟΘΑΒΑΤῪ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ πρὸς ϑάνατον (Β666, 
Βοζα δηὰ 4].), αἀπὰ δ ΓΑΥῪ ἰ0Ὸ ἀπάογδίδπα δὴ 
δϑυϊάΐης ἰπ βἷῃ, ΟΥ 8 141}1ὴᾳ ΤΙΤΟὰ Ζτδοο (Δ) ν η), 
ΟΡ 186 ποὺ ἔγοαισθηὺ Τσουγτθηοο οὗ ἰδθ δβὶπ αηΐο 
ἀφαῖ πᾷ βἷπ ἰῇ ζϑῆθτὶ) (ἀ6 οἰ). 
Βαϊ 89 τὴ Βεῖδ ὍΘΘη Ὅοτῃ οὗ Θοῦ, 

Ἰϑορϑοῖδ: ἰπδοῖῦ, δηα ἴΠ6 ὑυἱοϊεθᾶ ομϑ 
ἄοϊπῃ ποῖ ἴοῦομ Β11.---ΤΊ6. ορροδβίίο (ἀλλὰ), 
τοίοσδ ἡοῦ ΟὨΪ ἰο 80 Ῥγεάϊΐοδίθ, Ὀσΐ, βίποο {89 
δι) οοῦ 8 ῬΔΡΓΪΘΌΪΑΥΥ δροοϊῆοά, ἰο ἰδ6 τ οΪ6 
οἴδυδο, δὰ (8 ὑνο οἷδυ68 (οἴδαμεν ὅτι---ηὰ ὃ 
γεννηθεὶς κ΄ τ. Δ.) 8Υ6 Ἰμάἀοροπάθι ΠΥ οοὔγαϊπαίοά. 
Το ΑοΥγὶβὲ πα ϊοδίθ8 (πο ἰδίογίοαὶ οὶ: (μὲ λαίλ 

, δεεπ ὈΟΤῸ ἀραΐπ (ἴῃ ορροβί(ου ἴο ϑδῇαον ψ80 αΪ8- 
ΘΟΥ͂ΘΓΒ (9 ἴῃ ἐμ6 Ῥοτγίθοί, απ Βϑηζοὶ, ““ργδίετγί- 
ἕωπι σγαπαΐμσ φιξάάαπι δοπαί, συαπι αοτίδίμδ; ποῆ 

φιιὶ πιασηλπιὶ ἐπ τοσεπεγαίίοπε σγαάμτη αδϑδοσιμίιδ, 
2041 φυϊέδεί, σμὶ τέφεπίίμδ εδι, δεγυαί 46..)}) ἘἸηρεῖ 
αὑτὸν ἱπάϊσαὶθ5 ἸΠ0Υ8] οδὔογί δηᾳᾷ βοϊ -οχογίΐοη ; οὗ 
φύσει εἷς ἀναμαρτησίαν τρ  ασει (Οδουπηθη 15) ; δἷ ἢ 
ΟΟΟΌΤΒ, ΔΡΌΥΟΔΟΒΟΒ, Ὀυύὺ 6 βυδίαϊπθ ὑπ 6 σοπῆϊοί, 
κυδράϊηρ, ΠἰτΩΒο ΙΓ ἴῃ ἷδ ΘΟ Ρ παίαγο δα ἐπ 9 
θινίηο αἷΐν οὗὨ οἰδγπδὶ 116, τ ΒΘ ἢ ΕἰπΟΥ5, ΒΡροἾ]8 
διὰ ἀτῖίγοβ δ! ΔΥ δίῃ. Τηὰδ δἷη ἀδείΓΟΥ͂Β τηΔῃ 
ΜΙ Βοῖ; ἐξ 'θ ἴῃ νἱγίαθ οὐὁὨ Βἷβ βεϊ ἱεξυδγάϊηρ ὑπαὶ 
(μ6 σπέρμα τοῦ ϑεοῦ δΔυΪά65 ἱπ πἷτα (6Ἀ.. 111. 9); τ 
ταυδύ ποίου ΒΌΡΡΙΥ ἁγνόν (1 Τίτη. ν. 22), ΠΟΡ 
ἄσπιλον (348. ἱ. 27. ΟἌγρσου, 1 ὕοϊο, 8].}, ΒΟΥ 
ἰδίζο τηρείσθαι ἴῃ (8 8656 οὗἁὨ Ὀοΐπς οἢ. Οη6᾽8 ρυδτὰ 
(Βυγχαγα). ΟΥ̓. οἷ. 111. 8. ΓΑΙίοτὰ ἡυθ0}γ οὈὐοοίβ 
ἴο 118 δῃἀ βἰ αὐδὰν Ἔχ ροσὶ ἐ]0η8, δηὰ σοί πίπρς (86 
τοδοϊης αὑτόν Α. Β. Ψυϊχ. 961Σ., το οσ 8 “ ἐΐ 
ΚΚοοροί Ηἷπι,᾽ υἷς. 8ο Ὀἱνῖπο ὈΣΙΒ, δἀάϊηρ, “1 
δ (818, δηὰ πο 186 ὕζαοὶ οὗ ἷὶβ οσῃ δι οπ 685, 
ὙΙΟΝ ῬΡΘΒΟΣΎΘΒ Βΐπὶ ἔγοσα [890 ἰοΌ6}} οὗ [μ9 τ|ίοϊκοα 

0060, 88 ἴῃ 6}. 111, 9, ψὮθτο (86 Βατηθ0 18 ἱπρονγοἃ 
ὉΥ ὅτε τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει, καὶ οὗ δύναται 
ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ ϑεοῦ γεγέννηται. ΤΒο γΑίϊου- 
818110 Θοτητηθηΐδίοτα 1 η818ὺ ὁπ τηρεὶ ἑαυτόν, 88 
Βῃονίηα, 88 ϑοσίηυ8, “ αἰφωϊα »γϑϑίαγ δα, αἰφιδ 
ἐβήοεγε, φιὶ ρὲν Οἠγιδίωι τερέπεγαίωα ζιμοτὶ,᾽᾽ διὰ 
6 ογἱμβοάοχ δοχιμηθηίδίοῦβ μπᾶ Ὀυΐ 8. Ἰδιῃθ 
ΒΡΟΪΟΖΥ ἰο οὔογ. Ὀ ἰδίογαϊοοῖκ ΘΟΙΏΡΑΣΘΒ ἀγνίζει 
ἑαυτόν, οἷι. 111. 8. Βυΐ [86 γοΐεγθησο ἰθογο ἴδ 
Ὑ801}ν αἰ δεγοηί---νὶΖ. ἰο ἃ ρσταάπαὶ δηα οασποϑδὲ 
δινῖνϊης δίϊου δὴ 1466] ᾿η04 6]; ὙΏΘΤΘΘΒ Β6ΓΘ ἐΐι9 
τηρεῖσθαι ταδὶ ὍΘ, ὈῪ 80 ΥΘΤῪ παΐοΓΟ οὗἁὨ (Π|6 6886, 
80 ΤᾺΣ σοι ρ]οῖο (δαὶ (6 νἱοκοὰ ομὸ οδῃηοῦ 80- 
ῬΤΟΔΟΙ : δηὰ 8086 Β6}- ζυλτα ϊ πρ ΘΔ} ΘΏΒαΓο {818 
ΟΥ̓́Θ [ὉΓ ἃ ἀδγῖ Οἵ, ηο. χγΥὶὶ. 16, ἶνα τη 
αὑτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ, ΜῈΪΟΝ ἰβ ἀροϊδῖνο."--Μ]. 
ΤῊ οἴδυβθ δπηοχϑα ὈΥ καὶ ῃοί68 (6 αἰ Ἔα] θαι 
διοορθβίι] οομῆϊοὶ. ΤῊΘ ΘΠΘΙΊΥ, ὁ πονηρὸς, 6}. ᾿ξ. 
12, 18 βαίδῃ, οὐχ ἅπτεται αὑτοῦ, ἰπουσὰ μ6 νου]ὰ 
ζαὶῃ ἀο ἱἰ, οβιῖ]6 αἰΐδοῖκβ, δαίΐδηϊο αβϑδα 8, ἰοτρ- 
ἰδιϊοηβ δῦ ποὺ παπίϊηρ (1 οί. νυ. 8); Ὀυὶ 89 
Ῥοϊηΐ οΥ͂ σοι ! οαίϊου Ὀοίννθο αίδη δηᾶ ἐπ Γο- 
βεομπογαίθ 8 πο τϑδοὶιϑά, [86 τ δι] ἢ ς 18 υδηϊίηρ; 
ἐμο τοχζοποσζαΐὶθ Κϑθρβ βαίδηῃ δὶ ἃ ἀϊβίδῃοθ, γασὰβ 
τὰ οἵ; Βοηκοὶ: πιαϊίσπεβ ἀρρτορίπφιαὶ, μὲ πιιδοα 
αὐ ἱνελπώπι, δεα πο ποοσοί, πε ἰαπσῖὶ γχμίάεηι. , "ὁ ΤῊ 
{19 πανοπλία τοῦ ϑεοῦ Ἀ6 18 συκγαοα δραϊηδβί Δ]} 
ἴδ μεθοδεῖαι τοῦ διαβόλου ἘΡΆ. νἱ. 11 5αᾳα.᾽" (Ηυ- 
{86γ). [ἴδον δηᾶ ΟδΙΥῃ 8180 σοῖο ἰο {86 8- 
τοῦ οὗ Θοὰ, 8ο ἐμαΐ, 68 1 Ζοη χυϊἱ, 11, 12, 15; 
ον. 111. 10, αοἂ ἐπ ἰδὸ Ῥγυθβοσυον [Οδϊνίη: “6 ὕιωξ 
πιαϊίσπε τεπαίωπι αα »εσοαίιπι δοἰξοεϊίεί, ἐεῖα ἰαπιδπ 
ἐϊϊέμδ ἐγτίία σαάμηΐ, φμοπίαπι τεπαΐμς δομίο Πάεϊ πιμπΐ- 
ίω8 εα γερεῖϊει εἰ ἀϊαδοῖο »ὲῦ βάεπι τοδιδί(."--Μ.]. 
Βυΐ ΒοΡΘ ἐμ 9 ΑΡοβί]9 οοῃίθιιρ] δῖ 98 ̓ ΟὨΪΥ {86 Υγθ- 
δ}, δὰ ποὺ 9 τΑγ ἰο ἰν. Ααἀαϊἴοη8 Βα 88 
ἐείαἰέίεν ((αἰνὶ), βηπαϊηίεν (ΕἸ. βοθταϊα), ἂρ υπ- 
ὨΘΟΟΒΒΔΥΥ. Βαὶ ὁ πονηρὸς οὐχ ἄπτεπαι αὐτοῦ ἀ9- 
ῬΘημαΒ οὗ δου γΒ6 οἢ {88 ΘΔΓΟΙᾺ] τηρεῖν ἑαυτὸν (Ὁ ὅ8- 
ἰεγάϊοοϊ, Ηαἰ μου). [ΑἸέοτὰ : “ΑΒ {16 Ῥσΐδοθ οὗ 
ἐῖ8 νου] μδὰ ποιμίης ἴῃ οὐν ὈΪ]6580α [ογὰ, ουθα 
80 05 Ηἰ8 ἔδὶ {8 Ὁ] ομοϑ 80 ᾿ἰγο Ὁ Ηΐβ Ἰϊΐρ, ἐμ9 
Τοιρίον μκ8 Ὡ0 ροΐπὲ α' αρρωΐ, ὌΥ νυἱγίαθ οὗ ἐδμδὶ 
(δεῖν γέννησις ὉΥ ἡ ϊσὮ (6 Ὺ ἃτα 88 Ηο ἰ8."--Μ.]. 

γεκβ. 19. 70} ἱζποὺν ὑμαὶ υσθ δῖθ (ουϊ) οὗ 
90οά.-.---Τὸ βοσοπα οἷδαμεν τοροδίβ ὈῪ ὙΔΥ οἵ 1π- 
ἰγοἀυοίΐοη δπὰ ἱπ φγοβηδηΐ ΔΟΡΤουϊαίΐοι (ἐκ τοῦ 
ϑεοῦ ἀραι διηὰ σὶϊἢ ΔΡΡΙΙοαἰΐοι ἰο ἰτηβοὶ ἢ δαᾶ 
δἷ8 σμυγοι, 1Π6 ὈΘΊ ον ΟΣ 5 σΟηΒοϊουΒη 688 Οὗ ἢἷ5 
Ὀϊνὶπο βοηϑΐρ. ὙΠΟΓΟ 18 Π0 οσοδβίοη ὙΒΑΙΘΥΘΥ 
ἴο υηἀογβίαπα 6 γα (ἢ 6 ρου δ ν γουθ] δὶ ο. γουἢ- 
βαΐοα ἴο {9 ΑΡοβίϊθβ, οὐ ἰ0 δχρὶ δίῃ εἶναις ἐκ τοῦ 
ϑεοῦτεα ἴ2ε0 »επάεγε ἐϊέψιε αὐΐξγενε (ϑοοῖϊμι8). 
ΤῈ6 ῥυϊῃοῖραὶ δοῃίθησθ 18 ὑπ 6 ἱπάοροηἀθῃηξ 6]81180, 
δηηοχοα || νυ. 18, 20, ὉΥ καὶ, ΥἱΖ.: 

Διηᾶἃ ἴ8:9 σ8Ο01]9 του [1ἰο᾽ἢ ἴῃ ἴδ6 
υυἱοϊτοᾶ οὨ6.---Εον (86 που]ὰ 18 ἰπ6 ἐοΓΥ ΟΥ̓ 
δὰ ἀοτῃμαΐῃ οὗ ϑδεαίδη, οὐ πΐοῖ δοσουηΐ, πα Ὀ6- 
οϑ80 ὃ πορηρὸς ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ν΄. 18, δη ἃ χα δ Ὺθ ἤοσΘ 
8ΔῺ 8ΠΑΠοΒ18 ἰο ὁ ϑεὸς, τῷ πονηρῷ 18 τηΔΒΟΌ 9, 
8 πού πρυΐονῦ (τα, βοοίπυβ, ασγοίζυβ, τᾶο 
ΒΟΎΘΥΘΥ 8101 δὰ Δ] βΐο ἰο βαίϑῃ, Κρ; σ, 
ΒΙΟΚΙΪ δῃὰ 4].}β.0 Ἔν τῷ πονηρῷ κεῖται ἀδποίθ8 119 
ἐν τῇ συγκλήτῳ κεῖται (ῬοΟΙΥΌ. ΥἹ. 14, 6), ὈοΙᾺ (89 
σΟΙΩΡΟΙΘΠΟΥ͂ οὗ δαίδβη δῃὰ ἀδθροηάθῃοο οἢ ἰπὶ ἃΒ 
86 οοπίτο  ης ΡονΟΡ ; ἴῃ (ἐν) εἷπὶ 1195 {π6 νγου]ά, 
{᾿ 8 οἰτουτηβουι οἃ ὉΥ Ηἰπὶ δηὰ ἰπ 1.18 ῬΟῪ 6Υ--- 
.; κεῖταε ἀϑπιοίοβ {ἢ 6 Ρδ ΒΒ υΘΏ 688 οΟὗἩ 106 Βἰδαίθ, 

οὔ τδο κἰἰυδιΐοι ; 0 ἅπτεται τοῦ κόσμου ΘΟ ὑπ 18}}γ 
ἰῃ 180 τιοβῦ ῬΟΎΘΣῸΙ δὰ ἀθδίσυ οί θ ΤΏ ΠΟΥ. 
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ΤῊ οἰ 68] τηορᾶάϊαασι οὗ δβῖη. 18 πού Ἔχρτοβϑβϑοὰ ἤοσο, 
ΟἾΪΥ {6 ΤΟΒ}}] 18 ἰπάϊοαϊοα, Βοέουυης ΠΟΙΘ, 
νὴ βροθοσ δηὰ βίοι μούοσ, .ἴο 158. χ]νὶ. 8, δπὰ 
Ἔσχρ αἰ πίη ἰἃ ἴῃ ΔΠΔΙΟΘῪ ἢ ΓΘ ΟΠ Υ ίἱ 0, 88 ἰδ 
ἴη0 ψου]ὰ γα γθ Ἰγίπες ἴῃ (6 ψὶοκοᾶὰ ομα ᾿ἰκο 8 
ΟὨ ἃ 'π 15 τπιοὶ ΠΟΙ Β ὑνοηῦ, 15 8186 267 δ6 ἀπά ποί 
γαγτδηίρα Ὁγ (δὲ βᾶβϑβοσθ ὙΓΟΏΡΙΥ σοπάοσγοα ὈΥῪ 
ΤῸ Π6Γ.---Ὁ κόσμος ὅλος ΥὙΘΙΌΣΒ 0 4}1 {πῸ ηγο- 
ξοποταίο; αοαὐ᾽Β οἰ ϊ]άγοη ἀο ποὺ Ὀθοης ἴο (86 
τοῦ] ἃ, (μου ςὶι ἐν τῷ κόσμῳ, γοῦ Αγ {Π6γ ποί ἐκ τοῦ 
κόσμου (πο. χν]ϊ. 11, 10), ποὶ ἐκ τοῦ διαβόλου (ΘἈ. 
1}, 8). Βοηροὶ νν 6 }} οὔβϑοσυαβ: “" Τοίωϑ πιμπάμδ, 
ἔδγιιε υπίσετδιιδ, ἐτιατο08, λοπεδίοδ, αἰΐοδυο σοπιρίεοέδης 
οπιπεδ, ἐχοορί8 ἀμπίαχαί, φμὲ ἴεο δ εἱ Ο΄τίδίο υἱη- 
ἀϊσαγιπί, ποῦ πιο πὸπ ἑαπσίίεγ, δεὰ ρίαηδ 7ασεΐ 
(Γουλδί δ ̓ γίη 6), }έ᾽ ἸάΔοϊοίαίτίαπι, οεοϊίαίεπι, ἤΓαι- 

υἱἷπι, ἰαδείυΐαπι, ἱπιρϊείαίοτα, πιαϊἴαπι οπιπεηι, 
ἐπ πιαῖο, ἜἸΡρετα οἱ υἱίξε ες 7260 εἰ διανοίας (1 ΟΟΥ. τ. 
10; χὶ. 82). γεουὶ ας διπιπια υἱυϊαϊδαῖπιε ἀδποία- 
ἔωγ λογγιδι 5 δίαξιδ πιμπαϊ, Οοπιπιεπίατι ἴοσο 6δ8ὲ 
ἐρδ πεμπαμδ εἰ πιμμιαπογιπι λοπιίπμπι αοίίοποδ, 867- 
“ποηέ8, σοπίταρσίνδ, {ϊ68, δοδαϊιίϊα." ἮἩθποθ ΟἿΣ Ρ88- 
Βᾶρο0 ἀο68 ποὶ οοηίγδαϊοὶ οἷ. ἰδ. 2, ἰν. 14. ἀοά 
αἰσϑ εἱ (6 γεἀοηιρίίΐοη οὗ ἰ6 ψ 8016 υου]ὰ 
{πτοιρ Ομ σὶδί ἀπὰ ἢ 8 μοι ἢ ἴον 86 8016 
νον]; δυΐ ϑεαίδη αἴθ, 88 ἴῃ 6 δηιδχοηβί οὗ ἀοά, 
αἰτιβ Διὶ (16 ὙΠΟΪ]6 τνου]ϊὰ. ΤὴῸ που]ὰ 8 ἰο 6 
(Δ Κοπ 88 {16 ἰουγ Υ7 ὙΒΙΘΒ ΘΙΩΌΣΛΟΘΒ 8}}, ποὶ 
88 {6 Βατι-ἰοία] ῥγοαιισοα Ὀγ {86 δἀάϊηρ ἰοζοί μοῦ 
οἴ 81} ἱπαϊν 818. [ΔἘ[Γογά : “Ηδὰ ποὶ ΟἸσ]δί Ὀ6- 
ΘΟ.16 ἃ Ῥτορ (ἰαἰΐοι [ῸΓ (8 ΒΊΠΒ Οὗ ἐδ Ὑ ΒοΪο που], 
γ6Γ Ησ ποὶ {πΠ6 ϑανίουγν οὗὨ (86 τυ Βόὸ]6 του], ΠΟΘ 
σου] οὐοσ οοπῃδ οιὐἱ οὗἩ {86 γον] δηὰ Ὀ6]16 νυ 6 ὁ 
Ηΐτπι; Ὀπὺὶ 5 1ἰ 8, (ΠῸγ το Ὀο]ΐονο οἡ ΗἾπι, ΘΟ. 
ουὔἱ δΔηὰ δ΄ὸ βορατγδιϊοα ἴγοΐὴ ἰμ6 ὑοῦ]: 80 ἐμαὶ 
ΟἿΣ Ῥτγοροβί(οη Π6 ΓΘ σοτηδίῃβ βίυϊοιΥ ἱσιιθ: 88 
κόσμος ἰβΒ (Ὠ6 ποζαίίοι οὗἁὨ ἔαλι ἴῃ Ηΐτη, δηὰ 88 βυ ἢ 
1165 ἰὼ ἴπ6 τὺ] οἰκοα ὁη0, ΗΪΒ δάνουβδνγ."-- Μ.]. 

ψεκ. 20. Βαϊ τὸ Ἰσπονν, τπαὶ ἴ89 βου οὗ 
αοᾶ ἰ6 οοτλο.--- πὸ (μἰτὰ οἷδαμὲν 066 οὈ͵θοὶ: 
ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ ἥκει, ἵ, 6., 615 σοαθ:; 86 σοπαϊ- 
ἐἰοηβ 189 εἶναι ἐκ τοῦ ϑεοῦ ΜΟΙ σοπίϊηυ!θ8 ἰπ εἶναι 
ἐν τῷ ϑεῷ; δὰ Ηο ποὶ δοτῃθ, τὴν βῃουϊᾷ 8ι}}1 119 
1116 ὁ κόσμος ἐν τῷ πονηρῷς Ηδθμοο ἐὺ ἰθετἐφανερώθη 
οἷ, 111, 8 δπᾶὰ ποὶ αἀεδί (Βειροὶ τοζουσίης ἰοὸ 
Μαγῖὶς υἱ]!]. ᾿ς αν ὅν δὲ ο1ο868 ΟΥ̓ δηὰ δβυτη8 ἈΡ Δ]}: 
εἴ. 1 ΤΠο58. νυ. 28, 2 ΤΏὮρββ. 11]. 16; ΗθΌτγ. χιϊὶ. 
22 4]. ΤῊΪΒ ποὺ Ὀοίηρ βϑϑῃ, ἰὺ Ὧ88 Ὀδθῃ δ]᾽ἐοσοὰ 
ἴο καί, 88 {0170 ΔρΡροδγοὰ ἰο 6 πὸ οοπίχδϑδί ψ 18 
186 ΡῬτοσοδάϊης.᾽" ΑἸζοτα.---λ. 1. 
Διᾶ δεῖ: κἰνϑθῃ τΔό ἃ 50:86 ἰπδὶ τὸ 

Ἰζονν ἴδο ἴσο ΟὨ9.---ΤῊ)ο βυδ)᾽]θοὶ οὗἁὨἨ δέδωκεν 
18 ὁ υἱὸς τοῦ ϑεοῦ, ποί ἃ8 Βοηρκοὶ 2εμ, 88 ἴῃ δοπά- 
ΟΡ, οτγιἀαϊηΐηρ ἰδ σοταϊης οὗ 926818. ΕΌΣ «6808 
8 8180 {11ὁ6 Μίοαϊαΐον οὗἨ {86 γαϊῃ δπὰ οὗ πον- 
Ἰοᾶρο [ἱ. 46., Η6 Ῥεοβίονβ ἴο 8 186 γα (ἢ δηὰ {818 
Κπον]οᾶζο---Μ.1, (Ο ὐβίονγάθς κ). Διώνοια ᾽ἰδ ἰδ6 
δου 7 ΟΥ δΒ6η80 οὗ Κπονίηρς, ποὺ ἰμδίχῃῦ ΟΣ 
Κπον]οάσο (Τἴοκο, ἀ6 οί(6), ποῦ (86 δον 
οὔ ἐπἰπκίηρς ουὐ 411 (ἢ Ῥοϊπὶϑ 'ῃ σοπίγαϑί ἢ 8 
αὶ! γοϊὰ οὗἉ ἱβοιρμὶ (Ρ4}}08), 2 Ῥοί. 11,1; Ἐρδ. 
ἦν. 18; ἰ. 18 (ὀφθαλμοὶ τῆς καρδίας οΥ τῆς διανοίας, 
ΟΥ̓ ταϊηὰ (Μδι. χχὶϊ. 87; ἴυἷκο 1. δῚ ; ἘΡΆ. 11. 
8; ὉΟο]. ἱ. 91: 1 Ῥοί. 1. 18; Ηοῦτν. τἱῖ. 10; χ, 
16), δέπδιιδ οοσποβοοηαϊ (Π ΥΥ8), δεηδιιδ εἰ συδίμδ τὸ- 
γαπὶ αἀἰυίϊπαταπι (α Ἰωϑρὶἂ 6), ἐπ6 βρί γι] Β6}890 (1 
σον. ἰϊ. 12, 14), 0860 δῖα (ἴνα), θὰᾳὰΓ ποῖ ΒΟΒΘ 
Βιυ βίαποο 15 γιφώσκειν τὸν ἀληθινόν. ΟΥ̓. οἱ, 1. 8, 
4: 7πο. χνὶϊ. 8. Τα οὈ]οοὶ οΥ̓͂ {π18 οορῃλίΐ 0} 18 
οὐἱάθη ν ἀοά, φψοΐ τὰ υογα 7) εμδ ὁδί, μὲ εἰσπὶ αὖ (ἴο- 

ἐς οπιπιέδεις αἰδοεγησί ἰ ὙΠ}; ἴῃ οοπέγαδὲ υἱὲ 
ΘΥΘΙΎ 2 ει6 Ποίδίϊμ8. ΒοΏρΟὶ τοίοσϑ ἰοὸ (80 808 
ἰοῦ ΔΩῪ πυσδηΐ [Ὁ ἀοίϊηρ δο. 
Δηᾶ τ᾿ 816 ἰπ ἴδ9 ἔχῃ ΟὨΘ, ἐπ Ἐξία βου 

“6508 ΟὨσίδβι.--- ἀποίθοῦ ᾿πάοροπάἀθηὶ Ργοροοῖ- 
(ἴοῃ δηποχθα ὮΥ καὶ, 88 ἷἰπ γ. 190. ᾿Ἐσμὲν ἐν τῷ 
ἀληθινῷ, ἀραὶ κτιαίθα, 88 Ὀοΐοσο, αοα, ὑυ 1 18 αἷθο 
οὐϊάρθηὺ ἔγομι τΔ9 Ῥσοόβοῦμ ἰπ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 
Τη18. 18 86 οσχίγοῃδ δι μοϑὶβ οὗ κεῖται ἐν τῷ 
πονηρῷ, ὑπ οἰϊπμᾶσ οὗὨ εἶναε ἐκ τοῦ ϑεοῦ. Τιο 
ΟΣᾺΒ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ ΓἸ]Υ ἀεΒοίον 
ἰμὸ Μεαϊαῖοσ, ἰ6 αγτουπᾶ διὰ βίδγ οι οἵ ἰδ 
Κοον]εᾶρσο δμὰ οὗ {86 μοβίιΐοῃ οὗἨ {μὸ Ὀο]ἑονίην 
οὨ Δ] οὗ αοά, δπὰ ἐξ ἀοποίοϑ {18 ὉΥ ἐν, ποὲ ὉΥ 
διά, ἐπ, ποὺ »ΈΥ, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἰο τηδὶς [886 Ῥαοστωβῃδδὶ 
ΘΒδγϑοίος οὗ ἰμἷβ 116- 0}]]ΟΥΒΕΪΡ ἢ ἐπιδοσήπενγ ἐᾷ 
Ολνϑέωπι δὲ ὠπυπὶ εβίοίει εὐ ἤεο. ΟἿ 68. 1, 
8-ὁ; 11. 2. Ιὐ 18 ἐΠιογθίοσο 80 ορροβιϊίοι, 88 
ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 Ὀ6 Θϑθιπιθα ὉΥ ἰδ 6 δ α]ραὶθ (τ 16} ς08- 
ὨροίΒ ὈΥ εἰ δίπιμα ἩΓΪΟΒ {μ6 οἰλα89 οὶ πηΐης πιὰ 
ἔνα), γτα,, ἘΓΒΒΙΩῺΒ δηὰ αἱ. 

ΤΠῚ5 15 ἴ89 ἴστιο οὔ διᾶἃ οδἴθσεβαὶ 11{6.-- 
Οὗτος ᾿ἰΐκο ἐκεῖνος, ἀο098 οὶ γΣΟΙον, 88 ἰΐ τασο, ἴῃ 8 
ΤΑΘΤΟΙῪ ΠΙΘΟΒΔΈΏΪ68) ΠΙΒΏΠΟΙ, ἴ0 (816 ᾿ξ ΘΓΔΙῚΥ ΟΣ 10- 
ΟΦΙῚῪ προαχγοϑὺ ΟΥ̓ΙΏΟΣΘ Γθιηοίθ ὨΟΌπ, Ὀυΐ 8:86 ἴὸ 
{16 ποι, ΡΒ ο Ο]ο χ  σἸ]Υ ὨΘΔΓΟΥ ΟΣ ΠΊΟΣΘ Σϑιποίδ. 
ΐμοΣ, Ρ. 175. Τὺ ἰὰ ν. 10, ἐκείνη ἀϊὰ ποὶ τείνῃ 
ἴο {π6 φγδζησηδίϊ σα! δα ἸΟΟΔΠΪῪ αἰδίδης ἁμαρτία 
μὴ πρὸς ϑάνατον, Ὀχϊ ἰο {πὸ ἱσητωθαϊδί ον ῥτὸ- 
οοάϊης ἁμαρτία πρὸς τὸν ϑάνατον. ὅο ΒοΙΘ6 [86 
ταϑα δι ρ ὅθι ἐδ ποὲ ἴῃ Ῥοϊπὶ οὗ 89186 ἐμ πρᾶσ- 
αδί, Ὀυΐ ὁ ἀληθινός. Ὅπαον ἐδ ἐπβισηοο οὗ (δ 
οἰχ]βιοϊορῖοα) οομϊοὲδ ᾿ἰ ταϑῪ Βανο Ὀθεῃ πδίυχαὶ, 
ὙΠῺ Τοΐογθησο ἰὸ {89 Ατίδσ ΒΘΓΟΘΥ ΜἈΙΟᾺ Δ 
)οἰμοα ὉΥ (μ9 χιοσθ χιοάθσῃῃ δαὶ τ] ἰΥΔη8, ἰθ 
Τοΐοσ οὗτος ἰο {6 ϑὅοῃ; δυΐ ἰδὸ ἀϊδοὶρὶϊπο οὗ 
ΚΥ̓ΔΙΛΤΩΔῚ δῃά ἰδηρύδρβο ΤΟ υἶ 68 Ὁ8 ἰ0 ΣΟΙ͂ΟΥ ἰὰ ἰο 
186 Βδίδμοσς ((μ18 88 Ὀθθὴ ἄοπο ὈΥ πλοϑὲ Θομισμξῶ- 
ἰαίοσβ, 8180 ὉῪῚ Ηοΐπιδαη, δοῦν Ἐπ ονοΐβ 1. 146, 
ἄονῃ ἰο ϑδπάος, Εὔσαραά, Βϑδβοσ, δίλοσς [αὐ ὅπο. 
ΧΥΪ;, 8. Ὑο]. ὅ, Ρ. 8927] οἵὗἨ οΌν ΠΠΒΘῚΣ ἐποσκὰ ἐδ 
ΔΙΎΔ χοιηθηΐ, Π6 Ταΐογομοο ἰδίχζθη 0ΟΔΠΥ, Σαΐρδὶ 
᾿πλάσο6 118 ἰο ἐδ οὗὨἨ ΟΠ τἰδί, γϑί {814 18. ποὶ ἐδ 
6886, 7 (86 ᾿ηίονη) διγυοίυγο οὗ ἰδὸ ἐδβουρδ,-- 
πη νὶοὶ αοἀἂ ἐπὸ ΒδίμοΣ ἰ8 ἰδ89 οδὶοῖ, διά ἰδὲ 
ΒΟΏ ΒΙΣΊΡΙΥ [86 Μοάϊαίον,---ἰδβ αἰϊοη νοὶ οομδιο- 
ογοὰ. Βυΐϊ δὶ ἀοδθδ οὗτος τοῖον ἰο 5 ἴο ἐν τῷ 
ἀληθινῷ. Ἰπδΐ πτουϊὰ τρδῖτο: οὗτος (ὁ ἀληθενός)Ξ- 
ὁ ἀληθινός ϑεός, Ὀυὶ ιπαὲ ποιϊὰ θ6 τοδὶ δβὰ εἰιδὶ]- 
Ἰογ. Βυὲ ἱ2 γὸ ἰδῖο οὗτος, δεικτικῶς, οὗἨ Οτῖοι, 
ἴν 18 8 ἰθσϑὸ διηὰ βίσχοῃρ οοπο]υδίοῃ οὗ (δα Ερὶδ- 
.16, διὰ 8 ῬοΟυΘΥΓ τηοίλγο [ὉΣ ἰδθ ᾿ ταρ μπῇ 
οχβογίδιοι.--- 6 ΟΣ : καὶ ζωὴ αἱώνωος Ὀοίοπξ 
ἰο οὗτος. ΟΤΔΙΩΙΑΒΙΙΟΘΙΙΥ ἰὺ ἰδ ποὲ βρη 
ὝΙΠΟΣ, Ρ. 144), 8ι}}} 1058 ἴῺ γοϊηὶ οὗ ἰμοῦρβι: 
ὉΣ αοἄἂ 18 Θββϑῃ α}}ν ζωή, ἀχνὰ 5ὸ 186 Ομχίδέ (980. 

χῖν. 6), ουϑὰ ζωὴ αἰώνιος. ἴπ ᾿ῖκο ζρβῆδοχ Ηθ θ 
68]]6ἃ φῶς (οἈ. ἱ. ὅ), ἀγάπη (98. ἶν. 8, 16), πνεῦμα 
(πο. ἱν. 24). Βοικοὶ, ομ υἱία «ἰεγπα, 888 ἰδ 
ΒΌ(]6 ποὶθ: “"ἐπέξέμηι ορίείοἶδ οἱ Ξ:6ε εοπυωτθικί." 
1ι ἴθ ἐπογϑίοσο τοῖς ἰο οοπίοπά, ἐμδὶ οὗτος ἐστι; 
ὁ ἀληθινὸς ϑεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος οαρθιὲ ἰο ὈῸ γοζοττοὰ 
ἰο ὑπὸ βοῃ, 88 1 Ηΐα δέν ηἰν σοαιθα οἱ ἐ}}8 μ88- 
Βδζθ, δπὰ δ (89 βϑχηθ ἰΐπηθ ἰο ογοχϊοοῖ, ἐμδὶ ἐν 
τῷ ἀληθινῷ ἀοποίοδ ΣΙ ΥΪν αοα {86 Βδίμοῦ, 
ὯΟΣΡ ἰ8 ἰ σὶρ ἐο ονοσΐοοῖκ βόσὸ (89 ἰδευίο]οᾳγ 
((Εἰθ θπο, ἐδ ἰγὰθ Οἱθ, 18 ἐμ ἔσθ αοἀ), δπὰ ἰο 
ΔΡΡτοιιοπὰ δὴ ἰάθη βοαίζοι οὗἨἩ 86 δίδου δμὲ 
ἀπὸ δοη, νι πίοι πουϊὰ 6 Ἀπ- ὁ Βαβηθδῃ, ἰΓ ἰδ9 
οἴαιιδο ΧΟ σοίοτχϑὰ ἰο ἐμὸ βου. Νον Φοδὴ οἶφ 
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ἐϊπκυΐθμοβ Ὀοίνγθοι ἔμ Εαίμον δηὰ ἐπ βοῃ, ναὶ 
ποὶ Ὀοίτοοι αοἃ δπὰ ποἰί-ἀοἂἁ, [πῃ ἰδο ὅοπ ἔσγοπι 
ἐδὸ Ῥαΐβοσ ὑὸ δυὸ 86 Εδίδον, οἰϑσπδὶ 1176, δπὰ 
8}} (αὶ πϊοῖ 18 (89 Εδίμ ον 5, διὰ οἡἷγ ἴῃ Ηΐμ: 
Βοῆοθ ἐμὶθ ἐὰσγα ἰο ἐδ6 ϑὅοῃ διὰ ἐμ ψδγηΐης 
διῴξαϊηδὲ 411} ἰάο15; μ8ὸ βὅοῃ 18 {πὸ ᾿ἰνπα [πϑρο, 
ἐιὸ Ομ τ βίδη 15 ἴῃ πὸ ροϊπὺ ἸἀοἸδίτουδ!᾽ [ΑἸέοτά: 
“ΠῊ 9 στοῦ ὁ ἩὙΔΙΟΆ {π0 ΔρΡΙϊοδίίοπ ἴο Ολγίδέ 
8 τοβίθὰ δγὸ τυδὶ]γ {πὸ ζΟ] τίη ρ: 1. ἐμὲ οὗτος, 
ταοδὺὶ παι Δ]}Ὺ σϑίοσ 8 ἴἰ0 ὑΠο 1Δϑ8ὲ τιϑθηυοηθα 80}- 
διδηίἷΐνο: 2. ἐμαὶ ζωὴ αἰώνιος, 88 ἃ Ργοάϊοδία, ΠΔΟΥΘ 
ὨΔίΌΓΑΙΙΥ ΒΘ] οαρΒ ἰο0 ἰδ9 850. ἰμδὴ ἰο ἐμ ΕΔΊΒΟΓ : 
8. ἐμαὶ ἐμ6 βοηίΐθῃσο, ἰζ ἀπάἀογβίοοάα οὗ ἀοἂ {860 
Βαΐπον, που]ὰ 6 δἰπι]οθβ, δηὰ ἰδυϊο]ορίοδὶ. Βαὶ 
ἰο (686 ἰὺ 8 ὈΘΘ6ἢ Ὅ61} δῃὰ ἀθοβί υΟἿΥ δηθνγογοα 
ὉΥ ὕοϊο δὰ Ὀύδιοσγαϊθοκ: 1. ἐμαί οὗτος ΤΔΟΣΘ 
{δὴ οὔοο ἴῃ Κι. Φοῖια Ὀ6]ο κ8 ποὺ ἰο {δ9 ποαχγοϑδὶ 
βυδδίδηϊτο, Ὀυὲΐ ἰο {πὸ ῥυἱημοὶρδὶ ομθ ἰῃ (86 [0Χ0- 
βοΐ δοῃίθῃσθ, 6. 5.. ἴὰ ὁἈι. 1]. 22 δῃὰ ἰῃ 2 2ο. 
7: δπὰ ἐμδὲ ἐπ δϑυῦ)]οαί οὗὨ {πὸ 8016 ὮΘΓΘ 88 
Ὀδοὴ ἰλὸ Βαίμοσ, 80 ἰ8 {Π9 ὁ ἀληθινός οὗ 116 148. 
ΥΈΥ80, πὰ ἐδο δοηῃ 18. τούοττϑθα Ὀδοὶς ἰο ΗἾπὶ 88 ὁ 
υἱὸς αὑτοῦ, ἰμοΥΟΌΥ Κοορίηρς “ἔπι, 88 ἰμ6 Ῥγὶ- 
ἹΠΆΤΥ 5υ7θ6ὲ, Ὀοΐοχο [86 τιϊπὰ; 2. ἐμαί 85 11{{10 
68 ζωὴ αἰώνιος Ὀ6 8 δοίυ 8] ρῥγοαϊοδίο οὗἩἉ ΟΕ γ]ϑὶ, 
85 οὗ ἐδ80ο Εαἰμοῦ. Ηο δ ἱπάοοα ἡ ζωή οι. ἱ. 2, 
Ὀπὶ ποὶ ἡ ζωὴ αἰώνεος. ϑολ 8} ΟΥΡΥΘΒδίοΣ, 
υδοὰ ῥτοὐϊοαιίνοὶν, 1668 πΒ ἰο Ἰοοὶκ [Ὁ ΒΟ0ΙῈη6 6χ- 
ῬΓοβδίοη οὐ ΟΌΡ [ΟΣ 8, ΟΥ ἴῸΣ ΒΟΙῚΘ τη ΘΔ; ηρ Ἡ ΒΙσἢ 
ἀοθ8 ποῖ ΔρῬΘδγ οὐ ἐδ βυχίβοϑ (ὁ ριιϊὰθ υ8. Απὰ 
Β.6}} δὴ ΘΧΡΓΟδβίου ἰοδαΐϊηρ ἰο 5800} 8 τηοϑηΐην 
ἮΘ Βαγοὶπ 7:0. χυϊΐ. 8, αὕτη δὲ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωῇ, 
ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν ϑεόν, καὶ ὃν 
ἀπέστειλας ᾽ΙἸησοῦν Χριστόν. Ηδθ ἴδ οἰ6Υ8)] 1176 ἴῃ 
Ηϊπβο] ἢ, 85 Ὀοὶπρ ἴΠ6 οπηΐ δηὰ ογὶ σίῃ οὔ ἰἱ: Ηθ 
ἷδ 'ὑ ἰο υ8, δοοΐῃρ ὑμαὺ ἴο ΚΏΟΥ Ηἷπὶ 8 (0 Ῥοβϑθθδθ 
ἴ., Τόοπῆ 1 σαπηοί 5866, δΔίίοΣ ὑμὶ8 βαγίηρ οΟὗἨὨ ΟΌΓ 
μογνὰ νι σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν ϑεόν, ἈΟῪ ΔΏΥ ΟΠ 6 
68 ἱππασῖπο ἰμπαὶ ὑἢ 6 8810 ΑΡΟΒ(]6 οδῃ δυο δὰ 
ἴῃ ἰῃο80 ὙΟΓΩΒ ΒΗΥ͂ ΟἶΒον γϑίογθμοθ {ἢδη ὑδπαΐ 
ΒΟ ἷ8 αίνοη ἦπ {μο860; 8. ὑμΐβ ΘἤΔΥρΘ ἰ8 α]ίο- 
Κοίδον ἱπδσουγαίθ.Ό Α8 γοΐοσσϑα ἰὸ ἴμ0 Εδύμου, 
ἰοῦ 18 ἴῃ 1ξ πὸ ἐδυϊοϊονανῦ δηὰ πῸ δὶ! ΘΒ 688. 
εξ δοϑὴδ ἰο ἰἀθηιν ὑμ0 ὁ ἀληθινός ταϑηϊὶοηθα Ὀ6- 
ἴοτο, ἱπ ἃ δοϊΪθ πὴ ΤΏΔΏΠΟΡ, δη Ἰοδὰβ οὐ ἰὸ {9 
οΟμοΙδΐϊπρς αγπΐηρ δραϊπδί ἴα]89 σοὰβ. Αϑ ἱπ 
δον οἷδοθ π9 ΑΡοδβίϊθ ἰῃὐθῃβ᾽ 68 {89 π0ῃ- 
Ῥοδβοϑδϑίοῃ οὔ ἐμ βοη ὈΥ ἱποϊυάϊης ἴῃ 1ὐ (πὸ 4] 16π8- 
ἰἴοη ἔγοτα {86 ΕΔΙΠΟΥ 8180, 806 ἢθγο δ {86 οἷοβϑ 
οἵ 8]1, ὑπ ἀληθινὸς ϑεός, {πο ἔουπί οὗἉὨ ζωὴ αἰώνιος, 
δ Ῥαΐ ὈΘΙΌΓΘ 8 88 {6 αἱ(ἰπιαὺθ αἷπι δηὰ δῃά, ἰο 
ὍΘ δρρσχοδοϊιοὰ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ, Ὀπὶ ΗἾταΒ6 17 ὑπὸ 
Οδ9 Ῥαίμον Ὀοὶὰ οὗ Ηἰπιὶ δμπὰ οὗἩ υ8 νγῶο 11το 
᾿πγουκὴ Ἠΐπ."---Μ.]. 

Ῥιπαϊ τεφιοεί. τ. 21]: Τιτῖ}]6 ΟὨἑἸ ἅτϑι, ᾿θ Ὁ 
γουσγδοῖνϑθα ἔσοσῃ 140]5.---Τεκνία ἰηάἀϊοσαΐοθβ {Π0 
δίϊδοιϊοπαίθ τυ δηὰ ἀορί οὗἨ ἰμ0 Αροδίϊο. 
ΤῊο οχδοσίδίζου φυλάξετε ἑαυτοὺς τοταϊηπ ἐπ θηιϊ οὗ 
ἔτοαὶ ἀβηρον, διχαϊηϑὶ τυ Β1 ἢ ὑΠ6Ὺ τηυδϑὺ Ὅ6 ὁ00- 
δρΟΟΙ ΒΥ οα ὑμ6 αἷετί; (ΠΟΥ͂ ἐΠΘΙΏΆΒΘΙΥΟΒ ΓΘ 6Χ- 
Ῥοδβρὰ ἰο ζτοδὶ σοσγσυρίίοῃ. Βοημχοὶ: “ΣἸεσαπίία 
αοἰἐσὶ υεγδὶ σπε Ῥγοησηιηδ τεοίργοοο ρὲμδ ἀεί, σιραηι: 
εμεί(οαϊηιϊπί. Ομ δίοάϊἐε νος ἵρδοδ, πιὸ αδϑεμίε,----πόσια 
δοίμπι αὖ εοτεπι εἰμ, δα εἰἴαπι αὖ οπηγιὶ ΣΟΥ σογ- 
ΤΒΠΟΠ6 οἱ σοτεπμιπίοπὶδ δρεοΐο.᾽᾽ ἾΑπὸο τῶν εἰδώλων 
ἀϑηοίθα, ὑπδί Ὀο θυ ΘΓ τῦυδὶ τ ἀγα ἔγοια ἐδ ο 
Ἰάοἶκ, βυτρουπάϊηρς διὰ ἰπ ἱπιπιοάϊαίθ Ῥσχοχι πα γ 
ἰο ἐδοπι, ἴὰ οτάοσς ἰο Ὁ6 συδταρα δραϊπαὶ ἐμ θηι. 
Το εἴδωλα ἀτὸ ἤριιτοβ οὗ ἐτηδρίῃμαυυ ἀοἰεἶ65, δπὰ 
88 ὑῶν ἕω ὙΠ ἰδο ἐσθ αἀοα, το ἰ5 Εἰοτη δὶ 

ϊῖο, ἀοποίθ 86 σαδηυΐβοίυσο οὗ ἰπ 6 ογοδίυγο; 
ἐμὸ ἀφοϊβίνο ροϊπί, οσ 89 ἰδίης ἀοοϊάθὰ ΒοΥΘ 8 
τοὺ ὙΒΟΙΒΟΣ {ΠΟῪ 810 τοδὰρ ὙΠ8 παπὰβ ἴὸσ [80 
ἄτοδδοδί ἵοόστη οὗ μοδι οι ΐβι, ΟΥὁἨ ἰῇ ἱπιδρίπδίξομ 
διὰ ἱμπουκχηῦ ΤΟΥ Σἰβ ἸΏΟΣΤΘ 800 {16 ζογΈΩ8; (} 6 γοδὶ 
Ῥοΐῃΐ 8 ἐπδὺ ἔπ Υ ΔΥΘ βο] -τοδάοθ, υπίσιο, Ἀπ νην, 
δηα δυο} Βρϑαϊείη ζ, ποὺ ἷπρ. 1 ΤἈρδβ.ὶ. 9; 1 
Οον. χ. 19; χὶὶ. 2. θ δβιογάϊθοϊς, ἐμ οοἴΌΓΘ, 18 ὙΤΟΙ ΡΣ 
ἴῃ ΤΌ] ον πα 6.9 δὴ ΕἰἸνηιοϊοσίσιοα ἱποαλέμηι ἰτι ΒΙοὶ, 
διὸ υοοὐ(τὸ μὲν εἴδωλον οὐδεμίαν ὑπόστασιν ἔχει, τὸ δὲ 
ὁμοίωμα τινῶν ἐστιν ἔνδαλμα), ἀιλὰ τηδίκίηρς εζδωλον 
ἐγ [008 ΟΥ Θοῃίδυγβ, δῃὰ ὁμοίωμα, σομδίθ] Δ ῖ 018, 
ταθῖ δηὰ Ὀοδϑίδ; [80 Ὀίαπδ οὗ 86 ἘΡ ΘΕ 8η8, ἴὉΣ- 
Βοοίἢ, Ῥ38 8180 8ὴ εἴδωλον. Οἵ Βοπι, ἱ. 28, 28.--- 
Ἧτο δΔ.Ὸ Γ]Υ ψδσγδηίοα ἰὸ γοον Β6ΓΟ, τὶ Το Σ- 
ἰ}} 18, Οοουτϊηθηΐυδ, Ὠὕδιοχαάϊοοῖς δηὰ οἰ οσβ, ἰὸ 
14015 Ῥσγόροῦ, Ὀυΐ δα δ}}ν πναυσχδπίθα ἰὸ σοῖο 8180 
(τὰ Βοάορ, ΕΒ οΚΙΣ, βαμου δηὰ οὐμβθ18) (0 (89 
8015-1χ846 ΓΟΡΓΟΒΟαἰδίϊ 8 δηά. ἰἀο6885 οὗ (9 74150 
ἰθδοῦογβ δὰ ὑμποὶν ἄυρο8β, τυ σὰ, Εἰκὸ ἐμ ἰσαίῃ, 
{ΒΟΥ ΤΘαΌΪΓΟ ἰ0 Ὀ6 τοϑοοϊγοὰ δπὰ δυδπινί θα ἰο. 
Ἧ 9 ΙΏΔΥ οΥὐϑῃ 6060, 8 ΕὈΣασα, 8 σϑίοσθῃοο ἰο 
ἰτηϑροβ οὗ αοἀ οΥ' σοὰδ ΟΣ βδὶ ηἰβ ἰῇ ὑϑδ}» ΟΣ πὶ 
ἰπιαρὶ πδίλου, ἴογ ποτα ΒοδΙ ΒΘΗΪΒῊ ὙγοΥΒΕΐ 18 γ6- 
αυϊγτοᾶ. Το εἰδωλα ἃΥὸ 5ὸ ἀδηροσζουδ Ὀθοδυδθ 
Π6Υ δΥο {π Ὀδ])θοἱδ οὗ εἰδωλολατρεία. ΑΒ ἰδὲ Δ Ρ- 
Ρ]1οα ἴπ θη ἰο 110 ΘὨυΓΟΙ -ἰγοηύΐοῦ ἰπ οοπίϑοί τι} 
ἈρδιΒοαῖθηι, 80 10 ΔΡΡΙΐΘ5 αὐ (δῖα ἐϊπιθ ἰο ἐδὸ 
Μανϊοϊδίσυ ἴπ ἐμ ΠΌΣΟΙ οὗ ΟἸγὶϑὶ, διὰ ἰο {86 
ΤΟΓΒΩΪΡ οἵ κοπΐα8, ἰο ΒΘ. 1116 Υ- του ΐρ, οίο., ἰπὰ 
ΗΒ Οβυγοι. [780 Ἰἰέοταὶ διὰ ἥσωγαίίοε τοίουθη 9 
ἴπ {818 οἱοβίηςρ οδδγζο, βοοδ ἰοὸ Ὁ6 χοαυϊτοα ὈΥ͂ 
(860 οοπίοχί, δηά, ἰπ ἤμποὶ, ὉῪ (ῃὴ9 τ 010 ἔδποῦ οὗ 
89 Ἐγίβι]9; {8ὸ γοΐϑγθησο Ὀοίῃρ Ὀοΐδ ἰο 1108] 
140], διὰ ἰο δρ᾿ στλίυ) Ἰἀο]δίνυ.----Μ.1. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1, ΤὴΛ δδϑυσποθ ἰμβαΐ ΟΣ ῬυδΎΟΓΒ ὙΠ] ὉΘ 
Πραγὰ χοϑίβ ὉΡΟῚ ἰδθ 1176- 61 ΟΡ πιὰ Οοά 
πὸ ΕΔΙΒΟΡ ὑἱμγουρὰ ΓΑΙ ἴῃ ΟΕ Υῖδί, δα ἔου οἱ 8 
118 Ὀοΐπς οἰγουτηδοῦ "θα, 88 ἰο {86 βυθδίϑῃοθ οἱ 
ΟΡ ῬΣΆΥΘΤΒ, ἩΪΓ πη Ἰλπιϊ 8 ὩΒΓΓΟΎΣΘΔΙ ὑπ 8π ὑπ 080 
εἴν ὉΥ (86 Τοτὰ Ηϊπβ6 7 (ΜδΈΒ. υἱ. 9-18), θαΐ 
ὨΘΙΒΟΥ ῬΌΓΣΒΟΘΒ ΔΩΥ οΟὐμ ον σοῦγΒο (88Ὲ ἐμαὶ ἰπαὶ- 
οαἰθὰ ἱπ Μαΐι. νἱ. 88, 54ᾳ., νἱσ., Ὁ ΟΧῬΥΘΒΒΘΒ ἴῃ (6 
ὍΩΥ οὗὁὨ οἰ ἶο81 οδογί Ὑλδὺ 118 ΤΘ8}1Υ δίβῃα8 ἴῃ 
πορὰ οὗ, ἢ δὲ. Ῥβὺ] ἱπ Βοῖὰ. Υἱἕ[ῇἱ. 14-17.. ΑὉ- 
Βοϊυςοἷγ οχδυὰ]Ὁ]0 Ἐ 18 (8 ὈΧΓΔΥΘΥ [ὉΣ ὑπ ΗΟΪΥ͂ 
Βρὶγὶν δηὰ βρὶ τὶ 4] σἱϑ (κα χὶ. 18), τοϊδι νοὶ 
οχϑυᾶῖϊ]6 ΔΓΘ ΟἿΣ ὌΓΑΥ͂ΘΓΒ [ὉΓ ἰθειρογδὶ καἱδδ 
φυαπίμηι πΟΉ ἐδὲ ἐπιρεάμπεηίο αὐ εξαζωίεπι (Μαίιἢ. 
χχυϊ. 839). 

2. Ἰπιογοθθδίοις ἴθ Ὑ ΣῪ Ῥοϊθπὶ (γ. 16); 1ὲ 18 8 
ψοῦὶ οὔ ]οΥο, δὴ δοί οὗ κἰ πάποββϑ. 

8. ΕΥΘΟΥΥ δἷπ 18, ΡΡΟΡΘΥΪΥ ΒΡ δε ηρ, υπΐο ἀθδ, 
Ὑϊ6 ἢ 18 86 γα ζο8 οὗ βίῃ ; ὑπογο 158 50 βίῃ, ψ  ]σἢ 
18 ποὺ ρὲῦ δὲ απίο ἀθαίῃ, υπίο δσοηἀοιηπδίζοθ. [Ἃ}ἢ 
818 τοδρϑοί, ὑπ τηᾶχὶπ οὔ πὸ Βίοϊοδ δηὰ Φουΐδπυ 
Βο].85 σχοοά, ἐμαὶ οπιπία Ῥοοοαία »αγία, ὯΟ τηδίίον 
Βον ἀπ ογοης {ΠπΠ 67 τοδγ ὍΘ; δηὰ ἐπ 6 18 ΟΥ̓ 009 
ΜΔΥ ἰονατὰβ ἰὴ 9 ον ΘΠ 688 δὰ σῇ 6} 1 πη οἵ 
δἷη, τὶς. Οσὶδὶ δὰ Ηἷβ δἰ κἢ -ὈΥ ΘΔΕΥ͂ πότκ, δὰ 
(086 [6] ον δΐρ οὗ ΤΑῚ τὴ (6 ΚΒ: Π]0 56 ΟἾΘ, 
ΟοὨΒΘαΌΘΕΝΥ ἰζ 18 ποὺ ἰδ δρϑοῖθδ οσ ζσϑδίποβϑ 
οὗ βἷη, εὲῦ δε, ΜὩΪοὮ σομῃϑίϊἑαίθα ἰὲ ἃ βἷπ Ὀπίο 
ἀοδίν, Ὀπὶ ταί ον ἐμ οὔθοὶ οΥ̓͂ αἴτει 05 διὸ ΒΙ ΠΏΘΥ᾽Β 
γοϊαϊΐοι ἰο {6 Ἀθάθοπιοῦ, ΟΥ ἐδ6 πδίυγο οὗὁἁ ἐδ9 
ἰδία Ὅδποο οὗἉ (8 γοϊδίΐοπ, 85 οὐϊἀθησθα ὮΥ κἰὩ. 

9 ΓΠ οοἷπ {π|8 ποτὰ, Ἡδπίοὶ δίκη ῆο5 “ ἰὨδὶ τ ΠΙΟΝ ΌὉΦ 
Ἀοασὰ οὐ διδηιοα," τ τδηὶϊ οἵ ἃ Ροίίοσ ἴοσηι.--Μ.} δ 
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Τμο οἷη Ὑλΐο ἰπάϊοαίοθ ἃ Ῥοσιηδηϑοὶ ζ4111πρ 
ΒΎΦΥ ἴτομι ΟΠ τοδί, ἷ6 δὶπ ππίο ἀθδί. Τμὸ Βο- 
ταΐδ ἀἰδιἰηοιΐοι οὗ ρεξοαίμηι πιογίαϊς δι ἃ »εοζσαίωπι 
φεηίαϊας διὰ ἰδ6 χοδίνἱοἰΐοη οὗὁὨ (86 ΤΟΣΊΩΟΥ ἰ0 ΘοΎΘΏ, 
ἷδ ὙΤΟΏΣ; [ὉΓ πόσο 18 δ σΔΥΒ ἰδ δηρὸν (δπδὶ 
(06 δἷπ δαβυϊιδὰ ἰο Ὧθ »εζοαίωπι σεπίαϊε, αιὰ το- 
οοἰνοὰ ἴῃ ἐχοῦδο οὗ ἱϊ, πδὺ ἰυτη ἰηΐο ρ»εςοαίιση 
“πογίαϊΐϊς, δηὰ ἰῃδὲ (μδὲ ψ ΐολ ἔγοσα ἃ ἸΟΎΟΣ δίδη - 
Ῥοῖαν ΔΡΡΡΕΔΙΒ 88 ρμεοσοαίμπι, υοπίαϊε, 5 αἰτοῦ τὰ 

16 ΤΓΓΠΘΥ ῬΤΟΩΤΟΒδ ρεσοαίωπι πιοτίαϊε. 
4, Ἰηϊονγοοβδί οι [ῸΣ (ἢ 086 ὙδῸ βίῃ υπίο ἀραῖς ἷκ5 ἰπ|- 

ῥτορατ, ὈδολΌδ6 506} ἰπ ΡΟ Βϑίο ἰδ ἱποχϑυ! Ὁ ]6, 
0.80 δυσὶ δ'η οδηποί 6 ἤογρίνοπ. ΟΥ̓́, Βίοἢπι, 

Ζιελγδερνὶ ἀεε Ἡεδταεγδτίείο, 11., ῬΡ. 768--17δ. Το 
ψογάδ ἀδύνατον---πάλιν ἀνακαινίζειν εἷς μετάνοι---- 
αν (Ηοῦ. νἱ. 4-6), 86. νὸῊὸ]}] δα οὐκ ἀφεθήσεται αὑτῷ 
οὗτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὗτε ἐν τῷ μέλλοντι (Μαίιἢ. 
Χἰΐ, 82) ἀἰδιϊ ποῦ ἱπάϊοδίο ὑἰ86 σϑῶδοῦ ΜἈΥ (Π6 
ΑΡοδι]6 πον Β Σ γθαυΐ Γ6δ, ΠΟΡ δάυΐδβοδ 8 10 Τη8}κ0 
ἐπιογζοοδδίοι (ὉΣ ἰῃο86 δίῃπίης υὑπίο ἀραὶ. ΟἿ 
Ἡοΐπιδηη, βοινῖ θονοἶβ, 11., Ρ. 840, β8αα. [πέὲον- 
οϑδδίοη 0 ϑδυϊοί 68 τηιδί, δἱ 411] ουθηίβ, Ὀ6 )}πάροὰ 
ἔγοτω (ἷ8 δίδι ἀ-ροΐηί.---[ Υ ταν ΤΥΪΟΡ: “ ΕΥΟΥΥ᾿ 
ΟὨ γίδια ἰδ ἱῃ δοὴθ ἄἀθργϑθ ἰῃ {86 δβίαίθ οὔ ζτδοϑ, 
80 Ἰοῃ Δ 6 ἷβ ἰηνϊίεα (0 γορϑῃίϑηοο, δπὰά 580 
Ἰοῦκ δϑ ἢ ἷβδ σδρϑθϊο οὔ (9 ρσυοσβ οὔ πὸ Ομυτοῖ. 
Το τὸ Ἰδῶση ἴγοὰ ἰμ086 πογὰβ οὗ 5ὲ, Φόδῃ: 
4Α11 υτὶ χηίθουδηοδδ 8 δἷπ, δὰ ἐπ 0Γ0 18 ἃ δίῃ ποὶ 
υπῖο ἀθδίλ,᾽ (μδὶ 18, δοηιθ δοσίβ οὗ δίῃ διὸ δ0 ἴῃ- 
οἱάθηϊ ἰο ἐπ οοπάϊιξοι ΟΥ̓ τηθη, δπὰ πο ὶσ βίαὶθ 
οἵ ΤΡ ἐγ ιν μπν ἰδαὶ (6 τὴδη ὙΠῸ διδίἢ δοσὰ- 
ταὶ ἰοὰ {ποτὰ ἰ8 6.1}} νυ ἶη 186 ταοιοὰ οὗ ραγάοῃ, 
δηὰ δαί ποὶ Ζογίοϊ θὰ δὲβ {1116 ἰο 8 ὈΓΟΠΐ8685 
δηὰ οονοηδαί οὗἩ τορεηίθδποο: Ὀὰὲ “(6790 ἰδ ἃ 5βἴῃ 
υπίο ἀθδίλ :᾿ {πμδὲ ἰδ, δοθ τϑῃ Ῥχοοθοὰ θογοπά 
6 τλραϑυγ 68 δ ἃ ΘΟΟΏΟΙΩΥ οἴ ἰο αοπροϊ, διὰ ἐδ 6 
Ἐ5608] τηοί βοάα δηὰ ῬγορδὈ 1198 οὗἁὨ τοϑρϑῃίδῃσθ, 
Ὦγ ΟὈΒι ΠΔΟΥ͂, δὰ ῬΣΟΒΟΣΥΪΏΩ ἃ δἷη, ὈΥ͂ ἃ ὙΠ], 
δρ οι χοδίβιϊηρ, ΟΥ ἀεδβριβδίηῃς (80 οΟΠΌσθ οἵ 
τδοθ δηὰ (86 τλθ8ῃ8 οὗ ῬΑΓῸΟΝ ; [ῸΓ δ ἢ} δ τηδῃ 
δι. Φοπ ἀοφοα ποῖ θῃσουζαρο 08 ἰο ὈΣΩΥ ; ἱζ Β6 Ὀ0 
δυοῖ 8 ῬΘΙΒΟῺ 88 8.. δο! ἀοδβουῖθοα, ΟΌΥ ῬΣΘΥΘΓΒ 
ΠῚ ἀο εἷπι πο σοοά; Ὀυΐ Ὀοοᾶυδθ ὩῸ τ 685 
109}} (6 Ἰαδὺ τηϊμυΐθ ΟΥ ροσγίοα οὗἨ ραγάοῃ, ΠΟΥ 
δδὲ 0 8 ΤΏΔῈ ἰδ βοη9 Ὀογοπὰ {πο ᾿ἰτηΐί, δὰ 
Ὀθοδυδο ὑπὸ ᾿ἰταΐλ 80} σα Ὅθ Θηϊαγχοὰ, δηὰ 
αοἀ᾽β πιογοΐθβ δία ἴου δοΐὴθ ἸἍΟΏΟΡ ὑπ δῃ [ὉΣ 
οἰμογδ, ἰπογοΐίοσο 5... ΦΖοη Ἰοῖΐ τ πον {δ6 'ῃ- 
ἀοδηϊίο χεβίγαϊπὶ δὰ οδυϊίοη; ἩΔΙσΝ τγὰ8 ἀθτο- 
ΚΔΙΟΥΥ ὁπουκ ἰο Σοργοβοηὶ ἐμαὶ βδὰ μἰδίθ οὗ 
«ὐΐη χη ἱπ τ ἢ [16 Σογδοίοσυ δὰ ἱτηροηὶϊϑης 
δα ἱτατηθυ κοα ἐπ οΙΩΒΟΙΎΟΒ, δπα γοὶ δο ἱπἀ οδηΐια 
δηὰ οδιι ον, ἰμαὺ τῦϑ ΠΥ ποί 6 ἰ00 ον πνατγὰ ἴῃ 
ΔΡΡΙγίπκς ἰζ ἰο μαυγί συ δσθ, πος ἰὼ Ῥγϑβοσϊ δἱης 
ΣΑΘΘΒΌΓΟΒ (0 ὑπο θ᾽ νἱ 9 ΤΩΘΓΟΥ͂, ΠΟΡ 'π Ῥαδδίῃρ δπ4] 
ΒΟυΐΘΏ008 ὩΡΟῺ ΟἿΣ Ὀτοίπον, Ὀοίοτο ἯὙἘΡ ΒΑΥΘ 
᾿ιοδτὰ οὔν 71υἀρ9 Ηἰπιδο! Γ δρθακ. “Βἰπηΐης ἃ βἷἢ 
ποὶ υπίο ἀοδί,᾽ 18 δ ὀχρσοδδίοη ΤὉ}}γ δὶ κυ λίγη ς 
ἐμαῦ {Π079 ΔΘ ΞΟΙΩ9 518 ὙΔΊ1Οἢ; (Βου Δἢ (Π6Υ 6 οοτη- 
τοὶ θὰ ἀπὰ αἰδρὶοαδβοὰ αοά, δηὰ τασϑὲ Ὀ0 γοροπίοὰ 
οἵ, δὰ Ὡδϑὰ τοδν δηὰ στ κι ῬΥΔΥΟΓΡΕ (ῸΣ {πον 
Ῥδγάοη, γοὶ {80 τῶ δῃ ἰδ ἴῃ (1:6 βἰδίθ. οὗ ζύδοθ δηὰ 
Ῥασζάοιυ, ἐμδὶ ἱβ, ἢθ 8 υἷα ἰδ 6 σονθῃδηΐ οὗ 
ΤΩΘΙῸΥ ; 6 ΖΏΔΥ͂ ὃθ δάαιηϊιοα, 1 ᾽ιοὸ πνὴὶ}} τοϊαση ἴὸ 
ἰ8 ἀυΐγ: 80 ἐμαὶ Ὀοὶης ἰῃ 8 δίαϊθ οὗ χῦϑοὸ ἴδ 
μβεανΐηρ δ {1010 ἰο αοἄ᾽ δ Ἰονίῃρ- Κἰπάποβε, 8 ποί 
Ὀοΐπᾳ ταῤοθοίοα οὗ Οοα, Ὀυὲὶ 4 Ὀεΐηρ Ὀεοϊονοὰ οἴ 
ἩΗΐτ ἰο οογίδϊ ἢ ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ ΣΠΘΤΟΥ, δὰ ἐμπδὲ πδίἢ 
18ι680 πιθδΌγοΒ δη ἀορτοοβ.᾽"".-- ἡ]. 

ὃ. Τθο χοβξοπογαίθ, 88 δυο, δοοογάϊης ἰο (80 

Βρίτίς, ἀοδθα πο δἰ, ἐβουκὴὰ ἰδ9 δοδὴ ΟΥῸΣ δδὰ 
ΒΏΟΙΝ οδΌ568 πὶ ἰ0 74]]. 

6. Τὸ αἷἱπα οὐὁἁἨ 6 τοκεποσδίθ ἃστοὸ ποῖ υῃἰ0 
ἀϑαίἢ, Ὀδοδιβο Γίνου δ δηδ δίοποπιοπὶ δΓῸ 
βουσὶ δηὰ ἔουπὰ ἱπ ΟἸσὶδί. 

7. Νοῆθ Ὀυΐ Ὀεϊ ον ΟΒγί δι 18η5, Ὅοτῃ οἵ 
αοᾶ, τὰ δβοί βυδ᾽οοί ἰο ἐπ6 ποσὶ ἀ- ΟΕ Ὶ οἵ 8ι- 
ἰδ; ἱἰδοδὸ ἮΐΟ δἃζὸ διυδ)οοὶ ἴο ἱξ, ἃζὸ ἰεδδὶ 
δΟΙΒΙΌ19 οὗ ἰἴ; [80 ΟΕ Υἰδιδη, τῖὸ [85 ὈΘοΟΣΟ 
ἦγοθ, ῬουοοῖΥ 5 δηὰ ἔδοϊβ ἰξ ἰδ 1ΐε Ὠοδί ΠΥ ἰο 
ὴπλ δηὰ εἷβ γοδβίδποο ἰο ἰἰ. 

8. 1.41] δον ὅπᾶὰβ χγοϑὲ ΟἿΪῪ ἴῃ Οοά, ἔτουι 
ὙγΒΌΤΩ ἰΐ σΟΠΊ68. 

9. ΑΙβουχῷἂ (Π06 Δδοβοϊαίθ δηἃὰ ἱσησο ουθδΌΥ 
Ὥχοά δβϑθγδηοο (οεγέϊμα0) οὗἁὨ δεῖν οΣ,, δι} 85 
{80 Μοιῃοά!δἰ8 δπὰ Βαρίβία βΌρΡῃροδα (0 Ῥοδδοδεβ, 
δ ὨΘΙΓΒΌΥ ῬοδδὶΪ6 ΠΟΥ ὈΪΌΠ ΑἸ δαί δ] δι εὰ, 
γοὶ γγΘὺ ΤΩΔῪ δἰἰδίπ πηίο 8 ξυσθ σοπδάσπος ( βώ:- 
εἰα), δηὰ τηοϊηἰδίη ἰὐ 18 ορροδιϊΐοβ ἰὸ 186 
ΒοΙοἶδ ἀθογθοβ, ΓΒ οὶ ποῖ ΟἾΥ χοοοὶ {86 ᾿πι- 
ῬΟΒΑΙ 1 οὗ ὅπ] δροδίδαυ, πὶ 6150 θην {19 
τὸ δα βοίη οὗ 86 Ομ γἰβεδιι ((Όπο. Τυϊά. δέει. τὶ. 

» 16, 84ᾳ.). 
10. Τὸ Βούοττοδα δῖὸ Ζ11}7 ᾿υδιἐδεὰ ἴπ ἰδεῖν 

τοθοίΐοι οὗὨἨ δ΄ 8.5, ἱπιδίζοβ δπὰ δἰ πιΐϊδὺ ἐπείγιρπεμία 
διιρεγοίζοπισα ἩΪΙᾺ τοδροοὶ ἰο 86 δθμδβοδ οὗ ἰδ6 
Ἐοϊαδη Οὐ Βο}168, δα ἃ ουθὴ ἄονῃ ἰο ἐπε Ῥγσεβεαὶ 
ἐἶἰπιο τὐϊ (Βοῖν οσχίγοθθ Μαγϊοϊδίσυ, Ὀυΐ (867 
ΘΥῪ ἴῃ οοπήουπαϊηρς (δ ΔΡ.86 οὗἨ ἐπ βουοσδὶ οὔ- 
6ο 5 πίι (86 οὐ͵οοὶδ ἐπθτηϑοῖτοα διὰ ἱπ οβδηρίηξ 
μὸ ομὸ ἱπίο {86 ΟΡ, ἰπ Ἰοάρίης σομρἰδίηΐ 8 
διρδῖπδι (80 πδίυγαϊ ΡΠ ΘΓ οὗ ασί ἱπδίς δα οἴ ῥσεδβ- 
ἴῃς 1ξ ἱπίο 186 Βίαθοσ βοσυΐοο [οἵ τοὶ αίου---]. 
Το ἸΙΌΟΣΙΥ οὗἨ {Μ6 1.αἰόσδη ΟΒυσοδ οδηποὶ ὉὈ0 
ΟΥ̓́ΘΡ -Οδἰἱτηοὐοθα.--- τη ζοδ οὗ αοἀ ν}}} αἴνδυδ τὸ- 
τααΐπ πδζατάουδ, ποὶ ΟὨΪῪ ἐπ ἴμ6 Ζν δὰ οἵ 
Ῥυσίίδη 86289.--- 

ΒΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Οασο ἴον (δ γ ὕτγίοπ δ, ἐμδὲ {ΠΟΥ ἸΘῪ ὍΘ δηὰ το- 
τοϑῖῃ δεδυγοὰ οὗ {89 Ῥοδβοδβίου οὗ εἰσ] {Πε, 
ἀοδβρίίο {86 ἰοτηρίδιομδβ δηὰ σοῦ Ὁ }68. οἷν Θδτίἢ.--- 
ΤΈου μαδὶ οομβάοησο ἰπ ὑπ ῬυΣΙΥ οὗ ταϊπὰ οἵ 
ΒΟΙῺ6 Ἰογοὰ τϑῃ, ΠΟῪ ΤΟ τῇογο δουϊάοϑὶ ἰδοὺ 
οοῃδὰο ἴῃ ἐμο ἔσο αοἀἽ---Ἰ ἀϊδίταβιὶ 18 ἀϊερτδοῦ- 
ἴα] απὰ ἐγδυσί τι} τυ) ὈΠΒΔΡΌΊΠ 688 ἰδ οὔτ 
ἰαἰ οοῦγ 86 ἩΠΣ(Ν τθη, ΠΟΥ͂ ἸΘὉΘὮ ἸΏΟΤα ἀΐδρτδοε- 
ὰ] διὰ ρτοάυοίἑνο οὗὁὨ Ἰπμδρρίηθδϑ ἴδ αἰδισοεί οἵ 
{86 ρἱοτίουε αοἀἥ--- βοοίηρς (πὸ ἐφλὶ οὗ (86 πον] 
ἴῃ χοβϑδεγδίΐοῃ ἰδ πὸ παστδηὶ ἐμαὶ (818 ὅπῃ π|} 
ΔΙΒΥΒ δ1:1}0 ἴῃ ΗΐβΒ τὶ πίε Ἰίρῃ, ὑποϊουδοὰ 
διὰ τιϊβουϊ δίουσιου ἄδυθ, ο ἐμ δγτοδιδοηί οἵ 
{π6 δοὰ}; Βυὲ γ͵ο Κποῦν, Ἡϊ Βουΐ {μ6 αἹἹ οὗ ὑσὸ- 
ῬΆΘΟΥ, 88 (80 ομϊϊάτου οὗὁἩ Οοὰ, 85. ΟἸ γἱδίδδε, 
ἰμβαὲ ἰὲ ἰ8 ἀδγ.--ΡΥΔῪ ἴον ουουγι ῖηρ, Ὀσὶ Ρ6 
ἀγροπὶ υπίο ἱπίογο βίοι ΓῸΣ (ΒΥ οὐσίπρ ὈΓΟΙΒΕΣ. 
Ῥγοῖοσ ἰο βροδῖ οὗ δὴ οὐσίηρ Ὀσγοίμον ἰο Θοά {1:28 
ἰο οὐδοῦ τηθῆ.---Ὀ΄διη8) ἰδ {π6 ἰσἈ-τοξη ἀοάῃειδ 
ΜΒ ἤδηοΐαβ ἰμαὲ ᾿ξ σΔΠπ ΠΘΥ͂ΘΥ 781] Ὑ1} Θοά, 
Ὀαΐ δαυδ}} ἀΐβιηδὶ ἰβ {μ9 ρῥυδ Ἰἰδηϊτοϊγ, ππῖῸ 
αἴτγαϊὰ ἐμαὶ 4}1 18 (9 ἢο Ῥύσροϑο, οοπαποίδ ἰο ἀεϑ- 
Ῥαῖὶν.---αὋ ἃ Ο τί βιϊδη 6 ποῖ ἃ πιΐβοσ, Ὀπὶ τοϊμα- 
190} 8180 ἰο δοὲ 88 ρμιυδιάΐδῃ.--- 5: υἱοϊδίθβ ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ {80 ΤὈἰνίῃθ οσοταϊηδηὰ Ὀοΐοσα ὑ8, δὰ {δ 
Μαΐεδίγ οὗἩ αοὰ ἀϑονθ υδ8, Ὀαὶ 4150 86 [τῶδ8 οἵ 
σοὰ ἱπ πι8!---ΕΥ̓ΟΥΥ δ';; ΤΏΔΥ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 δὶ Ὀδίο 
ἀφαί, 85 Ἰοτρ 88 ἰΐ σοηδὶ 88 πηϊονβίνθῃ.--- ΕὙΕΙ͂Σ 
δὶ ΘΒ οοῖκα δηὰ ἀϊδκίαγὴβ (86 δἴοστιαὶ 116 ἰπ ἴδοεὶ 
116 ρτοδίοδι ἀδῃζεσ, ΒΟΝΕΥ͂ΟΣ, 18 ποὶ {86 οὐδ» 
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ταϊβαῖοι οὗ, δυξ σομδοιιηρ ππίο βῖπ, διιὰ ὑπὶα ἱα 
διὸ Ιλογ0 ἀδηβοσζοιδ, 88 ΥΟΌΣ ΘΠ Ὀ1Π 885 Ὀ6- 
ΘΟΙΒΘ 2070 δουΐθ δῃηὰ γΟῺῸΣ Ὑ1}1 ΣΏΟΤΟ τοδο]υΐθ 
ἀπᾶὰον (86 στοντί οὗ βδποι βοδίϊοῃ.-- -Βόνᾶσο οὗ 
κοδβίυψ- ἩΟΤΒῈῚ 1-- 

Χψυτῆξε :---Βοὺ τοῦδὲ ΘΔ ἰ0 ΟΥἿ διὰ ποί βὶΐ 
ἄονα ὉΥ ὑδγδοϊί, οὐ Ἰὲθ οὰ ἃ θοποῖι, τὶ ἀγροορίος 
μοδὰ, οὐ διδκίηρ ἰΐ, διὰ Ἰδοογαὶθ οὐ Θο:;: ϑῶσοϑ ἐδ γ- 
801 πῖῖϊ ἐμὰν δῃχίουβ ἱμποῦρδίβ, οαγὶης δὰ 
Ἰτοι ης ΒΟῪ ἰο χοὺ ἴγϑο, δῃὰ σοξδσάϊΐηρ ποίμίηρς 
οχοθρί ἐμὴ ΟὟ ΤΑΪΒΟΣῪ δηὰ 1]1-[οσίὰβο, διὰ 
πγοϊοποάμοαδ. Βυΐ οομλ0, άΪοσ ἐμδί ἐμοῦ δτί, 
7411 ἀοτγ οὁα ὑδὰν ηθ68, 1 ὉΡ (ΔΥ Βδηα8 δηὰ 
6798 ἰο Βοδυϑῖ, βίῃ ἃ Ῥ881:) ΟΣ ΒΥ ἰδ0 1ωογα 8 
ῬΥΦΥΘΡ, δηὰ Ωγ ἰδ γ ἰχοι ]9 Ὀρίοτο αοᾶ, δπὰ νὴ 
δίιγοδιδίπρ 07Υ68 ΡΟῺΓΡ ἴοσί ἰδ γ δρΡ] οοίϊοιβ διὰ 
ἸΏΔΙκ6 ΠΟΥ ἐδ δηΐδ.---ῬΥΔΥΟΥ, ἐδ 6 Ορθηΐης οὗ 
ΟἿΣ φτοῦ, {89 ἐὐιπσ ὑῸΡ οὗ ον δαπάϑ, ᾶτὸ ἰδ0 
δλουὶθοοθ Μοὶ ΓΤ ποδί δοοορίδ]ο ἰοὸ 6οα.---- 
Ηὸ Ηϊπιβοὶ ἀοσίγοβ ἴμ00 ἰο δοᾳυδίηὶ Ηΐτὰ τὶ 
ἰὰλγ ἀϊπίσοϑβ, Σηϑιθαα οὗ Ὀπγαάθπῖηρ δ ἃ ΟΡΡΣΟδΒ ἢ ζ, 
οὔ ἰογτίυχίπρ δηὰ Ἰδοοργαίίηρ ἐλ γ8017 τὶδὰ ἰ{, δπὰ 
ἰδ τα] εἰ ρ γίης, ομθ οδ᾽] απ ἰηΐο ἐδ ΟΡ 8 
δυηάγοά. Ηθ πϑηΐβ ἐπ66 ἰο Ὀ6 ἐοο ποαῖὶς [9 ΘΒΣΤΥ͂ 
διηὰ ογογοοσιθ δ0}} ἃ Ἰοδά, ἐδλιαὶ (λα πιαγοδί θα τη 
ἰο στον βίσοηᾷ ἰὰ Ηἷπι, δὰ ἐμαὶ Ηθ ῬΑ Ὅθ 
κοντὰ ἱπ ὑπο ἱβγουρὰ Ηἷδ βίσϑῃ Βοβοϊὰ 
180 ὀροπῖίο ΘΟΌΣΘΘ Τλαῖκο8 ῬΘορ]6 ὙΠῸ δΔ’Ὸ οαἰεα 
Ομνἰδιΐδηβ, Ὀυΐ ποι ὲης οἷ80 ἤδη γαΐῃ ὈΔΌΪΟΓΒ 
δηὰ ῥγχδίεσβ, ἯΔΟ 860 σριοῖ οὗὨ ἔδΒ δπὰ {116 
Ββρίτίς, Ὀὰῤ ΚΗΟῊ ποὺ π|ῖϊδί ἱΐ ἱβ, οὐ πρδὲ ἐμὸν 
800. 
ΒΤΑΒΚΕ:---ΗΟ]} Βονρίασο ἰδ ον Ερίδιϊο οἵὗ 

αοὰ ἰο 8, ἐπ 16} ΗΘ ΣΟΥ͂Θ8]5 ἰ0 08 ΗΒ σγδοίουδ 
ΜΠ, δὲ ἰΐ γγοσο, ἴῃ Ηΐθ οὐῇ πδητχιπ, δπὰ 
Ηΐδ Ῥύσροδθ ἰὸ αἷγὸ 8 οἰθΣΏ8] [11{6.--Εαὶί8 18 
ὭΘΥ͂ΟΣ ἰ00 ΒίΓΟΏβ, ᾿ξ ΠΙΔῪ δῃ ἃ σοτδί ΣΡΟῪ δέχου Κ6 . 
οτΘ 5 οοπβάθῃοο οὗ ἤἔδὶι 8, ἔμοσο ἷ8 7ογίῃ]- 
Ἠ6686, ΤῈΘΊΔΟΥΘ αἰ ἢ ρμοὶδ δ]]οὰ τι ἐμ 9 σΣἸΘμ θα 
οὗ (οἵ, ἐδὸ τότ ὑπ 1] δηΐ ἷπ 1.8 χοὐοϊοίπςς ἰπ {19 
δυυπάδηοο οὗ 18 βεἰϊίβοιίίΐου : ἰὑ 18 βϑῶυθῃ ΟΝ 
ΘαΥὶ |---Τ ὁ ῬΤΆΥΟΣ ΟΥ̓́ {86 Πρ τυυδϑὲ Ὅθ 1οἰποα ἰο 
ἐδο ἀοβῖτο οὗ (86 Ἰιοδτί,---Ὑ ου]άοϑὲ ἰΠοὰ ΡΥΔῪ 50 
(δαὶ γΥ ῬΥΔΥ͂ΘΥΒ 5}8}8}} ὍὯ0 Βοασὰ, ἑμβοὰ χαυδὲ Ὀθ 
70]}1} οὗὨ δ᾽, ΠΟΙ, δηὰ δ διὰ οὐ αοὰ, οἰμβου νγῖδο 
δοὰ τί δΌΟΣΩΙ Δ Ὁ]6.---ῬΓΑΥΟΣ 18 ποὶ ΟἿΪΥ ἃ 
ΟἸσί δι ἰδ ἀπίγ, Ὀυὶ 8 σἸογίουδβ Ὀθποᾶὶ. Κ᾿ τ] Δο ἐγ 
ἷ8 ποί ἱχβοσᾶῆσθ. ΤῊΘ ΖΌΣΠΙΟΣ Ὀοδὶβ ἐμθ ΟἸτὲδ- 
(ὯΔ, αὶ ποὲ ἐδ Ἰαἰΐον. ΟἸκἰβιΐδπα τηυδὲ ποῦν. 
Ἰχοογδηὶ Ομ βυϊδηΒ ΔΥῸ ὉπΟδτἰβ 8 Ὲ.---Ἰ οδνηθὰ 
Ὀπὲ πηροῦ Ὁ τα ΔΥΘ ἘΠ]οδυηθα; ἰμθ γοροπογαίΐθ 
ΔΙῸ ἰΥΌΪΥ ἸΟΔΤΏΘα, 88 ἰμ086 ὟΪΔΟ ὑβγουρῃ (δ9 
Κηονίθᾶρο οὗ Ομ τὶδὶ βτθ Ὀθ6ῃ τηδὰθ αρὶ ἴον {89 
κίηχάοια οΟΥἩ θᾶνθη δηὰ θέθσηδὶ βαὶ γα ϊο.--- 
βυδίϊο ἰοἸαίσγ ἷ8 μοὶ Ὀοιέον ἐμ δῃ ζΡΟ88 ᾿ἀο]δίσυ, 
ΒΕΝΟΕΙ,:--- 0 ἸΔιηοῃ 8019 βιαίο οὗἩἨ ἰμ9 ποχϊὰ 

8 τοοϑὲ ΔΡ.Υ ἀοβοσί ροα ἰῇ ἐπ9 ὈΓ1ΘΓ ΒΟΙΩΤΉΔΤΥ : 
“712 ΄᾽οὸλοῖε τοογϊὰ ἰξειλ ἐπ ἰλα εοἱολεα οπε,"" διὰ ἐδ 
ἩΟΥ ἃ ̓ έθο]ΐ, (89 ἀοΐπρδ ιδπὰ τον ϊκίπ κα οὐὗὁἨ {δ9 
Ομ] άγοη οὔποθ που]ά, ἐμοῖσ βαγίη μα, ἐμοὶ ἀ68)- 
ἷηρα, ἐμοὶν βοοϊ έν, οί. ἃ. {110 δθ8. ὀχροϑι(ίου οὗὨ 
[2 ΠῚ 18 ποὺ 80 τ υοἢ τπδίέοσς οὗἉ Βογ- 
Ῥτίδο ὑμαὺ ὑπο 810 80 νι οϊκοὰ, 88 ὑμαὺ ἰμ6Ὺ δ.Θ 
ὩὨοΐ 1076 νγ οἰκθα. ---- 
ἨΕΟΒΝΕΕ-:---Α δἷη δ ποὲὶ ΘχοΌ84 010, Ὀοοδῦδο ἷὐ 

ἷδ ποὶ γοί 8 β'ῃ ὑπίο 681. Α Ῥδσζάοῃδθ)ο βίῃ 
ΏΔΥ ὈΘΟΟΙΏΘ 8 δἷὶπ υπίο ἀθδὶῃ: ὑδογοίοσο γ 
βου] ΒΌΒΠΟΡ ΘΥΟΥῪ 5]η.---Τὴ6 τὺ ]οϊκοα οὴθ Μ|}}} 
Ὠοΐ ἰοῦ} ἷπι; 1. 76 ῬΟΝΟΣ οὗἨὨ βαίδη ͵8 ποί 
ἰγτοθίδι 8]ο; 2. Το Ομσἰ διΐδη, τυ λῖ19 ᾿9 οοπίϊητϊιοδ 
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ἷπ ἃ βἰδὶθ οὗ χοχοηθχγαίίΐοι, 18 Ῥυοοῦ δρδϊηδί 8]] 
ἀμ6 αβδδυϊία ἐλ οεδαν τῶν ̓ κὐρνα ΔΥῸ ΟΥ̓́ΘΕ 
ΤΏΟΣΘ ἀδηρογοῦβ ἴδῃ ΘΟδΣΒ0 ΟΠ δἰ ηΒ.--- ἐλ ἐπ ἐλδ 
ϑοη 9" Οοά. 1. Α ΒΟΙΥ, Ὁ] αδῦα], δδδασϑαὰ ζ811}:-- 
α. 88 ἰο 16 δυθδίδποθ: ἴῃ {890 ἴτηᾶρὸ οὗ Θοὰ, ἴῃ 
{89 ϑανυΐουν οὗ ἴοτο; ὁ. δϑ ἰο ἐΐβ ργτουπᾶ: ἴῃ ἐῃθ 
ἐοβύτοοεν οὗ αοα; 6. 65 ἰο ἰΐα οἴϑοίθ: οἰδσγῃδὶ 
1116, 1]. Τὸ 18 ἃ ἔαϊξῃ Ῥοββί Ὁ]9 υπίο 81}: ὦ«. Ῥτο- 
Υἱα θα {ὑΠο0 0 αἱ ΚΟ ΠΟΥ τοδὰ δὰ ἸΔΥ ἰο οαγί τῖῶδδὲ 
ἷβ ττιϊιίθη, ἱπ ΟΣ ΟΣ ἰο διίδίῃ απο ζδι 1}; δ. Ῥχο- 
γἱἀϑὰ ἐμπον μεὰν Θοὰ τί ο}14.11|κ9 ἐσυδί, ἰο μχὶνθ 
ππίο ἔδοσὰ ἐμ χα ζϑὶ ἢ. ---- 

ΒΕΒΒΕΒ:---ἡ δἰ ροϊαν Βαγίπρσ' ΤὨΘΥ͂ Ὀοϊίονο, 
δηἋ Βο ψτίέοβ ἰδὲ {πον τᾶν Ὀοϊῖοτο. Ἧμαί ποοὰ 
15. 86:9 οὗ δῷ οχμβοχίδίζΐοῃ ἰο Ὀοὶΐθυο, ἱ7 νϑ Ὀοϊὶονθ 
δἰγοδαυ (1860). ΙῈ 18 ποῖ ῬοββίὉ]6 ἰο δανῦο 
ἰο- Αγ} 1119 ἐπνοῦῃ γοδίοχ δ γ᾽Β αἰ. ΗΘ ὯὨΟ 
βίδη -αἰ}}} ἰδ ΔΙ] οσοὰ; πὸ ἐμπδὶ Ὀο]οτοδ, 1ϑὲ αἶσα 
Κο οἱ Ὀο] λον ίπρ.---ΑἸὮΌΣ ΘΥ̓́ΘΣῪ ὈΤΆΥΘΣ οὗ ἃ οἰ ἑ]ὰ 
οὗ ἀοά, ἐμ9 ΕΔ ΟΣ ἈΘΆΡΒ (δ 6 ΟΧρΡτ ϑδϑὰ Οὗ ὍΠΟΧ- 
ῬΓοΒθοΘα μοί ου: ΤῊΥ Ὑ111 Ὀ6 40196.---ἰ αᾶτο γοδὰ 
οὗ ἃ μίουβ Ομνι βέΐδη ὙΠῸ πὰ ἰπ {89 Βδρὶϊὶ οὗ 
Κοθρρίῃᾳβ 8 σϑοοσζὰ οὗἉ 818 ἀδ]γ Ῥσαγοσα διὰ ἰπίϑυ- 
οοδδίουβ ἐμβδὲ πὸ ἱπυδυίδ Ὁ] οοποϊυδεὰ᾿ πἷβ ἀ4}]}γ 
ΤοΟΟΤα ὙΠῸ 89 Ῥαϑδδρθ 1 ὅπο. νυ. 18.---5᾽π 15. ἰο 
{86 ομι]άτοι οὗὨ ἀοὰ ᾿ὲΐο ἃ σοῦ ον, δζαΐμδί τ ΒΌσα 
{Π6Ὺ ἀοέθπα ἐβοτηβοῖνοδ 811} (μοῖρ 11 Ἰοῆζ. ΑΒ 8 
ΒΟΏΪΥΥ δἰδηᾶβ ὈΟΙΌΣΘ ἃ Κίη κ᾽ Β ΡὈ81800, 80 ἐδογὸ 
βίδη ὧδ ἃ ΒΟ ΣῪ τ 8816] δὰ βυογὰ Ὀοῖοτο [89 
ιδριαἰίου οὗ ἀοάἂ ἰπ δ οαχὶ οὗ Ηΐ8 ΘΒ] ΓΘ Ὴ.--- 
Τμὸ Ἐρίδι19 οὗ 8ι. Φοδιῃ 1[86]7 18 δῖ.6}} ἃ ργυϑδβοσγδ- 
ἰὖνο. 

ἘΣακται, ΗΟΡΚΙΝΕ :--- (08 Μψ|1], ἴῃ Ὀοαίοπίης 
ἃ ἀοδἰ θα ἹΒΟΓΟΥ͂ ὌΡΟΣ 8, 8 Ὀοδὲ Κηονγ ὈΥ ἐδ9 
Ῥτοσαΐβοβ ἰμδὶ Ηο Βαίῃ τηδάϑ ἰο 8. Ὑ δἰοὶ ὑσο- 
808 ΔΥῸ οὗ ὑτὸ Κὶηἀβ: ΒΟΙΩΘ ΣΟΙῸΡ (0 ὑθιαρογαὶ 
Ὀ]ΟΒβίη 8, αμἃ Οὐ ΓΒ Υοΐον [0 στδο6 διὰ ρίουγ. 

1. ατδοθ διὰ μίοσυ δὸ Ῥγοιηΐϊθϑὰ αδδοϊμζοεϊψ. 
ἦν ἴα (μαὺ, το Ἧγ͵ὸδὁ ΔΙῸ δοιηιδηάρδα, 8}}] οὗὨ υ8, ἰο 
δϑοὶς δέϊοσ: δηὰ, ὑἱμβογοίοχο, ἈΦΡῸ το σδῃποί 1ἷ8- 
ἰδῖκο, τ Ὦ119 τὸ Ὅς; ἐνοθο; 70. {πγθ ἐβ πο ἀουδὺ 
8116  ῬΥΔῪ [ὉΣ ᾳΥἴ806 8δηα φΊΟΓΥ, ὑπὶ ὑπαὶ πὰ 
ἀο ἐξ βοοογάϊηρ ἰο ἐδ νὶ}} οὗ αἀοἀἁ. Ηδτζο, ψο᾿ 
ΤΥ Ὀ0 θαγηοδὶ δη ἱπιροτίυπδίρ, ἐμαὺ ἀοα που]ὰ, 
ΒΔΩΟΘΕΥ δηἃ 5806 ΟἿΌΥ ΒΟΌΪΒ: διὰ, τ 1110 τ δὶς 
118, διὰ τπδῖκο ἐΐ8 (89 ταδὶ ον οὗὁἨ ΟΡ σοαυθδι8, τὸ. 
ΔΓ ὑπ ον 8 ἱτροββὶ ὈΪΠῚῚν οὗ δδκίῃρ διηΐββ; γϑᾶ, 
δ 89 ΠΠΟΓΘ υἱοϊθηξ ννὸ δσθ, δῇ: (ἰ6 ἸΏ ΟΥ6 Τοδον. 
Ἰυΐδ ἰο ἰδῖκθ πὸ ἀδῃΐαὶ δὲ 80 βαπὰβ οὗ Θοάΐ, ἐδ 
ΤΏΟΡΘ Ρ᾽οδβίπρ 15 {118 ΒΟΙΥῪ ἴοσοο, βἷποο ἰξ βῃοταϑ ἃ, 
Ῥοσίδου ΘΟ ΡΣ ὃπἃ ΘΟΠΟΌΤΓΕΠΟΘ ἦπ ΟἿΣ Μ|}18. 
ἰο Ηἰ6 ψὶ}}, το δαὶ ἰο]ὰ 8, [ ἰ8Β ΗΪ5 νὴ], 
“ἐφυεῆ.,᾽) ΟΣ ““δΦαηποίβεαδ οι," 1 ἼΠ688. τ. 3. Τ 18. 
ἯΔ8 086 Ῥδχὲ οὗ ἰμδὶ υἱοϊοῃϑο ὙΝπῖο ον βαυϊουν 
βδὶδ ἰ86 Κίπράοτωι οὗ ϑδνοη βυδοχοὰ πὶ ἐμ ἀδ γα. 
οὐὗὁἨ Φοπθ ἰμ9 Βαριϊθϑί. [Ὁ 16 δὴ ἱμπυδρίου ἐμὲ 18 
ΔΟοΟΡίΔὉ]9 ἰο Θοά, τῖθὰ τγὸ δίοστι οδυύϑὰ ὮΥ͂ 
ῬΓΆΥΘΓΒ δᾶ ΒΡ] οαίΐοηΒ, τ δίσασρ οτἱοδ δῃηά. 
0815: ἩΒΘῚ Μγ͵ὸ ῥἱδηΐ ἀροίπδὶ ἴὰ υὑππξιο ΓΑ Ὁ 0 
ἷσῃβ διὰ βύοϑῃδ, ὑμπὶβ 15 βοὴ 6 Ὀαδίίογυ, ἐμαὶ 
1μο809 Θίθσῃδὶ ὑϑιρατίδ οδηποί πο] ουαἱ  ἰοῃς. 
μαϊηπδὶ ἰΐ. 

2. ἘΠουρὮ ὙΘΘ ΓΩΔΥῪ ῬΓΩΥ ἐδπ8. δθοΪτι 6} δηὰ 
ὙΠῚ} ὁ ΠΟΙ͂ ὈΟΪ 688, 70 ζτδὸθ διὰ χἼΟΣΥ, βαγίηρ 
ἰο αἀοα 85 8600 ἰο {μ8 δηροὶ (ἰμαὶ τγοβϑι]οὰ τὶν 
γα, 1 Ὑ71}} ποὺ Ἰοὺ (866 ρο, υπί] μου 5ϑεὺ Ὀ]θβδοὰ 
τὴ 0 ἩῈΕῈ δρί τὶ ἰ.8] Ὀ]οΒαῖησβ, ἰὰ ΒΘΟΥΘΕΪΥ ἐδίημδ, 
ἷπ 7688 ΟἸτὶδὲ : γοῦ, ΒΟΟΟΏΑΪΥ, [Ὁ ἐδ ἀθφΡοθα οὗ 
ἄτδοο δηὰ Ζὸγυ (89 οοτοσίδ οὗ ἐμὸ Ηοὶγ ΟΠ ιοαὶί, τγγϑ. 
τοῦσδὲ ῬΥΔΥ εοπά βοηαῖῳ: 1{ (80 Κοχὰ 11}. 05. 
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δ666 (πη 55 ΔΥῸ ποΐ δδβοϊυὐογ ἢ 66 ν ἈΘΣΓΒΟΡ 
δΓ6 (ΠΟῪ ΔΌΘΟΪΟΥΘΙΥ ῥτουιϊδοα (ὁ υ8 ὉΥ αἀοα. Νοῖὶ- 
18 ὸ᾽ ἘΠ ΒΕΤῸΣ οἴ βγδοθ, ΠΟ ΔΏΥ οοῃδοϊδίΐοῃ οὗ 
λο ϑρισχιὺ 19 δΔΌΒοΟΙ αἰ 6} ῥτοιαϊθοὰ ἰο υ8. Βαί, 
ΒΟΉΘΥΘΓΙ, ΟἿΣ ῬΥΔΥΟΓΒ οὐχ ἰ0ο ὈΘ 80 τηῦο ἢ ἐδ9 
ἸΏΟΤΟ ἰογτοαί Αὰεὶ ἱπωρογέυδίο ἴο. ἔλοδὸ {Ἀλη σα, |. 
ἔμδσι ΚὉ. οαἰναγὰ, ἰθπιροσαὶ ἐδίηγχα; ὮὉΥ ΒΟΥ 
ΤΩ ΟἿ ΤΙΩΟΤΘ (8686 ΔΙῸ οὕ ΖΔ. ͵Υθδίου ΘΟΏΘΘΓΏ ἰδ 8ἢ 
ἔδο οἰδον. 

8. ΤὯὸοὸ7 ῬγδῪ ὕοσ ουἰϊνγαγὰ δηὰ ἡγνου  ἀϊγ ὉΪ]6 δὶ 5 
ἦε κποὲ εοπίγασν ἰο ἴθ τὙῸ|}} οὗ αοά, ἔοΣ Ηο δαὶ 
Ῥτοιηϊδοὰ ἰο Ὀοείον {μ6πι.---Βαΐ ἐμ, 86 Ηΐδ ῥγὸ- 
Σαΐδο 8 οομαϊιλομδῖ, 17 ἰὲ ἰ8. οομοὶϑίδα τ 1} οὺν 
κοοὰ: 50, ἰΓΌΪΥ, ταυϑί ΟΌΣ ῬΥΔΥΘΙΘ Ὀ6 ΘοῃάϊιϊοῃΔὶ, 
ἐμαί αοἄὐ τγου]ὰ αἷνο ἐπ ομ ἰο τ, ἱΐ ἰϊ ἱ8 οομιεὶβίθηὶ 
ὙΠῺ} Ηΐ6 Μ111] δὰ τί ον χοοά. ἘΒΔΙίΒΟΘΥΟΣ 
πὸ ἰδ δεῖ, γὸ ὧο ᾿ξ δοοοσάϊηρς ἰο ἐδ9 νὶ]}} οἵ 
6οὰ: διὰ τὸ δἴῸ δΏΟ οὗ βροδάϊῃς ἴῃ ΟὟΥ γοαυοαί, 
οἶος ὈΥῚ οδίδϊπἰπας ΟἿΣ ἀοδίσγοθ, ΟΥ ὉῪΥ δοίης 
δὶοοδοὰ τῖϊδ α ἀοῃΐϊδὶ. ΕΌΥ, δἷδβ, γ͵ὸ δτὸ ὈΪϊπὰ 
διὰ ἱχπογδηί ογοδίυσοθ, δηὰ οδῃποί Ἰοοῖς ἑπίο {86 
ἀοείκηϑ δυὰ αὐ οὗ Ργουϊάθῃοο, δῃὰ δθ0 ον (ἐοά 
διὰ Ἰαϊὰ ᾿π Τσάορ χοοὰ δηὰ ουἱ! ἰὰ Ηΐδ οὐσῃ ρυτ- 
Ῥοβο: οὔδης πιθ8, γν πιϊφία!κο ΟΥ̓] ὅὸτ φοοά, Ὀ6- 
ὅδυδο οὗ ἰδ ῥγοδϑῃΐ δρροδσγδῃοο οὗ κοοὰ ἔϊπδὲ ἱἰ 
μδίἢ ; γθ8, δὸ βιοσί-δἱκίοα ἃΐοὸ το, ὑβωὲ τὸ δῇ 
Ἰοοῖς Ὡ0 αγίμπον ἰμδῃ οαὐπταγὰ δηὰ ὑτοβοηὶ ΡῬ δ .- 
8δῆο0. Βυὶ αοά, 0 6606 ἐδ γΠ0}]0 βοσίϑβ δηὰ 
δοπῃϑοίΐοι οὗ ἷβ ΟἾΤΏ ΘΟ 8618, ΚΉΟΥΒ, ἸΏΔΩΥ. 
ἐηθα, ἐμαὶ (μο89 ἐπίη κα, τ ΙΟἢ ὁ δοοουπὲ δηὰ 
ἀοεῖγο 88 χοοὰ, ΔΘ ΣΘΔΙΪΥ 601}: δηὰ ἱμοζοΐοτο ἱἐΐ 
ἦδ ΟΣ τ|ίβάοῃι, ἰο τοδίκῃ 8}} ΟΟΣ ἀθδίσοδ ἰο Ηϊΐβ 
ἀϊοροβαὶ, δὰ (0 βδυ, ““[ωτὰ, βου ῃ δυο ἐοταρο- 
ῬᾺ] δηϊογταθηΐβ ΤΏΔῪ δόθπὶ ροοὰ δηὰ ἀθδὶγαῦ]θ ἰο 
1ὴ6 δα Ῥγοδοιΐ, γοί Του δὶ ἱπδηϊ ον τὶδο, δηὰ 
Τῆου Κπονοδί νιδὲ ἐπ 6 ΘΟ ΒΟ] ΌΘη966 δηὰ ᾿5889 οὗ 
ἔβοῖα Μ1}} θ6: 1 δος ἐδοῦ, ἐζ {ΠΥ τοδγ βίδπὰ τ ῖ ἢ 
ΤῊ π|}}; διηὰ {Ὁ Του. βοοδί ἐμογ ἩΠ}Ι1 Ὀ6 85 Τ68}}} 
Κοοά ἰο τι0, 886 1 ΒΌΡΡΟΒΕ ὑπο ΠΟῪ ἰο Ρ6. [1 
μον ὯΘ ποΐ 80, 1 Ὀδς ἰμ6 ἕδυουν οὗ 8 ἀϑηΐδ)." 
"ΤΩΐα 18 (80 τἱχδῖ ἔγδαι, ἰπ ἮδΠ168 6 Ονἰ δὶ δ᾽ 8 
Βοδζί δμουϊὰ Ὀ06 νὰ δὸ δοῖηθθ ἰὸ Ὁθᾷ ἰθι- 
ῬΟτΤΩΔΙ τϑογοΐοα οὐ αοά; δπὰ, τδ1ϊδὲ πο ἐμ 8615 
(ΒΥ ἩΟΙΙΟΪΥ οομρλέοτίδ, Β6 οδηῆποὶ δεῖς διηΐδνα. 
Τὶ νδϑ δὴ Ἵχοϑ]θηὶ βαγίηρ οὗ ὑπὸ βεαι τὶσί, ““Ἧο 
«δὶς (8089 ἰμίη κα οὗ ἀοἀ τ ἷοι Ρ͵Φ8 50 ΟἿΣ Ῥγοδοῃί 
ΒυΏΟΣΒ πὰ ἀθδῖγοβ: Ὀυΐ αἀοἀ κἶνοθ (080 ἰηρΒ 
ΒΘ, δύο Ὀοαδί δηὰ διίοδί ΟΣ 08: (ὉΓ ΜΘ δΓῸ 
«ἄϑδγορ ἰοὸ Ηΐπι,᾽" δβοϊἐι ἐμὸ Ὠϑαὶ θη, “ἐπ 8ῃ γὙὸ Δ’Θ 
ο ουγβοῖνοβ.," “Απᾶ,᾽ βδὺβ διηοΐβου, ΥΟΥῪ Ὑ6]], 
"410 18 ΤΏΘΓΟΥ ἱπ 604, ποὺ (0 δῦ υ8, ΒΘ Τὸ 
Δ 5 ἐπδὲ δ το ΟΥ̓] :᾽" δηὰ σῇ Ηο τούιδβοί υϑ 
ἐπ βΌοι Σϑαυοθί8, ἰἐ ἰ8 (μοὶ Ηοὀ πυϊκεΐ ποί οἱτοῦπ;- 
σοι τυ ἰδ ΟΥ̓ ΟὟ ῬὈΓΔΥΘΓΕ; ζοΣ, ἰηἀοοα, τ δὲ 
ΖΘ 85]. ΣΆΒΏΥ δὰ ἱπίθιρογδίοῖυ, ἩΒΘΙΘΥΟΥ 
100 ΒΕΪΥ δε οὔνρ δοδνυὶβ υὑροι, θοά ποοὰ ἰβδῖζο πὸ 
(Οἶδοσς οοῦγδα ἰο ρῥίαχυθ διὰ Ῥυῃΐδἢ ὑ5, ἰδδηι ὈΥ͂ 
διατί δηὰ ΔΗΒΉΣΙρ, υ8."---Μ.]. 

[Β». Ηλι: ν. 1θ:-οῦ 1Γ ΔΗΥ ΤοΔῈ 8660 ΗΪδ ὉΤΟ- 
ΠῸΡ [8411 ἰπίο δπὰ δοῃίϊηθθ ἰπ δυσῆ 8 Β'ῃ 88 ΤΩΔῪΥ͂ 
356 σΟΡΔΌΪο οὗἨ ἰογαίγθῃοδα, οὶ τα ΘΔΥΒΟΘΟΥ δὰ 
αὐἰοὸ Οοα ἴογΥ Ῥγάου οἵ ἱμδὶ οδηδοσ: δὰ Θοὰ, 
ΤΟ ἰ8 ρτοαὶ δπὰ ἰμβηΐ ἰξ ἸΠΟΤΟΥ͂, Β.4]}} 
οἱουδῖγ ἰμοϊϊπα Ηΐ8 θτ πο κἷβ ῬγδΥΟΣΒ, δῃὰ ρσὶνο 
τοῖο δδίο δηὰ 116 ἰο βυισι δὰ ὁηὴ06. ΤΏΘΓΡΟ ἰδ ἰῃ- 
ἀοοὰ ἃ δἷη υπίο ἀϑδὺδ, ἴὸσ τ ΐοι ὑπο γο ἐἰθ Ὠ0 ζ01- 
ὐτοιθδα ΠῚ αοἀ, Ὀοοδιδο {μ 6 γ0 ἱβ 0 Θδρδοὶὶν 
"οὐ τεροῃίδηοο ἴον ἰΐ ἰπ ἰδὸ δοπηπιϊ ον οὗ ἰἴἃ; 1 
Φ8ΟΔΒ ἰμ0 ϑ΄η Ἡάρρν ἣν Ἡοῖὶν αδοεδῖ; ὙΒδὴ ἃ 
εἸΔΔῺ Βουΐϊης τοοοϊγοὰ (56 Κηον]οᾶζο οὗ (86 αο80}9] 

ὈΥ {δο ᾿ἸΠΠατιϊπδίΐοι οὗ {80 ΗοΪγ ϑρίσίε, δὰ ῥτο. 
71ε880ἃ {80 Ὀ6] 167 ἐβογοοῖῦ, 5888]1} πὶ ἃ ἀοΥ ἑ] 8} πη Δ] 1. 
ὙΠῸ ὈΙΔοΡΒθῶο δῃὰ ρμοσβοοαΐθ ἐμέ Κυύνῃ 
ἐγει}.᾽.--.Μ.]. 

ΨΦΟΒΤΙΚ:--ἰς ἯΠδι τιδῖκο δἷη Ὄσχοθϑάϊ εν εἰμ. 
δηὰ χηοδὲ Ῥτογυοκίηρ, 15 ἃ ἀϑίδστη πο ἱπϑο]θῦοθ 

δηἃ δὴ οὐδίξῃηδίθ ἔτι ρθη  ΘΏΟΥ, 8 συ " πϊεδοαὶ το- 
ΣΔΟΣΒΘ, δὰ πιϊπουΐ τοϊοπείηρ, πιτβοῦὲ δΒ 6.9 διὰ 
πὶιπουὶ ἴοασ. Τΐδ 16 τ μδί ΔΡΡΟαδΙ ταοϑὲ οὐϊουθ 
διὰ οἴἶοῃδῖνο ἐπ ἐπ αἷχσδί οὗἩἨ Θοά, 6 αἶβο ἰ ἐδὲ 
εἰσι οὗ πιδη ; δπὰ ἰὸ (μῖ5 ἰῃοοντῖ ίθὶς ἐξιηρετ, 
δη δυδηάοβοὰ βοβανίουτν, ἱβάϊσπδιϊοη δὰ ττείὰ 
δὲὸ ἀοπουποοὰ ὃγ Ηΐπ, γ8ο νὴ7ῖ]} ὈΥῪ Ὡ0 Σβθδῆδ 80- 
4πϊξ ἐμοδο ἐμδὶ δτὸ ρυ ΠΥ ἱπ ἐμ νὰ. “« ΤΒετο ἰ 
8 ἷῃ ππίο ἀφδὶμ,᾽" δαὶ Κι. Ζοδη, ““ διὰ ἐδοσγο ἷἰ9 
ἃ δἷῃ ποὶ υπίο ἀεδί}.᾽" 86 βὶπ Ὡδίο ἀσδίῃ, οἵ 
ὙΠΟ ἐλ Αροδίΐο βρϑακβ, γδϑ ἰὴ ΒΟΙῺΘ ΤΏΔΗΒΟΣ 
ῬΘΟΌΪΙΔΥ ἰο ὑποθο0 {ἰπ|98. 1 ΔΒ δζι δροδίδδυ ἵγοι: 
Ομγυἱδιϊδηϊγ, ἀπὰ ἰμ680 δροδίδιϑϑ ὙΟΓΘ 
ἯΠῸ δὰ βοϑὰ 86 τυΐδοῦϊου  ὉΣοοΐβ οὗὨ ἐΐδ ἐγυΐϊδ, 
δηᾶ δὰ ἐποπιβοῖγοα Ὀθοῶ Ῥαγίδικοῦβ οὗ βοὴ Ἵσχίζο- 
ΟΡ ΠΑΥΥ͂ ΝΣ ΒΘ ΒΌΟΒ ῬΘΙΒΟΙΒ σοδουδβοδᾶ 
Ομτίδι, δηά 7611 δὟΔΥ ἔἤγοτα ἰδ6 Ομ σοῖ, ἰξ τι 
Ρἰ δίῃ ἰμαὲ ποι πΐπρ πιοτὸ οοὐϊὰ δὸ ἀοπῃο ἰο διοβὰ 
δηὰ τοοϊδίρα ἰβθὰ. Απὰ οΥὐΘ ΠΟῪ ἰὲ ἐδ ΡΟΒΒΙθΙ6, 
ἰδοὲ δί βου ΔῪ οπξῃὰ 50 ᾿Ἰοηρ διὰ δὸ μοὶ βου Υ 
88 αὐ 1δπὶ ἰο Ῥγοόυόῖκο αοά, οἰς δον ἰο ἔδῖκα ὑπο σαὶ 
Οὗ τ86 που]ὰ Ὁγ ἃ δοοτοῖ ἰυὰρτοθηί, δηὰ δ ἰξ ἰδ 8 
δἷπ απίο ἰδρογαὶ ἀθδίδ ; ΟΣ ἰ0 κίνο ἔθ ὉΡ ἰσ 
ἐμοὶ οὐσσῃ μβαζὰ ποδγίβ, δι ὰ δὸ ἰὲ Ὀθοοσδοθ ἃ δἷδ 
ππίο πρὶ τὶϊυδὶ ἀθαὶ. Βαυί οἱ δῇ Ονεοσυδίΐος ὃ 
δἀάθα, ὙΔΙΘΒ ΤΩΔΥῪ ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΔΙΎ ἴο αὐυἱοὶ πι6|88- 
ΘΕΟΙΪΥ δηὰ ἀοδρομάϊπρ υἱπάκ; δηὰ ἱἰ ἰα ἐδὲ6: [ἢ 
ΔΏΥ 056 ὃθ αγαϊὰ (πδὲ μο ἱβ π᾿ βθσ ἃ, οοβ ἰοῦ, 
818 ὙΟΡῪ ἴδδν βῃονν (μδὶ ἷπ αἱ} Ῥυοῦ δ Ὁ ΠΥ Βο ἰ8 
ποί ἴῃ δσ ἃ σοπαϊι( οι : Ὀοσδῦδο ἰξ 16 υδυοὶ [θ᾽ 
ΒΌο ΔΙΠΠΟΣΒ ἴ0 ὮΔΥΟ 80 οομδί ἀδγδίϊου, π0 δ:8:86, 
ὯῸ ΓΘΙΏΟΓΒΘΟ, δη πὸ ἴδδι δἱ 4]}."-- -Μ.]. 

[Εξακτει, ΗΌΡΚΙΝΕ:--- ΒΟΉΔΡΟ δογοζοζο, ἐβαῦ, 
(μδί γου ἀο πού οπίοσίδ᾽ ἢ δὴν εἰρη Ἰπουρδὶ οἱ 
δἰ; : ὯΟΡ (πἰπὶκ, τὶν (0 Ῥαρίδίς, ἐμὲ ἰποτθ 810 
ΒΟΙῺΘ Βογὶδ οὐὗἩ δἰῃ5, ἐπδὲ ἀο ηοΐ ἀόϑοσζνυο ἀεδίι; 
ἩΒΙΟΝ (Π6Υ 08]1} νεπίαξ αἷῃα, ἢ Ορροπὲίϊοβ ἰο οἴδβορ 
ΤΏΟΣΘ 5.τῸ88 δῃῃὰ Βοϊ ΠΟ δἰ: β, ὙὙΒΊΟῊ (8 6Υ 6[]ον ἰσ 
Ὀο »πογίαὶ, Βεῖλονο ἰΐ, ἐμ9 1ο8δ5ὶ ὑσί οἷς δὲ ἐμο δοιαὶ 
ἷΒδΒ ἀοράϊγ: δηὰ δὸ ἷβ ἰδο ᾿ἰοαδϑέ δὶῃῃ ἴο [δ δου]. 
Απά, ἱπάοεά, ἰί ἰβ ἃ οοπίΣϑαϊοϊΐοι, ἰο 981} ΔΒ εἷβ 
γοῦΐαὶ ἐπ ὑποὶν βαδβο, γ8ο Ποϊ]ὰ ἱὲ ἰδ ποῖ ποτ 7 
οὗ ἀδιηπδίΐοη, 70. {ἐλ6 τιραφοὲ οἵ εἰν ἰὲ ἀδαίλ; {16 06 
ποῖ, ΠΟΥ͂ 15 ἰξ νϑηΐαδὶ ἢ" -Μ.}. 

. [ΒΙΕΟΒΆ: 08 Υ. 2] :---ἰς Τοδο ὙΠΟΎΟΣΟ 6] τὸ 
{89 Ἰὲσμὸὶ οἵ αἀοᾶ, τοράΣϊγ πον ἐμαὶ δὴ ῥαεοί 18 πο- 
ἐπΐπρ ἴῃ ἐπ που]ὰ, διὰ ἐμαὶ ἱἀοϊδίσυ διὰ ἰάοὶ- 
ὝΟΣΒΕΪΡ δΔ΄ὸ δ᾽Όοιηϊ δ ὉΪθ. Βυὶ ἰποΣῸ 610 δὲ 
ἰμδί ἰτὴθ ἰοτρίδιΐοσια το ἀἰὰ ποὶ τουδαν Βα- 
Ῥοσθυουσν ἐπ σοποϊυάϊηρς δαπιοιξιδοθ. Τ867 
τοὐσξ ὍὈῸ ἰηνοὰ ἰο ἰὰο]-δοοτίδοοβ δὰ ἐδ ὃ9 
ἄγανψη ἰηΐο ἃ βοσγὶ οὐ οοσοταυπίου τὶ} 1015, ΕΘΥ. 
ἱϊ. 20: 2 ον. νἱ. 16.ἀ. βδοπιοίξχιὁθ, ἱῃ οτγον ἰὸ 
ΘΘΟΔΡΟ Ὀὲζίοσ ροσβοσυίίοι, Ομ τἰδεΐδηα τοϊβὶ γερ- 
το ἰο δ: ἕν. Υοα, ποι υἱδίδη ἀΐης ᾿ οἷο 
μδγο δ ἰδὲβ ρτεβοῆὲ {ὖπ60 δθηκ ἱπίο 5ὲ1}} κτεδίεγ 
οοπίοπιρῖ, ἰβόσο γαὶ δυΐδοθ δΙΎΔΥΒ δοιοί δῇ 
ΓΒ ἐπι σὶ ουδ1γ αϑϑοίβ 89 κπον]ϑὰκο οὗ Θοὰ 
ἵπ ΟἸγῖδὲ 6888, οὐ ἰ8ὸ ποσϑδὶρ οὗἨ Θοὰ ἐδ δρί τὶ 
δυὰ ἰπ ἰχυί, τοι ἰσίθθ ἰο δηὰ οὐἱ 5οῖ0 ΟἾΒΕΣ 
ἭΔΥ ἰὸ αἀοἂ ἰλδὴ ὮΥ Οετὶδὲ, δη ἃ ἰο δοοὶς δοοορί- 
8ηο ἩἰΔ αοά ἐπ δηοῖίμος δουυὶσο ἰβδῦ ἰβ Ηἰδ 
δου. [ἐ Ὀοοοῖωθα ἐβογοοσο ΦΥΘΣΥ 056 Ὑ0 ἷδ οἵ 
ἐδο ἰσαὶδ ἰο κἰκῃ, Ο θοά, Κϑορ τῶϑ ἰὰ ἐδ πεϊπά, 
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ἩΈΪΘΝ ΤΉοιῖι Βαδὲὶ ρἴνοη πὸ οὗ ΤῊΥ ὅοη, διὰ || ον. 16. ΘῈ Έ ΤΥΟΟΤ, ΦΟΗΠ. Α βἷῃ υπίο ἀθδίδ, 
Ἡ 16 ἢ ἐποὰ αδὲ βιχοηκί βοιυθαὰ τὴθ ὉΥ {δ ῖ8 ἰθειῖ- [ βέθστοοιβ; ἤΟΥΚΒ, 6, 331. 
ΤΩΟΣΥ οὗ δὲ. Φοβ} Απιοη."---Μ]. ΟΠΑΣΜΕΒΒ, Τ. Τῆὸ παίυτο οὗ ἰδθ βἷη τοῖο 
[ἕπτιραι απὰ ϑεγηιοπ Τλεηιεε. ἀοοί. ϑδοστοοι: σοσκα, 9, 22. 

ΟΣ. 18. 17 τὸ τηυδί δἷπὶ δὲ ΔΕΒΌΣΔΠΘΟ, δαί Ϊ ὙΨΟΕΣ, 16, 17, ΒΕΧΒΟΝ, α. Οοποοσηῖης 6 δἷῃ 
δου] ἐμὸν ἀο ἯὮΟ δ.Ὸ ποὺ ΔῸ]6 ἰο ἀἰϑοοση ἐμ ὶν ̓  πο ἀθδίι, δῃὰ ἃ κἷπ ποί υπίο ἀθαί. Α Ῥασχγ- 
ΟὟ ᾿δρ᾽ γἰϊι 41 οοπαϊοηῖ ἸΤΉΟΜΑΒ ΘΟΟΙΣΤΤΙΒ, ᾿ῬὮσαβο, οἰο. 2, 647.---Μ.]. 
Μοση. Εχοσο. 1. 262. 



ΤΗΒ 

ΒΕΘΟΟΝΌ ΑΝῸ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΒΤΊΕΝ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ Ζ0ΗΝ. 

ΙΝΤΒΟΡΟΌΟσΟΤΙΟΝ. 

81. ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙ ΕΘ. 

1, ΤῈΠΞ δεοοῃα ΕἸ 5.10, αἰΐου ἐι9 Αἀάγοβϑ δηὰ βαϊυἰδίοη (νυν. 1--3), ΟΣΡυαββοθ ἐδθ Αροδὶϊθβ 
ἦἍΥ οὐ βπάϊηρ (λ6 ΘΒ] άγϑῃ οὗἉ {86 κυρία τγα] 1ῃ ἰδ ἐσαὺῃ οὗ ἰδ αοβροὶ (γ. 4), 6 τηοπιὅοι οἱ ἰδ 
ΘοΙ Δ ἀτηοπὲ οὗ Ὀτο ΒΟΥΥ Ἰονϑ (νυν. ὅ, 6), ού πὶ δουὺ δ Βοϊθηῃ ΑΒ δραϊπβὲ ἐ86 ἀοοσίπῃθ 
οὗ {16 ἴα]βο ὑθδοῦθσβ, ὙΠῸ οοηΐοθϑϑ ποὺ {89 οοιαϊηρ οἵ 7688 ΟἸχδὺ ἴῃ {86 Ποβὰ (νν. 7-9), διὰ 
δρδϊηκὶ 70] ΟὙΒ81Ρ πιὰ ὑπο (νν. 10, 11). ΙΒ ποθ ὑο τυτῖΐθ, δἀηα 1 ἰδθ Βορθ οὗὨ ΘΑΣΙΥ οταὶ 
ἱῃἰΟΥΟΟΌΓΒΟ, 89 ΕἸ Ρ᾿8.16 οοῃοϊ θα τι στοοιηρδ οἵ {0 Β᾽ϑύθσ᾽ Β ΟΣ] άσθῃ (γν. 12, 18). 

2. Τὴο ΤΗϊτὰ Ἐρὶεί]ο, δα ἀσοδδοὰ ἰο Οδίυβ (γν. 1), αὐδσ δ βαϊυἰδίϊοῃ, τωροσηρ δἷα ὙΠΒΙ (ΟΣ 
ἐδὸ ῬΥΌΒΡΟΓΕΥ οὗ ΟαἰπΒ, ΟΧργοδδοα ῃ9 ΑΡοβίϊθ᾽ β ἸΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ᾽ 818 ὙΔΙκιπηρ ἴῃ ἐμ ἐστι (γν. 2.4), 
ΟΟΙΩΣΩΘΠ ΔΒ Ὦΐ8 ΒΟΒΡῚ 4]}1 Ὁ ἕο ΤΑΙ ΒΘ ΟΠΑΙΎ Ὀτοίσϑῃ (νυν. ὅ-8), ἀορίογοδ ἰδ ορροβί οι ἐμ Ὺ ὮΔΥΘ 
Θποοῦπίον δ ἰδ μδηὰβ οἵ ἐμ διυιθι ΐουβ Ὀἱοίσορμθβ, ποι μϑέδπάϊηρ Ηἷ8 Ἐρὶβέ]6 οἵ οοτησασπάμ- 
ἔΐου, δῃὰ ἐδ τϑϑαϊη 688 οὗ ἐδθ ΟΠ ΌσοΝ ὑο ΘΟΙΩΡΙῪ ὑμοσγον δ, τι [ἢ δα Ἰπ ὐἰσηδίϊομ οὗ δῖ πέδη οι ἰο 
Δ 8 ῬΘΙΒΟΏΔΙ δίδῃἃ δραϊπδὲ Εἷπὶ (τυ. 9, 10), ταῦτα ἀραϊμδὺ ὮΪΒ ΘΧΘΙῚΡ]0 δη ἃ οοωγηδηὴβ 

Ἰθοταϑίσϊαβ, ἔπθ Ῥσορ80]9 Ὀθδσοσ οὗ ἐμο Ἐρίβί]9 (νυ. 11, 12). βίοι θὰ ἰο υτῖβ, δια ἴῃ (δ 

ΒΟΡΘ οἵὗὨ 8 ΒρΘΟϑάυ ταθϑοίηρ, ἐ86 ἘΡ 8119 οοποίπιάθθ ϊὺὰ ρτοορθ ἔτοσα ὑμ Αγροὐξθ δῃὰ ἔπιϑηὰβ 
ἰο Ποπάκ (γν. 183-16). ' 

82. ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ἘΡΙΒΚΤΙ ΕΒ, 

1. ΤΆοδο ὑτο Ὀτιοῖ Ερὶ βέ]οβ, Ὀθβί 98 ὑυβῖο ἢ σΣοίθγθηοϑ 18 τηδαθ ἰο 8 βίσῃ:ἹἹδὺ Ἐριβέϊθ, τ μοι 868 
ὈθθῈ Ἰοεὺ (8 πο. 9), ἃζὸ ὕνο ᾿πϑίχυοίνθ στροηυτηθη θ οὗ {86 Αροβί]θ᾽ Β πιοᾶθ οὗ ἀοδιϊηρ τ δ Ἰηά!- 
νἱ 418. ἘΠ δ] ἃ αΒ.}]Υ οὔθοσνοθ ὑμδὺ ὑμ680 ΕἸ β.168 Ἰδοῖς ὑμ6 τἱοὰ ΗΟ δηὰ ἔυβίοῃ οἱ ἰδηρυδρθ 
ἰουπα ἴῃ δ βία αν Ερ δι19 δἀἀγοββοὰ Ὁ Ῥδὰὶ] ἰο ῬΒΠ]θοα, θὰ ὉΠΙΩΙΒ Δ ΚΘΘΌΪΥ ΘΥΠ.6 ἃ 106 
ΒΘΒΈΌΓΔΏΟΘ, δη ἃ πΠῈ 411 ὑΠθῖν θη ἐ]θηθ88 ἀπ ΔΒ ὈΠ1ν, ἃ ὈγουΥ δηἃ δδγηθβίῃθδβ ἩΒΙΟὮ ροϊηΐ ἰο 
8 Αροβέϊο 1116 ἀϊδροθβοὰ ἐο τσιΐθ ταὶ, δ ἃ ρΥΘΔΟΥ ἈΤΟίου ΤΊ ΠΣ ΟΥ̓] ἀθδ] ηρΒ δηα ἱηβέστοίοη. 

2. 116 ἐλ βοοομὰ ΕἸ Ρ18.16 Ἔχ μ! 18 1ῃ ΤΟΥΟΙ Ὁ]0 ΘΠΘΓΩῪ ἐδ τηοδὺ ΠἸΥΘΙΥ͂ ]ΟΥ 15. ΒΒ. σοηγοτίδ' 
ΜΑΙ ρ ἴῃ ὑδ9 ἐχαϊ οουρ]θ94 πιὰ {δ ταοϑὺ ὑθηᾶον δβο]οϊ πα ἴον ὑμϑιὰ τ τοβρϑοῖ ὑο ἐδ ζαἰ50 
ἰοδ Ο 615, 8 ὙΤΑΥΠΒ ὑδθι ἰπ δ ταοβὲ ἀοοϊἀ θα ἔδυτβ αραϊηδύ Ἰηὐϊτηαΐθ Ἰη το γ86 τὰν ἔμ μι, [89 
ΤῊγά ΕἸρΙβι]9 Ὄχὶ 1.8 ὑμ6 βαηλθ ἸΟγ, οουρ]θὰ πὰ ἃ σϑίθγθῃοθ ἕο ὑ86 διαὶ ΒΥσΩΡΑΙΔΥ πὰ τι}5- 
ΒΙΟΠΔΙΥΎ ὈτοίΥΘΏ 88 ὑ86 1 γ]10]40]6 ἀσαἐγ οὗ ἱπαϊγ] 818 ἀπὰ ὑμ9 Ομ τοι, δηα ΘΟ, ΒΌχοθ, ἐμγοδίθῃϑ 
Φιηᾶ οηἰγοδῖβ ἩΠ0 στοδὺ ῬΟΥ͂ΤΘΥ, 

8. ΤΊο ὑπὸ Ερίβί]οβ ϑχ 1 8. ΓΣΟΙΔΔΙΪΚΔὉ]6 Βι τ] τὶ γ. ΤῊ Ὀοριηρ οὗ 2 910. 1 18 ῬΓΘΟΙΒΟΙ. 
11Κὸ ἐμαὺ οὗ 8 7:ο. 1 (ὁ πρεσβύτερος---ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ); 2 7γο. 4 ἀπὰ 8 Ζ08ὴ 8 (ἐχάρην λίαν); Ρδ1- 

ἰσΌΪΑΥΥ ἐμ οοποϊ αδίοη 2 πο. 12 (πολλὰ ἔχων---οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος ---ἀλλὰ ἐλπίζω 
-- στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι), διὰ 8 5:0. 18, 14 (πολλὰ εἶχον---οὗ ϑέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου---ἐλπίζω 
δὲ---στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν) .-- ΤΏ 686 ΕἸ ΡΙδ168, Β1ΟΝ Σοβθι} Ὁ]9 Θϑοῖ οὐμοῦ 1 ἐπίῃ δἰδίθιβ 
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(θὐρῥογάϊοοκ ΔΙ͂ΟΣ Ἡ]ΘΓΟΣΥΙΩΌΒ, ΚΕ. 85), τασδὶ ἤανθ Ὀθθῃ τσὶ θα ΕΥ̓͂ ὁΘΠ6 δηᾶὰ ἰδ βϑῖχθ δυο υ. 
ΤῊΙΒ 15. ὑ86 ΟρΡΙπῖοπ οὗ ἔμβοϑθ ὙΟ δβοσὶ Ὀθ ἐμ ὶῦ δου ρ ὑο {89 Αροβίϊο 80. Φομη, οὗ ΕἸ χασγά, τ 8Ὸ 
δϑοσῖθοθ ἔμθῶὶ ἰο ὑμ6 ῬΓΟΒΟΌγ ἑοῦ ΤοΒ, δηὰ οἵ Βαυγ, 8 τορᾶγᾶβ ἔμθτι 88 τι ὑΐπσθ οἵ Μοπέδηϊδίϊο 

οτίρίῃ. 
ὁ 8. ΟΟΟΑΒΙΟΝ ΑΝΤΘ ΒΟΟΡΕ ΟΕ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙ, ΕΒ. 

1. ΑἸ ΒΟΌΡὮ Β'τΆ 118. ἱπ Ρ]δῃ δῃᾷ ἴοττη, ὑμ6 } δῖὸ ἀἰ ογοαὺ 88 ἰο ὑμὶν οὐ)ϑοίβ πὰ ἰθπάθῃογ.--- 
Ετοῖὰ 8 δοαυδιηΐδηοθ ἢ βοῖὰθ οὗ ἐῃθ οὔ] άγθῃ οὗ {ὑπ κυρία, ὙΒΟ 6 γΘ βίδῃοη ΟἸσΙϑὑϊδη8, [ἢ 
δαΐθοῦ οὗἩ {86 οοσῃα ΕἸ ̓8ὲ}6 ἑοοὶκ ὁοσδϑῖοη ὅο ΘΧΡΥΘΒΒ ὨΪ8 10Υ ἐο ὑπϑὶν ταί μου, το, 85 Πβίοχα! ϑοῖς, 
Δμἃ ῬΧΟΡΔΌΪΥ οοττϑοῦγ, ΒΌΡΡΟΒ6Β, δὰ θθθὴ ΚπΟα δηα δηἀθαγθα ἕο Ηἷπὶ [Ὁ Βοῖὴθ ἐϊτηθ, δᾶ ἰο 
ΤΩΔΚΘ ΚΠΟΥΤΩ ἰο ΒΟΥ 18 Ῥδίθσῃδὶ βυτηραῖθυ δηα οποουσζαροζαθηῦ, ΘΟ Ρ]Θα, ἴῃ Ῥαγ σα] Αγ, τι 8 
ὙΔΙΠΪΠΩ ἀρδϊηθὺ [6186 ΘΟ 618 δηα [6] 810 1} ὑμθηλ, τ ὯΟ ταϊσῦ ῬΥΟΥΘ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠῪ ἀδΔησΟΥΟῸΒ 
ἰο 8 ΟἸσιϑάδη δα γ, ἴον ἐμ Ῥυσροβο ὑμαὺ Β6Ρ ἸΟΥ͂ τοϊρὺ Ὀ6 1[Ὁ]] (ν. 12) δῃὰ σχουηδὶῃ πη ἀϊδίαγθοά; 
{89 δῃμοιποθηιθηῦ οὗ μ18 ψιδιὺ ἀ068 ποὺ βθϑῖῃ ὑο Ὀϑίοηρ ἰο {10 γθ8] βοορο οἵ ἔδμο ΕἸ ρίβέ]θ, (Ὁ ἀβίου- 
αἴθ. ).--Ἴ 0 Αυΐδον οὗ ἐμο ΤΙλγὰ ἘΡ βι16 88 Ῥθϑῃ ἱῃἰοστηθα ὈΥ͂ τι ββί ΟΠ ΑΥῪ Ὀγϑίμγθῃ ὑμπαὺ οσίης 
ἴο 86 ἀια Ὀϊ ου8 δηᾶ ἀοχωϊηθοσίηρ αὐ ὑαθ οὗ Ιούγορ 68, ΤῸ δὰ δ͵80 τρδ]ρτιθὰ ἐπθ δαΐμοῦ 
οὗ ὑμ6 ἘΡί δέ] ἴοῦ δὶκ ἰμύθγοβὺ οπ Ῥθμδὶῇ οἵ βαϊά τη Ἰββι Π υῖ68, ὑμι686 μδὰ ποὺ Ὀθθὴ Ῥϑυϊωδ- 
ὩΘΏΝΥ τοοοϊνοὰ ἴῃ ἐδ ΟμΌχοι, τ ὙΠ ΒΙοᾺ Οδὴπβ γὰ8 οοπηθοῦθά, δηὰ μδὰ Ὀθθῃ οοχαρα] θὰ ἰο 
ΤΑΟΥ͂Θ ΟἹ, ποὺ]  δίδπάϊηρ (86 Βοβρ  ἐϑ!ν οὗ Οδίυβ δ ΒθυθγΆ] οὐδοῦ ΘΒ ΌΓΟΝ -ΤΩΘΙΏΒΟΥΒ δἰ τα] ΑΥΪῪ 
ἀϊεροβοά, Οα 818 δοοουὺ ἐμ δαῦμον οὗ {80 ΕἸ ρ᾿ϑ.}9 σῖνϑβθ ποίϊοθ οὗ εἷ8 οοχηὶηρ ἴῃ ἃ βῃογύ {ἴπηθ, 
ΜΠ ἃ. Ὑ]ΘῸ ὑο ΥΘΙΔΟΥΊΏΩ 500} ἀἸἰδαῖοι δηὰ ἀἰβοσάοσ δῃᾶ ἰο Θῃοουγαρίηρ Οδ᾽ 8 ἰο ἴδ .}088 οΑγθ οὗ 
ἐδο Ὀτοίδσθῃ. 

2. ἴῃ ΥἹΘῊ οὗ {δ1686 Βἰγλρ]9, ἘμΘα π νΟΟΔ] χοἰ ϊοηβ, Βδατν, (86 μθΔα οὗἨ ὑμ6 ΤΌ ιηρθα βομοοὶ, 
ἀσβουῖθθβ ἐμὸ βἰἰαδίϊοῃ ἴῃ 8 ὑγ] 7 ταϑυνϑι]οῦβ τϑημ ον, ὙΠ ἢ ΒΒοοκὶπρ Δι  γαυῖηθθθ, Ομ ἐδ 
δτουμὰ οὗ [δι Ραθ8αρθ ἔγοτλ ΟἸδσγαθῃύ οἱ ΑἸοχαιμιτίβ, οἰὐθα Ὀθὶον ἴῃ ἢ δ, ΒΕῸΣ ταδί πἰδίηβ ἐμαὶ ἐκλεκτή 
8 86 Ομ ασοῖ, τ] οἢ 1θ ΒοΙγ, δῃὰ ὑμαῦ ἐμ9 Μοηὐδη δέβ ροσίγαυ (86 δσοζδδεία οΥὐ ϑρογιϑα ΟἸγιδίὶ νεγα, 
»υάϊοα, ξδαποία; ὑμαὺ (86 8]]Θρουοαὶ ὑθτα δαδυζομΐδα ταῖθγα ἰο ΒΟΤΩΘ, 85 Ἰὼ 1 Ῥοΐδν ν. 18; ὑπαὶ 
ΟΡΙΠΙΟῚΒ ὍὙΟ͵Θ αἰν) δα 1 τοβρϑοὺ οὗ Μοηίδηϊδηι; ἐμδὺ ὁη9 Ρασίγ 1οϑὰ ὈΥ Ὀ᾽οίγορῃθ5, θα ἀθηϊοὰ 
ἙΒΌΤΟΙ - [6] βμὶρ ὑο ὑμ6 Ομ ατοῖ τὰ ἢ ΜΓ ΒΙΟΝ ὑπ δυΐμοῦ οὗἨ ἐμ ΕἸ ρ180]90 8 οοπηθοίθα, Ὀυὺ ἐμαΐ 
ἐ86 οἶδιδσ ρασίῦ τῖδβ ΟἹ ἐθυταβ οἵ δια υ δηὰ απίοπ πὶί βαὶὰ ΟΒΌγοΝ, ὑμαὺ (μ18 ϑοοομὰ Ερίϑε1]θ τταὰβ 
δι ἀτοββοά ἰο ὑμο Φίοπέαγιίδίϊο Ῥατὶγ οὗ ἴδο ΟΠ το. αὖ ἤἤοπιο; ὑμαὺ Ζ᾽οίσορἦδδ 15. Ὡοὺ 8. γϑὰ] Π81η9, 
Ὀαὶ ἃ Βγταθ 0164] ἀοδισοαίίοη οὗ ὑμ6 Ἐομλδῃ Ὀίβδορ, γοῦ ποὺ οὗ Ὑ]᾽οίον (198-202), 88. δϑϑυσαθὰ ὈῪ 
ϑοῦνοσϊος (Μοπίαπίδπι Ὁ. 284), ὈθοΔαβθο ΙΓΘμοΘῸ8 δηᾶὰ ΟἸοιηθηΐ οἵ ΑἸοχβδηᾶσία Ὑογ6 δἰ γοδάν 
δοαυδιηἰοα πὶ ἢ ὑπο69 ἘΡ 8.165, θα ρογδρ5 οὗ Απϊοοίυβ (157--168), ϑούου οὐ ΕἸ Βογοβ (ἰο 198) ; 
ἐμαὺ ἀμμθ οοῃδίἀθγαοη βου Ὀθ σίνοῃ ἰο {π6 ραγόϑϑαῃπ δρὶγξ οὗ ὑπο δαΐμοῦ οὗ ὑμ9 Εἰρβί]ο, 6 ἢ 
τη 816 Ὠΐτη ἀοδίριδίο {μι [0] ΟἾΤΘΙΒ οὗ Ὀ᾽ούγθρ 68 88 Ὠϑαύμθηβ (8 550. 7); ὑδαὺ ὑμὸ βοοομᾶ Εἰ ρ δέ]θ 
γγ88 δάτοββοά ἰο ἐδ Ομ τοῦ ἴο πβὶοῖ Οδἰὰ9 Ὀοϊοηροάᾶ, δὰ ὑμαὺ ἐμ ΕΡίβέ]9, δ!Ἰυἀοὰ ἰο δ 8 7πο. 
9, γὰβ τυϊ θη ἴο Οαἰπ8.---- ΒΑῸΣ 8568 411 ὑ818 οὐ ἐμ ποΐϊοθ οὗ ΟἸοιηθηὶ οὗ ΑἸοχαμάσία ἐμδὲ ἐδθ 

βϑοοοηὰ ΕἸ ρ18.}6 νγαὰϑ σι εὔρη ὉΥ͂ ἐμ9 Αροβέϊο 80. Φόβῃ, δὰ Θιοίσορ 68 (Διοτρεφής), ΘὩΘ ὨΟυΤΙ ΒΗ θα δπὰ 
Ὀτουρμῦ ἊΡ ΟΥ̓ ύογγ8, 18 βαϊά ἴο 6 86 βυταθο]ῖο8] ἀοδιρτιαίίοη οὗ δὴ οχίβοάοχ ὈΙΒΒΟΡ δὐ Βοπιθ. 
Α Μοηίδηϊεὺ 18 παιηθὰ ἃ5 6 δι ύμογ οὗ {μιο86 ΕἸ 5.168, τ δ] οομ αι Ὧο Μοπίδηϊδίϊο νἱθσθ δηὰ 
δ ποῦ ΘΥΘῺ Τοίοστθα ὑο Ὁγ Τοσι 18, ὑμ6 Μοπίϑῃ)ϑ [---- Πρ θη 6] ἃ τεραγαβ ὑπὸ βεοομα ΕἸ 8.16 88 
8) ΘΧΟΟΙΩΙΩ ΠΠΙΟΑ ΟΥΥ της, ἀοοὶχηϑᾶ ἐο Ὀ6 [86 οΟΥ̓ο141] δσργθββίοη οὗ 88 Ἀροϑέοϊίοαὶ Βοη θη 06 
οὔγϑραιδίϊοι ἀϊγοοίοα ἀραϊηϑὺ [ΠΟ ΒΡ πιὺ ἐλ 6 αποβίϊο ἴα 189 ἰθϑοῃθβ, δηὰ ἐπ Τιϊγὰ Ερ18ὲ}9 
8ἃ8 8η ἐπιστολὴ συστατική Θτηδηδίϊηρ, ἴτοτα ἔμ ΟΒΌΤΟΙ οὗἉ Φολῃ, ἴου ὑι6 ῬΌΓΡοΒΘ οὗ νἱηἀϊοδίηρ ἐμ 
τὶραὺ οὗ ἐμαὶ ΟΒασοὶ ἕο 1889 Βαοὶ ἘΠ᾿ 8168 οὗ οοτηταθῃδίϊοῃ, πο (89 79 88 ΟΠ τβἐϊδηϑ οοἢ- 
Βἰἀογϑᾶ ἐο Ὀ6 ἐδθ ργογομϑῦνο οἵ ὑμοὶγ νϑπογαίθα ζϑηλθϑ, (88 δαΐμοσ οὗ (89 ΕἸ βέ]ῖο βαυίῃρ σεοορ- 
Ἡϊζοὰ (89 ὉΥΠΠΥ͂ οὗ ΒΟ δὴ ογάογθα ρδβϑροσί-βυβίϑῃῃ ἀσσίηρ {86 αθσθαὸ βύοσῃιβ δῃὰ οομλμο- 
ἰἰοηβ; οὗ, Ἡ αἰ μογ, Ρ. 258, βαᾳ. 

4. ΒΕΑΡΕΙΚ ΟΕ ΤΗῈΕ ἘΡΙΒΤΙ ΕΒ, 

Οηἡ ἐμ κυρία 866 ποΐο8 οἢ 2 7πηο. 1, δῃᾷ οὐ Οδυ8, ποΐβθβ ου 8 750. ] 15 Εἰχοροίοδὶ δηὰ Οὐ - 
ΟΔ].-- ΟΥΥ συτίουβ ἴ8 ὑμ6 νἱ 6 Ὁ οἵ ἘΤα]α, Ὸ ΒΌΡΡοΒοβ ὑμαὺ ἐμ9 ἔτγο ΕἸ  βί]θβ σοῦθ βοῃῦ ὕο οῃθ 
ΟἸΌΓΟΝ, παιμοὶγ, μ9 δοοοπὰ Εἰ ρ1β.16 δά ἀγεββϑᾶ ἐο ὑμ6 εἶδοί σϊογίοιιδ ογιθ, ἕο ἔθ Ομ τοι; Ὀαὺ Ὀθοααδϑ 
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δ τοϊαδέ Ὀο ἰολζοὰ ἐπα Ὠιοίγθρμοδ (δ οἷον, ἐβτοῦρ ἩΒοδϑο μαπαᾶβ {1 ΕΡ 516 δα ἴο ρ858, τσυ]ὰ 
Ῥτονοῃΐ 18 Ὀοίηρ ΡΌΌΠΟΙΥ τοδὰ δὖὺ Οδυσοι, ἐμ ΤῊ Ἐρ᾽ 5.19 8 οὐ ἐδαὺ δοοουσΐ δαἀἀγοϑϑοὰ ἰο 
δοοΐδον γ6}]-ἀϊαροβοά οἰάος, νἱ2., ὕδίυ8, οὗ [}6 βᾶῦοὸ Ομ Όσοῦ, Τὰ ΡΟΟΣ δυρροτί ἩΔ1ΟΝ {818 ΥἹ 
ἄογινοθ ποτα 8 7:0. 9 16 ονἹάθηῦ δηα δῃόνσῃ ἴῃ {πὸ ΕἸΧΟΡΘΒΙ8 ου ἰδαὺ ραδβᾶσθ. Ηο ΤὈσίδβοῦ δ]]οχοα 
ἐμδύ {Π6 ρτοαί βίγεβδ οὗ ἐδο ἐΐχηρδϑδ ᾿Ἰηἀῃοοα οδπ ἰο οτοὺ 186 Ὥδσηβ οἵ ὑπ9 ΟΒυσον, ὙΒΙοῖι τασβέ μαγὸ 
ὈΘΘῺ ΟἿΘ οὗ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΡ]6 ᾿τηροσζίϑῃοθ, Ῥθοδῦβθ ἔπ γοθ οὗ 118 οἰάδσβ, νἱ2., θιοίσορηθθ, σδῖαβ, θθσιο- 
ἰχϊαδ, δ16 τωϑη οηθᾶ, ῬΌΓΟ οοπ]θοξΓοΒ! 

δ. ΤῊΗΕ ΑΥὙΤΉΟΚ ΟΣ ΤῊΣ ἘΡΙΞΤΙΕΒ. 

1. ΤΠϊδίοΥν ΔΆβΤοσβ {πὸ αποβέϊοη, “ἯἾὟΒο 18 9 δίδον οἵ {8680 ΕἸ ρ:δί]θδ Ὁ ἴῃ ἐδ [Ὁ]ονίηρ ραῖ- 
ἘἰσΌΪΑτΒ : ΤΏ οἱ οδύ ἐἰδβυ τ ΠΥ ἴον ἰμοθὸ ΕἸΡ:8.165 15 ἐβαῦ οἵ {89 Μυγαίοσιδῃ δῆμοι οὗ ἔδο ΝῸΝ 
Τορίδιηθηὺ ὙΒΙΟἢ 18 οοτηροβοα π}{}] αρουὺ Α. Ὁ. 170 (88 βίδίθα 15 ἐμ6 Ιηὐσοἀποίίου ἴο {86 ἅγεί 
ΕἸΡΙ5|16 ἢ 8, 1. Ρ. 4.), ἀπ τη κ68 τηϑῃὐοι οὗ {μ6 ΕἸγβὺ δπὰ βϑϑοοπὰ ΕἸ ρίβί]οβ. Ἐτοτὰ {δμὸ δχοδι δὶ 
ΘΒΘΑΥ͂ οὗ ὙΥ̓ΊΈΒ6Ι 6, τοΐοστθα ἕο ἰμ6γθ, 76 ἤδυϑ 8.}}} ἰο ΒΌΡΡΙΥ δὴ οὐδογνδαίίοῃ οἢ ὑμὸ Ῥϑδα]ηο Ερί- 
1166. ἰο ῬΒΙ] ποι, ΤΙ δπὰ ΤΊ Υγ. [Ιἢ δα ὕδῆοῃ τὸ τοδᾶ (Ρ. 828): γέγωηε: αὐ Ῥλέζενιστιξαι 
μπα, εἰ αὐ Τι πιοίλειυι ἀνε ὑγοὸ αὔεοίτ εἰ αἰϊεοίξοης, ἔπι λοπούεηη, ἰαηιξη, εοοΐεδια οαἰδοΐοα, ἵπ οτάϊ- 
γιαίίοης εοοϊοδιαδίσα αἰδοίρίδιω δαποίιποαία διηξ.----ἼἘ)ὸ ΕΡΙ8.16 ἰο ῬἈΙ]οοη ΤΟ ΘΟΙΪΥ ἰΟ]ονοὰ 
ἱπτη οἀ]α 6 ̓ν αἴνεσ (μ6 ἘρἸβί]65 δα ἀγεββϑᾶ ἰο Ομ υσο65, Ὀθοϑβο 1ὑ τὰ8 δἀἀγοδβοὰ ποῖ ΟἹ]Ὺ ἰο Ῥδ]- 
Ἰοαοῃ, δαΐ αἶϑο ἕο Αρρῃΐϊα δῃὰ Ασοβίρρυδ δπὰ ἕο ἐμὸ ΟΒΌσοι πὶ ῬΠ]θιλοη 8 Βοῦϑο (ν. 2), διῃιά ὃθ- 
οΔ 086 ὑδ6 ΑΡροδβίο! τοδὶ βαϊ ἰδίῃ δῃὰ θεποάιοϊομ δα 8180 χοΐίϑγθῃηοο ἴο ἔμοι (νυν. 8, 25). 1ὲ οοῃ- 
φαἰοά, ἐμογοίοτο, ἃ δοτέ οἵ ἰγαηϑιϊίοη ἴο [89 ΕἸ ρ᾿βί]οβ δά ἀγοαβϑὰ ὅο ἰπαι ν]ἀπ.8}8 ΟὨΪΥ, νἱσ., ὑο ἐπιοδβθ 
ἰο Τιίυ8 δηὰ Τιηοίγ. Ὑοὐ ἐδ αἰγουτηδίδῃοο, ἐμαὶ δυο ἃ ἀϊδυϊ ποίομ 188 σα} ἄσγατσα ἴῃ ἐδ 

Ομ δια Ομυτοῖῦ Ὀοΐποθῃ Εἰ ρ δί]οα δα ἀγοβϑοὰ ἰο ᾿πάϊ ν] 0815, πὰ Εἰ βι1].8 δἀάἀγοαϑοὰ ἕο πβοὶθ 
ΟὈυσοΒ δ, δπὰ ὑμαὺ οἷσ δαίμοσ ἀθοιηθὰ 1Ὁ ὨΘΟΘΒΒΑΙΎ, ἴῃ [ἢ τογὰβ Ῥαρίπηϊηρ τ} ᾿γὸ α' εοίω εἰ 
ον! οοἰέοπο, ἰο Ἰαβυγ 86 στουπᾶβ οὐ τ ὨΔΟΝ ὑ89 ἘΡΙδ6168 ἰο Τιαϑ διὰ Τιλοΐη τ γο πο! εὶ- 
φίδπαϊηρ τϑοοϊγοὰ Ἰηΐο (86 ΕΟ] εβ᾽ δί!οαὶ ὕδῃοῃ,---δ5 ἃ τηοϑὺ ἱπιρογίδηὐ Ὀϑδσηα ο ἐμ6 ἰδίου 
οἵ ἰ8θ σαποη." (ΔΙ οθοὶοσ, ]. ὁ. ρ. 839). Ηθῃοο ᾿ὕ φδη ποιΐμοσ θ6 ὑβουρσὺ βἰρσυϊαυ, ΟΣ βυι)οοὲ ἰο 
ἀουδίύ, ὑμαΐ, 8116 ὑδο δοοοπὰ Εἰ ριβί]ο, Ὀθοϑαβο οὗ 1.8 τῆοσο 1πβίγαοίι. νο ομδδγαοίου απ Ὀδοδαβο ἰδ 
ἰουτὰ κυρία γδ8 ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο τοίδσ ἰο ἃ ΟΒ ΌΣΟΙ δηὰ ηοὺ ἴο δῃ πάν] }] ρϑσβοη, 188 γϑοοινθὰ δἱοισ 
αὶ ἢ ὑμ6 ΕἸγδι ΕΡΙ8{19 ἰηὔο ἔῃ ὕδποι, ἔμ ΤἈϊγα Εὑρ δὲ10, δά ἀγοβϑϑὰ ἕο δῇ ἀμ κηονσαι Ροσβοπαρθ δυά 
πἰιϊδουῦ (86 Ἰηὐγηδ1. ποὺ οὗ 86 ῬϑΌη6 Ῥαδίογαὶ Ἐρ βί]68, γαὰϑ ποὺ σϑοοϊ γοὰ ἱΐο ἐμ9 Οδποὶ ; 

Ὀαὺ (μἷ8 οὗἠἨ σοΌγΒΘ ἀοθ5 ποῖ ἀθῃῦ 1.8 Φομϑημθαῃ ΟΥἹρΊπ, 8.}}} (818 18 00 ΨΑΥ͂ ΒΟῪ 16 οᾶσαθ ἰο ὃθ 
Τοοκοῃθᾶ διροὴς ἴμ9 Απε]θροιηθηα. ΤᾺ6 δἀάϊ μα) οἰδῦβο: “ὖ δαρέδηξία αὖ απιλοΐδ ϑαϊοτηοηῖε 
ἐπ Ἀοπογεέπι ἐρδέιιδ βογίρία," ἀο68 ποὺ Ὀθίοησς ἰο {86 ογὰβ Ῥσθοθάϊησ ὑβοιὰ ἩΒ]ΟΝ τοῖο ἰο [δὰ 
Ἑρίδέϊο οὗ Φομη, Ὀαΐ ἐο {δοδο [Ὁ] της : “ ἀροσαϊψρδὲδ οἶἕαπι Ψολαηπῖδ." Το Ἰαίζασ, ἐμβοσϑίοσο, 
͵θ βα᾽1 ἃ ὑο ἢανθ Ὀ6θῃ οοτηροδβοὰ ὈΥ ἴδ ἔτδπὰ οὗ ΦοΒη, ποῦ ὈῪ πἰταβο]ζ, Ὀαὺ {818 15 οὐ δββογίϑα οοῃ- 
οοΥηρ ἰπ6 Εἰρ᾿βέ]6β, 88 ΙὩΔΏΥ, ὈθοϑΌ86 οὗ {88 ἴ4180 οοπποούϊοῃ 08 ὑμ89 ογὰ8. Ῥγϑοθαϊηρ δα 
οἴαυδο, ἡγοῦ] ὰ 1}1κ6 ἴο πηαϊπἕαϊη ( 686] 6γ, 1. ὁ. Ρ. 840 84.).. Ηδηοθ υδβίοσαϊθοϊς Β 186 οἵ {86 Ματα- 
ἰοδῃ ὕδποι (11. Ρ. 464 Βα.), ἀμ αἷβο Ἠ αὐ μΠογ Β (Ρ. 248 84.), τα αἶγο ἕο Ὀ6 σϑο ῆϑα 1 818 σο- 
δροοί.---ΟἹοιηοηῦ οὗ ΑἸοχαπάσγια, 86 βιαοοθδβοῦ οὗ Ῥϑῃΐφοηυβ Α. ἢ. 190-220: “Θοουπάα “ολαππ 
Φρτϑίοῖα, σι αἀ υἱγρίηεδ βδογίρία 68ι, ϑ8ἰπυρίϊοϊϑδέηνα ὁδί; δογίρία ὑδῦζο ε8ὲ αὐ φυαπάαπ 
Βαδυϊοπίαπι ΕἸοοίατν πογιΐης, δισπξβοαξ αὐΐόηι εἰεοίζοποπι ἐοοϊεδίς δαποία." (Ορρ. οὦ, 
Ῥοΐίοσ ῥ. 1011). Οτθη, ΜἘῺΟ Βδγ8 ἴῃ ἢ18 βρη ΒΟΙΩΪΥ οἡ Φοβυδ: “αααξξ εἰ «ζοαπηέδ 
ἐιιδα σαηεΥῈ ῬΕΙ͂ ἘΡΙΒΤΟΙΙΑΒ διίαϑ," ἸΚΏΘΥ ΒΟΥΘΙᾺ] ΕἸ 5.105; Ὀὰΐ ἮΘ ΒΑΥ8 δοοουάίηρς ἰο Εαθθῦ. 
Ἡῶι, Ἑοοῖ, ΥἹ.25: οὗ πάντες φασὶ γνησίους εἶναι ταῦτας .---- ΙΟΉ 5108 οὗ ΑἸ]οχδπάοτ, {86 ἀϊθοῖρ]9 ἀπὰ 
ΒΌΘΟΟΒΒΘΟΥ οὗ Οτίμθη Α. Ὁ. 298, ἴγοτωῃ Α. ἢ). 248 Ὀἱβιορ, ἴοσ 89 ρύγροβο οὗ ΠΠ]υδβίταϊ πο [86 70. 81- 
θη ἀϊούϊοη. τγϑῖκοϑ 186 α͵80 οἵ ἰδῆ δϑοοῃὰ δηὰ ΤὨϊγὰ ΕἸρ βύ]θβ, ὑδῖκθϑ δοοοσαϊη] Υ πὸ οθμοθ ἰὰ [ἢθ 
ΔΡΡοΙ]αὐΐοη: ὁ πρεσβύτερος͵ ἀῃα ο4]]Ἰηρ {86 δοοοπὰ δηὰ ΤἈϊγὰ Ερ β0168 φερομένη ᾿Ιωάννου, ἀεριρπιαύίδὰ 

ἐμθῖὴ 88 ΖΘΏΘΥΘΙΥ τϑοοι γᾶ 88 Το μβδηηθϑῃ, ὈΥ ὑγϑα! [1 0}.----ἸΓΟὨ ΘΒ 08, {86 ἀϊθοὶρὶθ οὗ ῬοΙγοαρ δπὰ 
Ῥαρίδε, ᾧ Α. Ὁ. 202, οἰΐοβ 2 710. 7 τα ἰβίικ θη], 88 Ἑἀθυίοῖζο βαγ8 (ρ. 478), οὐσίπρ ἴο δὴ οἴτὸσ οἱ 

ΤΩΘΙΔΟΓΣΥ, 88 ἰοσταὶηρ ρατύ οὗ 89 ΕἸγϑὶ ΕἸρ᾿βι16 (αἄυ. Πατ. 111. 16. 8), Ὀπὺ 58}}} ἃ8 ἔγουα ἐμ ΕἸ βι198 
οἵ Τοβῃ; 86 οἰΐθ8, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ΟΟΥΓΘΟΙΥ 2 700. 11 (δᾶἂν. Η6τ. 1. 168), 88 ἔγοσω ἐμ ΕἸ ρίβε]ο οὗ δομᾷ 

(Ἰωάννης δὲ, ὁ τοῦ Κυρίου μαθητής. )---Τ 18 οὗἠἨ οΟὟΓΒ6Θ ὨδίαΓΣΑΙ, ὑμαῦ [Π.680 το ρυῖναῖθ ΕἸ β]98 619 
ποὺ ὑγδῃβ]δἰϑα ἴῃ ἐμ θαυ! ἰοὺ ἂρθ οἵ ἐμ ΟΜ χοΝ, δη ἃ ΘΟμΒΘα ΘΠ ποὺ Ἰηβογίθα ἴῃ ὑπὸ Ῥοϑοδίίο, 
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ΟΝ οομ δὶ ΟὨΪΥ ἔπτοθ Οδίβοὶιο ΕἸ ρΡ᾿βι198 (3}8π|θ986,1 Ῥούοσ, 1 5088), δἰ ἐβουρα ΕΡΈτοα ἴῃ9 Κ'γ- 

Τδη ΚΘ οὺὰ ΕΡίβί}98,---δηὰ ὑμαὺ οἰὐαίλοπϑ ἔγοτα ὑβθτα Δ.Θ ΤΏΟΥΘ ΤᾺΥΘ ΟΟΟΌΣΤΘΏΟΘΒ, 80 ἐμαῦ Τοῖ- 
ἐ]] δὰ δπὰ Ογρσίδα ἀο ποὺ τηδῖζο τηϑηὐίοῃ οὗ ἔμθπι. ΑἸ πουρὴ ΟΥ̓Ρσῖδῃ αἰὰ πού οὐΐο ἔμϑιι 1 ᾿ΐδ. 

οἴσῃ πτὶ ἴηρ8, μ6 8.11} βαγ8 ἴῃ τοϊδέϊησ (26 αν. δαρέ.) ὑμ ορἱπίομβ οὗ (μ6 γαγουβ Ὀΐβμορϑ πὶ (μ9 
οουποὶϊ οὗ Οδγίμαρο: “«Αὐγείξι α ΟἈπιαδὲ αἀἰσίξ: “οαπη6ε Αροδίοἰιιδ ἴΉ, ἐρἑδίοἰα δια μοδυΐξ 

ἀἴσοηδ, οἱ φυῖε αὐ τοῦ υοηλ," οἷο. 2 70ο. 10; [(λ}8 ΟἸΘΑΥΙΥ Βμοσίηρ ἰμαὺ ὑμῖ8 Ἐρ18.19 'χψαδ τϑ- 

οοἰγοὰ 88 Αροβίο]οδὶ δῃὰ Οδῃοηῖοδὶ ἴὰ ὑμο Νογίδ Αἰγίσδη ΟΒΌτοὶ.---Μ.}, Οἱ [μδὺ δοοουπὶ Εἰ .80- 

δἰῃ8 (δὲ. Ἐοοῖοδ. 111. 25) τϑοκομβ ἔλθ ὑπο Εἰρίδί]θβ δυλοὴρ ἔθ δῃ]οροσαθαδ οἵ ἔμ9 δγϑέ οἱδδ8 
[8.}}} ἘΞαΒΘ 8 8 οὐσῃ ΟΡ ΒΙΟῺ ΤΑΔΥ Ὀ6 ραὐμογϑὰ ΠΌτα μ}8 )επιοηιϑέγαξίο Εναηπροῖίοα, 111. δ, ὮΘΥΘ 

6 βαυα οἱ δὲ, Φόολῃ ἐν μὲν ταῖς ἐπιστολαῖς αὑτοῦ οὐδὲ μνήμην τῆς οἰκείας προσηγορίας ποιεῖται, ἢ πρεσ- 
βύτερον ἑαυτὸν ὀνομάζει, οὐδαμοῦ δὲ ἀποστόλον οὐδὲ εὐαγγελεστήν, ΜἈΘΠΟΟ 10 το] ΔΡρθαΣ ἰμαὺ ἢ6 χϑ- 

οεἰνοά {89 ὑγχο Βῃλ8116. ΕἸ ρ᾽βί]οβ 88 ζϑῃῦίηθ."" ΑἸίογα.---Μ.1. οχομθ (46 υὲν. ἐϊιιδίν. ο. 9) : ““ϑογί»- 

εἰ αὐέτηι ὕολαινηεϑβ οὐ ἰναπι οριδίοἰαπι--4ιμε αὖ ιπλυσγδῖ5 οοοϊδδι αδἰλοὶδ εἰ οὐ μἀξεῖ8 γὲσέ8 τγοδα- 
ἐωγ; τοϊέσια αὐέεπι ἀμ φιανωπι ρυποίρέμπι ΒΈΒΙΟΒ Φολανηῖδ Ῥγεδυγέεγὶ αδοοεγωίων." Βαϊ 
80 68116 (οαρ. 18) ἐμὶ8 νἱοῖν “ ορίπἶο, φιαπι α ρζργίδαι τευ ἰγασϊέαῃι," δηὰ ΟΘΟΌΙΩΘΏΪῸ8 

δηὰ Βοὰθ ἀθοϊάοα]γ τοὐοοὶ ἐμ18. νἱον,.---Ἰ9 ΕἸ βί]66, οἴνου βανιὴρ Ὀθθὰ τορατάϑα υμβοαὺ ΔΗ͂ 
ἀουδὲ 85 Τοβιδημθδα 1η ἰ8δ6 Μι4ἀ]9 Αροβ, γοσο ἢσϑὺ σοΐοστοά ἰο 89 δυϊμοσβὶρ οὗ Φοδῃ ὑπὸ Ῥ͵θδ- 
Ὀγίον ὈΥ͂ Εγδδίητβ, ὙΠῸ Μδ8 [0] ονοὰ Ὁ ατοξϊαδ, 7. ἢ). Βοοκ (οὔδϑενυ. εΥί. ὁχοσεῖ. δρεοίην. 1.), 
Ἐυϊ σϑοῦθ (Οδεετυαξίοπδ οἡ ἐδε Εἰρίδίζες τ Χο ἴὰ ἨδΏΪΚοΒ Αωδεινι, γο]. 8, 1), ΑἸππιου (6. 

οὔ ὕεδυ Ὶ. ἡ. 45 54.), δῃ!ὰ ὀβρϑοίδ]ν ΕἸτασα. ΑἸγηοβὺ 411 ἐμ6 τηοάδιπι οοτησηθηξδίοσβ (1 ὔοϊο, ἀθ9 
Ὑοείίο, Βτγάοκηον, Ὀὔβῥογάϊεοκ, Ηαϊμο:) τοοοῖνο βοτὰ 88 Ζοθδημοδῃ Ἐρίβε!οβ. ΤῊο ΤΟΡίηρσοδ 

δοίοοὶ ἀϊδροῦοδ ὑμπϑὶν ἈΡοβίο]Ἱοδὶ οὐ αἷη δηὰ ΘΟ: βΊἀογβ ἔδθπι, δοοοχαϊηρ ἴο [896 ορ᾽ πίοι οἵ 1ὲ4 ἰθΔ 6, 
88 πτιημβ οἵ Ἀοηίαπέδαο οτὶρίπ; Ὀπὺ ΗΠ σϑηζο] ἃ, αὖ Ἰθαδὺ, Ὠλαῖκοο ἰμοτι οτἱριπδίο ἴῃ 86 διδαροδ- 
ἐοϊΐο ασε (εἶ. ἃ 8). ἣ 

2. ΤΏ τοϑυϊὺ οὗ {89 οχδυνϊηδίϊου οὗ ἐπ τιοϑὺ αἰξοῦν ἀοσυτηθη δ τοϑρϑοίϊηρς 86 δαΐμον οἵ 
ἔδοδο ὑπὸ ΕἸ ϑέϊοβθ, στ οι σθαυϊγοα 5 ἰο τορατὰ ἔθη 85 [89 τυ ηρϑ οὗ ὑΐ6 Αροβίϊο 31. 5 μη, ἰ8 
οοπδττηθᾶ ὉΥ ἐμ τυ ἰπρβ ὑμϑχηβοὶνθβ.---Ἴ)ο ὥγαέ ροϊηῦ ὑο Ὀ6 οΘοπδιἀοσϑὰ Ἀγ 18 ἔπι ἴϑσιῃ ὁ πρεσ- 
βύτερος. Ἦτο [6 δυϊ ΠΟΥ ΟΌΘΟΓΨΟΒ 88 ἱποορηο ἴο 81} ῬΘΥΒΟῚΒ οχοορὺ ἐμιοβοὸ ἕο βοτὰ 6 τσούθ, 
διὰ γιὸ ΚΠΗΘΎ,, οὗ ΘΟΌΣΒΟ, ὙΠῸ {818 Ῥχοθυίοσ τγλ8. [1 ΒΌΓΤΟΙΥ ἯΔ8 Ὡοῦ 8 1ηὐδηξίοι ὑὸ τὶ ὲθ 
ΔΗΟΠΥΙΤΩΟΏΒΙΥ, ὈΘΟΔΌΒΘ ἢ 6 δἀάγοθδβαδ ρτιγαΐθ ἱπα  ν] 10}8]8 1ῃ ΟἶθΔῚ δηα ἀθβηϊθ ἰθστηβ, ἀπ ΔΡΌΥΙΖ08 
ἔδοτὰ οὗ 1.18 οομαῖηρ ἰο 806 ἔθ. ΤῊΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΩ ἴῃ αὨΘΘ ΟΠ ἀθδου 68 ἃ ΒΌΡΟΙΙΟΥ Ροβι οη ἴῃ 
ΘαΠ6 ΓΑ] ὑθύτηδ δηὰ ἴῃ Ἰδηστδρο το βϑοῦηρ 8 ἔΠΘΏΪγ δηὰ αθϑοιίοπδὺο ἀἰθροαι οῃ, ΤΉΪΒ 18 ῬΥΘΟΙ ΒΘ] Ὁ 
8ι. Το 5 ϑημον Ὀοΐἢ 1 86 ΕἸἾγϑί Ερ᾿βι196 δῃὰ 1ὼ ὑπ 9 αὐοδροῖ; 8Β6 ὑπ ἀθβοσῖδθ8 Ηἰτη86}7, ἐδαῖ 
ΟἿΪΥ ἰμοδο ὙΒοΤΩ ἰξ ΘΟΠΟΘΙΏΒ, ΤΩΔΥ͂ ΤΘΟΟΔΉΪΣΟ τη, Βοᾶάθ δηὰ Οδουτηθηυ8 ἰθανο ἰδ ππάἀοοϊάοά 
ἩΔοΐδοΥ {86 Αροϑβίϊθ οδ]]θᾶ ὨΣτηβαὶῦ ὁ πρεσβύτερος ΟὨ δοοουπύ οἵ δὶΒ δρ6 ΟΥ ου. δοοοιῃὺ οὗ Η]5 οϑἶῖοθ; 
Βοά ἢ9 τυϑοὰ βαϊὰ δρροϑ]δίϊοηῃ οὰ δοοουὴΐ οὗ ἷ8 βἀνδῃοθα ὑθθγ8, Βα οὐρῶῦ ἰο βανθ ραΐ οἰ  ν 
ὁ πρεσβύτης, ΟΥὁ ὁ γέρων. Ἡρθμοθ ΡΒοδίον, Ετ., Βομτοϊαὶ, ΟἹ, Οάσρζον, ϑαηθὺ δηὰ α]., [σο ἰδ ῖκθ 
[815 νἱον---Μ.], ἀγθ τωϊβίδκοη. Τῇ ομθοίδ] 56η89 οὗἉ ὑμαὺ Δρροϑ]δίίοη 18 δα οοαίθα Ὁγ Ν. ἀθ {γῖα, 
Βαυ Ββο]ουηθθαβ Ῥοίχτβ (Ξε ΕΣ ὑρίβοοριιδ, ἰοὐϊιι8 «48: ρτίπιι8), ἃ Τιδρὶ ἄο, Βοζα, ᾿ΐοκο, ΗΠ αἰμον, θυδβίοσ- 
ἀἴθοῖκς δπὰ οἰβοσβ. Οἱ 1 Ῥοί. ν. 1: συμπρεσβύτερος, διὰ Ἐπ αϑοΘὈα 5, 2784. Ἐοοῖ,, 111., 389, ττοχο (ἢ 9 
ἈΡοβίϊοθ ἃσὸ οδὶ θὰ πρεσβύτεροι. ΤοδΏ ταϊρσὺ Βανο οδ]] θα Ὠἰπι86}7 ὁ ἀπόστολος, ὁ ἐπίσκοπος; Ὀὰχΐ Ὧθ 

Ῥγοίογβ ὑμ8 ἰο τοοάογαΐθ 818 ὑσὶ] οροα ροϑιἐϊοῃ. ΕἸ] ἃ δδβΌτα 68 ἐμιδὲ 10 γγ83 680 ου. δοοουηΐ οὗ 
ἐδὸ βίγοαδαβ οὗἨ [9 ὥσωϑθβ ὑμαὺ ἢθ οταϊ θα ἴο σὶγϑ 818 ΟὟ ὨΔΙΏΘ, 88 ὙΓ611 88 ἐμαὶ οἵ [89 ΟΒασοῦ ἰο 
ὙΠΟ ἢ6 δοηΐ (ἢ9 βοοοπα Εἰ ρἰβέϊο (6θο δῦονο ἴῃ ὃ 4. Ὀβύθσγαιθοϊς Θοσ 168 (ἢ ΟΠ 618] ΣΘίδογθ ποθ 
οἵ ἐμ18 Δρρϑ]δίϊοῃ τι 8 σϑίβγθῃοθ ὕο αρθ, ὑῃ6 ὑμθῃ δάνδποθὰ γϑασβ οὗ ἐμ Αροβίϊθ ρχθβαρροδβίῃς 
ἐδ γϑαγβ ἀυσηρ ἩΒΙολ μ6 Βαα Ποϊὰ οονοσβο πὴ (86 Τιογὰ ΗΠ πημ617; 80 8180 Ασοίϊαβ, Θαοτεζο, 
((εθαπηνρεεολίρία ἀδ6 Ἰειοη, Τεείαπιοπίθ, 1854, ν. 485, Βα.), Βοπβο δπὰ οἴμβοιβ. Βαΐ βϑοίῃᾷ 
ἐδαὺ ἰμογο ἀϊὰ οχὶϑὲ, δοοουάϊηρ ἕο 86 ὑθβίϊ ον οὗ Ῥδρίδβ ἴῃ ΕΒ ίαβ, Δ δέ, Ζοοῖ,, 111., 89, ἃ 
ῬΘΙΒΟῚ ἀἰογοηῦ ἴσοτα ἐμ Αροβί]ο, οδ᾽]ϑὰ Φόβη (89 ῬγοβΌυ ὑοσ, ΜὮῸ τγα8 οδ]]ϑᾶ ὁ μαθητὴς τοῦ πθον. 
1 μὲ8 Ὀθϑῃ ἐβουρθῦ, οΒρϑοίδ!]Υ οα ἔμο δϑονϑ- οὐὐθα ἐθαβ ϊποην οὗ Ἰτορϑαβ, ὑπαὶ ἐμῖ8 Ἰα νου γγὰϑ ἐδ 
δαΐῃοῦ οὗὨ ὑμο8ο Εἰ βϑί]οϑ. ΤῊΪΒ Ορ᾿ ὩΣΟῊ 18 ΒΘ ΘΟΌΒΙΥ δαἀγοοσίθα ὈΥ ΕἸ τασά. Βαΐ ἴῃ ἐμαὶ ο880 
δο πᾶπὶθ ουρᾷύ πού ἰο Ὀ6 νδπίίπρ, 88 ᾿υῦοῖο, Τυβίθγαϊθοῖς απὰ ἘΓαίΒοσ, τσ ΒΕ δπὰ ΘΠΩΡ ΒΔ Π0Δ}}Ὺ 
οοῃίθῃα; ἴογ 1ὲ ὀδῃποῦ Ὀ6 ρχογϑὰ ὑμδὺ βαϊ ἃ ρϑυύβοπαρθ Ὀοσγο ἐμβαὺ Ὡδπὶο κατ᾽ ἐξοχὴν, ΘΒρθοί8}}γ βίῃοϑ 
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86 ἀϊσίϊοι οὗἉ [86 ΕἸ ρ΄ 8.168 οἰ ΘΑ Υ Ροϊπίβ ἰο {89 ΑΡροβί]ὁ9.-- - ΤΠ δεοογπα ροϊηΐ τοϊδίϑϑ ἴο {86 ᾿πυργϑαβ 
οὗ Τομδηηθδη ἀϊοίϊοη δπα ὑβουρλύ Ἰοῖδ οὨ ΟἿΣ ΕἸ 8.198. ΟὈὐτΏρδτθ ΟἿ]ἹῪ ἔμ [0] ΤΩΡ ἜΧΡΓΕΒβΙΟΏ8: 
2 ὅηο. 1 : ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν, γ. 2: μένειν ἐν, γν. 8: ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ, γ. 4: περιπατεῖν ἕν, γ. 

δ: ἐντολὴν---καινή, ἣν εἴχομεν ἀπ’ ἀρχῆς (1 955ο. ἰϊ. 7), γν. 6 : αὗτη---ἶνα (1 ὅπο. 1, 11, 28 ; ν. 8), καθὸς 

ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, γ. Ἶ : πλάνοι ἐξῆλθον (1 ὅπο. ἰἱ. 18, 84.}), οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν χριστὸν ἐρχόμενον 
ἐν σαρκί (1 ὅπο. ἰν. 1, 3), ὁ ἀντίχριστος, γ. 9: μένων ἐν τῇ διδαχῇ, ϑεὸν οὐκ ἔχει (1 ὅπο. 11. 28), καὶ τὸν 
υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει, γ. 12: ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ἦ πεπληρωμένη (1 ὅ5ο. ἱ. 4), 8 πο. 1: ἐν ἀληθείᾳ, γεν. 
8, 4, ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς, γ. 11: ἐκ τοῦ ϑεοῦ ἐστίν, οὐχ ἑώρακεν τὸν ϑεὸν (1 ὅ)ο. ἐδ. 6, 10; ἵν. 8), 

Το οοπῃθοίίοῃ οὗ [6618 διὰ δῃ  Πιοϑ]5, τ βουῦ δῖα 0]6 δ 1 {Π|6518, Ἰθδᾶϊηρ ἕο ἃ ῥσορτϑαδίοι ἴῃ ἰδ 
ΦΒουρί, οοσῦγΒ δὖ 2 πο. 9; 8 710ο. 1]. ἩΟῪ ἔΓΘΟΙΥ 18 οαγτὶϑὰ ουὐ δ ἐδαῖὴθ οὗ 2 7:ο. 8: ἐν 
ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῳ, διὰ ἰΒοη νυν. 4-11, Το τὸ ποὺ ἸΔοπ ν ὑπ ἱπἀοροηδοηῦ ροϑι οι οὗἉ ἔμ δαίμὸς 
ὈΥ ἴδ ἐρχόμενον ἐν σαρκί (2 70. 7), 88 οοτιραγοὰ πιὰ (86 Ῥοχίοος (1 7πο. ἰν. 9), δῃᾷἃ ἐδιθ Αογβεὶ 
(1 ὅηο. ν. 6), διὰ 88 ἔγϑθ, ΘΔ Βδῃα]ηρ οὗ Ὠϊ5 δ δ)θοῖ, ΤῊΪ8 ᾿πἀοροπάβῃοϑ 18 ΓϑοομτΖ8}]9 ἴῃ ἰδο 
Βα αἰδύϊοη, Ῥογίϑο γ δηδιοροῦβ ἰο ἐμαὶ ἴῃ πο Ῥδβύοσαι ΕἸρίδί]οβ. οὗ Ῥδα], Ὁ. ἐδθ ἔσται μεθ ὑμῶν 

Ὀαηρ ρΡἰδοοὰ δγεί, διὰ ἔμθῃ ὉΥ͂ {86 παρά ἴο]οντηρ, Ἰηδίοδα οὐ τ ποῖ Ῥϑὺϊ 0868 ἀπὸ (5866 ποὺθ ὁ 
[89 Ρ888866), δπα {86 ογἸηϊβδίοη οὗ ἡμῶν, ΒΡ} !Π]οἃ ὉΥ Ῥδὰ]. Οἱ {ἢ]18, 88 ὙΟΪ] 85. ου [86 Βον ΠΕ, 
ΔΙΙοροα ἰο Ὀ6 Ὀογάοεϊπρ οἡ Ἰουθίβδτιθθθ 'ῃ 2 πο. 10, σοταρασθ ὕμο Ὠοῦθϑ Ὁ ΟΥ̓, ἰῃ Εἰχϑρϑὶϊ δὶ δηὰ 
Οὐ 68). -ἰίοσ τ δὶ 888 ὕθϑῃ βαϊὰ, γ7ἴὸ ὅϑδὰ ὩΘΙ ΠΟΥ τοίου, τὶ ἀθ ᾿οίίο, ἰο εἶ τις (2 7πο. 10) 
ἱπείοδά οἵ ἐάν τις, διδαχὴν φέρειν (ἰδίά.), περιπατεῖν κατὰ (γ. θ), κοινωνεῖν (ν. 11), μειζότερος (ὃ 35ο. 4), 
τὸ κακόν, τὸ ἀγαθὰν, ΔΆ ῬΤΟΟΙΒ δρδίηδέ (Π6 ΖοΠα 68η οὐ οὗἨ [δ 6 ΕἸ ρ᾿δ[16, ποῦ σμαγδούθζο, υἱὲ 
ἀδ0 δαχὴθ ἰηὐθηΐ,. τι Εὐϊίσβοιθ, δὺ ῬϑΌ πο (89 10] ΟΠ ΟΧΡΥΘΘΒΙΟΏ8: ὑγιαίνειν, εὐοδοῦσθαι (ὃ 

δὯο. 2), προπέμπειν ἀξίως τοῦ ϑεοῦ (γ. 6), φιλοπρωτεύειν (Υ. 9), φλυαρεῖν (ν. 10), ἜαρΘοΙ Δ] δἰποθ ἔδιο 
ἀΣρσϑακίοσδ ὑδοὰ 'ῃ 8 πο. 6, 9, 10, δτὸ ποΐ ἐουπα οἰὐμοῦ ἴῃ ὑπ τι εϊηρβ οὐ ῬαᾺ]. [1 ἱβ τρουθονεῦ 
ΤαίμοΣ Βαζαγάουβ ἴο ῬΓΌΥ͂Θ ΒΟ ἐπί ηρΒ ΤΌΙΩ βίηρὶθ δα ἰβοϊαίθα τοσάβ, θϑρϑοὶ δ! ΠοΥΘ, δῖ μοθ ἰδ 
ταρλίζουβ ἰεἰχοάποορα ἴῃ ἰδο Τα Εἰ δὲ δζὸ δ᾽ ὑοχϑίμοσ βρϑεϊῆς, δῃ ἃ ἀο ποὺ Ὅδασ ἔμ ἔαϊπίοοὶ 
ΤΟΒΘΙΙ ΒΔ Π06 ὅο {89 οἰΓουτησίδποορδ, το δίλομβ δηᾶ βυήϑοίβ ἀϊβοιιβοοα 1π ἔμ ΕἸγεὶ Ἐρ᾽ϑΈ]ο; δαοὶ ἃ 
αἀὐβραγγ, οὗ οοἾΓΣΕθ, ἰηγοῖνοθ {86 180 οὗἱ ἀμ ογϑαῦ ΘΧΡΣΘΘβ 8. ΕἸ ΌΓΑΓΑ 5 δἰὐοσηρὺ 8180, ἴο Ῥ͵ΙΟΥ͂Θ 
ὑμαὺ (9 ΤΗῖνα Ἐρὲβί]ρ, 88 θϑίηρ σηοβῦ ὉΔΈῈΚΘ ὑμ6 ΕἸγϑί, δῃὰ ἰμο βϑοοῃὰ Ερ᾽βὲ}]9 ὨΘΑΣΪΥ τοϊδίθα ἴο 
{8ο ΤῊτα, τοῦθ ποὺ πχι θα Ὁγ 89 Αροβίϊο δὲ. Φοθῃ, ὑαΐ ὈΥ͂ Θοθμ ἐμὸ Ῥγοβουγίαοσ, 16 δ 1 1Ότο. 
Ηδ ἀΐβοουβϑβ ἴῃ 89 ραδβαρθθ ὑδοὰ, 8]} 5] ΟΏΒ, 1 6} ἐλ ο ἃ] ΓΘΙΩΣ ΙΒΟΘΏΟΟδ, δῃ ἃ δου! οἱ ἐδ 88, 
διὰ δοκηονοᾶροι (6 ΑὐἰΒΟΣ 8 ̓μἀθρθηάθῃοθ μϑιὑμοῦ 1ὴ (88 Ῥαδδᾶροδ σΊνθη ΔΌΟνΘ, ΠῸΡ κἰπ ἰδθ᾽ 
βιγκὶηρ᾽ οἰγουχηϑίαποθ᾽" ὑμδὺ Ὦθ 1868 δὲ 2 7ηο. 10, εἴ τις Ἰηϑίοδα οὗ ἐάν τις, ἀλὰ {μδὲ ““δἱ 8 5ο. 1] 
89 τορσοάποοδ Φομδημϑδῃ ὕογηιδ οὐὗἨ ἑδομρ δέ, ἴῃ ὙΔΟΙ]Υ͂ ἘΠ) Οδῆποαη ζαπσμασε." Ἐνϑη ἘΡγασὰ 18 
οομ 6 ]]οἃ ἰο δἀπλὺ ἰδ δἰ υλ]]ατὶ ἐγ οὗ ἐλι6 βοδοπὰ Ερὶδθ ἰο ὑμ0 ΕἸγδί, θοξ 85 ὑο ἐμθ Ἰάϑη Εν οἵ (89 
ἀοοίτίπο ἐδυραί, ἀπ ἐμ ἴοττα οὗ 1.8 Ἔχρυθβδβίοῃ .-- -ἰ[ΠποΣ ὑμιο80 οἰΓουτηδία; 68 1Ὁ ΒΘΟΙΩΒ ἱτηροβαῖθὶθ 
ἰο ἄθηγ (δ6 Αροβίοϊϊς δηὰ Ζοβδῆποδα οτἱρίη οὗ ἔδοδο Εἰ ρίδί]οϑβ. ΤΈΘΥ πτοσο Ὀοΐὰ ττιεύθῃ ὉΥ͂ 0Ππ6 
διηὰ {π9 Βατ)9 δαΐδοσ, ὈΥ͂ 85 ἱηἀοροηάοηΐ σϑῃ, δἀπὰ ὑδὸ βϑοομα Εἰ ρἰδὲ}]9 πιϑοοδδιἐαῦθϑ Ὧ8 ἴο ρὸ Ὀβοκ 

ἴο {89 δαΐδον οὗ ἐδο Εἰγβῦ, 8119 ἐμιθγθ 18 δὖὺ ἰϑαδὲ ποίδίηρ ἰὼ ὑπο ΤὨτὰ ἴο ρῥγοσοηΐ βαοῖ ἃ πιοὺθ οἱ 

ῬΙΟΟΘαΌΓΟ. 

80. ΘΑΤΕῈ ΟΕ ΤΗΙΕ ἘΡΙΒΤΙ ΕΘ, 

Οηο ἐξίῃ ἰ8 οἶϑαῦ: ἐμθ ἔτγο ΕἸ βίϊοβ σϑσο πυτι θη δὲ δϑοὰαὺ [89 βᾶτπηθ ὕὔτηθ. [Ὁ οδαποῖ ὧθ 
ἰηϊοστοὰ ἔτοσαὰ [86 δϑηΣ ἐν οἵ ἐμ ϑϑοοπὰ Εἰρ᾿βί]ο σι [89 ΕἸγαὺ, ὑμαῦ [8:69 ΤΌΥΤΊΘΥ 18 οοπηροθοὰ δἴδες 
ἰδ Ἰαὐίογ, 85 ΕἸτασὰ δι]θαθθ, δμοθ ΟὨΪΥ (μ9 ἰάθη ὐν οὗ {86 ΑὐὐΠΟΙΒ 18 οϑίδὈ] δηθὰ, Ὀαὲ ποὺ 
ἐδ9 .ϑὸ οὗ {86 ΕἾχϑέ ἴῃ ἐῃο βοοοῃά. ΝΥ͂ΟΥ 68ῃ ΔΗΥ͂ 1ΏΙ͂ΟΓΘΏΟΘΘ Ὀθ ἀγαῖΤῃ ἴσο {86 ΕἸγδὶ Εἰ ρὶδέῖθ ποῖ 
Ῥοΐπρ ταϑηὐοηοὰ (8. 6. 1.86), ἔγοτα δι ταοσο Ὑἱβοτοῦβ δρὶ τὺ οὗ 86 βοοομὰ Ἐιδίϊο (ΕΟΔΒΟΙΠ), 
ἴτοσα ὅπ γου Ὁ] γο ἴῃ {89 τιίσογδίϊς βαγὶπς δὲ 2 7:0. 10, 11, (Κπδυοη).---Βαῦ ΓΠ6Υ ΜΕΘ ρῖο- 
ῬΑΌΪΥ ττιὑΐθῃ δρουὺ ὑ8 9 Βδηθ ἐἶπιθ 88 ἐμ ΕἸγβέ, β'ίπῃοϑ (86 οἰτουτηβίδῃοοθ οὗ ἔμ)9 ἐἴπλθβ 8 ΓΘ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪ 
Ἰάϑηίλοδὶ ἴῃ 411 ἐγθο ΕἸ ρ᾿βί168, 

ὃ 7. ῬΑΟΕ ΜΨΗΒΕΒΕ ΤΕΥ ΜΈΕΒΕ ὙΒΙΤΤΕΝ. 

ῬΙΟΡΔΌΙ ΣΟΥ ροϊηἐβ ἰο ΕΡΒοδαβ, 88 {86 ρίδοθ βἸἬΘσΘ ἐμ 6 0 γσογο πτι ΐύθῃ, Ὀοίοτο ἃ ἰοὺς οἱ νἱδιΐδ- 
ἤοπ (ΕἸαβο δ, Ηἰϑ.. Εἰοοὶ., Π1., 28; Τΐοκο, ΗΠ αὐβογ, Ὀυδύθγαιθοκ). 



ὲ 8. {{ΠΈΒΑΥΌΒΕ. 186 ᾽ 

88. ΠΠΤΈΒΑΤΟΒΕ... 
869 [πἰτοἀποίίουη ἰο ἐπ ταί Εἰρί δι ]96. 8 10. ΑἸβο {89 ζ]ο της : 
7. ΒΟΜΜΕΙ ΘΒ, Ζβασοσε ἴηι 2 εἰ 8 ΧΖοἢ. Ερ. Ἰιαπὰ. 1798. 
7. ΒΑΜΒΟΝΧΕΙ, 126 866. ἐρ. ζολαπηεα, ΤἸτα)ὺ. 1818. 
σ᾽ Α. Ηξυμανν, Οοηνηβεηίαν δον ἀδη ἀγέεη, Βγὶς ἀθ8 Χολαηηεδ, ἨοΙτιδιμαι, 1778. 
[Αὐαύυθτινξ ΜΑΒΙΌΒΑΤΕ, 4ΐο. 1688. 
ΑΜ ΤΟΝΕΒ, οἱ ἰδο βϑοοπα δῃὰ ΤὨϊτὰ Ἐρ βι168 οὗ 7οΒη, ἴπ ἐῃθ Οοπμπθηξανῳ οἡ ῬῪλε6- 

ΠΟΉ, εἰς. Ἐο]ϊῖο. Τωοπάοῃ, 1688, 

ϑΑ ΜΕ, ΒΜΊΤΗ, αροδίξέοη, 97 ἐλ6 δεοοκα Ερέδίίε Ὁ δὲ, σοῆη. 1668, - 
Ἑ. Ὁ. ΜΑσβΙΟΕ, οἱ ἰδο 24 δηὰ 84 Ερίβί168 οἵ δὲ. Ζοῦ, Τχαίὰ ἰὰ ὑπο ποϊηδα δηὰ ἰδ τηδα, 

Ἐριδ0165 οὗ 5... 5.}η, 816. ᾿ 
7. Β. ΟΑβρζοσισβ, Οὐηιπιοηζαΐίο ἐπι Εἰ ριδέοίαπι, 2 ϑοαπηΐδ (6 οκαγίξαίε οἰ υογίίαίδ; ὅν ὕ06..» 

οἷ Βριἐοΐαηι ἰογίζαπε γευὶα ὁπαγταξίο. - Τ, ΒΑροΙ δὶ Οροσα. 4ἰο. 1ἱρ86. 1693.--Μ}.) 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ. 

ΤῊΝ ΒΕΘΌΧΝΟ ἘΡΙΒΤΙΙ ΘΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ ΠΟΗ͂Ν ΤῊ ΑΡΟΘΤΙΕ 

(]Ιωάννου βκ Β. Οοά. β:π. ββογογδὶ οοἀΐϊοοβ δὰ ἃ ἐπιστολή, δῃὰ οἴμουβ ἐπιστολή χα- 
ϑολιχή. βΘΥΟΣΑὶ μδγο δος ᾿Ιωάννου: τοῦ ἐπὶ στηϑοῦς, ἀ: τοῦ ἁγίου ἀποστόλου---τοῦ 
ϑεολόγου). 

Ι. ΤῊΗΒΕ ΑΡΡΒΕΒΗ͂ (τν. 1-8). 

ΤῊο οἷἄον απίο {π6 οἷοσὲ δὰ δηὰ δδσ ομ]άγοη, τ οτὰ 1 ἰουθ ἱπ ἐπ6 ἐσπίν :1 δηΐ" 
ποὺ 1 οὨΪγ, υῦ 4180 4]}. {π0ὸ}ὺ ὑμαῦ τ κποόῦγῃ ὑπ γαίῃ; Ὁ. {πὸ ἐἰχαὶμ᾿Β βδζα, 

. ἩΒΙΟΘῺ ἀπο Ἰοὺ ἢ ἴῃ τ8.} δηα 8}}8}} θῸ τι πΒ ΤῸΣ ΘΥοΣ. 
ἴτοα αοα (86 Βδίμοσ, πὰ ἴσο" (86 1ωογὰ “6808 Οιτδί, ἐἰ6ὸ ὅθι οὗ {δ6 δια 

Ἐδιδοσ, ἰῃ σα ἀπά ἰονθ. 

Οτδοθ Ρ6' πὶ γοῦ,δ ΣΗΘΓΟΥ͂, 

οαιθ01. [Γ Θοτπις: “, ἼΓΒΟΙΩ 1 ἴονο ἴῃ ἐσα δ." 8ο ΑἸίογά, 1.11|6.-.-Μ 
Β. Ουά, Βίη.: καὶ οὐκ 

ἔἥγοϊα ἃ ἀδαίγο ἴὸ ϑυδεῖς [80 δη εἰ 
ἐγὼ; 4.: οὐκ ἐγὼ δὲ; αὐταὶ οὐκὶ ὼ δὲ, [12 τοδάϊωφ οἵ Δ, ΣῈ. Βατὸ 

ἙΔΟΓΟ ΒίΓοΙ δ ]γ.-- δίδοῃ 
Ὕοξεο δ, ἢμένονσαν ἰδ ἴο τοράϊης οἵ Β. βίη. διὰ χιοδὲ διὰ ἔδο Ὀοεὲ οοδὰ. Α. τοϑᾶξκ ἐνθικοῦσαν, δυὶ ἰα εὐ 

Θογτδο οὐξάσο ΘΠ ΕΥ δὴ ἴῃ ΟΏ. ι8 ξ 
Ὕατοο 8, Ψ γὐῤπαγει "ἰ ΤΉ ΘΣΟ δ[)8}} Ὀ6 πὶ γου."»--Μ. 

ς “ ὙΒ[ΟὮ ἴῃ πὉὁ...-Χ.} 

οἴαἴἶϊ ὅὄσται μεθ' ὑ μῶ ν--οΥ 6 ΠΕ} ὉΥ ὁ σοϊδίαδκο, οοσδδίοηϑα ὃῪ ἐμὰ οοποϊαδίου οὗ ν. 3. Β. 6. Βα. 
τοῦ ἡμῶν ἩΔΙΟΣ 16 8180 οοςδδίοῃϑα ὮΥ Υ. 3. 

46. Κ. Βίη. ἰποοτὶ θοΐοζο Ἰησοῦ ἴδο νοξὰά κυρίον; {8160 Φὐάϊ οι, δα Ῥὸῖΐ δὲ ἔθ ὁχοβδηρο οὗ ἔδο 
ἐσασδοσίοα τὰ Ῥοαϊιίοι π αρὰ ἴοξ ἁ π ὃ ΣΟ ῬΓΟΡΑΌΪ 

ἘΧΕΟΞΝΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

7λε αὐάνεδε ἐἀβεια Ψ.1. δο οἱᾶοθε, ὁ πρεσ- 
βύτερος; ἰλ6 ἀοδηϊίο Ατἰΐοῖθ ποίδβ 8 ὑβοόσβοι, (89 
σποχὰ τἱϊποῦΐ ὑπο Αὐὶΐοὶθ νου ]ὰ κῖνθ ῬΧΥοσλΪ ΘΠ0Θ 
ἴο ἰδ οδῇῖοϊ6) Ῥοδίίΐϊουῃ. ἸΤδαὶ ΦοΒ ὑπὸ Αροβίϊθ 
ἦδ τηϑδπί γ͵ὰὸ ᾶνθ οπὰἀοδγουχοὰ ἰοὸ ῥσοόῦο ἱπ ἐδ9 
Ιηἰχοδυσίζοι ὃ ὅ. Τδυ Ῥοίοσ 8150 08116 ἈΪπ)86] 7, 
ἴῃ δὴ οχῃογίδίϊοιι δἀσοβϑοὰ ἰὸ ῬσχοδΌγίοσβ, συμ- 
πρεσβύτερος. (1 Ῥεῖ. γν. 1). 

Το ἴδο οἶθοῖ ᾿δᾶν, ἐκλεκτῃ κυρίᾳ; ἴ680 γογὰδ 
μδγθ Ὅθθηῃ ΥΟΣῪ Αἰ ΓΘΌΓΥ οχρίδίηθὰ. ἀγϑδι- 
ταδὶ 68}}}7 ἰμὸγ Ῥχγοβϑηὶ 8 ροσίοου ΔΊΟΥ ἰοὸ 1 
Ῥοὶ, ἱ. 1: ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις, ἰο οἷοοί βίσϑῃρ- 
ΓΒ; κυρίᾳ ὑμπογοίογο οδηποί γ6}} ὍΘ ἰδ κθῃ 88 ἃ 
ῬΤΟΡΘΟΣ Ὥδη6, ψΕΐο ουἹὰ τοαυΐρο 88 δἱ υ. 18, 
διὰ 8 πο. 1: Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ,----κυρίᾳ τῷ ἐκλεκτῇ 
ΟΥ, ΡΒ]. ἱ. 2. Βοοπι. χυὶ. ὄ, 8, 9, 10, 12, 18 οἷο. 
Τὸ νλδί ῬΡΌΣΡΟΒΘ 18 ἰξ ὑμαΐ κυρία τγῶ8 8 ἴδηι 8]6 
ῬΤΟΡΘΟΙ ὨΔΙΠΘ, 88 ΙΏΔΥ ὍΘ Β06Ὲ ἴῃ Οαγωίογὶ ἑμδονίρί. 
»Ῥν. 1127. Ν, χίὶ., διὰ ἐμαὶ ἐμὶβθ νῶϑ σηδὶ πίδὶ ποὰ 
ὮΥ ΑἰΒαμπδβίυβ, δῃὰ Ἰδοῦ ὉΥ Βδῆβοι, Ηθυτδηη, 
ΒΡΉΕ, Κυῖχοῖθ (ὧδ κυρία Ψοαπηΐε, 1.108. 1768). 
85. α. Ι͂δηρᾳο, Οδγρσουΐυϑ, Ῥδυϊυβ, ἀθ6 οί(θ, 
Βεὔοϊιοσ, υἱοϊκο, Ὀ διοτάϊοοῖς ἀπὰ οἰονεῖ Ὀὐδίοσ.- 
ἀἰοοὶς δὰ 1 ἴοῖκο ποίξοθ 6 οοσίδίῃ ἰσγγορυϊαυ 
διὰ ἱποοπβθαυθποθ, ὙδίοΣ ἰβ ποί οχρ δηθὰ ὮΥ 
ναί σομοὶδίβ ἰῃ (80 δάϊθοίίγο Ῥγοοθάϊΐηρ (μ6 ποῦπ, 

ἴτοιι ἴδ Ὀοκίπηΐησα οὗ ἐδ ῬΑ πο Ἐρέδεϊοα. 

Βυὶ ἐδ ἀἰ δου 8 οΥθ στοδίοσς ἴπ ἐσοδέϊηκ 
ἐκλεκτή 88 ἃ ῬΤΟΡΟΣ ἸΔΙΩΘ, 88 8 ἀ0π0 ὉΥ ὅθ ἴγτα, 
Οδρροὶϊυβ, Ἡοἰδιοῖπ, ἀχοϊΐυβ διὰ δ]. Ῥὸσ [}0 
ἰδίου, υ. 18, 8 δ'δο οδἹ]ϑά ἐκλεκτή.---Βαὲ ΒΟ δ 
Ὑ6 ἰ0 ἔδῖκο {8 εἰεοέ ἰαάνῖ Τὸ οοπίοχέ Σϑαυΐγοθ 
18 ἰο τΐηκ οὗ δὴ ἱπάἰγνὶ 8]: ἰῃ6 ἐγὼ οὗ ἐμ ττῖϊοσ 
ΒΏΒΥΘΙΒ ἰ0 {89 σύ οὗ [86 ῬΟΓΒοΙ δἀ ἀγοβδοὶ (νγν. 1, 
4 540): Β.9 88 ἃ Ἰροί δ ο  ὙΪῚΝ ΒΟΥ ΘΕ τοι ἰδ 
ταϑηἰοηοὰ (γτγ. 8, 6, 8, 10, 12); ΒΟΥ δἰβίοσ δηὰ 
ΟΣ βὶδίοσ᾽ 8 μ᾿] άσϑα βδ]υὐο ΒῸΥ (Υ. 18). Ἐρὶοίοίηϑ 
(οδρ. 62) οὔδθοσυοβ ὑἐμδὶ: αἱ γυναῖκες εὐθὺς ἀπὸ 
τεσσαρεσκαίδεκα ἑτῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν κυρίαι καλοῦν- 
ται. Ἠλσῖδον ἰδ στοῖς ἴῃ ἘΑΣ ΒΚ δὶ ἐλ6 ἰόσα. 
κυρία ἀοθ8 ποὲ ΔΏΒΥΓΟΣ (0 (μ6 ἀἀθγτηδη ἤζγαι; [--ῖδὲ 
ἙἘΠα 88 ΜΩίτγειν, ἰλ9 ποσὰ ὑδοἃ ἐἰο δι ἀγϑϑδβ ΤΑῚ- 
τἰοὰ Ἰωἀ168---Μ.1, Ὀαὺ ἰο [9 αοχταδῃ ἤεγτίν [- 
189 Επκ 8} ΜίδβιροδΒ ΟΥ ἰδὰγ οὔ 19 πουδο---Μ.]; 
ἴον ἔγαιε ἰΒ 1ἰμ0 ζοτηϊηἷπο οὗἩἨ 7.ο, ἰδ0 Μδϑβίοσ, 
(ὑγοληάϊοηεί, Ῥγολπυεεία, Εγοπϊειολπαπι), διὰ ὅγαα 
τα Πεντῖπ (866 δ ϊπς, Βιδέδδολες Ἡγοτπεγδωολ 1884, 
8. Ὁ. Σγαιοηζέπιπθεν Ὁ. 61 διὰ 8. γ. ὅγοὐνοορί Ῥ. 
θδ); ποῦ ποοὰ ἐμαί δυΐβοὺ ἀθδίρηδίθ κυρία ΟὨΪΥ͂ 
88 α »Ῥοϊξί6 ὕζογτα ὁ. αὐάγεειε, πος Ὀλδίθσ θα Ῥσο- 
ΠΟΌΠΟΘ ᾿ξ ἃ ἐξα ΟὨἿΥῪ δυϊ θὰ ἰο τοογζαϊῳ »οῖζὲ 
Τὸ ταδὺ πὶ 88 νγχ6}}] Ὀ6 ἰΔΚθῃ 88 ὑπὸ βἰδπάϊηρ ἀθ- 
εἰχποίΐοι οὗ δὴ ϑαἰθοιιϑα ποῦιδῃ, δηὰ 1ξ 18 ποῖ μα» 
ὈΣΎΟΥΓΕΥ οὗ ἃ ΟΕ ἰδία, ΒΟῸΣ οὗ δὴ Αροδί]ο ἰο οδἱὶ 
8 ΟΕΟΓΟΒ-ΤΩΘΙΩΌΟΓ, ϑοοοσάϊηρ ἰὼ 8 Ῥγϑυδι πᾳ 

88 Ἰοῃᾷ 88 κυρία ἰΒ ἰχολίθαὰ 88 8 ποηβεη φγοργίωπι. ἱ ἀβαᾷο, “ΠΥ σα" (δὰ οὐ ταἰβίυ988) -Ξ κυρία, 80 



ΨΕΙΒΕΒ 1-8. 187 

Γαίδον, Ῥίβοδίοσ, Βοσβ, Βοϊδορκον, Εἰψίζηοῖον, 

ὧς εἰοοία ἀοηείπα, Ἠοϊπιδὶ. 1706), οἷ, Βδατα- 
κατίοι-Οτυβίαβ, βαπάοσ δηὰ δἱ.; 8 1δρίἀθ σϑ- 
Ῥοτίϑ ΒΟῸΣ ἰο Βαῦθ Ὀθθῃ ο81106ἃ Ὀγιδίδ οὐ θτυβ- 
δῆ. Οδυρσζουίυβ βιρροβοβ ἐμαὶ Μασγίβα, ἐμ 

ἰδοῦ οὔ "ϑζϑγαβ, 18 ἐν 9 ρϑσβοι δά ἀγοββοὰ; Κὺδῦοσ 

(ϑιωμάϊεη ὑπὰ Ἀτἰέκεπ, 1888, Ῥρ. μα δεβες ΒΌΝ, Μ 
αἱ 8 κοδὶβ ΜδσΥ, ἰδ9 τποίμορ οὗ ἐμ οτά-- 

(8680 το 85 8.6 ὙΒΟΪΥ πρίθϑ]6. [ὑ 18 ὑχυθ, 
ἐπδὲ ππζοτιαπδίοῖν ὑλ 6 πϑῖηο οὗ (80 ῬΟΙΒΟΙ δὰ- 
ἀτοβαδοὰ ἰ8 ποὶ φίνϑῃ ἰπ ὑπ δά γοβ8, 80 ἰμιδὺ ὁμ6 
ταὶ δἰπιοδβί 766] 1ποἸἱποα ἰο0 ἰα]κθ κυρία 88 8 ᾿ΧῸ- 
ῬῸΣ πδῖαθθ. Βαὲΐ τδ9 πβδιηθ οὗ ἰδ) ροσβοῦ δα ἀγοωβϑὰ 
ταὶ 6 τδηϊΐηρ ἡπδὲ 848. Ὑ70}} 88. ὑμαὺ οἵὗὅἨ (δ8 
τιον; ἰμ0 ἸΩΘΒΒΘΩΘῸΣ ΠΙΔῪ δηἃἀ ΡῬΥΣΟΡΔΌΪΝ ἀϊὰ 
ἸΔΔ ΚΘ ὉΡ ἴον δισῖ οταϊββίοη.-- -Βὰΐ ὑπὸ οἰσουτα- 
βίδῃοο ὑμπδὲ {}18 ““ ποἰοἢ οὐρα πὐῤομ νοι ἔουπὰ 
1:8 ὙΔΥ διλοης [86 Οδἰδο]ϊο Εἰρὶβίϊοβ, βου !ὰ ποὶ 
οοοδβδίου 8γ αἰβουγ. ΦΔυδ 88 Μ6]1 88 89 {πῖχα 
Ἐρίδβε]6 ὑἰο Οδίυβ; ἱξ 'ἴβ πὸ Ἰβοσθ ὉΠΟΥ͂ οὗὁὨ ἰδ 
σδθοι ἐμδὴ 5ὶ. Ῥδυ}5 Ερίβι1ο ἐο ῬΒΊ]οοα ; ἐμ9 
ἱπαϊνίάυα)], 4180 ἃ ποπιδῃ, 1ἴ6 οσίν οὗ ἀπο το- 

ξατὰ διὰ οοπεοίἀθταϊϊοῃ ;  δομβῃθ τουδὶ ἰὸ 
ταδκίηρ τηθηίζου οὗὁὨ Ρυβο 116 (οίβ χυἹἱὶ, 2, βα.; 
26, 84ᾳ.; Βοιι. χυΐ. 8, 8ᾳ,).---ἶὐ 18 δ ἸΔο το πδ2- 
δτάουβ ίο υῃηϑδογδίαπα κυρία ἰο εἰ χαϊγ ἰμὸ ΘΒ τὶ8- 
ἰδη ΟΒΌΧΟΒ ἴῃ ΚΘΏΘΓΔΙ, ΟΥ̓ ΒΟΙ1Θ ῬΔΙΓΟυΪΔΓ Ο0Ὲ- 
ατοκϑίϊοι ; ὑμ6 ΤΌΣΙΔΟΣ 18 τϑοοιηπιοπάοα ὮὈΥ 799- 
Τοῖιθ, {89 Ἰαϊίαν ὈΥ ὑμθ Ξομο]δδβὺ 1.; ὑμ0 0 8.0 
(οἸ]ονεά ὮγΥ Οαὐ]ου, Ηοΐπιδῃη ( ᾿βείδδασωησ ὑπά 
Ενάϊωησ Τ1., ν. 8321; δολγιΓιδειοοῖδ, ἱ.. ». 226, 8ᾳ.), 
ΗΙ χει], Ηαΐποῦ δηὰ 8]. ϑοσγδεὶυβ χυθββοὰ 
σονίπίι, Ἦ εἰσίοι δυκυοὰ ἴον ῬΒἸδα ΘΙ Ρἷα, Ἡ αἰ- 
ὮΥ ἴοῦ 76 υβδθαι, {π6 τηοίμον οὗ 841} Ομυτοῖιθδ, 
διὰ Αὐυρυδὲϊ ζ0Σ 76. ΒΔ] θη, Ὀ6σδι8Βο Τουηὰοὰ ὉΥ͂ 
80 Τωοτὰ Ηἰπιδβο 1, ὑμου χὰ βοΐ 8 ““ ποί6᾽" πουὰ 
οογίδί ΠΥ ὍΘ 1688 βυϊἰοἀ ἰο ἃ Ομυγοῖ ὑμαη (0 δὰ 
ἑπάϊνἑ 8] ομυσ ἢ -Ἰθροσ. Ἠδιητλομὰ π88 86 
ουγίουδ ποίϊοηῃ ἱἐπδὶ κυρία ἰδεεεοωγία, ἐοοϊοδία, 
δὰ Μίομ69}18, ἐμοὶ 1ὺ ἀοδικηδίθβ ὑμ6 ΟμΌΓΟΙ 88- 
ΒΟΙΙὈΙοἃ οὐ {μ6 ΙογαΒ ἄγ. Βιυὶ ὙΠΟ υῃ- 
Τουπάρά, δηὰ ἀονοϊὰ οἵ 811 Ῥοββι ὉΠ οὗὨ ρῥγοοῦ 
δ (86 Ὠγροί 6818 οὔ Βϑᾶβϑοῦ δηὰ δἱ]ἱ., ὑμδὶ κυρία ἷβ 
{π6 ἐκκλησία ἰο ψ Εἰσὶ 8 πο. 9, γγ88 τχὶϊίοθη, δά 
ἐμαὶ 86 2ὰ ΕΡ͵8ι16 οὗἨ Φο 8 (86 οπ8 ἐμ. γθ- 
ἴογτοὰ ἰο. Ηοΐηδηπ δἀγοσγὶβ ἰο (86 ΟΠ ΌΓοῖ Ὀοϊης 
οΔ]]οὰ νύμφη δπὰ γυνή ἷἱπ 86 ΑΡοΟΔΙυΡβθ, ἰὸ 

ρ διὰ πο, δηὰ ἰο ἡ ἐν Βαβυλῶνι 

συνεκλεκτή (1 Ῥεῖ. γν. 18). Ηυΐδος 8180 υκθὶγ 
Οὔδοτνοδ ἰῃ ΟΡροκβίἰϊοη ἰο Εὐταγὰ, μὲ ὑδ6 
Ομυγοῖ, ἩΐῚ ΘΒ ἰῃ χοβροςὶ οὗὨ ΟὨγΥἰδὶ ἰβ δὴ οὐοάϊ πὶ 
ιαπάπηοϊά, δ. ὉὈ6 δοπδαογοϑα ὈΟΐᾺ ἴῃ ΒΟΥ ΒΌΟΥ- 
ἀϊπαίο γοϊδίΐοη ἰο Ομιγὲδὲ δὰ ἴῃ 6 ΒΡΟΣΙΟΥ Γ6- 
Ἰαϊϊΐοη ἰο ἰμάϊνυἱάυδὶ ΤΟΙ ΌΟΓΒ, δ ἃ 88 βυσἢ ἢ6 
ἀοβουϊ δοὰ 88 κυρία ὈΥ͂ {89 δἰά 6 οὗἁ κύριος ; Ὀυΐ ἐπδὶ 
Υ. 12 χοαυΐϊτοθ 08 ἰ0 υπάοτβίαπὰ 4 βίη βἷθ οηρτο- 
Ειϊΐοι πὰ ποὶ “αἱ οτίλοάοΣ Ολτγιδίεπάοπι᾽" (Η1]- 
θη 611), δηὰ ἐμδὺ οαν Ἐρὶδι]6 18 ποὲ δὰ Βπογο]ὶ- 
64]. Βυὶ ἰὴ ἐμαὶ 6680 ἐἰδὸ ΔάάΣ6 858 οὐρὰς ἴο πᾶν 
ἴσϑῃ ἐμ6 βδπὶθ οἵ ἱμαὺ ἴχρς ϑὲ ώρηλοσ ΝοὸΡ πουἱὰ 
κλεκτή ΘΧδοὶγ βυϊΐ κυρ κκλησία; ἴον ἡ ἐν Βαβυ- 
λῶνε συνεκλεκτὴ ἷἰΒ ΒοιλΘῪΒαὶ αἰδογοπὶ, δὰ, ἴῃ 
δαχίδροβίιΐοι Υἱοδν δῃηἃ δ8 ἀἰδιληρυΐδηοα ἤγουι ὁ 
Μάρκος, οδ παραγ ἀδεϊρπδία ὑπὸ υτοῦ ἴα (μδὲ 
ῬΙδοϑ᾽ (890 ἘΓΟΏμ 6 οα 1 Ῥοί. νυ. 18, ἴ ὑμῖ8 
Οοππππθηίδγγ). 1.10 Τοϊδίΐου ἱπάϊοαίθα δὲ Θδ]. 
ἷν. 26: ἦτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν, οδπ ΒαΡαΪγ μανθ 
Ὀθθη Δρρ ἰοὰ μοῦ 0 8 βἰῃρὶο οοῃρτοχαιίοη, 80 

᾿χοϊδιδομβ ἴο ἰδδαὺ ἔδυ γ- Ομ τοχδιίοι ; 

ἐδοῦ ἱἰ τοϊκπὶ ὈῸ 68110ἃ κυρία. ΑΥ̓ΔΟΣ 411 ἐμαὶ Βα5 
ὈθΘδα βαϊὰ, ἐμθ ομοῖὶοθ 1ἰθ8 Ὀθίγθοη κυρία ἐδ ἃ 
ποι Ῥτοργίαηπι, ΟΣ κυρίαξεϊααγ. [ΓΑοηβ τϑοϑηὶ 
ἘπρΊῖθῖι οομμπιοηίδίογθ, ΑἸέογα ἰδλθδ ἐμ ΖΟΤΊΩΟΣ 
γἱον, τ 110 οσαάβυγογί οἰδογαῖοθ 109 ἱπίοσρσϑ- 
ἰδίου, δοοοσαϊΐϊῃρς ἰ0 Ὑδὶοῖι κυρία 1Β 84 ΟΒαΓΟὮὨ.-- 

Διυᾶ Ποῖ ΟὨἰ] σθαι (τοῖς τέκνοις) ΒΒου]ὰ Ὧθ 
[ΔἸ οι ἸΣέο ΣΆ} }Υ ; 8 δι γ 18 ΔΙ ΔΥΒ 8 ᾿τωρογίδης 
οἷτοῖθ οὗ χαϑ Βυΐ ἢ κυρία 18 οοπδίσυσα 88 8, 
θῦσαι, ἐ8:0 ΟἈΠ]άσοπ ἀοδίχιδίθ ΟἸΌΤΟΙἸηοτα- 
6ΓΒ. 
Ῥεγίλον ραγίεμΐαγδ. τὺ. 1, 2. 
ἍΈΕΟΣΩ 1 ]ονο ἐπ ἐστ ἢ.---Οὗς Δ:ὠἑὦἹἣ Ὁ; τέκνα ')- 

Ῥοχίβ βοῆϑ, Ὀυΐ ἀοοθ8 ποὶ οχοϊυαο͵ ἀδυρλίοσβ, ἐδ 0 
κυρία Ἀφὰ Βοη8 δῃὰ ἀδυκμίοσα, Ὀυὺ ΤΟΣ ΒΟΏΒ [885 
ἀδοΧ8 : 6η66 ἀὑὺ που]ὰ παγο Ὀ6ΘῺ ΣΏΡΤΟΡΘΣ ἴ0 
ΒΔΥ τοῖς υἱοῖς, ΔΒ ΗΌΪΒΟΡ ταδὶ ἰδ, Ὑ8Ο, ἰΐ κυρία 
ἀοδὶκοδίοβ 4 Ομυγοῖὶ, Γοίοσβ ἴἰο 68]. ἱν. 9 ἀρύξῳ 
μου---οῦς), Μαύι. χχυὶὶ. 19 (τὰ ἐ 
Ῥδββδροβ ψυΐο ΠῚ ᾿υβιϊγ 16. χίνοῃ ὀχρὶδηδ- 
ιἴοη, δῃηὰ ὑγοῦθ ἱμδὶ τέκνα πδοά ποὺ ὯΘ ΒΟ18 ΟὨΪΥ͂ 
(46 Ῥοίίθ δηὰ 4].}; ΠΟΣ ἀοϑβ οὖς ΓΟΙῸ ἰο κυρία 
διὰ ΒΕΓ οἰ άτοη (Βοσβ, Βοηροὶ, ϑαπᾶοσ [84].]). 
᾿Εγώ Θχαρβμδιοδ!Υ δβϑοσίθ [6 Αροβί]θ᾽ Β Ῥθυβοῦδὶ 

ἐδδὲ 
τ οἷ τορῖκοδ ἰδ δὶ ἔβη" γ- οηρτοραίιου ἰδ 6 οὈἦοοῖ 
οὗ [80 ΑΡοβιλθ᾽ 8 'ογϑ δηὰ οὗ (δαὶ οὗἉ 41} Ὀ6]ΘΎΘΓΒ, 
ἀγα} ο8 ἐπ 6 σϑαδοιι οὗ (μὲ Εγ1δ|16 δπὰ ἐΐβ ἰπιροχί» 
ΔὯΠ006. ἘΒΠΟΌΖΒ ἐν ἀληθεία αοηρς πῖϊδ ἀγαπῶ 
βου] Ὀ9 οοῃδιτυοὰ δανοσὈὐδ}}γ, γοὺ ἰὺ δἰρπὶδοδ 
ΤΆΟΤΘ ἔδδῃ: ““1Ώ δἰ που γ,᾽ (0. 1ὲ ἀορηοίθβ 8180 
Ομυϊδιδη ’οσθ. Βϑηροὶ: ““Δπ3ὸ᾽ ποῦ πιοᾶο ὑόγιᾶ 
ἀπιοῦ, δε υενγίίαίε ευαπσεϊίοα πεν." Ἰάλοϊκο : 
“41 ἀθεὶσηδίοθ σοηπΐπθ ΟἸ τ βίδα Ἰονθ." ΕἘΡ- 
Ταγὰ: “1 Ἰοτὸ ὑμδὸ σὰ (μὲ ἴογὸ σὶομ 16 
ἰονο ἴῃ ἐγαϊ,᾽ οὗ ἱ. πο. ἰἰϊ. 18,19. Τὸ δαὰϊ- 
(1οη 8] οἴδιδο 85 σεβροοί ἰο οὐὐοοίένο σαί (θ8- 
ἰογχαΐθοὶς, Ηυὐμον. 2ὰ οἀ.1. 
Απᾶ ποῖ Σ ΟὨΪΥ, Ὀπὶ 6160 61} το Βαγὸ 

᾿ἰσρονσῃ ἴ89 ἔτ .---Βοηροὶ ροϊπιθα!] γΥ ΟΌΒΟΓΥΘΒ: 
“ροπηπῖο δαποίογεηι." ἨΗδ Δβϑυτϊοοβ ἰῃ δἷβ. ΟΥπ 
0886, 88 γὙ706}}] 86 ἴῃ ἐἰδθ ἀγαπᾷν ἐν ἀληθείᾳ, ἰδ 9 
ἐγνωκέναι τὴν ἀλήθειαν. Τ)6 όχι πάντες τηυδὺ ποί 
ὯθΘ τοβίχιοιθα ἰο Ερίιθδιβ διὰ 1.8 Θηυ ΣΟῚ Β, ἐΐι9 
ΒΌΡΡΟΒΟα μ͵ἷδοθ οἵ τυ ίηρς (ἀτοίίαα, ἀὁ0 Ὑοϊΐο - 
δα 4].}, Ὀμὲ ΟὨΪΥ ἴο ἴδο80 ὙΠῸ γογο δοατιδὶ ἰθὰ 
πὶ! (86 κυρία δῃὰ ΒΟΣ οδίϊάτγοι (1,019), γοῖ 50 
δας ἰμοθθ, ὙΠῸ δϊοσσασγαάδ ταΐσῃὶ κοί δοαυαϊηἰοα 
ψἰ} ΠΟΡ, ΔΥῸ ἱποϊυὰοά, πο γοβιγιοιΐοι 1198 ποὲ 
ἴῃ ἐμὸ ποχγὰ ἰβο]Υ, Ὀαΐ ἰπ ἐμο δἰμαέίοη (ΕὈτατΓά). 
0 ἰβ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰο ἰδίηϊς ΒΟγΟ οὗ ΟΠ]Υ͂ Ο.9 
Οπασοῦ (Πα 8 6:).--Ἴηὸ χϑαδοι οὗἨ {818 ἴοτὸ ἐ8 
βί8 - 

γὲκε. 2. ΣΌΣ ἴ86 ἴτπ|}} 5 δα ῖζο, τ δίοι 
ΑΌϊάΘΕ8 ἴῃ τ|6.--- Ἡμῖν ἀρεὶχηδίοθ ὑμῃ0 ῬΘΥΒΟῺΒ 
Ἰονΐπς πὰ Ὀεϊονοά, (Η αἰ67) ; 10 τηυδὲ ποὶ Ὀ9 δἰἰο- 
οῖδοσ οοπδίσαοα ἰπ ἃ ΚΟΏΘΣΔὶ 56η86 ΟΥ ΔΡ}ΙΪθὰ, 85 
ἸΥ ὈΥ ἱπιρ]οδιῖοι, ἰο {π0 ῬΘΥΒΟΙΒ βροοϊῆϑα ἰῃ υ. 
1 (Βοάο, θυβιονάϊθοϊςς δὰ 4].).0 Τΐβ ἰ8 αἰϑο ἐδ 
κτουπὰ οἵ {μο ἀοδηϊ(ίου οὗ ἀγαπᾷν ἐν ἀληθείᾳ διὰ 
οὗ ὈΟΙΣΘΥΘΙΒ 88 οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν (Υ. 1), 
ποὺ 8348 Ηυΐδοῦ τηδίπἰδί;Β, ἴῃ πλάνοι (τ. 7). ΤῈ 
ΘΟΙΏΠΙΟΣ Δ 0-ΒΡΏΘΣΟ ἰΒ }ι.88 ἡ ἀλήθεια, δι ἃ ΤΟΥ ΘΟΥΟΡ 
ποῖ ΟὨἹΥῪ (μα τ μῖολ 8 ΟὈλοσίγ ον δυτο, Ὀπὶ δ]8ὸ 
ἱπδὲ ποῖ βυ᾽θοίνοῖν 8 δβοουτοὶν Κορ ἴὰ 
οΥάΘΡ ἴ0 ποίο {86 ἔοστδοῦ ρμοὶπί, ἰ8ο Αροβίο δαδδ: 

ΑΔπῇᾶ 61.8}} ὍὈ6 εξ τι|6 ἰοσϑνὸτ.--- 9 το- 
805 ὙὯΥ (μ6 Ρασίὶσί ρ]9, ἱμπβίοδαὰ οὗ Ὀοΐῃᾳς ζ]ονγοα 
Ὀγ ὁ ἤυσίλοσ μασι λοὶρίδὶ δουύθδβοο, ἰ8 ἤθχὸ ζο] ον δὲ 
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ὉΥ (μ6 Ῥεγὸ. βηπέϊ., ἰ8 186 τὸ σι [6 γ᾽ 5 ἱα θείου ἰὸ αἾΥΘ 
ετοαίοτ Ῥγοιηίηθηοθ (ο ἰδἰβ ἐπουσιί. ὙΪΙΘΓ, Ρ' 
600. Το Βαίυτο 18 ηοί (80 ὀχργοβϑβίοι οὗ ἃ τοὐδή, 
88 Οτοίϊυδ, 1 ,ἄοϊτο, ΕΌτατἃ δα οἰ ΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ, 
δυὶ {80 σοηδάσῃι αββοσίϊοῃ οὐ σοσγίδϊπ ἀυγαϊοῃ. 
Ηδποο εἰς τὸν αἰῶνα ταυδὲ Ὡοὶ 6 τοδίχϊοιοα ἰο [86 
ἀυγαίΐοι οὗ ἐδ Ἰἰζο οὐὗὁἨὨ 6 ῬΘΣΒΟΩΒ ἰπίογοβίοα 
(Βομβου δηὰ οἶμοσβ) Μεθ' ἡμῶν ἀθῃοίοβ ἴμθ 0Ὁ- 
ἡοοι νἱγ οὗἨ Ὀίνίπο ὑγαΐ 88 Ὑ}} 88 οὖσ 8.0}06- 
εἰν οῖγ ἀονοϊορϑὰ δοιυἱγ ΟἿ. 5ηο. χὶν. 16; 1 550. 
ἰϊ. 90, 27; οβρϑοΐδ!γ Μαίίδ. χχυἝ. 20ὅ. Ηθηοθ 
ἐν διὰ μετὰ τησδὶ ποῦ Ὀ6 ἰΔίκο 88 βυδδίβη Ἶ8}}γ 
δαυϊναϊοοὶ (ΜΘ Γ, Ρ. 480), βῖποθ ἐν ποίββ ἐμ 
Βα ]θοἰλνο 516, δὰ μετὰ 8180 {π6 οὈ͵οοίἑνθ 5149. 

ΤῊο σγεείϊπσ. νυ. ὃ. ΒΘΙΘ 5688}} ὍὈ6 ὙΠῚ8 
γου.---Β᾽ ρυϊαγ, δη ἃ ρτοοῦ ὑμδὲ γὸ δδΥθ πού ἰο 
ἀθ4] βοσο ψὶτὰ {86 ἰτηϊιδίϊοη οὗὁἨ δ ΤΌΣΟΣ ; ὙΠῸ 
πουἹὰ μαυθ δ μεγοὰ ἰο υϑ08] δῃηὰ ουγγθηὶ ζυσ ΔΒ 
οὗ οχργοββίου, ἔκ 86 δααϊιΐοα ἐν ἀληθείᾳ καὶ 
ἀγάπῃ, Ἀογο Βαίΐαγο; 10 ἐβ αυδ]βοἃ ὮΥ {86 ᾿τ- 
σοάΐηρς ψογὰβ τὶ οι ἰὺ 18 Θοηποοϊοα, [0 ἐβ 
ποἰτεξέστω, Ὀὰὺ σοίωπι οἰπιὶ αἰθέγηναίίοπε (ΒΘ κ6]) ; 
80 οογίδι Ὡἰγ οὗὨ ἰμ6 οχροοίδιϊοη 6Χ 6615 {86 τῦΐδῃ 
οὔ (89 στοοίϊην. 

Ωταοθ, ΣΘΣΟΥ, 06806.---ἰἸ. Τί. ἱ. 2; 2 Τίτα. 
ἱ, 21 παν δἷβο χάρις, ἔλεος, εἰρήνη.----ἰΚάρις ἰΒ ἔγθο 
ἔταοο, Ὑἰὶσι, τὶ μουν ΔΗΥ ταοσὶν οα (π6 ραγὶ οὗ 
Ὡδη, ἸΟΥΣΩΡῚΥ σομοβοοπδ ἰ0 τη δηα ἀθποίθβ 
{δο (βουριῖβ οὗ Ῥϑδοθ ἴῃ [86 Ῥδίϑσῃδὶ μοασγὶ οὗ 
αοά, {86 πεπά οὗ Ηΐπι ψοὸ 18 ἴονο (Βοαι. 111]. 24; 
ἘρΆ. ἰϊ. 4-10); ἔλεος ἀοβουῖδ68 [8:9 ΤΑΘΓΟΥ͂ ἩΓΒΙ ΟΝ 
ΘΠΘΡ Ο 68}}} ἰαγ8 Βοϊ]ὰ οὗ, πὰ ϑῃίθσβ ἰμὺο ἐδ 
πιΐδετν οὗὁ ταδπ ([1λκὸ χ. 80-37), διὰ ἀοποίοβ ἰδ 
αεἰ οὗ Ἰοτο ; εἰρήνη ἰΒ ἰλ6 σύ οὗ Ἰογο, ὑἐμο οἴἶεοί οὗ 
χάρις διὰ ἔλεος. [Ττοδοὶ, ϑγποπνηι οὗ ἰλε ει 
Τοιαπιεηί, Ὁ. 220 : ““ Χάρις 88 ΥΒΐογθθο6 ἰὼ {δ9 
Βἷῃβ οὗὅἨ τρθῃ, ἔλεος ἰο ἐμοῖσ παϊβουΥ. Οοὐ δ χάρις, 
Ηΐβ ἔχοθ χγδοθ δὰ γί, ἰδ οχιθῃϑα ἰο πιθῃ, 88 
ΠΟΥ͂ δζὸ μα γ, ΗΪΐ8 ἔλεος 8 οχιομ ἀρὰ ἰο {μθ1ι, 88 
(Β6Υ δύϑ στωΐϊδοσϑὈϊο. ΤῈ ΟὟΤΟΣ ΟΥ̓ΘΘίΣΟΠ ΤΔΔΥῪ ὉΘ, 
δηὰ 15, (86 οὐ͵)οαὶ οὗ αοἂ᾽ 5 ἔλεος, ἱπαϑι οι 88 86 
Ὀυτγάθη οΥὨ ΣΔ 8 ουγϑθ 48 γεοδουηάοά 8180 ὍΡοπ 
ἱς (οῦ. χχχυὶῖ. 41; Ῥε. οχὶυἹἹ. 9; Φοπδὰ ἷν. 11), 
Ὀυΐ οὗἩἨ Ηΐβ8Β χάρις τῶδῃῃ 810}; ὯΘ6 ΟὨΪΥ 0648, ἈΘ 
ΟὨΪΥ 8 σΔρΡαὈΪο οὗ γϑοοϊνίης ἰ(. [πὶ (λ6 Ὦϊνηθ 
τηϊη, δπὰ ἱπ (86 ογάᾶοσς οὗ οἷἵὖν βαϊνδίϊοῃ 88 60}- 
οοἰγοὰ ἐμοσοΐῃ, ὑπ 6 ἔλεος ρυθοθάθβ ἱμ6 χάρις. ἀοἀ 
80 ἰουεᾶ (μ6 ψοτ]ά ψ 11} ἃ οἱ ἐγίπς ’ονθ (ΒΟ γοὶῃ νγ88 
(10 ἐλεος)ὴ ἰμδὶ Ηο σαυς Ηὶδ οὨ]γ- οροίίοη ϑοη 
(Βογοὶη ἐδθ χάρις) ἐπὶ ἅϊ6 ποτὰ ἐγουρῃ Ηΐπι 
την Ὅο βαυϑᾶ : οὗ. ΕΡΒ. 1ϊ. 14; 1αἷκο 1, 78, 79. 
Βυὶ ἰπ [6 οτάδνῃ οὗὁἨ ἐμ τηδηϊζοδίδίλοι οὗὁὨἩ αοα᾽β 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗἨ βαϊγδίϊοῃῃ ἐπ 6 χγδοθ τηυδί 0Ὸὺ ὈΘΙΌΣΘ 
186 ἸΠΟΓΟΥ, ἐδθ χάρις τυ Τη8}10 ἮΔΥ [Ὁ [89 ἔλεος. 
Ιὲ 158 ἔγαθ, (μδὺ (6 Β81λ6 ῬΟΓΒΟΠΒ ΓΘ (80 δι δ᾽ εο δ 
οὗ Ὀοΐλ, θοΐης δ ὁμοο (86 συ ϊγ δηά (δ9 χαΐδογα- 
Ὁ]60, γοὺ [89 γἱὨ οουδη 688 οὗ ἀοά, νι ΐοῖι ἰΐ 18 γα 
88 ὩὨΘΟΒΒΒΑΥΎ Βμουϊὰ δο τραϊπίαϊποα 85 Ηἰΐδ ΙοΥο, 
ἀθιηδη 8 ἐμὲ {πὸ ραΐ}ὺ βμουϊὰ Ὅ6 ἄοῃθ ΔΎΎΔΥ, Ὀ0- 
ἴογο ἴδ ΤΑΙ ΒΟΥ δὴ Ὀ0 δδϑυδρο; ΟΣἹΥ (δθ [ὉΓ- 
Εἶτου ἂμ, οΥ ἰπάθθα τῶδυ, δ6 τηδὰθ ἈΔΡΡΥ; 
ΒΟ) Η6 ᾿᾽!848 ρασάοποδά, Ηθ 8ι68]8.; τι 6 δΓΘ }.8- 
εἰδοὰ Ὀοίοτα (ΠΟΥ δ. βαποιϊδοὰ. Τδὰβ ἰῃ οδοῖ 
οὗἨ ὑ86 Αροβίο]ϊο βαϊαιδεϊοηβ ἰὺ ἰθ ἥγβί χάρις δλὰ 
ἐμοῦ ἔλεος, ψ ΐοῦ (80 Αροβίϊο ἀδβῖτοβ 707 {86 
ἔδὶ μὰ] (Βουὰ. ἱ. 7; 1 σον. ἰ. 8; 2 Οον. ;. 2; 64], 
ὦ. 8: Ερδ. ἱ. 2: ῬΆῈΠ|. ἱ. 2,, οἴ6.); ποῦ οουἹὰ ἰδ9 
οτὰορ οὗ ἱἰβὸ νψογὰβ ὃ6 τογυογβαα."---},].---Τ} 8 
ταὶ 6 ταπίΐης βοοηοϑβὶ, βίηοο ἴλ6 χάρις οὗ ἐδο 
ΑΙ μαἰαἰιίγ, οὗ οουσβο, οἀπποὺ σοιρδὶη 1410; 800 ΤΙϊ. 

ἱ, 4; Βομ. ἱ. 7; 1 Οογ, ἱ. 8; 2 Ὅοσ. ἱ. 2; 6κ]. ;, 
8; ἘρΡΆ. ;. 2; ῬῈΠ,1. 2; Ὁ]... 2; 1 ΤΊ6β88. 1. 1; 
2 ΤΉρΒε, ἱ. 2... Βαϊ 10 18 }υϑὲ χάρις ψΞΪΟΔ 8 ομαϊὺ- 
ἰοὰ ἰπ Φυάο 2 (ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη καὶ ἀγάπῃ 
πληθυνθείη), δἷποα 8686 ὑπο, πὶ σαβροοὶ ἰὸ 
εἰρήνη, Ὀο]οπς ἰοχοίμβον. Βαὶ πὸ οτὰοσ ἰ8 ϑείδὺ- 
Ἰἰθμῃοά. Βϑηροὶ ΟΌΒΟΤΥΘΒ ὙΟΙΥ γ60}}: “ἀπβατια 
ἐοἰϊ εὐἴραπι, ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΌΙΑ πιδεγίαπι, ῬΑΧ ἀἱεῖϊ 
“γηιαπδίοπεπι ἐπ σταίϊα ἐδί πιιδεγιοοτάϊα." [ΑἸΙοτὰ: } 

“ Εἰρήνη 18 ὑπὸ Ὑ80]6 δια δὰ βυϊδδίδηοο οὗ ἰμ6 
Ῥοββοβδϑίοπῃ δηἀ θηϊογιοοπὶ οὗ (οὐ β διὰ 
ΙΏΘΤΟΥ; οὗ ΓΚο 1ϊ, 14; Βου, νυν. 1: χ' 15; Ζηο. 
χὶν. 27; χυΐϊ. 88,"-- -Μ.]. 

ΕΊοτὰ αο ἴΠ6 Ε'Δἴμοτ, δπᾶ ἔσουι 796608 
ΟἸγίαι τἴ[89 δου οὗ 1:6 ἘΠῚ. Πο:.--- 86 εὔὶ- 
Ῥἱογιαθιῤὶ οὗ παρὰ ἰπδίοδὰ οὗἁὨ {με ἀπὸ ΘΟΙΏΙΘΟΝῚΥ 
ϑοα 'π ἰδ Ῥϑυ]} 0 τὶ 8, ροϊηΐβ ἰο ἐδ ἱπὰθ- 
Ῥθῃάθῃοο οὗ ΟΟΥ δυίοῦ ; δῃά 80 4068 [μ6 οἰχοῦπι- 
δίδῃσο ἐμδὺ ἐμ0 Ῥσοποῦῃ ἡμῶν 18 οτυϊίίοα Δῇεσ 
πατρός. Τἢυ5, ἰπ ἐμ18 δοῃποοίϊου, Οοα ἰδ ἰο Ὀ6 
{ΔΚ  ῬΥΪΠΛΔΥΪΥ 88 (86 Εδίμοσ οὗ δοδὺδ Ομ σιδί, 
ΘΒΡΘοἑδΙ]ν βίησο (86 πογὰβ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός ΤῸ 
δηποχοῦ, δηὰ (86 ΒΟΠΒὨΪΡ 18 του ἀθυθὰ ῬΘΟΌΪΣΔΥΪ 
τορι θηΐ, 8180 βῖποθ (δ 8 Ῥχοροδίιϊοῃ παρὰ 15 τὸ- 
Ῥοδίοα, 85 ἀδποίϊης (80 Ὠὶ νὶπο βδαίυτο δῃ ἃ οἷ δι- 
δοίοσ οὗ {89 οὈ͵θοὶ ἀοδίσοα Ὁγ (86 Αροβίϊε, ἩΒΟσο- 
88 ἀπὸ ἀοποίοθβ. ΟὨΪΥ ἐμοῖσ ῥγοσοδβίου ἤγοϊῃ αοὰ; 
παρὰ ἀοδὶσηδίθ5 ὑἴιθτι 88 {86 χἰἢἴ8 9, αοά, ἀπὸ 88 
Ὀἱνῖηο σύ. Οἱ, ὙΠΜΟΣ, 8Βᾳ. Νοὶδ βμουϊὰ 
880 Ὅ6 ἰδκθῃ Βοτθ οὗ (80 ἱπάθροῃάδῃοο οὗ {80 
805 ὉΥ (86 δἰδ οὗ ἐμο Εδίβοσ, 88 ἱπιροχίίπρα ἐμοὶν 
Θαυδ)γ. . 

Τὰ ἵστιδ δηᾶ ἸοΥϑ9.---ΑἾ8οὸ 8 ῬοοΌΪΣ δαάϊ- 
ἰΐοι; δὲ ὈΘΙΟΩρΡΒ ἰο ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν, ἰδ ῥχεροδὶ ἴοα 
ἐν ἀοποίϊηςς 80 ἐνο 116-Θ]οπιοπὲθ (αὐ πὸ.) οὗ 
Ὀοϊΐονοσθ, ἢ ὙΔΙΘΩ ἐμο ὨὈἰνίπο οχὨἸ ΣΙ 108 οὗ 
ἔτϑοθ, ΙΏΘΤΟΥ͂ ΔΠἃ ρΡ68ς6 Βαγο ἰο Ὀ6 γοοοϊτοα δηὰ 
ϑολογοὰ (Ὀὐδιοτα 601); ἐμθ86 ψοτὰβ οοπίδεη 180 
ὃ ΤοΐογοΠ06 (0 {89 οομίθηίδβ οὗ ἰδλὸ Εν ̓ 3110 (Βεη- 
οἱ, ἘΡσγαγά). Ηρησο ἰὸ 8 σσοῶς ἰο 015 ἐν 

ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ “ἰὶὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρὸς, 85 1 ἰὲ 
Ὑγ0Γ6--- ἤῖο υετίδείηιο εἰ αἀἰϊοοί πιο (Β. . Ροίχαε), 
ΟΥ ἰο Θχρ]δὶπ μἱ ρεγδευογοίΐ τε τι ογεδοαίϊε (8 1,8» 
Ῥὶ 46), οΥ 1ἰϊκὸ ἀστοί: »ὲγ οορπίέοηετι υετὶ οἰ οἰϊδο- 
ἐΐοπεηι πέμαπι, παῖθ Ρ6Υ λαέο ἐπ πο εὶ δεπεβεῖα 
»τουοσαπιμα, οοπδεγυαπιμδ, αυσεπιμδ; ἴοσ ἐν ἱ8 πιοίςξξ 
»εΡ, δηὰ οὗν οοπάυοί ἰδ ποὺ ἐμ0 σϑᾶδοιι οὗ ἐδ 
χάρις οἱο. (Βυΐ 67). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. αοὰ 16 γυιλδυῖϊ (6 ΕΔΙΠΟΡ οἵ 3 6505 ΟἸ Υδὲ, 
δὰ ΟἈγὶδὲ ἐπο θη οὗ αἀοἀ, δπὰ ἰΐ 5 ποί υπὶϊ τὸ 
ΔΙῸ ἴῃ ΟὨγὶδί, ὑπδὶ Β6 ἱ8 ον ἘΔΙΠΟΙ, πὰ γῦῦ 8.0 
Ηἱΐδ οἰἱ]άσϑῃ. Ι 

2. ΒΥ ἐδο εἷὰθ οἵ [πο ῬΟΥΞΟΏΔΊΓΥ οὗ {6 ἘδΙΒΕΣ 
ἰδὸ ῬοΥδομδΙ οὗὁἨ (Π9 ϑοπ᾿ 8 8 ζαδάδτιοομδίοὶ 
Υἱονν. 

8. Τὸ ᾳταοοῦ οὗ Οοὰ ἴδ [80 στουπᾶ οὗὨ ΟἿΤ 
Ῥοθδ866. 

4. Οὐγ ρϑδοὺ ἰβ {86 οπὰ δὰ δἷπι οὗ πο ὈἱνΙΒ0 
ἄταδο δηὰ τΩΘΓΟΥ. ; 

δ. ΑἹ} συ Ἰονϑ γοϑίβ Ὅροι ἐδ σαὶ οὐ σουεἶδ- 
ἐΐοι. 

θ. Ἰοτὸ υἱῷ 8 4}}- δι ΒΥ δος ῬΟΥΤΟΡ ἰβ 60“ 
οχ θιβίγο τὴ ἰτυ Ἀ. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΙΟΑΙ, 
Τμογο 8 ἐσαὶ, δὰ ἐχαϊ ἰ8 Ἰονο!--- σαὶ δοὰ 

Ἰοῦο δτθ ἐπ ζιυπαδερθηίδ) οἸθοηία οὗὨ ἐδο ΘΒ: δ" - 
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εἴδη 1116. Ῥθδοθ 8 ΣΘΔΙῪ ποίδέηρ Ὀαΐ {860 ΒΘΑΙ ἢ 
οἴ (δ9 βου]. 

ΒΤΑΚΚΕ: ἴη Ομ γὶδὶ ὑμπογὸ 8 ὩΟΙΓΠΒΟΥ Π1816 ὯΟΥ 
ζοτα819.---Οδυϊοη 18 Ὡθοα θα, ποὺ ἴο 68]] ΔΗΥ͂ Ιη8} 
ο]οοὶ, οὗὁἨ τβοϑο ἔγυθ δηὰ ἄστη ζδιι ἢ τὸ δγὸ οὶ 
Β ΠΠ οἰ δα] σομυϊηοοά.--- 6 ΔΌιιδο οὗ {11168 Βου]ἀά 
Ὅὸ 800] 898: Ὀαὶ 1ποὶν τἰ σὺ 80 δῃου]ὰ 6 Ῥχθ- 
Βοχσυϑθαὰ : ΠΟΠΟῸΡ ἰὸ ΒΟΌΣ ΒΟΠΟῺΣ 18 ἀπο |--- δι} 
680} δηῃἃ ΘΥΟΤΥῪ ῬΘΙΒΟῺ 816 ποὺ (0 Ὀθ 8]]ονγγοᾶ ἰο 
τΤοδὰ {86 ΗΟΪΥ βογϊρίυτοβ᾽᾽ δηᾶὰ γοὺ ὑἱμθ Ηοὶγ 
Βρίτὶς οδυβοὰ ἃ βροοΐ8) Εγρίϑέϊο ἐο Ὀ6 υσἱϊίθῃ ἰο ἃ 
Ῥίουβ τηδίσορ δῃηὰ ΒΟῸΣ ΟὨΙ]άΥΘῺῊ !--- ΡΥ ΘΔΟΒΘΥΒ 
ουρδὲ ἰο ΡῬαϑίυ το 66 Ρ δηὰ Ἰδιὺβ, ἰο ἰδδοὶι συθδὶ 
δα 818]}, ἴῃ νδυὶ οὰδ ὙΔΥ8, ὑπ 9 ὙΔΥΒ οὗ (89 [ωογὰ. 
--ὶ]Ὸὶβ 8. σᾶσϑ ΘχϑιΩρ]6 ἰο χηθοί 8 Ὑ 8016 ζδιὶν οὗ 
Ῥίουβ ΡΘ60Ρ]16.--Α ἰτοϊϊηρ Ἰονθα (89 ΒΆΘΘΡ ζὸγ [89 
δδ,κο οὗ ἰμοὶχ βθθ66:; Ὀυὶ 8 ἰσ ΒΒΘΡΒΟΓΣα ΟὨ]Υ [ὉΣ 
186 ἐχυ ̓ 8 βαῖζο, Ὀδσδιιβα οὗ αοἂ δηὰ σι 86] 7- 
ἀοηΐΔ].---Τ τ ἢ 6 Ὀδδυϊ 7} 88 βαθἢ ; Ὀαὶ 1ἰ 18 ὯΠ- 
Ῥτοδίδ]ο, 17 1ὑ 'ἴ6 ποῖ, δῃἃ ἀοθβ ποῖ τοιρδΐῃ, ἰῃ 
8.--- Ττὰϊῃ Ὠο] 8 ουὐ Ἰοποαὶ.---- συ 18 ξοιιπα ρα 
οα αοά, 1ὑ 88 δΟμΒΟα ΘΕΙΥ δὴ οἰθ τη] στοοὺὶ δηὰ 
1} ΟΥῸΡ Ρουδῃ. Τδὸ στοοίΐηρς οὗ ΟΠ γδίϊδη 8 
ἦδ ἃ Ῥασχί οὗὨ Ῥσδυϑῦ.---ΝΌἢ9 ἀο068 ὑγ} ΣΘΟΘΙΥ͂Θ 

Ῥθ806, ὉΠΙ688 6 Βᾶγο τϑοοϊνϑα ἐμο χτϑοῦ οὗ αοὐ; 
Ἀθῃ09 ἐμαὶ ρϑδοθ, ψ ἱο 8 ποὺ 86 ἀδυρμίοσ οὗ 
ἔτϑδοθ, 18 (86 οἴρνίηρ οὗ οογσυρὲ πδίυχο,δηά ἃ 
ΘΕΓΏΒῚ Βοουγ γ.--Ο.ὠοὰ ἀθθὴβ ποθ ΤΥ οὗ 
ῬΘΒΟΘ ΟΣ ΖΤδΟ06, ἯΠο ἀο ποὺ ἄθϑζωῃ ἐμβϑιηβοῖγθβ τὴ- 
ἙΟΣΊΒΥ οὐ ΟἸΓΒΟΣΡ ΟΥ̓ ὈοΟΐΒ, γ7}} Κηουίηρ, (πδὶ ἰπ 
Υἱτίπο οὗἉ δἰ8 ργοδίθβί σρΐθουυ ἢ6 ἀ068 ποὺ τηϑυὶϊ 
ΒΗΥ͂ ἰδίηρ, Ὀὰὺ (δὲ ΒῸ δίδπαβ ἰπ πϑϑὰ οὗὨ τηθχογ. 
--Ι͂ο στοῦ οὗ ἀαοα ἷβ ποὺ ΣῈ 8, Ὁ}]688 10 ὯΘ 
8180 ἐπ 8, πὰ Ὀ6 ΟΡ ῚΪΥ γϑοοϊνθα ὈΥ 8. 

ΗΈΛΒΝΧΕ: [ογ6 ἰονγαγαὰβ ἃ ΟὨ τ διϊδη ρσοϑυΡ- 
ῬΟΒ68 ἰδ Κπον]οᾶρθ οὗ {πὸ ὑγαῖ, δὰ ὑμ6 ἴουθ 
οὗ ἰϊ, Βυὶ ΟὨγδὺ 15 ἐμ6 ἰσὰῃ. ΕῸΣ ὑπὸ ἐχα ῃ᾽Β 
88 Κ6 {86 βῃδρμογὰ βῃουϊὰ Ἰουθ δ 18 8001 .---ΑἹ] 
ἐτοοιΐπρθ ουχοὺ ἰο αγὸ ἃ Ὁ γἰβϑιίδῃ Τουπα ἰΐοῃ. 

ΒΥΘΒΧΕ: ΕὝΘΡΥ ῬΑΒίοΣ ἰβ 8 Βι 666 8680} ἰ0 (80 
οἵδοο οὗ ἰμ9 Αροβί!θθ, δῃα δοοοσάϊΐηρ (0 ἐμ Ὀὲγ]ὴ 6 
γἰκδί, ἰθόσο 18 πὸ αἰδδσθηοθ Ὀθίνγθθ ὈΙΒΒΟΡΒ, 
854 μαβίοσβ, δῃὰ βδσϑοῦβ. [08 ἰδῖ8 Ροϊπὲ 1 Ὀ6ρ 
Ἰφᾶγνα ἰο ἀϊβθθον χιΐὰ (86 Αὐὐδογ, δ᾽ Βοῦρα ἐπὶ 18 
ποί ἐπὸ γ»ἷδοθ ἰο0 ἀϊβοιιθβ 80 ἱτωροχίδῃί ἃ αιιθϑίλοι. 
πρυοι Οταοε, ἩΕΪΟΙ ΣΘΙΏΟΥ͂ΘΒ ΟἿΣ φ ]ΐ, πιογοῦ, 
ὙΙΟΪ ἀοΙ ἑν 8 υ8 ἔΓΟΓᾺ ΤΟΐΒΟΣΥ, ρέαοσο, ἰπο ΜΘ Ὦ 
ἔτδοθ διηὰ ΙΏΘΤΟΥ ἰγϑῃβ]α θ ὑ8. 

2, Ἑπτλονρίαϊζίοη ἰο τοαῖϊξ ἐπ ἱγζλ απαὰ ἴἰουε. 

νυν. 4-11. 

4 1 το]οϊοοά στθϑίν ὑπαὺ 1 ἔουπά  οὗὨἨὨ ΤΥ ΘΒ] άγοη τ ]Ἰεϊηρ ἴῃ ἐσπίμ, 88 ἯΘ ὮΑΥΘ Γθ- 
δ οοἱνθά ἃ δομιηδηἀιηθηῦ ἔγοῦ ὑδ6 Εδίδον.5 Απὰ βογ1 Οὗ; ἴμ66, Δα, Ὠοῦ 88 

ἐδουρὰ 1 πτούθ᾽ ἃ ΠΘῊΤ ΘΟΙΏΙΩΔΏ Διπθηύ πηΐο ὑδθο, θα ὑμδῦ ΒΟ Βὁ τὸ μδὰ ἤτοι ἐμ 6 
6 Ῥορϊπαϊηρ, ὑμδὲ τὸ ἰΙουθ οὴ6 δπούδϑγ, Απᾷ {18 8 Ιονο, ὑμπαὺ τ τα] δύο. 818 δοη- ᾿ 

ΤΑΔἀτηθηΐβ, ΤῊ]Β 18 ὑ86 σοπιτηδηἀτηθηΐ," Τὺ, ΔΒ γο παν ᾿ιϑατὰ ἔτγοσι μ6, ῬορῚ πηΙηρ;, 
7 γοὸ Βδου]ὰ νι] ἴῃ 11.5 ΕῸΤΣ ΙΩΔΩΥ ἀδοθῖνοσβ 8.Ὸ Θη ΟΣ αἵ ἰηΐο {86 που], τῖι0 ΘΟ; 688 

ποὺ ὑμαὲὶ Φοδὺβ Ογδί 18 σοχὴθ ἴῃ ἰδθ Η65}.3 ΠῚΒ 15 ἃ ἀδοοῖνοῦ δῃηὰ δὴ δηνο γτὶϑὶ. 
8 Ἰροοὸκ ἰο γουχβοῖγοδ, ὑμαὺ τὸ 1οβοῖθ ποὺ [Βοβο ὑπΐπρβ τ ΒΟ. τὸ μᾶνο πτουρμῦ,19 Βαὺ ὑπαὶ 
9 Μὸ σϑοϑῖνθ ἃ [Ὁ]} τοσαγὰ.9 ὙΒΟΒΟΟΥ͂ΟΣ ὑσϑηβρτοββοίῃ 1} δηὰ δρΙἀοὲἢ ποὺ ἴῃ {86 ἀοο- 

ἐγίηο οὗἩ ΟἸγῖβυ, μαίῃ ποὺ αοα. ἨΗδ ὑδαὺ δριάϑίμ ἰῃ (86 ἀοοίτίπο᾽Σ οὗ ΟἸσβί, 6 δίῃ 
10 Ῥοΐὰ μ6 ΕδίδοΥ δῃὰ ὑπὸ δοη.} 71  Π6ΓΘ ΘΟπι6 ΔΠΥ ἀπίο γοῦ, δπὰ γὴν ποὺ ἐΠ18 ἀο00- 
11 υὐΐμθ, τοσοῖγο πὶ ποὺ ἰῃη0 ψοι" ΒΟΌΒ6, ὨϑιοΣ Ὀ1α Ἀΐπὶ ἃ βροοά:" Ἐοχίδ δο (δμδὶ 

δι ἀφ. ᾿ἴπι}6 αοἀ Βροοὰ 18 ραγίακον οὗ 18 6υ]}} ἀθϑαβ." 

Ὕονοο 4. Π 

ἱπβέοφὰ οἵ παρὰ ; Β. οἸεἶῖϊδ τοῦ. 
ΨῬαδο δ. 

γράφων) ἱπᾶῖὶ οὗ Β., δὶ.: ὁ 

4 Οοά. ϑίπ, ἰπσατσ ἐντολὴν Ὀοΐοτο ἣν. 
Ψασαδ. ὅ 6. Οοάὰ. 

[6 Θογπδῇ : ΚΑ γ9 μοδγὰ ἤγοιῃ ἔἰ θορσίηπίης, 
φῬηδ5 ΠΟΎΟΥΕΡ “ ΟΥ̓ΘΏ Ἢ ὈΘΙΌΓΟ “ 88 γὸ ἢ 

γαοοΐ. 

Θοτιαβῃ: "πὸ ἀἰὰ ποῖ οοπΐδδδ 6615 ΟΕτίσὶ, 

Θογτιδη: “ὙΤΒαΐ 1 ἤδΥθ ἰουη,."" 8 ΑἸίογά, 111119..-Μ. 
Ὁ Ἰμεϊορ οὗ ἐλάβομεν Οοά. δ΄). τοδάδ, ἔλαβον, οΥἱ ΘΠ ΕἾ ἃ τ ως αστὸσ ; Α. δορὰ οδοτα Βαγο ἀ πὸ, 

8 Α.8Β.6. Κι Βίη. γράφων; ετγρῤμίρίρ δὶ γρεθν, ΤῺο διγδυχοθης οἵ Α. 8ἴπ. ἰδ: ἐντολὴν καινὴν 
ντολὴν γὙρ 

Ῥοοῖοά ἕγοῖῃ 1 ὅηο. "ἰ. 77 [αοΥτδῃ : “" ΤΑΎΤΗΙ 
ων σοι καινήν. ΜίκὮξ ἐπθ ΖΌΓΙΩΟΥ ΠΕΥ͂Θ ὈΘΘΠ ΟΟΣ"- 
Ἡιὶϊο,᾽ ὈοίίοΣ “ ποῖ 6 Ἡε ες," ΑἸοσὰ, 1.}116.---Μ.] 

Βίη.: αὕτη ἐστιν ἡ ἐντολή; Β.Ὁ. Καὶ αὕτη ἡ ἐντολή ἐστιν. 
ἐμδὲ γ9 δου ται ἰπ 11. 80 11116 δηά ΑἸΐζοσὰ, τῆοὸ σὰρ- 
οἱς."..--Υ.Ψ 

Ἧ Β. Βιη. ἐξῆλθον; Α. ἐξῆλθαν; 6. Ε. εἰσῆλθον. [ΘοΙταδη: “ποῦϊ οὐἱ," ΑἸ οτὰ : “ πος Τοσίδ.}» 

πο οομροῖῖ πὶ ἔπ Ν66ᾺἈ ." “ Ὑῖ0 οοπίδϑε ποῖ ὅθ ΟἾσίδὲ 
μ οομδίης ἷἴπ (86) Βοοῖ" (ΑΙγὰ), δο 1116, το οὔ δ ἴπο ἀσδηί ὁ Ατεο]ο Ὀοΐοτο δεσὶ!.---Μ.} 

.ο δέ 16 (6 ἀδοοίγοσ διὰ πο δι τὶδὶ." ᾿ 
106. Κ.: ἀπολέσωμεν--εἰργασάμεθα--ἀπολάβωμεν; Οοά. δ1η.: ἀπολῇσθε (νι ἢ (86 ὁΟΓ- 

τοοῖϊοη: ἀπολέσητε) -εἰργάσασθαι (--ἀπολάβητε; ἰδὺ8 δ'60 Α.; 
Υ β ἡτες ἴη|6 (6 ἀδοϊἀθάγ ῥτγϑίοσδλϊο δ ἔπο ἰδσέΐο: 

ἑώκμἕα. Βοηᾷοὶ, ὁπ. ὙΟΙῪ δἰϑος κτουηάν, τοοοϊωηιοπδ: ἀπολέσητα, εἰργάσασθε--ἀσολ ά- 

ὕοσοο 8. 

“«-ε᾿ιἱργασάμεθα--ἀπολ 

δωμέεν. 

80 ΑἸϑοτὰ, 141}19.--Μ.} 

Ὀ0{Β. ἀπολέσητε 
ΟἹ δηὰ τηαΐεῦ ἰ60- 

ἐ . 

(δοτιηδη : “Πμοοἷκ 0 ὙΟΌΓΒΟΙΥΘΕ, Ἐπ: 79 ἄο ποῖ Ἰοδο, δὲ ἰδίησε τὸ ἴάῦο Ὑτοῦρδε, ὑπὲ πδὲ γὸ τοϑοοίγϑ 
: δ... ζ.}} τοναγά."-ΑαἸέοσὰ 

[}}." --,12 106: 6, "νῆ! γοοοίγο 8 
6 ἴοϑο ποὲ ἴ89 (πίη κε ὙΒϊοὰ τὸ Ἡτοπκῃὶ ὕτιὶ σοοοῖνο τονδιὰ ἰἢ 
Ἰ1 τονατὰ."--Μ.} 



100 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 50ΗΝ. 

Ψογδο 9. 11 Α. Β. Οοά. Βίη.: 
πὶ [80 τὰσ  βέῖο 

[Θογπῖδ : “ ΕὝΎΘΓΥ ΟὯΘ 

προάγων; 6.Ε-: παραβαίνων. ὮΤμπο ΤττηοΥ τοδάϊηρ ἰο δυρροτίεὰ ὈὉΥ πο νταςαύοοθϑ 
Ὡο: : 

οἷ; ΑἸίοσὰ: “" κοϑίδι, ὈοίΌΣΟ γοῦ." ε . . --Μ. 

1. Α. Β. Οοά. β[πη. οὐαί τοῦ Χριστοῦ, ὙδϊοὮ ἀγῸ Ῥουδδρα οὐ τς μῶ ἕγοσα {86 βπιπεὶ δα] οὗ ἴππὸ τασδὸ 
[θοσῦδη: “ ο ἴδπεί δηίάϑίς ἴῃ ἐπ ἀοοί ΓΒ9;᾽) δὸ Α!τά. .] 

12 Β, Οοσά. 8,π.-: καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν νὸν; Α: καὶ τὸν νἱὸν καὶ τὸν πατέρα. 
Ψετοο 10. Π 6 Θοτπμδῶ : “᾿Απὰ ἀο ποΐ ὑἱὰ δίση το] σοτη9; ΑἸ οτὰ : “ΓΟ οοἱὲ δἱὰ Βὲμπλ χοοά δροοάᾶ - ΤΔ119: “ ποϊεῖνας δὰ 

παι μ6]1." Το [ηἰγοἀποίίοι οὗ πο Ὠὲνίῃο πδολθ θοίδ [πα {π|8 τόγϑὸ ἐπα ἴδ ποχὲ, [6 ἀνοξάϑα ὉΥ͂ δἱνρσδξ᾽ 
411 ἔπ ταγαίοῃϑ.- Μ.] 

Ῥαῖῖο 11. 16 Α. Β. Οοὰ. 8ίη.: ὁ λέγων γάρ) 6.Κ. ὁ γὰρ λέγων. ἴπο 
ΚΒΊΘΗ ἐθρθογίσυ, κϑὰ 

Β81π.: αὐτῳ; αὐτὸν [δ ῬΓΟΌΘΟΌΙΥ ΔῊ ΟΥΤῸΓ; ἴδποχο 8 ποῖ τὐπαιρεημοιν ΤΘΒΔΟΏ ἔοσΣ ἐΐ8 οταἑπαίοο, 
. 8 ΐ Ἵ} . ΐ 

ὃπὸ ποίχῃϊ οὗ ΔΕ ΪΒΟΣΙΥ ὉΥ τ 
ΜΑ. ᾿ δ ΤῸ 
11 Ἐὴηο Υγυ] οα. ϑισίεη. οἰυοα ἔτ : πὐἰπσέ Ὶ ἔπ αἴδπε "Ὁ υἱκαῖο ( μλλεντρις δος, Ἦν. νοδίξ, τε 

ἵοειοι τούς [6 Ῥχείδσαυϊο Ὀδοδῖῆδο οὔ 
αἷδο Ὀϑοδῃθο οὔ [δ εκἰηκυϊδείγ. ᾿ 

("ὦ ἐὰ 
Το πογάθ ὅσὸ ἑουμὰ ἐπ ὅγοοϊς ἰπ 18:6 1,ϑεοῶοα γοϊακίασ. (ΤἸϑοδοπθαεῖ}. 

ΤΏΟΥ δζσὸ ἑἰογροϊδίοά, 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΞΕ. 4. ον ἐπ [ἰδὲ ἰαάν᾽ 4 ολιϊάνεπ.----Νῖ. αΐξ- 
ἐπρ ἱπ ἰλὲ ττιτλ. 1 τολοίοϑθᾶ κΎΘ ΔΕ . --- Τὴο 
Αοτίδί ἐχάρψν ΔΏΒΎΘΙΒ ἰο {π0 Ῥογίοοίὶ εὕρηκα δυὰ 
ποίθ8 ἐπα ἰΐπι6, γγ β 6 ῃ ἢ9 ἀϊὰ τρδῖκθ ὑμὸ ἀἰΘΟΟΥΘΥΥ͂, 
Β6Π66 ἐὲ 5 πούξει| γοὐοῖοθ (μα μογ). Ὑπὸ Ῥδυ]πο 
Ἐρίβιϊοα Ὀδαὶῃ τὶ Βἰ σα}. ΟΧΡΤΘΒΔΙΟΙδ οὗἁὨ 00 ἱῃ 
(86 Ομ τιδίϊδη βίδπάϊηρ οὗ ΟΠΌτΟΙΘΒ; Μψὺ ΠΑΥΘ 
ΒΟΓΘ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ποὺ δὴ ᾿τοϊδιῖοι Ὀπὲ ΟΠ]Ὺ [6 εΧ- 
Ῥγαβϑϑίου οὗ ὑμ8 βᾶσὴθ Ομ γί βεΐδη τηο46 οὗ τἱονίῃρ 
ἐδίηκθΒ. ΟΥ̓ Βοιι. ἱ. 8 8δ4α4ᾳ.; 1 Οογ. ἱ. 4 8αᾳ.; 2 
Οοσ. ἱ. 8 δαᾳ.; ΕΡΒ. ἱ. 8 δαᾳ.; ΡΆΪ]. 1. 8 8ᾳᾳ.; 
ΟοἱἹ. ;. 8 Βα4.- 
ῬΉΔΟΙ μᾶνο Τοτππῃᾶ οὗ [ΒΥ ΟὨἑἄΣγΘη νγ8}}ς- 

ἔπεα ἰπ τσυῖ}.--)ὸ ἢτνδὶ τοΐοσθμοθ ΒΘΓΘ ἰδ 
ἰο ἐν ἀληθείᾳ γν. ὃ. [ΑἸοτὰ : ““ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ΒΟΠοΒίΥ 
δὰ υρτϊχπίποδδ, θαὶ ἰὼ μϑὲ ἰσαΐὰ λοι 8 ἀθ- 
τἰνοά ἤγοιῃ δηὰ ἰβ ρασὶ οὗ ἰδ ἰσυ οὗ αοὰἂ ἴῃ 
Οπγίοὶ." -- Μ.].---- Ἐκ τῶν τεκνῶν σου ἷΒ ποἰπεστὰ 
τέκνα σου, Ὀυὺ διιου]ὰ ὈῸ ἰδίκοθ ἱπ ἃ ῥδυι νο 
8680, ἱδβουχ ὑμογθ ἷβ 50 πορᾶ οὗ Βυρρὶγίης 
τίνας (Β6ΣΔ), 88 ἰπ 1 9πο. ἦν. 18; ὅπο. χνὶ. 17; 
Μαιι. χα, 84. Το οἰλίβαίου οὗ ἰμὸ Ατίϊοὶο 
Ὀθίογο περιπατοῦντας ἀοο8 ποὲ ἱπιροτί ἐμὲ ΟΡ 
οἴου Ομ] άσου ἀϊὰ ποὶ ναὶ]ὶς ἐν ἀληθείᾳ. ἘΞ ΌταΤἀ Β 
Το --- [18 ἃ ἀεἰϊσαία ὙΑΥ, ΠΟῪ [Π6 ῬΓΘΒΌΥΓΟΣ 
ΘΟΠ660818 [δ 9 σέϑῦ 6 Ὦ6 ἢ88 0 ΘΧΡΥΓΟΜΒ ἴῃ 8 ΓΏΘΓΘ 
Ἰἰμι αἰ λοι οὗὁἨ ὈΓ8186᾽"---ἰθ ΟΥ̓ΘΡΙ͂ΠΘ, ΤῸΣ ἰΐ σϑδῃποί 
6 τηδἰπίαἰποα ὑπαὶ ἐΠ|0 Βδτη6 ῥΓδ189 οὗ νγαϊκίηκ ἴῃ 
ἐγσυϊὰ οοὐἹὰ ποὺ Ὀ6 δοοογάθα ἰοὸ 84}}1.. ἘἙὕρηκα 
ΒΙΠΡΙΥῪ ϑἰδίθβ ἱμαὶ ὑμ6 Αροβίϊο Βαὰ ἔουπᾶ ἱδμοπὶ, 
Ὀυΐ ἰδοτα ἰδ ὮΟγΘ πὸ ἱπιϊτηδίΐοη ΠΟῪ Β6 ἴουπά 
θη, ὙΜΒΘΙΒΟΡ δοοι θη], ΟΥ̓ πῃ ΘΟὨΔΟΑ]ΌΘΏΟΘΘ 
οὗ ἰπαυΐγίοδ ἰο ἐπεί οοοί. Βυϊΐ περιπατοῦντας ἀο- 
ποίοδ βοῦδ, ὙΒοῖλ ὑδ6 ΑΡΟΒὶ]6 Ὑ788 ΤΟΥ ᾿ἰἸκοῖν ἰο 
ΘΠΟΟΌΠ(ΟΡ Ὁ δὶβ Ιρἰββί οΠΑΥῪ ἸΟΌΓΠΟΥΒ ἰδδῃ 
ἀδυφιίογβ; Θὴ66 ἰδ Τοίρθυθμοθ βθθὴδ (0 Ὦθ 
ΤΔΙΒΟΡ ἰο δὴ δοοϊἀϑηῃίδὶ τηϑοϊϊης. 1, ἴοἶο, ποὶ 
στὶς πουΐ βοιθο ατουπὰ (ν. 12), {δῖ ἐμαὶ δ9 τηϑὶ 
ἐδ οἰἰϊάτοη πἰϊμβουὶ ὑποὶν τῃοίμοῦ, οἸβον ΒΘ ΓΘ 
ἐμδῃ ἰπ {86 δταΐγ. Βοηκοὶ: 7708 ἰέδεγος ἐπ ἄοπιο 
φῃαϊετίεγ δ ἐογαπὶ ἱποσπέγαί ὡολαηπέδ, γυ. 18. Βαὶί 
(ὲβ υποογίδι ΠΥ ἀοοα ποὶ ἴδτουσ, 88 Ηυΐμον 
ἐδίηκϑ, (π6 Ἀγροίιοθε8 οὗ α Οπαγοῖ, Ὀὰὺ [ται 6.7 
ἐμαὶ οΥ ἃ ᾿δὰγ.---Οπ περιπατεῖν ἐν ἀληθείᾳ, ἀ6- 
ποίη ποῖ ΟἹῪ (6 ΟἈτἰϑίΐδη δἰδίθ, Ὀυΐ ἰσγαθ, νἱ- 
(41 ΟἸ τ ἐδοῖ, 8β66 1 ὅηο. ἱ. θ0,.7; 11, 6; οἵ, ὃ 
ὅπο. 8, 4; πο. γἱῖϊ. 12.-- 

Δοοοτσᾶϊη!ς 88 νγὸ τϑοϑὶνϑᾶ οοσασβῃ ἄ- 
τοϑρῖϊ ἴσχοι ἴ86 Εἰδῖδοι.--Τῆο οἴδυδο ἱπίσο- 
ἀπορὰ ὮὈΥ καθώς ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ΣΟΐΌΤΒ ἴο οὈ᾽δοϊϊνο 9]- 
ψὶπθ ἰσυϊῃ, δα {π6 χγοιπὰ οὗὨ Ο)νδιΐδη νυ δ] εν, 
ἘΡταγά ζλ]|96 }}7 υπήογβίδπα καθώς ἴῃ ἰμ6 56:89 οὗ 
“ ΟΥ̓ΘῺ 88 ΜὙἋὁ,᾽[' δπὰ ἰᾳτηδ ὑπ6 ἱπουρδὺ “ΟΥ̓́Θ 88 
Ὅ9 δύο (ἰπ4064) 4 οοταπιδηὰ ἤγοπι {89 ἘΔΙΒΘΣ 

(δαὶ τὸ βιουϊὰ πδῖὶκ ἴπ ἐμὸ ἐσ 8). Βαὲ {89 
οἴδυδβο ἱπ αυσδιῖοπ βου] ποὺ Ὀ6 ΤΔΊτΘτ ΔΥρσανιο- 
ἰδιΐνοῖυ, Ὀυΐ 85 δὴ βρροδίϊϊοπ δπὰ Ὄχριδμδίξοει. 
Ἐντολὴν ἀοθΒ ποὲὶ Τοῦ (ὁ {δ σοι πιδηθιηιηοδες οὗ 
ὈΣΟΙΒΟΣΙΥ Ἰοτὸ (ἐς κΚο), πὶ ἀοποῖθα {86 περεκα- 
τεῖν ἐν ἀληθείᾳ ἰδίκθῃι 88 ἐντολή (ἀ6 Ἦ οἰῖο, Ἡαἰδον, 
διογα 66 1κ).---Οἡ παρὰ τοῦ πατρός Β06 γ. 8. ΤΒ8 
ἰπἰοτργοίδίίΐου οὗ Οϑουτηοῃΐυβ (μδὺ ΟἸτὶδὲ 18. ΒΟΤῸ 
τοΐογστοὰ ἰὁ0 85 9 ΕΔΙΒΟΥ οὗὁἁ Ὀ6᾽ΊΘΥΟΙα σδηποὶ ὍΘ 
ὉΡΒΟΙὰ ὉΥ [8. ὙἹ᾽, 18; Ηδῦν. 11. 18. Βαϊ (πο 
ταραϊδύξου οὗὁἨ ΘΟ τἰδὶ ἰθ ἰο Ὀ6 δυρρὶοὰ [Ππ186:--- 
Μ.1. 
ΟΥ̓ΡΗΝΣΕ 0 ἐν ἀγάπῃ (γ. 8). νν. ὅ, 6. 
γεβ. ὅ. Ἀπ ον 1 Ὀθδβϑθοῖῦ 869, 1δΔν .--- 

Καὶ νῦν 88 ἴῃ 1 7950. 11. 28. ἘΠ6 οοππῃροίΐου ἐδ 
πού ἐθϑρογ] Ὀυΐ Ἰοχίοα], διὰ ᾿ρόσϑουοῦ τ ἢ ἰδ 6 
016 οὗὨ γν. 4, ποὶ στ ἐπ δυδογαάϊηδίθ οἷαυδο 
Ὀοκσίθπὶπ ὙΠῸ καθὼς ΟἾἸΥ (486 Ὀδειοτάϊοςκ 
{18}; ὯΟΣ ἀο68 ἐξ Ὀοϊοπᾳ ἴο ἐρωτῶ ἱπ ογάογ ἴο 
τοδυὺὶς (86 Ῥοϊπέ οὗ {ἴπιΘ' Ομ ἐρωτῶ Κ΄ ΘΒ] πες 
ΒΒΥΒ: ““ δίαπαϊοῦτ φιδεάσπι αὐπιοπεπαὲ ταίϊο ;" Ὠ16- 
ἰονραάϊοοῖϊ 64}15 ἰΐ 8ὴ δηίσοαῖν ἩΣῚῈ ἃ τοίθσοποθ ἰὼ 
{86 ἱπυΐο14 Ὁ1]6 δυ ΒΟΥ Υ οὗὨ (6 Ὠ᾿γἱπὸ ἸΔῈ ὉΓ Ἰονα. 
Ηδησε (μ6 ΑΡοβί]ο δα ἀβ: 
Νοῖ 8δυγσυίτίπᾳ ἴο ἴ066 ἃ θνν οΘοσοσοδηᾶ- 

ταθαῖ, Ὀπί τμδὶ ὙΠΙΟΣ νγὸ Βδᾶ ἔγοσωῃ ἔξ 
Ὀθαίμηΐῃᾷ.---Οἵ. 1 500. 11. 7: τλδϊ νγϑ δΒουϊᾶ 
Ἰονθ οὔθ διηῃοῖδοσ.--- Ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, 85 
186 οὈ͵θοοὺ οὗ ἐρωτῶ, ἱπάϊοαϊο8 ἰδ πὰ δηὰ δἱτη. 
Ηρηοο ἰΐ ἀοθβ πο ἀδϑοῦὶδθ ΟΥ̓ ΒρΘοΪὙ (86 β0ὺὉ- 
βίδποϑ οὗ ἐντολή (Βδυτιρογίθη- Ογυβὶι8). 

γεκβ. 6. Διὰ δα ἰα ἴονθο, [δα τνὸ δεουϊᾶ 
στε ]}]}ῖς δοοοτάϊΐηᾳ ἴο ΕΠῚ6 οοταστηδε δι 8  --- 
᾿Αγάπη ἰδ Ἰοῖν υπάοῆποα δηὰ ποίδίης 18 βαϊὰ ὃ6- 
γομα 15 Ὀοίηρ ΧὨ: ἰϊθα ἰπ ΟὟΥ ψδἸκίηρ δοοοτάᾶ- 
ἰὴρ ἰο (86 δοιμϑηἀπιοηΐδ οὗ Θοα; 80 ἰδδὶ [89 
ΤΟ θ ͵ἴβ ποίί μοῦ ἰο ἴογθ ἰὸ ἐδ Ὀγοίνσο 
(Βεμβο), ΒΟΥ ἰο ἴον ἰο οὐ (ἀτοίίιΒ, ὔδτρεονυ., 
δὰ 41.}, Ὀυὶ ἴο Ἰονὸ ἱπ ΖΘΠΘΓΑΙ, 85 ἴῃ 1 πο. ν. 
7, 16 5ᾳᾳ.---ΤῊϊ8 18 ἦη 9 Ὑἱ ον οὗ τηοδὲ δπὰ ἰδ Ὀδδὶ 
δοιμθηΐϊδίοσβ. Ὑπ6 απ οὗ 81} ἐδθ σοτηπιδηᾶ- 
τθηίβ οὗ αοα χοσυϊδίϊηρ (6 οοπάυοὶί οὗὨ ππθῃ, δ 
Ἰογθ: ἤθῆοθ ἴνα, ΔΆ δὲ 1 ὅηο. γν. 8. Ἡρποο αἷβδο 
κατὰ τὰς ἐντολὰς αὑτοῦ, ἰΒ ᾿θτὸ [ΟἸ]οτοα ὈΥ ἐντολῴ 
ἷπ {πὸ ΘΙ ΩΌΪΔΥ, 85 ἀοποίξηρ {Π6᾽]Σ ὈΒΊ(Υ. 
80 οοτσιτμαχάτιϑοϊ ἰα τ ἰα,---ὐ 1 791ο. Εἰ. 

22, 28. ἴἰ 16 ΣΊΝΟΣ ἀοϑονῦὶ θα. Δ6 ἴο 115 Θοπέδηϊα. 
Δα γ606 Ὠσατᾶ ἕτοτῃ ἴΒ6 ὈσρΙ π ἢ Κ, 88 ἰὼ υ. 

ὅ. Ιὸ ἰδ ποῖ 8 Βοοοπάδυυ δἷῃὰ οὗ ἐδ οοτηκπιδειά- 
ταϑμί, 88 Βυ 0 ἢ (ἀ6 Υ οἰΐο, 1,οἸκ6). 
μαι γ0 διουἹᾶἃ νγϑ]}ς ἰὴ ἰ1.---Ἵνα ἀδηοίο8 

86 αἷπλι δῃὰ βοορθ; ἐν αὑτῇ ΤΟΐοτβ ἰο ἀγάπῳ 
Ἡΐθ 8 δου ὰ θὸ δυρὈ] θα : ἴον ἐν ἐντολῇ περιπα- 
τεῖν ἄοθ8 ποὺ οοσῦν, δὰ τουὰ 08 δὲ ἐπι σα δἷῖο 
ἰαυϊοΐο  Υ (ἀρδίπδί βδσιάθυ). Ἰπῦδ [86 Αγροαι!α 
ἀοϑογὶοθ (6 ἰἀομε  Υ οὗ ἸΟΥ6, Θαρϑοΐδ!ν οἵ ὈὉτοὶμ- 
ΘΡΪΥ ἴονθ, διὰ οὗ οδοάξομοο ἰο ἀθ94; θοβδὰ δβιδπὰ 
δὰ 7Ἀ}} ἐοροίδοσ. 

.“ 
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ερονίριοη, 90 ἰδο 7αἴε6 ἰδαολέγα: Υ. Ἴ. 
ἘΟΥΤΩΔῺΥ ἀοοοίνοσεεα.---- Ὅτι σγουηᾶβ (80 Σο8- 

δου! οὗ (ἰΐ8 ὀχογίϑιϊου ἰο ὈΓΟΙΒΟΧῚΥ Ἰουθ οὨ [86 
ΑΡοΒί]6᾽ Β ἤϑδσ οὔ ἰΐβ δοίη πιῦγθὰ ὮὉΥ 186 1π- 
βυδηῃοο οὗ 8180 ἐθδόθοσβ (ΗΠ 867). Βαυὶ ὅτε ἰδ ποὶ 
ξονεγηϑᾶ ΌΥ͂ ἐρωτῶ σε (1,λοϊκο, Εἰ ντ8]4}), ΠΟΥ βνου]ά 
ἔπογο 6 τηθῃΐ8}}γ τορϑδίϑα ἐρωτῶ σε (ἀθ Ἢ εἰἰ6), 
ποῦ βδουϊὰ δὴγ (πβουρῃὶ Ὀ6 Βυρ»]16α, 6. σ. ““806- 
ἱπῷ ἰμδὺ γ8 ᾶνὸ (ῃ9 ἔσθ ΟΣ ΒιδηΎ, 1 Βᾶτο ἰο 
ὝΑΥΗ γοὺ, ἴογ᾽ (ΗΠ θυ η), ΟΥ ““ἦὍοσ ποῦ ἐξπιθγ 8 
αἰσὶ, παην" (Β624); πος ἀ068 δε ἰπίτοάμπο9 ἃ ῥγοίδ- 
δἷ8, [0] οντγοὰ ὉΥ γν. 8 88 δροάοβὶϑ (ἀστοί 8, ὕδερ- 
107}, ὍΠΟΥ ὑ]1κὸ ὑπὸ ΦοΒβδῆποδῃ ἀϊοίΐοῃ. 
ΒΟ Ζ61᾽ 8 ΤΙ 8180 18 Ἰστοη : ““Ταίίο οἱ 7ωδεαὶ 
γοίίπετε αμάιίία α »τιίποὶρίο.᾽" ΤῊο ἴονο γεαυϊτοά (νν. 
δ, θ) τοβίβ ὁπ 86 ἰγυ (ν. 7), δῃὰ (πὸ ἐντολή (Υ. 
θὴ ΘΙΔΌΓΘΔΟΘΒ 680 ἰμ6 ἰχαίι (ν. 7, Ὁ ἀβιογά 60). 
Οὗ, νυν. 1-3, δπὰ 1 ὅπο. 1. 28, 16. Το 886 
ἰθδοθοσβ Δ.Ὸ σ8]]οἃ πλάνοι ὁ δοδουπίὲ οὗὨ ὑδμοὶσ 
ἰἱηδυθηοο ἀπ οἴἶοοις ὁ ὈΟ]ΊοΥογθ. 1. 71ο. ἰϊ. 26: 
1 Τίπι. ἰν. 1. 
Ὅσουϊ οὐ ἱπῖο ἴδ νγοι]ά.---1 05πο. ἰἱ. 19; 

ἷν. 1; Ὅὕῶδο ἄο ποῖ οομέθαβ ὕθδβια ΟἾχίδι 
οοσαηᾷς ἐπ 8688} .--Οἱ μὴ ὁμολογοῦντες ἀθηοίοδ 
ἐπδὶ τ ΒΠΘΓΘΌΥ, ΟΥ Βοτν {8686 Δ.χ0 πλάνοι. ἯΪΠΕΣ, 
». 146. Βυι ΠΟΣ (Ρ. 406) ΘΥΥῪΒ ἴῃ δϑβϑυμιὶης 8 
ἔοπυδ οἢ δοοουπὶ οὗἁὨ μῇ: 811 (οδοὸ ἢὸ ἀο ποὶ 
ΘΟπΐο88, φιίσυπφοα ποπ ὑγχοϊίεπίωγ. ΠΗ, πὸ δὰ οὐχ 
ἰὰὲ σσου]ὰ 6 θαι] ἰο: οἱ ἀρνούμενοι. Βαὶ {π6 χοῖς- 
Θζθῶθα ΠΟΙΘ ἰδ Ὡοὺ ἰο δίτηρ]6, ορϑὴ ἀθηΐδὶ, θὰ  ἰο 
8 τον ΤΡ ΔδΕ ΒΕ, ὙΐΪΟΝ ὈΥ ναυὶουβ ἰὈγπὶηρβ διὰ 
ἐν δἰ ΐη χ8, ουδάθβϑ δῃ ἃ Θῃ ἀλη 6 γ8 (86 ἀοβηϊίο οοη- 
ζοβϑίου. Οἵ. 1 5ο. ἱν. 2, 8... ᾽Ερχόμενον ἐν σαρκί 
8 ἰβογοιὶ Ὀοίμ ἔγοπι ἐληλυθότα (1 ὅπο. ἱν. 2), 
διὰ ἴτοιι ὁ ἐλθών (1 750. ν. 6). Τὸ Ῥγοβθῃηὶ 
ἀοποίθβ (86 ἱπουρλι »εγ δὲ ““ ϊί μου ΔῊΥ ΣΟ Γ ΘΠ 66 
ἰο εἰπιο᾽ 1 Οογ. χνυ. 8ὅ (Ὀ ὑδβίογ 66 Κ), ““δοραγαὶθ 
ἤτοτα 811 οοπδίογϑίίοι οὗὨ ἐἰπηο᾽ (ΗΒ6Σ); 80 8180 
μῦοξκο, ἀο Ἢ οἰΐα, ϑδθ ον δῃὰ α].-- -Τ 18 τὺ ἰπ ϊ- 
τηδίο ἱμαῦ ὑπο ἴα᾽βο θοῦ τ ἀθϑηϊοα {ἢ »οδειδιζὲίν 
οἴ (86 Ἰποδγηδίϊου ([ὕοκο). Βοηροὶ {φωὲ υεπίεδαί) 
ἦθ Ὀοδίὰ6 ἐδ χηαρὶς, [Ὁ 8 πο. ὃ, ὙΒογο ἰδ6 Ῥὰγ- 
εἰοῖρ16 ᾿πυιρογίθοί ἰβ οἰ δα υῖγ μά ϊοδίοα ὮΥ ἐχάρην, 
δ πού Δροδὶὶθ ''ογ ; δῃηὰ 80 18 Οδουμθηΐῃβ, τ 80 
}εν ἐπαϊϊασεη ἐεπιροτὶΣ βυκαοδὶβ ὑπ βοοοπὰ δάυθῃηι 
οὗ Ομιτῖϑί. 
Τ16 16 ἴ[Π0 ἄθοοίνοι δᾶ ἴ[88 διϊὶ ομτίδβι. 

---ΟΟὗτος τοίοτϑ ἰο οἱ μὴ ὁμολογοῦντες, δ ἃ ΘΧρΥΟΒ868 
ΡΙαγα ιν (πολλοὶ πλάνοι) ἴπι τη} : ἐστιν ὁ πλάνος; 
1 8 ἃ ἰγδῃηϑί(ίοι σοι (16 ΡΊ]υγ] ἴο {πὸ ἀἰδί τ θὰ- 
εἶν Ψἰησυϊαν; Ἤϊπον, Ρρ. 186, θῦὅ4. Το ποτὰϑ 
καὶ ὁ ἀντέίχριστος σἴτο ῬτοΙοΐπθῃοθ ἰοὸ ἃ ΔΙΣΙΠΟΣ 
οἰατδοίοσίδίὶς οὔ πλάνος (ΗΠ 67}ὺ; τὸ πιυϑὲ ποὶί 
ΒΆΥ͂, ΒΟ ΟΥΟΥ, ἐμαὶ {Π0 πλάνος 18 ἸῺ ΓΘΑΙΣΥ ΟἹΪΥ ἰὰ 
ἀμ9 ΤΩΒΗΥ ἰΠδὶ μδνθ ἰῃ0 πνεῦμα πλάνης (1μἴοϊκο, 
Ἠυΐδοσ); Ὀὰΐὺ 116 18 ῬΟΓΒΟΠΔΙΪΥ ὈΘμϊπαἃὰ {88 ἸΩΔΏΥ, 
Ὑ.Ο ΔΙῸ ἷκ ΤΟΣ ΠΠΘγ 8. ΟἿ 1 ὅπο. ἰἰ. 18, 22. 

Ἡγαγηΐησ αραϊπδέ δε {αἶδε ἱεασἦετα. τυ. 8, 9. 
κε. 8. Τιοοὶς ἴο γουσχδοῖνοϑα, βλέπετε 

ἑαυτούς. ἼΏΘΥ δτο ἰο οοῃϑίον ψδὺ πουϊὰ 6 
μ6ὸ 1088 θη Ἰϊοὰ ὑροὸὰ ἰδμοιηθοῖγοβ ὈΥῪ Ὀοΐης 
ἀροοϊγοα, νΥἱζ., πὸ 1088 οὗ ζ6]] ον Βμἷ πὶ ὑ80 
ἘΔίμοΥ δηὰ ἰμὸ ὅοη, (Π9 1088 οὗ ἰσυϊῃ δηὰ Ἰονυο. 
Βεοηκ61᾽ 8 ΟΧΡ᾽ δηδίοσυ οδυβοβ “ πιὸ αδδοπίε᾽" σπουϊὰ 
Ὅ6 ἷπ ροϊηί, 17 τὸ δὰ ἴιογὸ: βλέπετε ὑμεῖς ἑαντούς, 
88 ἰῃ ἈΙΑΥΙς χιϊ. 9. ΜΌΣΘΟΥΘΣ ἰδοὺ ὑμοτηβοῖνο8 
δρᾷ ἰο Ἰοοῖς ὑο ἐμϑιηβοῖυϑδ, ουϑῃ ὑπουχἢ (86 Αρο3- 
11ε8 ΣΟ Ῥγοβομί, 
ἙΒαῖγο ἄο ποῖ ]ο8δ6.---Ἴνα μή ἀθποίοα δ ὁπ 

διὰ δἱἷπὶ οὗ ἐποὶυ ὑγοσδυίοη. Με. χὶϊ. 16; χχυϊ. 
82 

δ: Το χυὶϊϊὶ. δ: Φοδη Υἱῖ, 28: 1 Ὅον. χυὶ. 10. 
ΤῊ οὐ͵οοὶ ἰ8 ἰο αὐοϊὰ 8 1088, ουὐθὴ 8 1088 ὁ 89 
Ῥατὶ οὔ ἰδθ σοδάοσβ, Βαὶ οὗ υδμδὶ ὃ 
ναὶ τπΐηβα τὸ παν Ὑτστουρδί.--ΤῈο 

ΔΡοβι198 οὗ 7688 Ομ Υἱδὺ δὰ ἄοηο, υσουρσλὺ δμά 
ΔΟΟΟΙΩΡ ἰδ θἃ δβοιμοί βίης ἈὈΥ {ποὶσ ἰδῦουτθ δηὰ 
ῬΓΘϑοΒίπς, ΟΥ̓Θ ἢ 8 ροββοβδδίοῃ οὗ ἰγσυΐϊῃ δηὰ ]οῪ9 
νὶτα {μοὶν ἔγυὶ 8 (ἃ εἰργασάμεθα), ΜἘϊοΐ ῬοΒδοβϑίοῃ 
Ψ1}1} 6 Ἰοϑί, 17 (ΠΥ καίγο θὰσ ἴο ζ8180 θοῦ ον 
Ῥύβιοταϊοοϊς, ΗΠ α180}). Τ 18 ἃ 0] 569}1- 080 ΟὨΥ͂ 
1 σο. ἱ. 8; ἐν. 6). 10 18 ΠΗ ΘΟΟΒΒΑΙΥ (0 δ(ά ἐν 

ὑμῖν, 88 ωΐζοϊκα ἐπ᾿ πἶκΒ, 10. {80 οοπιοχὺὶ ΒΌΡΡ108 ἰξ, 
ΤὴῸ ἔἢγδί Ῥϑύβο ἀο068 ποί Τοαῦϊγο υϑοίο ὑπο Σ.- 
βίδπα πὶ ἰμ9 Αροβί]ο τουδὶ μδγθ οοηγοχίϑθα (ἢ0 
οὨΙ]άσοα οὗ {86 κυρία; ἢ6 ΟὨΪΥ ἱποϊυ6β Ηἱτη56 17 ἰΏ 
86 Βυ 6 Ὁ οὗ (80 ΑΡοβί]οβ δπὰ σϑηυΐπθ ὶ.Π68808 
οὗἩ Ομ γῖϑί, τ βο 89 ΟΡΡΟΒ65 ἰο (π6 τοοϊρ᾽θηΐϑ οὗ 
(Βοῖν Ῥχοδοβίηρ, πὶιίμουΐ ἀοίοτηϊπίης ἱμτου ἢ 
8086 ᾿πδιχυτη Ομ Δ] γ ὑπ 6 ΟὨΙ]άγοὰ οὗὨ (μ9 κυρία 
606 σοηγοχίοα : δαὶ ἰῃ 6 ἔθδοθο γ δηα {Π6 1 68 ;- 
6 ΓΒ 810 ποὺ δῖοι ἰοζοίθοσ, 
Βαϊ τδδὲ γὸ τϑοϑὲνϑ ζ.11 σουσδσᾶ.---- Μισθός 

ἀφηοίοβ 1.0 Ὀϊ]οδαοίπρα οὗ σαὶ δηὰ Ἰουθ 'ἱπ ΟΠ0᾽Β 
οὟἢ μοαγί, ἰῃ 116 ΣῈ 18 1078 ἀπ ΒΟΣΤΟΥΒ, δὰ 
ἴῃ οἰοτηΐγ; μισϑὸν πλήρη 18 (μ0 7}} τοντατά, υπ- 
ουγία!]οὰ, 848 ἰὑ ζ4}18 ἰο. 6 Ἰοὺ οὗ ρμογίθοι δα θ] ἐν 
(Βυίδον, Ὀδβιογαϊθοὶο); ἱΐ ἰδ ποίξεεπολὺν ((δτΡ- 
ΖΟΥ), ΠΟΡ 18 ἰὺ βαϊὰ ἐπὶ ὑπὸ δὰ ΟὨ]Ὺ τοϑοοϊνϑὰ ἱΐ 
ἰῃ ραγί, δῃὰ {μδῖ {86 Ὁ Ἴ6ΓῸ ἴο τοοοῖγνα ἰὲ ΤΠ ἴῃ 
οἰογηϊγ (ατοίΐαθ, ΕὈγτασγα), ἴον ὑμΐβ ἔυϊποθδδ ἰδ 
τοϊδίϊνο ; ὑπ γ6 8 ουϑὰ ὮΘΤΘ ΟἿ ΘΑ τὶ ἃ 1} σοσασα, 
ἃ [0.1] Ρεδοο, ἃ [Ὁ]1 παῤῥησία, οἰ6., ἱπ ΘΟΒΟΤΓΛΙΥ (0 
ἐδμο τοϊδίϊοῃβ οὐ ὑμὶ8 Ῥγοβοηΐ 6. Βυὶ Βοημοὶ 
ΤΕΥ Οὔβοτυθβ: “ποία πηεγοο αἀἰπάϊα ἐεἰ, αμὲ 
ἰοία απιϊεέἑωγ, αμξ ρίεπα αοοίριωγ,᾽" Ὀαὺ ΒΒ ποχί 
τοιρδ.ὶς 18 ἱσγοϊουδηί, υἱζ., “"σοπδίαεγαπάα αἰνογ δίας 
στγαάωμιπι ἐπ σίοτία;" ΙῸΥ ἰδο Ὀϊοββοᾶ αν {ποῦ 
[Ὰ]] τουγασὰ οα {86 Ἰοτγοβί χταάθ. Βαυὶ ἀπολάβητε 
ἀοδίηαίοθ Δ 6 χϑοοϊνίης 88 ἃ αἰ ἢ, 8 ρτοβοηύ (Οο]. 
νι. 24: 64]. ἰν. 2; 1υκο χυὶ. 20). Τακίηρ Β}} (δ 
γοΥῸΒ ἰπ {86 γί ροσβοῦ, θα ΚΘῺΒ {80 ἱμουρί 88 
Ἰὰ]Οἢ 88 ἰδκίηρς (μοῖὰ 4}1 πῃ (ἢ βθοοπά Ῥϑῦβοι 
(866 ἀρραγϑίυβ Οτὶϊ. Νοῖϑ 10); ἴπ 8:0 ΤΌΤΣΤΩΘΣ 6886’ 
[πο ἰδοῦ δ δπὰ ΒΘΒΓΘΥΒ 8ΓῸ ἰδκο ἰοροίδοῦ, ἴῃ 
[86 Ἰαϊίον. {89 ἐθδοβογ8 ἃτ6 ΒΟΥ οχοϊυὰοάᾶ, δηὰ 
18 ἀο]ἰοαίθ ἰοῦο 868, (9 ΑΡοϑι]ο᾽ 8 τί οἵ ψϑγῃ- 
ἴῃς ἰδοὰ, δὰ ἐμ9 ποϊχῃν οὗὁἨ ἰῃ9 Αροβίο]οδὶ 
ὙΔΓΠΪΠΖ ΔΥ6 Ὁ]] Ἰοβί. 
γε. 9. ΕἴσΟΙΥ οὐϑ ἐμαὶ ὑσοβιθδαοῖδ δ} ἅ' 

αὐϊᾶθι ποὶ 'π τπ9 ἀοοίϊσίπο οὗ ΟὨπδῖ.-- 
ΤῊ ἀοϑονυῖθοθ αἰτη ὸ ἀ068 ποῦ γοοοῖνθ (89 }1}]. 
τοντατα, οὗὁὨ ὙΠ οτὴ ΠΥ 8.6 ατπθ, ΥΒΟΓΘΌΥ ὑπο γ᾽ 
ἴοβθ 189 τονασά. Ὁ προάγων διιὰ μὴ μένων ἀθδὶρ:- 
πδίθ 18:9 Βαπ|6 ῬΟΓΒΟΏΒ, ΡΟΒΙ ΟΥΘΙΥ δπα πορϑίίγεγ.. 
Προάγειν ἀδποῖεΒ 8 ῥγοχτγοββίοῃ, 8 βοΐῃφ Ὀοίοσθ, 
νι σῖν ἴῃ (6 ορί που οὗ {}λ0 προάγων 18 [89 τ680}- 
ἷπρ οὗ 8 Εἶφῃον ἄορτοο οὗ Κπον]θάρο, 8 ἀθοϊἀοά: 
Ρύοζτο88, διιὲ πῃ ΤΟΙΣ 18 86 ἀοραγίασο ἔγομῃ 89 
ἐγαϊῃ, ἐν διδα χῇ τοῦ χριστοῦ, ἃ σοὶπᾳ Βογοπὰ {89 
᾿ἰπιλῖθ οὗ Ομ σβίϊδηι ἀοοιγῖπο. ΗυΒΟΣ ΘΥΤΒ ἴῃ 8Β06- 
ἱπῷ Βοτθ δὴ ἰγοῃΐοα) δἰ] υβίου (Ὁ ὑδίθγαϊθοὶς); ἱΐ ἰθ 
8 ὈΪΓἰοΣ ὑγι ἢ οὗἩ (ὴ6 δοίια] ἔαοί. Οὐ προάγειν οἷ. 
Μία. χχὶ. 9: 1 Τίαι ἱ. 18; νυν. 24, Οἱ ἰδ ὁ88- 
τοίογίϑεϊοβ οὗ (059 Ὅῶθὸ κποῦν δπα ἰθᾶτη τὶ μβοαΐ 
Κηον]οᾶζο, 506 2 Τίτα. 11}. 7. ΤῊ ἐδοίέο τέο. παρα- 
βαίνων, ραδββίῃςξ Ὀγ, τὴν διδαχήν (ϑδοοοταΐης ἰο 
δι. χν. 8), ΟΣ ἐκ τῆς διδαχῆς (Αοἰ8 ἱ. 26), δὰ 
[Ὡ9 ὀχροβίϊϊοπ : 5" ἀπάγων ἑαυτόν᾽᾽ (Οϑοπαηιοπί 8), 
ΔΙῸ ΟἸΘΑΥΪΥ ἀπίθη8 016; δηὰ ἰῃ (Π ταν διΐοι οἵ (Ἐπ θ' 
Ψυϊκχεαίο γοοεάΐ ἰηϑιθαὰ οὗἉ ργβοοάϊξ, ἰῦ 18. ἸΏΟΤΘ ΓΟ“ 
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Ὀ4016 1Π8ὲ {Π6 ΖΌΤΙΠΟΥ ΒΣΟδ6 ὕγομι {ῃ6 Ἰαίίον, (ἢ 8π 
ἐμαὶ {86 Ἰαιϊον Δ’ΟΒΘ ἔγοιῃ {86 ἤοσιηθῦ. 854. Ῥαυϊ 
8180 ἰμδἰβίθ Ὁροῦ (6 μένειν, 2 Τίτα, 11. 14: ἱ. 13; 
Τιϊ, 1. 9.---ἪἩ διδαχὴ τοῦ χριστοῦ εἰσυὶθοθ ἐϊπαὶ 
Ῥαυϊ 66115 (μ6 ὑγιαίνοντες λόγοι (2 Τῖπι. ἱ, 18); (80 
ἀδθαίεἶνε 8 βυ δ᾽ οοέϊνο (Ὀ ἀδιογάϊοοῖς, Ἠα μον 4].). 
ἈΠΥΘΟΔΌΪΝ ἰο σομϑίϑην ὑϑᾶρο (Μδί. υἱΐ. 28 ; χτυὶ. 
12; χχιΐ. 38, Μδεὶς ἱ. 22. ἱν. 2; χὶὶ. 88: Ασὶβ 
Ἷϊ, 42; ν΄. 28), ᾿ὺ σδῃποὺὶ ὍΘ ἐι9 αφηϊλνα οὗ {89 
οὐὐοοί (Βεηροὶ, Τὕοκο, βδπάοσ, 8].). Οὐ, σηο. 
ΥἹΙἱ, 81: μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ. [Ιτ ἰδ (89 
ἀοοίγί πο ν  ῖο ἢ Ομ τὶ δὲ ΗΪπι56} 7 Ὀτουρσῆϊ δπὰ ἰδυρμὶ 
διὰ οδυδοὰ ἰο 6 ῥγορδαζαιϊθα ὮὉγ Ηἰἱδ8 Αροβί]θβ. 
Βαὶΐ, οὗ οΘουγβα, (116 ῥσϊποῖρϑὶ ρῥδσὶ οὗ 118 σουιθηΐβ, 
5 ΟΠ Ἰδιο] ΟΩΎ. 

ἘΓΑΛῸ ποῖ Οοά.---οὗ, 1 πο. ἰϊ. 28; ν. 12.--- 
Ταῦ, 116 δὰ αοά δ'ὸ ἱπβορδιδῦϊο. 

Εΐὸ ταὶ αἰοἰᾶθτ ἰὰ ἴδ ἀοοῖτί πο Βα 
Ὅσο [Π6 ΕἰδῖμοΣ διὰ τ 6 ΒιΟἹ.--- ΤῊ Βδ1ὴ6 
ὑβουρίιί, ποὶ ΟὨΪΥ͂ Τοροδίϑθα μοβὶ(ἰυοῖγ, δαὶ δοπι- 
Ῥ]οἰοά Ὁγ (μα δα αϊίίοη οὗ καὶ τὸν υἱὸν, 88 ἰπ 1 750. 
11. 28. [ΑἸϊογὰ : ““1ὸ ογάθν ἴῃ (89 ἰοχὶ ἰδ (86 
ἐμοοϊοχὶσδὶ ομθ, ἐμ6 Εδίμοῦ Ὀοίηρς ταρηιοποὰ 
Ὦχεί, ἰποπ (89 βοη. Τμᾶδὶ ἰπ Α. εἰο. ἰβ 86 Ἰογί- 
08] διὰ οοπίοχίιϑ) οὁ:9, βοοὶηρ (μαὶ (6 ἰθδὶ 15, 
ΔΌΪαΙ Ωρ 8 (Π9 ἀοοίχὶ πο οὗ Ομ γὶθί. Τυβ 6 δδ5 
ΟΒσῖβι, διὰ (πγουρὰ Ηΐτ, ἐμ 6 ἘΔΙΠΟΥ : Μϊοῖ Οὗ ἐμ6 
ὕπο 15 οὐ βίμδὶ, ἰὐ 18 ἱτ ροββί Ὁ]6 ἰο ἀθοίὰς.".--Μ.]. 

Ἡγαγπίπρ ασαΐπεί ζεϊοισελὲρ ιοὐἱ(ὴ (λὲ 7α166 ἰεασλετ. 
γυ. 10. 11. 

ὕει. 10. ΣΙ δὴν οουηοῖδ ἴο γοι .---ΕΣ τις 
ἔρχεται ΒΆΟΤΤΒ ὑπαὶ (86 6886 δι ρροδβοα δοίῃ}}Υ δχ- 
ἰβίοά. ὙΙπον, Ὁ. 807. ᾿Ἐὰν ψῖτ ἐπ6 βυ δ) υπούῖγο 
ἃἀοποῖθδ ἃ Ῥοβϑ Ὁ} γ. ΤΟΣ 8 Πθπμ60 Ὧ0 ΟΟΟΑΒίοη 
ΤῸ ΒΌΓΡΓΪΒΟ, 88 1 {πΐθ ΟΣΘ ὉΠῚΟ ΒΔ μδδη (ἀθ 
Ὑγοίίο, ΕΌταγα), βἰησο ἰξὲ οδηποὶ δ6 πη) ομδηπθδη 
0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ 6880 88 Βοί Δ} οχὶβίϊπρ. Πρὸς 
ὑμᾶς, 88 ἴῃ 2 Τίπι. 111. 6, τοΐογβ ἰο 186 ἔθου ΤΑ Ρὰ μ 6 58 
ΟΥ̓ 86 4186 (ΘΒ ΟΒΘΥΒ δηὰ {δ εἷν σα] συ]διϊης ὁ ἐμ 6 
τοαίον σϑσορ  Υ τ δηα του] Δ ὈΪΘΏ 688 οὗἁἨ ΣΟΙ ΘΏ. 
Απἃ ὈΣσίηροῖ; ποῖ τ816 ἀδοοίσίτὁ.---Καὶ 

δὰ {0 ΘΘρΔΟΙΥ͂ δηὰ ομαγδοίοῦ ἴῃ ἩΔ1Ο ἢ 806} 
ῬΟΓΒΟΙΒ ὁΟ0Π16, Ποὺ 88 ΒΟ] οὐ ἐἶπρ᾽ δἰ ἃ, 88 Ὡδθοοδβὶϊου δ 
Ῥοτδοῦδ, Ὀυΐ 85 ζ886 ἰθβοῦοτϑβ (Βοη καῖ: σμαδὲ 
ἀοοίοτ αἰ Κ7γαίεγ). Τδπο ᾽86 οὗὨ οὗ φέρει, ἱπειοδὰ οὗ 
μή, αἴ8ο βονβ ἐμαὶ (Π 0 6886 τηϑηϊ οπμοὰ ἰδ δοίυ δ }}Ὺ 
ἔγυθ, δηά ἱπηροσὶδ [8:6 5' πὴ ρ0}]60 ἀσῃΐαὶ οἱὗὨ φέρειν. 
Β᾽γλΣ] 18. φέρειν κατηγορίαν, ὅπο. χΥ]ὶ. 29 (Αοἱ8 
Χχν. 7). 10 ἰθ. ὈΠΏΘΟΘΕΒΒΡΥ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ Πογο ἐμη! 
ἐμὸ ΘΟὨΙΓΔΙῪ ἀοοίγἷ πο 18. Ὁτουρμὶ (ἀθ 178), δπὰ 
ἐμαὶ ὑπ6 ἴγὰθ ἀοοιτῖῃθ 18 ἀἰϑρυϊοὰ ἱπέτῖσαον» (818 
ἐδ βε6]}-ουὐἱάθηΐ ἤγοπι 1 Φόολῃ ἰν. 2, 8. Ταύτην τὴν 
διδαχήν ἰ8 τὴν διδαχὴν τοῦ χριστοῦ. Νοπ αἱ τἰς, φυΐ 
αἰϊεπὲ δεπιρεῦ γμεγωπί αὖ εοοίεεϊα (Ἰ Οοτ. γ. 10), δε 
ἀ τΐ8 συΐ υοἱωπὲ "γαίγες λαδενὶ εἰ ἀοοίγίπαπι συετίιηί 
᾿χλούν: 
Ἐοοῖὶνθ δἷπ ποῖ ἰῃἴῖο (γουτ) Ὠοτιδ96.---Οὴ 

ἍἘ86 ΔΌΟΥ͂Θ δαρροδί(ΐου [π6 ροϊπί 'ἰῃ απ οϑίϊοπ 18 ποί 
8 δοί οὗ φιλοξενία (ΗοΌ. χὲὶϊ!. 2; Εοπι. χὶὶ. 18) : 
ον 80 τοίδυθησο 8 μοί ἰὸ {π6 ποοϑββϑϊίουβ.Ό ΤῈ6 
᾿ηϊαποίΐοη ΒἰΡῚῪ ὈΘΟΓΒ Ὁροη πὸ 74186 ἰδοῦ τ 
ποὺ Ὀοϊηρ τοοοϊνοᾶ ἰηίο ὑπ οιι86 (αὐτὸν εἰς οἰκίαν 
λαμβάνειν), οὨ δοσουπὶ οὗ {16 ἀδῆ ον μὲν δε. 

Αμπᾶἃ ἄο ποῖ Ὀϊᾶ πὲπλ νγθ] οΟπ16, ἢ :οὮ, τΥ 88 
ὈΠδΥυΟΙΪἀΔΌΪο 1 ΠΟΥ ΟΓὸ Γοοοὶ γοα πο {86 ΠΟΌΒΘ ; 
{86 ὑννο οἰγουμιδίδ ποο5 δῃουϊά ὃθ ἰδίκοη ἰορ οι] 16 Ὁ ; 
ἴὸτ Ὑ 8116 (86 ἴογοΡ ψου]ὰ θ6 ἀδηζογουβ, {86 
Ἰαϊίον ψουἹὰ θ6 πηίγαθ; χαέρειν, ἸοΟΥ, χουοοὰ δΒροοά, 
ῬΓΟΒΡΟΡΙΥ, οδηποὶ θ6 βαϊὰ ἰο (86 ζ8]80 ἰθᾶσβοῦ ; 
ὍΔΙΥ ἰο ὁμοτρόποις ἃπιὰ ὁμοπίστοις 18 ἀὰ9 ἐμὸ ΟἸΣὶδ- 

εἴδη, ἔγδίθση αι) ρτοοιΐρ, ἱπ 18 ἄδορον ἱτηροτὲ 
Οοουμαθηΐυβ, Οδ]ονυ, Βϑηρκοὶ, [ἴοκο, ἀθ Ἧ εἰία, 
αἰπον, Ὀβιογάϊθοῖς δπὰ 41). Τμΐδ χαίρειν μὴ 

λέγετε τυυδὺ {ΠΟ ΓΘΙΌΓΟ ποί ὃθ ᾿ἰτη δα ἰο (δ 6 ἑαΐωία- 
ἔϊο 88 ἃ ΘΟΠΥΘΗ ΟΠΔ] ἕοστη οὗ ρο] θηι655 (Ο] ὁπιοπε 
ΑΙΟ6Χ.), ΟΥ 88 Δ Οχρχοβϑίου οὗ ἔγθηἀδμὶρ (ατο- 
(18), ΟΥ 06 ἐδκοῃ αὐἱθ ΖΟΏΘΓΔΙΥ: σείει ἀϊο ω70- 
ἄπηεδ οπῖπς οοἰϊοσωΐμπι, οπεπὸ οοηδοτίδεπε, οἴπτε οοδι- 
ππετοΐωπι σπὶ ἀδετοίοἷδ (ἃ 1,8 0146), ΟΥ ΔΡΡῚ θα ἰο ὁχΣ- 
σοιππλαπϊοαίίου (ΥἹ ΣΙ κα, ἐδ ἐνπ. εἴ. Ῥ. 759); 
ὯΟΡ τπιυδὺ 10 Ὅο τοίογτοα ἰο ἐδ κρίσις Ὑ ΟΝ τλα 
ὨΘΟΘΗΒΑΓΤῪ ΟἸΪῪ δἱ μὲ ἰΐτηο (1ω6}.0}, ΠΟΥ πιθδὶ ἰὲ 
ὍΘ οοῃδίγαρα, δοοογαϊης ἴο {89 ποῖν ργουδι της 
Ἰοζιῖον υἱον (Βαὶ τλΔ, 8}} Εὶβ ΟΥΤΟΣΒ ποι βαιδηὰ- 
ἱπρ, ΤΟΙ ΔΙΠΒ ἸΏ8ἢ δη δὴ Οὐ]δοοί οὗὁἨ οδίθοῃ δδᾶ 
Ἰοῦθ, 88 8ὴ δοί οἵ ᾿ῃίοϊοσαοθ ἩΙΟΝ ΙΩΔΥῪ δᾶγθ 
Ὀθ6η ᾿ι.8.1840]6 δἱ ὑἐμδύ ἐΐπιθ (ἀθ Ἧ οἱ θ), ΟΥὐὁ ὃ 
σμδγαοά ἰο ἐπὸ δουν ἰθιμρογδιαθηΐ οὗ (μ6 Αροί]ς, 
δοοογάϊης ἰο (Π6 ποίΐοο8 οοπίαὶποὰ ἱπ [(ἶχ9 ἰχ. δέ 
δηὰ ποῦ. Ηΐει. Εοο]. ΠΠ1. 28. 1Υ. 14. ΤὨ6 χοΐει- 
606 18 ΒΙΠΙΡΙΥ ἰο (6 οὐ ναί: ἢ οὗὁ Ῥθσβοπδὶ δο- 
αυδὶπίδησο δηά ἔγϑίθσῃδὶ ἱπίθυσοῦτδο τ ῖτἢ [86 
ἴα 86 ὑθδοῦογδ: {Π18 18, δηὰ δομ ϊ Π65 ἰο Ὀ6, ζῸΣ- 
Ὀϊάάφοη; ὈτοΟΙΒΟΣΙΥ Ἰονθ ἱπ 18 ἀορίν, ἰγΌ ἢ δπὰ 
Ὀ]οδυθάμοαδβ 885 186 ἸἰτΣΐδ. Ηοὕτηδην, ϑολγύζδε. 
τρεῖς 11. 2, Ρ. 889. 

γεκε. 11. ΕΣ 86 ἴπᾶὶ Ὀϊδάθσθιτϊ Ὠΐτη ντο].- 
ΟΟΣΏΘ, Ῥασίδισοῖ ἰῃ ᾿ΐα ἄδοαᾶβ, ἴπ 6 ουἱ] 
Ο1Θ8.---Γὰρ σῖνοβ (ἢ 9 Γθδδβοι οὗ ἐμ ᾿η)αποιίοη : 
ἷ8 80 νοτὰβ ὁ λέγων αὐτῷ χαίρειν ἰμὸ Αγροσίϊθ 
αἶτνοθ Ῥσχοϊηϊ θΌσο ἰ0 (89 ΟὨ6 Ῥοΐπῦ τ᾽ Ἀἰσἢ 18 οἴοβοὶν 
οοπῃροίοα Μ10}Δ ἐμ οὐδοῦ : αὑτὸν εἰς οἰκίαν λαμβά- 
νειν. Τδο οἴδιιδα κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὑτοῦ βοττβ 
ὑἐδδὺ νγὸ δυο Βοσα ποί β' ΠΡ δὼ ουϊνεαγαὰ σοπγδῆ- 
(ἰο0Π8] ἔογηι οὗ ΡΟ] 6668, Ὀυΐ ΔῊ “ἰδ τὰ τοδί λοι 
οὗ δου πίοι" (ΗΠ ἰ 67), τυ μῖ0ἢ 8 ἡοδίοσοά. ΤῈ6 
ἔργα τὰ πονηρά ΔΥῸ ὈΥΪΤΔΔΥΙ δοὶβ οὗ οοπιτουδῖοιδ- 
εἰς 8159 ἀοοίσχίπο, Ὀὰὺὶ Βοσου ΔΕ Υ 8180 ἐπ 6 Ὑ80]9 
οἴ 168] δοπάϊοι οοπηροίοα νεῖ ἱΐ, τ ἸοὮ ἐπ᾽ Γ65 
αοά, ΟἸγχίδί, ἐπ6 Ομυσοῦ, {86 ἐσγυίῃ, ἱπάϊνιά δὶ 
σοι (168, ὈΘ᾽ΐοΥΟΣΒ δὰ {μοῖν δου 8. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1, Τὸ Κυαον]οῦκχο οὗ ἐμ6 συ ἔγοαι αοᾷ 18 86- 
υΐϊνεὰ πὰ ἰδ 6 ΔΥ οὗὁὨ οὐοάϊθηοθ ἰο ἐπ νν}}} οἵἩ αοάὰ 
Υ. 4). 
( 2. ναὸ αν οὗ Οοά βου] ἃ ΟὨἿΥ Ὧδ νἱονγοὰ 88 
{80 γουϑἸαἰΐοῃ οὗἉ Ηϊδ ἰουθ, δῃὰ 89 ἰὲ οὐϊ κί πδίθϑ ἱπ 
Ἰουθ, 80 1 τροἷβ ἰο Ἰοτθ (νυ. ὅ, θ). 

8. ΤῊΘ δοπιο δῃὰ στουπὰ οὗ 8]} ΘΟΥΤΟΥ 18 ὑμ6 ἀθ- 
ηἶαὶ οὗἨ (16 ποδγπαίΐοηυ οὗ ΟΝ γἰδὶ (ν. 7). Ἦϑθ 
{πδὺ Ὀγϑδῖζα τὶ ΟΠ τῖδί σοῖθ ἷπ 80 868})} δηὰ 6. 
(86 ϑδὅοη οὗἩ τδὴ ΘΥῸΣ (6 Οομΐπα Οπ6, Ὀγϑδκβ 
Ὀτοϊδοσμβοοὰ τ ὈΘΙΙοΎοτΘ δὰ ἴοσοοδ ἔμ οπ ἰο 
Ὀγτοδκ Ὀτοϊδοσμβοοὰ τ ἢ πἷπη. ΒΘΒΒΟΣ ἰΓΌΪΥ δα γδ: 
“0 ἀοοίσϊπθ ογ Ολγίδέ 16 ἱπγου ἢ ἀπ ἰΒγουκι 
οπι Ολτϑί. “10 1861,᾽ ἴα {89 υπαδιρθηίδὶ {ποπιθ 
ΟΥ̓Δ 6 Θοβροῖὶ, ργθοδομ)ϑὰ Ὀγ Ηϊπιβοὶῖ δηὰ 86 Ποῦ 
ΑΡοϑίϊθβ, ἔγοιῃ Ὀδρίηπίηκς ἰο οῃᾶ." Βεϊϊονΐης 
Οδιδμοὶϊοθ, [ας όσαμβ, Ἐοίοσιηοα, ὕϊίθα, δὲ 
Ὀτοίβσθη δηά σοιηδίη Ὀσοίγοι, Ὀδοδῦδβο ἐμ 6 ΔΥῸ 
Ἰἰνίης Ομ γί βεΐδηβ, τ 6 Ομ] άγοη οὗ αἀοα δβῃὰ οο- 
μοῖσβ ὙΠῈ Ομτῖθε, Βαὶ δε οὐρὰ ΘΚ Υ ἰο πα γ9 
υδοὰ πἷα Ῥαββδαβο [ὉΣ (89 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗὨ πδγηΐῃᾷ 
δρζδίπδί. ἐμ ἀπίοῃ ΠΟΥ ἴ0 δύο βδίἀ : “" 68, ρεὸὺ- 
ΡΪΘ τϑύθυβθ 86 τηϑϑδίης οὐ ϑόοδη διὰ διὸ ρεῖ- 
οἴδηοθ δὐγαϊὰ ἰο μοϊὰ ρῥτίνυαίο ἱπίθγοουσβο τἱΐὶὶ 
τηϑηΐοβὲ ὈΪΔΒΡΘΙΏΘΥΒ 8 ΤΟΥΣ οὗἨ (86 ὈΙΤΝΙΏΘ 
ἰσυῖ, ΡΟΣ δΡ5 ἰο ἰδῖκα οοὔθο υἱν ὑπ όπι, Ὀυΐ--. 



ΨΕΒΒΕΒ 4-11. 1908 

868] ον ἰ80]6 Β65 ὈΘΘΟΠῚΘ Ὡ2ΟΥΘ ΠΟΪΥ ἰὸ ὰ8 ἐδ 
Οοὐε ἰΔ 10." ῬῬοῪ 8686 ἐπίῃ ρβ ὀσσατγ, ἐπ 186 
ΒΔΙ16 ΘΟΙΩΙ ΠἾΟΠ, ΘΥΟΥΥ͂ ὙΒΟΥΘ δηὰ δὲ 8]} ἰἰπ168, 
ἿΥ ἱπβίοδα οὗ ρυϊψέληρ ὈΪΔΒΡΉΘΙΩΘΣΒ, μὸ Βαὰ δαϊὰ: 
Βγροοῦὶῖθδ ΟΥ δυο ΓΒ. 

4. ΕδλἾδβο9 ἰθδοθ ΣΒ ΘΟΥΤΌΡὺ ποῦ ΟὨΥῪ (9 ΘΠ τ ἰδίο- 
Ἰοχίοσα] ἰγυΐδ, Ὀὰὲ 5180 (80 τνοσὶς οὗ ἰδ ΟμυσοΣ 
διὰ ἰδ9 βαϊγδϊΐοι οὗ ἱπάϊνϊ ἀυ}8] ΤΟ -ἸΘΙΏΌΟΓΒ 
{τν. 7, 8). 

δ. Το Ῥγοϊαΐϊβοα σουγασγὰ 8 ποὺ 8 τιοσὶϊ οὗ κοοὰ 
ΜΟΡΪ5, Ὀυὺ ἃ ΘΟη86400ῃ09 οὗ Ὀϊνίμθ Δρροϊπίπθηί, 
διὰ ὁ οομητουπίοαίοα οἸΠ (Υ. 8). 

6. Ττῦθ ῬΓΟΖΤΟΒΒ 8. ΟὨΪΥ͂ ΡΟΘΒ1Ό]6 ἰη ἐδ ταδὶπ- 
ἔθῃϑδηοθ δηα οἱ ἐμ Τουπάδίΐου οὗ Ομ τ βίϊδη ἰγαΐὰ 
με 9). ΕῸΓ πῆθῃ Θοτη0 Βιογί ποὶ 80 τοὶ ἴῃ [890 
οδῖσο ἰο Ὀ6 πΣ  μοχϑα, 85 ἰπ ἰλο ἐπάρκταθηὶ 88 ἰὸ 
Ὑδὲ οοπδίϊι ἴθ 5 ὑσὰθ ῬΤΟΖΤΘδΒ, δὰ τ μαΐὶ 8 ἐδ 
ἰγὰθ πιοάθ οὗ ῥγοβγοββίηβ. Α δἰσίνίηρ ἔογσγαγὰ 
ἩΠΕᾺ ὁ χοοὰ δοῃβοΐθηοθ Ὑ111 δ᾽ γ 85 ὍῸ ὁ αἰ σοηὶ 
δηά {Αἰ ἘΠ] ΣΟΘα-ἸΔΔΙ ον Ὀγ ἀρ ΟΥΟΥ {8.0 ΟΠ ΔΘΙΩ 
Ὀούνγοοι ἰπι8617 δηὰ βἰκηδὶ βυοθδδθβ, ὉΥ͂ {δ8 
τοοδὺ δ ἐμ Ὁ] δηα βοσυρυϊουϑ αἴβδοόπανρο οὗ ἀυίγ. 

7. ἴπ (86 ΘΟ 86 διποης ΟἘΥ β(18}8 ᾿ογο τουδὶ 
ποὺ 86 ῥγδοίϊβοὰ αὖ {6 θχρϑῇβο οὗ συ δηά 
ἐγ ΠΥ] 988 (γν. 10, 11), πον τυυδὲ ὑπ ἰσα ἢ ὈΘ 
ΒΡΟΚΘΩ δἰ ὑμ9 ΘΧρΘ;δ6 οὗὨ Ἰονο! 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οομρδγο Ὀοοίγὶ πα] δὰ Εἰ 64]. 
ΞΤΑΒΚΕ:---ΣΘΔΟΒΟΣΒ Βμου]ὰ το)οΐθο τηοδὲ ΘῈ 

ΠΟΥ 806 ἰμδὶ γουης ομίϊάγοι ὅτ Μ06]} ἰγαϊποά, 
ΒΤΟῪ ἴῃ στοῦ δηῃὰ διὸ ὑπὸ Ὀοχίπηΐπρ οὗ ὑμοὶγ 
ὙΠ βάοπι ἴῃ ὑπ ἴοδν οὗ {π0 Ἰωογὰ.---ΟἸ Υἱϑι 185 ΒΔ Υ0 
8[᾽80 ὑμοὶν ογ ἰὰᾷ 86 πονὶὰ, ἐμβουρ ποὶ οὗἁὨ τ86 
τ ΥἹὰ.---αοα]γ ΟΕ] άγθα ἀγὸ ὑποὶγ ρδγοηΐβ᾽ ἸΟΥ͂, 
189 οτγηῃβιωθεί οὗὨ ἴ86 Ομυνοῖ παπᾶ (89 [0γΥ οὗ 8}} 
Ξοαϊγ Ῥϑορὶθ. Ὑουῃπρ ῥ᾽δηιβ οὗ τἰ χη θοῦβηο85 
Ἰοοῖκ τοτο Ὀοδυί ι ἴῃ ἴπΠ6 ρσαγάθῃ οὗ (πο ἴογὰ, 
μα οἱ ἐγθθβ οἱ ἐπ ροϊπὶ οὗ ἀδοδγίηρ.--- συν 
δ πού ΟὨΪΥ͂ ὑἰο Ὅ0 ἐπνραιίχαίθὰ δηὰ σιράϊ αἰ οὰ 
ὍΡΟΝ, Ὀὰ ἱΐ ταιιϑὺ 6 ρῥγϑοίβοά, δῃὰ τιθῇ βδιιουϊὰ 
ΔΚ ἰπ ἰἰ. --τὰ ῬΓΘΘΟΠΟΣ δῃουϊὰ ποὶ δἰ γαγ8 1180 
βόγονῖἐν δὰ ϑαυποβίῃβββ, Ὀι δ'βο Ἰϑη Υ βυα Κ9ῃ- 
{10 688, οὶ οομηπιαπὰ Ὀὰξ Θηίτοδί μἷὶβ Ῥθορὶθ ἐὸ 
Ὀοσοῦιθ κΟΪγ.----Ἦ ΒΟΏΘΥοΡ ποὺ Ἰδοϊτοδί {μ6 χἰπά 
ἴο ἔρον, ἰὰοὰ τὶ σοῦ ἰοὸ ΟΥΥ: ἰδ ἰ8 ἃ ποτϑὶίγ! 
Το υἱἱογοβέ ἃ λἸβομοοὰ Ηθαν υ7ῶῖδὶ 5... Ζολ πη 
ΒΆΥΒ: ΤῸ ἰογϑ, ὙΠὶσἢ οομ δ᾽ Π8 81} 1.6 οοτητηδη- 
τοϑηίϑ, Β885 66 ὕγοτῃ 9 Ὀαρσί πίη ρ.---ΟὨνὶθιϊδη- 
ἐς πΘΘ48 ΠΟ ΠΟῪ σοΟΙπ δ ἀτηοηί8, Ὀυΐ 10 ΓΘΑΌΪΓΟΒ 
π6 ΘΟ; ΒίΔΏΪΥ τοπουγοὰ ἱπουϊοαιΐοι οὗ ἰμὸ οἱά 
σοΙαπ Δ ἀπιθη18.---Ἴἰ 16 ποί δμοῦρἢ (παὺ ὑπ6 ἐγ 
Ὅ6 Ῥγτρδομοὰ, {δ ̓ ϑϑμβοοά πιυδὺ 8130 Ὀ6 ἀθπουποθά. 
ΤΠῸ πογϑϑὶθθ, ρονγβϑουϊίουβ δὰ δρυδοθ ἱπ ἰδ9 
ΟΒυγχοῖὶ οὗ ΟΘοὰ πιιιϑὲ ποὶ σϑῦ89 ὰ8 (0 ὙΔΥΘΡ, δπὰ 
ἀουδὲ ἰδὸ ὑγαΐϊι οὐὁἨ ἐμὸ Ομ γιβιίδπ τοὶ σίου, Ὀὰὶ 
ΤΟΙΣ δίγοη ρθη δηὰ οσοπᾶγιῃ 85 ΜΓ ἢ11]0 Ὁ ΓΘ 
οχροβϑὰ ἰο ἐποῖτ ἀδῆρου.--Αἶδα, ὉΥ Ὡδίιτο νὸ 8]} 
ᾶγὸ δὴ δη στ διΐδη ταὶπὰ δηὰ δηϊονἶϑὶ ἴῃ ΟΌΓ 
ἈΘΑΓΡΙΒ; Β6 ὙΒ80 ἀ068 ποῦ ΚΠΟῪ δῃηὰ οχροὶ εἶπ, 
ὙΠῚ1 ὨΘΥΘΤΊΏΟΓΘ ΚΠΟΥ͂ ΟΥ δυοϊὰ ὑῃ6 ουϊνγτὰ δηίὶ- 
οἰ ἶθι.---Ὗο ὑμδὺ δρὸ τεὶδο ΟΥ̓ΘΣΙΩ 6. δηἀ ΔΘ δὴ χ- 
ἰουβ δϑουϊ ΠΠΗΘΟΘΕΒΔΤΥ ἐπίπζβ, γο ἐμαὶ ᾿υάκο πὰ 
ΘΘΏΒΌΓΟ ΘΥΘΥΥῪ πίη, ᾿θὰν ψλδὶ Κι, Φομη βδγβ: 
“Δ ΟΟΙΚς ἰο γουγβοῖγοθβ.᾽"" - -ο ἰκ] γτονγασὰ οὗ 

{αὶ μα] ταϊ πἰ βίο, ᾿ξ ΕΘ Υ 5090 ἱπ ὑδοὶν ὮΘΔΥΘΙΒ ἢ 9 
ἔγαϊ! οὗἁὨ ὑμοὶν ἸΑΟΌΣ δυγδημοα δοοοσγάϊηρ ἰοὸ ἐδπὸ 
τηϊπὰ οὗ Ομ νἰδί.--- 19 1988 χοχαχὰ ἃ ταὐπἰϑίοσ Ρ8γ8 
ἰο ἴλ9 ἐθθιροΓαὶ τουγασγὰ ἰπ πἷβ οὔἕοθ, [6 ἸΠΟΥ6 18 
δ δῖ 7}, δὰ ἰδ9 0} ὙΠ Ὅὸ ἰ86 χογδχγὰ 
16 6 588}} ΤοοοῖΥΘ ὕγουῃ Ομ γὶδὲ, ὑἐμ6 αγοδξ 
ΒΒορΡμοτά.---Ὑ δὴ οδ8ῃ 8 πιϑδὴ δος Ὑὄᾶδὼὸ μ88 οὐ, 
διὰ ψμδὺ ΟΠ ἃ 28} ΡΟΒΒΘΒΒ ἯΒῸ δ858 Ὀοὶ αοὰ 
ΗΠ ὩὨΟῺΘ ΤΩΔΥ͂ ΥΘΟΘΙΥΘ ἰηἰο ὑπο γ ΒουΒ65 τ οϊκοὰ δηὰ 
4180 ἐθδοθ γ8, ΒΟ τ ἢ {8}6 ΙΏ0᾽6 ΟὐρΒῦ {μπ 00 ποῦ 
ἰο Ὀ6 ἰπίγοὰἀυσοα ἰπέο {μ6 Ββιϑαορίοϊἁ οὗ σμνὶβί, 
Ὑ οἢ που] Ὀο ᾿ἶκ6 ἑδκίπρ ΟΙΥΘΒ Διο πς Βμθορ 
τ ἰβ ἰπ)ατίουβ ἰο αγϑ 76] ΟὙϑδΐρ τ (ἢ {8180 ρ60- 
ΡΪδ6, θαΐ 8.111} ἸΏοΥϑ ἱπλυγίουβ ἰο ορϑα ἰο ἔμ ϑτὰ ἐ}9 
ἀοο᾽ οὗἨ ΟΡ ιοαγτί ; ὙΠ6ΙῸ (86 ἢγαί ἐδ ἀοπο, ἐδ9 
Ἰαξίοσς 5 πσοῃὺ ποὶ ἰο Ὧ6 τυϑδιίίης.---|Ὸ ΘΕΟΣ 
ἰηίο 8 ροϑί-βουβοῖ Ὅο Ἧὸ ποὺ 860 ἃ ὈΘαΓΘΙ]ΟὟ 
αὐοοίοα τ ῖϊ ἃ υϑῃοιηουβ ἀϊδοαβοῖ ἩῸΥ ποὺ Ἰ᾿ϊς6- 
ὙΓ860 8 ἀοοοίνοσ, 8 βοσυδηὶ οὗ βεαίδῃ ῇ ΤῈ ορρο- 
δἰ ἰδῖζοβ Ῥἷδοο ἱπ (89 ψουϊὰ: 0 ἔγίϑπαϊυ ἰο 
ΘΥ̓ΟΡΥΌΟΑΥ οχοσρὺὶ ἰο ΟἸισὶδὺ ἰῃ ΗΒ ΣΩΘΙΩΌΘΥΒ '-- 
Τῆι στοοίίη ρα οὗὨ ΟἈσἰδιΐδηβ βου] ποὺ ὈΘ ΤΩ ΘΡΟΙΥ 
ΘοΟμΥθα 0 Π81, αὶ δρτίπα ἔγοα 80 στουπά. οὗ 
ἰγαϊῃ δηὰ 1ουθ.---ἀ Ομ γιβιΐδη διου]ὰ 6 οὐ ἷ8 
ξυατὰ ποὺ ΟὨΪΥ δραΐπδὺ ᾿ἷ8 ΟὟ δ᾽:8, Ὀυὲ 4180 
δζδίηβί ἰδ 86 οὗ ΟἴΒΕΓΒ, οὗἨὨ γι 16 ἢ ἮὯΘ ΤΑΥ͂ ΘΑΒῚῪ 
δὰ ἴῃ γψαγίουϑ ὝΔΥΒ ὈΘΟΟΙΩΘ ὈΔΥίδΙΚΘΡ. 
ΗξυΒΝΕΕ :---ΤΊι6 οἰ] άγοῃ οὗὁὨ {86 Βᾶπὶθ ἔδιρῖν 

86 ποί ΔΙΨΔΥΒ οὗ 009 Ιαἰπμᾶ; ἃ ΚΟΩΙΥ ἸΟἾ Β6Υ ΤΩΏΔΥ͂ 
βδυθ ὑπ θο] ον ΟΕ ]άΣΘΏ.---ΟἸ βία η ΤΟΥ ΒΟΓΒ, 
Ομτἰϑιίδη ζδηλ1}168 8.6 8. Ὁ] βδίπρ ἴἰο, (6 ποτ]ά. -- 
ΤΏΟΒΘ δἷβδο ἯΒΟ σὺ δἰγοδὰν ἱπ ὑπὸ ΟἸ τί δ δα 
σοῦγβο ποϑὰ βέίνγίης ὑΡ.--αοα Ομ τ βιϊδη᾿ 8 ὑγθα θα 9 
18 ἸἰδΌ16 ἐο ὃΘ 1οδὲ 88 Ἰοπᾷ 858 Βθ σοῃίΐπη68 ἴο 1Ϊγ9 
διωοηρ ἀοοοίυοσβ δηὰ ϑηθιηΐθθ; ἤΘΠ00 ἴδ 6 π6668- 
Βἰ1γ οὗ ζογοβί ρεῖ, σουῦγακο δηὰ δ 611 οὗἉ Υἱ δ πο0 
ΟΥ̓́ΘΡ Εἰ π|861 διὰ ἴῃ σοβροοὶ οὗ ἰοιαρίδίϊοη : ἴδ 9 
ΙΏΟΥΘ ῬὈγθοίΐουβ ἔπ ὑχθαϑΌΓΘ, {8 0 ΙΔΟΓΘ ΟΔΙΓΘΙ]Υ͂ 
βου ]ϊὰ ἰὲ Ὀ6 συδτάοα, [ὺ ἰδ ΔΙΟΥΥ δοααυϊγοὰ, θὰ 
ΤΑΔΥ Ὧὃθ Ἰοϑὶ δί ὁοῇῶοθ. ΤῈ6 ΠΌΤΟΥ οὗ ἴμο80 Ὑ10 
ὁΠ09 μϑἃ στδοο διὰ ἰμθῃ Ἰοβὺ ἱΐ, νΥ01}}} ομθ ἀδὺ δῃ- 
ΡῬΘᾺΣ ὙΟΥΥ͂ ρτοϑί.---ὐοῖτι ἰθδόβοβ Ὁ8 ὙδΒδί Μὸ 
Βμουϊα δϑὶς οὗ ΘΥΟΥΥ οη6 (μὲ Θοπι68 ἰο 8, ἰ0 π|ϊ: 
ἀο γου Ὀγΐπρς Ομτὶδὶ τὴ γοῦ ΟΣ ποὶ ἢ Βοοσρίϊοι 
νῶβ ἀοηϊοα (ο 8 ἔδ]86 ἑθδοῦον, Ὀθοδῦβο ἰὲ νου 
μανθ 66. ἃ ἰοΐκοη οὗἩὨ Ὀτοι ΒΟΥ δοκηον)οαρτιηθῃηΐ; 
Ὀυὶ 15 νῶδ 80 τ υδἢ ἐπ 6 Ἰογὸ ἰο Ὀ06 ἀρηϊοα, ὃ0- 
οδῦδο βυοι γϑοθρίΐοη ἐοοὶκς ΡΪ806 ἴῃ ἰδ: πδιηθ οὗ 
89 Οδατοῖ, δπὰ ἤθηοο τουϊὰ μᾶγ6 Ὀθ6Π ἃ ἀθο8- 
ταϊΐου (παὶ 86 τ 019 Ομυγοῖι ἀἰὰ γϑοϑῖνθ Εἷπὶ 885 
8 Ὀγοίμοσ. Βαΐ οἢ ἐμδὲ δοοουσηΐ γγ͵ὸ ποϑὰ ποί ἰπ 
ἃ 0480 ΟὗὨ ΘΙΠΟΓΘΠΟΥ͂ ἀΘΩΥ͂ (0 δ! δῇ 00η6 ΟὟΣ᾿ 
Ὀουηάθη γῥτίνδίὶθ ἸοΥθ.---ονθ βου ὩΟΥΟΥ ὉΘ 
Ῥτοῤαάϊοἶαὶ] ἰο ἰμὸ σοπήοϑδίοι οὐὕἨ οὰν ἴδϊ (μι. ἴμογὁ 
δὲ ὑπ ΘΧΡΘΏΒΟ οὗὨ ἔδὶι, ἰο 18 ἰΥΌΣΥ οὐ τὶ 18 
ἀθηΐαδὶ ἰδ ἢο 'ουθ. Τὶ ιΐβ σοτηιδη ποτὶ γ788 {8166} 
Δρρ ἰοὰ ἐπ ἰμ9 ο880 οὗ Φοδπ ἃ [8ϑοο, γῶο δΒαυϊης 
Ὀθθη χροὶ ]οὰ ὕγοσα Επρ] πὰ 1 {πο τοῖψη οὗ ΜασΥ, 
Α. Ὁ., 16δ8, νδϑ ἀοηϊθὰ γοοορίϊομ ἰὼ Ὠοιηιμδεῖς, 
Ὀοΐδ δὸ δὰ μ᾽8 σοηφτοβδίίοη (βαιὲς, Ηἶμέ. Οοης 
Αὐυσ. 11., 1090). : 

ΒΕΕΒΕΕ:---ἰν ἰδ δὴ ἰά19 βρϑοῦδ ἰμδὲ Οἱ βίἰδηβ 
δα δηιομτί ϑιδηβ μανθ ὁπ6 δπᾶ {86 δδιῃθ αοά. 
“ ς δΊχοὸ ὈΟΙΙΟγΟ 8 ἰπ ὁπ0 αοὰ᾽" ἰδ δυῃρ ἷἱπ ἰγυ ἢ 
ὉΥ ἰπο80 ΟὨΪΥ͂ ὙΠῸ σοπίΐμυο: “0 6ἷ8ο Ὀ6]1θγ9 
ἰῃ Ζεβυ8 Ομ τιθὶ, Ηΐ5 βου δὰ οἂσ [οσὰ.᾽ 



104 ΤῊΒ ΒΕΈΟΟΝΡ ἘΡΙΒΤΙ,Β ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΕ 59ΌΗΝ. 

ἘΗΞ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ. 

γν. 12, 18. 

12 Ἡνϊηρ τοδὴΥ ὑπῖηρΒ (ο πτὶΐθ πηΐο γου, 1 που]ά ἠοὲ τογίξεἰ τὶ ἢ ΡΑΡΟΥ δῃὰ ἴηκ, Βυ(51 
18 ἐσυβὲ ίο οοπιθ᾽ ππίο γοῦ, ἃπὰ βρϑαῖ ἴδοθ (0 ἴδοθ," ἐμαὺ οὔτ᾽ ΟΥ̓ τιδῪ 6 [Ὁ}}1. Το οἢ}}- 

ἄχθη οὗ (δ γ οἶϑοί βίβίασ στοοί ἔπθθ.5 Απηθη.ἷ 

οτϑο 12. [1 Θοττοδα οἵα 
ἀλλα ἐλπίζω [ἰδ ἴδο 

“ογ 6" ΒΌΡΡἢΠοὰ ἰπ Ε. Υ.-- Μ.] . 
τοδάϊης οἵὗὨ ἴδο Ὀοδὲ δηὰ οἵ πιοδέ Οσάϊορα, αἴδοὸ οἵ Οοὰ. βίη. Α. δἱ. τοωὰ ἐλπίζω 

γάρ. 
δερὸς ὑμᾶς γενέσθαι [Ἔ ἴδιο πιοοὶ δυϊδαηπίίο τοδάϊης; ἐλθεῖν ζεσί. γϑο. δαρροτίοα νγ 6. Ε.;: Οοράο 

οὔ ἐδεῖὶν ὑμᾶς 
[Ὁ θοῖταδα: ““τηοῦτῃ ἴο του ἢ : Α170: 

Ουά, 8]... Ε.: Χαρὰ ἡμῶν; Α. 
Ψα το 18, [6 Θαγιοδα : “ ΤΏαζο στοοὲ (πθ6 

ἄγσῃ οἵ ἰδποὸ ο]δοΐ πἰεῖοτ."---1.} 

δοοοσχάϊης ἰο 8 ὅηο. 14. 
119..-Μ. 

,. ὑμῶν. 
86 ΟΠ] άγϑα οὐ ἐῺΥ αἰδέατ, ἐδο οἱοοὲ οο." ΑἸδογά: τ μας παύμϑη τοὶ ἴδ εἰμ. 

9 ἸΌτΙΟΣ, οἢ δοοοιπξ ΟΥἹ 0. ;, 4 ἰο ̓δοέέο 

ΤιΑμὴν, δὲ ἴδ οοπο]υδίου, [6 δῆς. Οοά, Βίη. Α.Β. Ἰωάννον β΄ Οἰδοῖβ δά ἐπιστολὰ, οἴδοῖ 
τοῦ θεολόγου, κε γοττ βτυπορθδνεο τ να Ε ᾿ 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Βρεαζίηρ οἵ᾽. Υ. 12. 
εκ. 12. Ἐζαν!η αὶ ΔΩΥ τ] (6 ἴο υυτὶϊο ἴο 

χου.---Ηἰα Βοαγὶ δ 70}}; Β6 δὰ οἱγ υυχἰϊίθῃ 
ὙΘΣῪ 1{1160 οὗ νοὶ ᾽Ὦθ μοὰ ἴῃ δἰϑ ποασί. Ἠθηοθ 
ἦι 18. Ὁ ΔΛ δ Δ0]6 ἰο 866, τὶ ΕἸ γασά, ἴῃ πιοβὶ 
οὗ ἰδιο8θ 6 γ868, ΒΩ ΡῚΥ οἰἰδιϊοηδ ἔγουι ἐμ Εἰγδὶ 
Ἐρίδι]9. 

Ι του]ᾶ ἢος [τπυὰ|ἰΐο μοι] τσὶ τ ῬαΡΟΥ δᾶ 
Ὡς... -Το [πὔπίογο ὕγοια ἐμ 6 ρυϑοϑάϊῃα ο180.86: 
πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν βου ϊὰ, οὗ ὁοουτδο, Ὀ6 δὺ}- 
Ῥιοὰ οσθ. Διὰ χάρτου καὶ μέλανος ἀφποίοα ἰδ9 
τὶ θ ΟΒδυδοίθ οὐὁἩ 16 οοτημιυμπίοδέϊοι : ἐξ9 
ΤΔΟΤΘ ΘΟΙΏΣΩΟΙ ὈΈΓΘΒΘ 18: διὰ μέλανος---καὶ καλάμου, 
8 ὅπο. 18.---οὀ χάρτης ἷἱα ἰμ6 Ἐργρίίδη ῬΔΡΥΣΌΒ, 
ῬΤΟΘΑΡῚΣ ἐδο 80-6411|ὁὰ Αὐυσυδβίδη οΥ ΟἸδυάϊδη, ζῸΣ 

γ8; τὸ μέλαν, 8180 2 Οὐ. 111. 8, ἰμὶς τιδᾶθ οἴ 
δοοί, νδίοῦ διὰ συ; ὁ κάλαμος, {π9 υιϊξης γοϑὰ, 
ῬΤΟΒΘΌΪΥ βρ]1 (μεσοσχιδής, μεσότομος). ΟἿ. ΙάϊοϊκΘ 
9 {18 ῥδδβδβρθ. Τὸ Αογίδὶ οὐκ ἐβουλήθην, ἔχοτα 
ἐπ δἰδπαροίϊηί οὗὨ {ἰμ9 γϑδάϑσβ οἱ σϑοοϊυϊης ἰδ 6. 
Ἐρίβι 9, θοϑδῦϑο ᾽'ο πὶβιϑὰ ἰο οοτητηυπίοδίο ἰΐ 
ῬΘΣΒΟΏΔΙΙΥ, ΟΓΔ]}Υ. 
ΒΌΓΙ ΒΟΡΟ ἴο οΟ:219 ἴο γοῦ δηὰἃ ἴο δρφαὶς 

[587 11} τοῦτ ἴο πιουῖ.--- ΤῊὴθ δος ποδὶ οὗ 
γράφειν διὰ χάρτου καὶ μέλανος ἰδ πρὸς ὑμᾶς γενέσθαι 
καὶ στόμα πρὸς στόμα ; Ὀοσδῦδο ΒΘ ποροδ 
ἴον ἰλὸ Ἰδίζον, Β6 8.88 Ὀσοίκθῃ οἵ ἐδ ἔοττοΣ : δυΐ 
ἐδ18 ἀοθ8 ποὶ ἱπηροτὶ ὑμδὲ μ6 ἀϊὰ γϑβϑσυθ ρμαδσὲ οὗ 
480 ἀοοίτἑθ ὨΘΟΘΒΘΔΙῪ ἰ0 δαϊγαίοι ἔοσ οὐϑὶ ἰσδάϊ- 
ἐΐου (Βασίλ. Ῥοίχυβ) ; ῸΣ Ἀ6 δυγο ον ΒρΡΟΚΘ ΟὨΪΥ͂ 
Ὑπδί δ9 μδὰ τυὶίθη ἰπ ἰμ9 ταί Ερίβιϊθ. Οἱ 
γένεσθαι πρὸς ὑμᾶς 800 πο. νἱ. 21, 2δ᾽; Αοἱδ χχ. 16: 
Χχχὶ. 17, σχχυ. 1δ: 1 ὅοσ. χνὶ. 10: ὅπο. χ. 8δ; 
Αοίδ σ. 18:εξίο ἱᾳγ ὑογαρὰβ 8 ῬΟΣΒΟΝ ΟΥ 0 ΪΔ66. 
Οἱ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, οἷ. 1 ΟΣ. χἰϊ!. 12; 

ΣΧΟΒΟΡΆ, Ἀἴοηι. 1Τ1., 0, 82; διὰ πϑ-ῦνς ΓΩ. 

ΝΟΙΔΌ. χὶΐ, 8. 

ΤΠδὲ οὖάόεσ ον Δ ὍὈΘῸ π]8]116ἅ [Π]1οὰ 011]. 
---Τ 8ο δἰπὶ [[»α) 18 ἰα 411] πΡ δὶβ οι δηὰ 89 τοϑά- 
ΘΣΒ᾽ 107, δὰ μὴ ἐμαὶ οὐ ὑπὸ ΒθασοσΒ. ΟἿ. ποΐθδ8 οἱ 
1 5ηο. ἱ. 4. Τδο οὐ͵θοὶ οὗ 700 18 ποὺ [89 ΡΟΙΒΟΠΔΙ 

- 

Ῥζοδοῦοθ οὗἩ (86 Αροβδὶϊθ (Βϑῃεεῖ), δαὶ ἐπ6 ὧὯΠ 
οοτηπηπῃϊοδίΐου οὗ {μ6 ὑγαΐλ ἰπ οταὶ ἱπίθσοουγβα. 

, 7.6 ρτεείίπρε, υ. 18, 
χε. 18, Ῥ ΘΙΘ χτϑοῖ 860 ἴδ6 ΟὨἰ] ἄγοι οὗ 

ΓῺ Υ αἰεῖοσ, ἴδ οἷθοῖ οἱο6.---[Ὁ οχρ] δὶ τῆς 
ἀδελφῆς οὗ ἃ ΟΒΌΓΣΟΝ, ἀπὰ τέκνα οΟὗὁὨ ΘΒΌΤΟΝ-Τ ΘΙ Ὁ Γ5 
ἷα ποὺ ψαγσδηϊθα ΌὈΥ ΔὴΥ ἐμίπρς Τουπὰ ΠΟσΘ; ἐδ9 
ΤΟΔΒΟΣ ὙἈΥ {δ δἰ δίοσ μ6Σ 6612 ἀο98 ποί δοιὰ ρτοοί. 
ἴῃ 68, ΙΩΔΥ Ὀ6 ἀοδίδ, ΟΣ ΔΌδοποο, Ὀυΐ ““Ο8ῃ ΠΟΙ ΒΟΥ 
0 Βδοοσγίδὶ ῃο, ΠΟΥ ἰβ 1 8 ῬΤΟΡΟΙ αποβίϊοῃ 
(βίον ἀϊοοῖς σεγε Ἠυΐμ6 5). Βοηροὶ: “ϑμαξὼ:- 
δίρια οοηπμημπίίαϑ  Οὐὐτηϊίαε ἀροείοϊἑ, τοϊπογιπι θεγδίΣ 
δαϊωέεηι πμποϊαηέι8.᾽" 

ΒΟΜΙΣΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΒΤΑΒΕῈ :--- ΒΟ Ὑμδὶ ἐδ9 ΑΡροβίϊθβ Ὑτοίθ δηὰ 
886 ἰΠῸ0 δροῖζο ἰβ 89 ποσὰ οὗ ἀοᾶ, διὰ πὸ 
ἀο γ͵ὸ}} ἰ9 ὈθδΡ {18 ἰπ τοΐπά.----α ὑσὶ σοδοὺ 8 
86, γἰμὸ ποὶ βΒδίιϊϑδϑα σὶὶῃ ὑπὸ τὶ θη Ἐρίδε}]6 οὗ 
89 ὈΥϊπίου ΒΒ ΝΟΥΪΝΚ ΟἹ ῬΆΡΟΙ, δυβοσα ἰδὸ ΗοΙγ 
Βρῖτι ἰο ταὶ ἴῃ 18 θαγί πὰ ὑπ8 ὈΘΟΌΠ.6Β Ηἰτα- 
86} δὴ Ἐρΐδι]6 οὗ (μ6 Ἰἰνῖπς αοὰ.---ἶῈ 18 6 Ὁ] ϑαὶπρ' 
οὗ αοὰἂ ἱΐΥ γὸ δανὸ ἴ86 ορροσίπη ν ρσίγϑῃ (0 8 οἴ 
δου ὔοντΐης τὶ ἤγιοηὰβ οἡ ταδίΐογβ οὗ ἱπροσίδποθ 
διῃὰ οἵὗἉ Θπ᾽ογίδα (6 Ὀθποδὺ οὗ [μοῖν' σου 86] .--- ΤῈ 
οἸἡ] τοι οὗὨ ἰδ 6 του] ἱπιαρίπο (μδὲ {πὸ }16 οὗ ἐδ 
ἐοὰ]γ οοπδὶδίβ ἱπ ποίη Ὀὰΐ ἀοὐοοίοα 0015 δπὰ 
οομδίδηΐ βουσοῦνίηρ ; δυὺ ΒΟΓΘ ΔΡΡΙ 168 (δδί βαγίῃρ: 
858 ΒΟΙΤΟΥΪΩΙ, γοῖ δἰ ΥΒ τ ὐοϊοϊῃ (,.---Ηθ 18 ἰδο 
βοσυδηὶ οὗὨ 15 Ὀ611γ, Ὀαὶ ποὶ {π0 Βοσυδης οὗ Ομ σχίδὶ, 
ὙΠΟ δοαῖκβ 'π εἰ οὔθ οἶδὸσς ἸΟῪ ἐβδῃ {80 88]γ8- 
ἰΐοι οὗἉ μῖβ ἈδΔΓΘΣΒ.-- πὶ 186 απ ΟΥ̓ῸΣ ΜῈ 1] Ὀ6 ἃ δοδυ- 
{11 οαδίοιι ἰο ἰύοΓ Ομ δηρκο οογ 8) στοϑοὶΐπ ρ8 τεὶτ 
ἔγϊοπὰβ 1 ἘΡρ δ) 689 δὰ ἴῃ ΟἾΝΟΣ ὙΑΥ͂Β, δὰ ἐδ 
(ο ἀΔοεδὶγϑ ἴοσ ἐϑιῃ 811 ὑθ ροῦ δὶ δῃ ἃ βρἱσὶ 8] Ῥγο8- 
Ροσίίν. - -ΗΔΡΡΥῪ ἃγο ἰβοθθ βίβίθσβ διὰ Ὀγοίμ 6.8 
Ἧ80 ἴω Ὀοΐης υαπϊιοὰ ὉΥ 86 ἰἰο8 οὗὮ ποίυχο, 
8.6 8180 ΥΪ υπϊίοἀ ὉΥ {89 (10 οὗ Ὀἱνὴπθ βγδοθ. 
ΕἘΡ7 15 δἰ ΣΤ] στοῦ ΟὨΪΥ, ὙΒῚΘΒ ΟΣ ΚΒ ΔΗΪΔΗΟΟΒ 
οἵ οἰοσηδὶ ΤΥ  ἀϑῃΐΡ. 
ἩΕυΒΧΕΒ:--- 1 Ὲ τ ἰἰ ἴθ οἶξθῃ ἐδ ὀρροεῖίο; 

γ6 Βᾶγθ τοποῖ ἰο τρί διὰ 1116 ἰο Θροακ, στ πεα 
ψὙ6 ἀ0 τηροὶ.---- 08 ἐδοδὸ Ὑπὸ ΔΓ6 0ὁΠπ6 ἴῃ Δ: 8, 
ταϑοὶ δῃὰ σοῆγοσδο ἰοχοίθοῦ οὗ 89 501809 οὗ Θοά, 
οὗ ψἘ1ΟΝ ΒΘ πάνθ τη846 ΘΧΡονΐθησο, [ΒΟΥ Βδγο ἃ 
Τοτοίδοίθ οὗ ὨΘΘΥΘΏΪΥ 70Υ. 



ΤΗᾺἙΕ 

ΤΉΙΒῸ ΕΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΈΒΑΙ, ΟΣ 9050ΗΝ ΤῊΝ ΛΔΡΟΝΤΊΒ. 

(Ἰωάννου γ ἴῃ Β. δΔῃὰ Οοά. Ξ΄ηαῖ,. Οἱ. δὰ ἀβ ἐπιστολὴ, α. τοῦ ἁγίου ἀποστόλου.) 

Ἰ, Τὰ Αὐἀάνεει. 

γ. 1. 

ΤῊ 6]Δοσ πηΐο {89 γ6}} θοϊονοὰ αἰ αἴπβ, μοι 1 ἴονο ἰπ πο ἐταϊὶ, 

γαωνοὶ. Π Θότμιδο: Τπ ῬΣΟΘΌΤΕΕΣ [ὁ ἐννο Ὀοϊογοᾶ Θοῖσπ, ἩΒοῖα 1 ἴοτο ἔπ ἐσαῖϊδ.--Ν.} 

ἘΧΕΒΟΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ,. 

Υκε. 1. Οἱ ὁ πρεσβύτερος 500 Ταϊτοἀαοίΐου ἢ 1. 
ΤῸ σδὰ δονάϊν Ὀ6 ἀοίοχιοίποᾶ τδοίπον ἐπὶ αΟδὶὰβ 
ἦβ ὁ50 οὗ (δ ἔγγο ΟΥ ἐπ γ66 ῬΟΣΒΟΏΒ οὗ ἐμδὺ πϑΠλΘ, 
Ἅ.Ο δ7΄Θ τιδῃίἱοηθά 88 γι θη ὧδ δ ἃ ΘΟ ΡΘΠΐΟΏΒ οὗ 
ῬδῸΪ ἰΒ Αοία χὶχ 29: χχ 4: Βοιῃ. χύὶϊ. 28: 
1 ον. ῖ.14. 1 ὕὔοϊκο {μη ϊθ ἰμδὲ οὖν απ 8 
ἑἀοπίῖοαὶ πὶ Ο αἰὰβ οὗ θοῦ τηϑηὐοποά Αοἱδ Σχ. 
4, ΟΝ, ἰπ μ18 Ομγίε αὐ, ἃ. ἰ., ἰδοὺ ἐλ αδίυδ ταϑι- 
οποά 1 Οογ. ἱ. 14 ἰβ χηοδηΐ ἤθσο, Οἰδμοσδ διὶ 
Ῥοβο μοὶ (80 Θαΐυβ, τηοπἰϊοποὰ Οοπαίϊι. ΑΡ. ἴ, 
46, δπὰ δρροϊη θα Ὁ Φομη ΒΙΒΒΟΡ οὗἩ Ῥοσζδιλαβ, 
ἐδ {80 086 τοΐογγοὰ (0 πογὸ (Ἡ αἰϑίοῃ) ; θυ {18 15 
8150 ῬΌΓΕΙΥ ΒΥροίδοί θα]. ΝῸΣ οδὰ ἐὺ Ὀ9 ἰηΐοστοὰ 

ὕγοιῃ υ. 8 οὗ ἰδὲ8 Ερίδι19 (πὶ δἰ ἯΔ5 ἃ ῬγϑδΥ- 
(6. ΦοΒη δάὰβ ἐο ἐδὸ δἀάσοθθ {86 ὑθστι τῷ 

80 Ἦθ 61|840 δ ἄγϑδϑδϑδ ἐΐτη ἃ ἀγαπητέ ἴῃ 
γυ. 8, ὅ, 11, δι ὰὰ Βυρογδβ 85 ἰπ 2 Φοόοδῃ 1, ἐδ0 
πογῆβ: ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ (Οϑουπηοῃΐυδ: ὁ 
κατὰ κύριον ἀγαπῶν ἐνδιαϑέτῳ ἀγάπῃ). 

ἨΟΜΙΙΚΤΙΟΑΙ, ἈΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣ,. 

ΚΤΑΚΚΕ: ΤΊοδο ὙΠῸ ἩΪ88 ἰο Ὀθ Ἰογοὰ οὗὨ Σ6., 
τουδὲ Ὀ0 Ἰονδῦϊθ δὰ ψοσίδυ οὔ ἰουθ; ἰδῖ8 8 ἀοῃ9, 
ὑΓ Δ ΟΥ σἰνο Ρ ὑδὸ Ἰονὸ οὗ {80 που]ά, διὰ Ἰονθ 
αοά ο"]γ.--- ταὶ δοιὰ ον δ.6 Ῥγϑοΐοτιβ 76 076}8 
οὗ Ομ τἰβίΐδησ, πῖον ταυδὲ Ὀθ πο ἑἰοκοῖ μον πὰ 
ΒΙΘ ΤΟΣΘ ΟΥ̓Βδιρθῃίδὶ ἰδ ποϊάθη Ομδῖμα. Τὰ 
οη9 οϑῃποὶ οχὶδὲ τὶ πουὶ ἐπο οἶμον; ἰσχαΐῃ τὶ 0}- 
ουἱὐ ογο 8 ἀθ8, διὰ Ἰοήο πίιϊμουΐ ἐσαϊῃ ἱ8 ὈϊΪπὰ., 

Τὰε Α»οδίϊδ᾽ 8 γον απα Φδογτοιοῦ. 

νυ, 2-11. 

2 Βοεϊογοά,  ψὶβ ΔΌΟΥΘ 8]1 ἐπί ηρβ' ὑπαὺ ὑποὰ τηδγοδὺ ῬΥΌΒΡΟΣ δηὰ ὃδὸ ἴπ Βοδῖυῃ, οὐθα 
8. 88 ὑδγ 800] ρσόβροσοίῃ!. Εουἶῖ τοὐοϊοοὰ τοι] 

αὖ τ ἀ οἵ (8ο συ ϊῃ ὑμπδῦ ἰβ ἴῃ {866,5 Θγθῃ 88 80 
ὕ ΟΥ ὑμδηΐ ο ᾿ϑᾶῦ ὑδμιδῦ ΤΥ ΘΒ] ἀγθὴ ὙγᾺ}}ς 1 τα 5 

Ὑ6ὴ (πο Ὀχοί ΓΘ οδτὴθ δὰ ἰοβιιβοα 
οδὺ ἴῃ ἐμ ἐγ. [1 ἤδΔγθ πῸ λων νὴ 

Βοϊονεοά, ἔμου ἀοοαὺ ΚΑΙ Ὁ}]γ9 
6 τὰ] ὴαίβοονοσ μου ἀοοδιδθ ἰο {πὸ Ὀγοίμγθη, δηα" ὑο βύγβηροσθ; Ὗ ΒΘ. μᾶνθ ὈΟΣΩΘ Μ]ῦ- 

Ὧ6ΒΒ5 ΟὗὨ ὑδγ οἰδεῖ Ὀοίοτο πο ΘΒ ΌτΟ "5: ποτὰ 1 ὑπου Ὀσϊηρ ἔοστγασὰ οἱ ὑΠ Ὁ 7ΟΌΤΏΘΥ 
Ἴ οἷον ἃ ΑἸγ βογὺ, ὕπο 5μ8}0 ἂἀο π}}:}}δ Βροδίβο ὑμπαῦ ἴῸΣ .ἷβ Ὡδηλθ᾿Β Βδ]κο ὁ 6 0 
8 ποιί ἔοτίδ, ἰδκιηρ ποὐμηρ; οὗ {86 ἀἰδη 166. γε ὑμογοΐοσο ουρῦ ἴο τϑοοῖγϑ'β βυοῆ, 
9 (δαὶ τὸ τϊρύ μ6 101] ΠΟΙΡΘΙΒ ἴο ὑπὸ χα "", 1 ττοὺο ππίο ἴδ ομυτοιἶδ: Ραὺ Ὠϊο- 
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10 ἐσορῖιοδ, τ 0 Ἰονοὺ ὑο ἢαγο {86 Ῥγδθιρ 606 διμοηρ ἔθη} τοοονϑί ὰ8 πού. ΒΟ το- 
ἔοτο, 1 1 οοπιθ, 1 Ὑ}} ΤΟΙ ΘΙ ΒΟΥ ΕἷΒ ἀδοὰβ 10} ἢ6 ἀοοίῃ, ῥγδθϊηρ ἀραϊηδὺ τὸ σὰ 
Τηδ Ἰοοῦβ πογάβϑ : δηἃ οὶ οοηϊθηῦ ὑπογονι, ποῖ μου ἀοίῃ 6 ἈΪΠ56)} σοοοῖγα {Π6 
Βγοίμτθῖ, δηἷΔ Ουρι ἀο. ἢ ὑμθπὶ ὑἐμαὺ πουἹά, δ οδβίϑίῃ ἔλδθην οαὐ οὗὨἩ {6 οὨυτοΝ. 

11 Βοεϊονεά, 30]] ον ποὶ ὑμαὺ ἩΒΙΘᾺ 18. 601], θαὺ ὑπαὺ ποῖ 18 ροοά. Ηο (μδὺ ἀοϑίν ροοά 
12 16 οὗ ἀοά: Ἀυ δ 'ιο ἐμπδῦὺ ἀοοίμ 601] μα ποὺ βοὴ ἀοἄ. 1οπλοίσϊ 8 διὰ ροοὰ ταροτί 

οὗ 4}} γιεη, δπὰ οὗ [86 ὑγα 1086}: γοα, δπὰ ψὸ αἶδο ὈΘΑΓ τϑοοσά; δῃὰ γο κου ὑπαὶ 
ΟἿΣ ΤΟΟΟΣΟΤ 15. ἰγαθ. 

γα 3. [ θοσιλδα: “1 δ! ἐπ πρ8.) 80 1.1116. ““Οοποοσηίης 411} {|ππ55.} ΑἸοτά.--Μ.] 
γοσεο 8. 5 Οοά. ἴῃ. διιὰ δουογαὶ πη 80. ΟΠ γὰ 

Θογδῃ: “ θη ὈΓΟΓ ΓΘ ΘΙ Ο8π|0.᾽ 
αἴϊξος ἐχάρην. 

ἐμ. Μ ἐὼ 
4 Θογθδῃ: “" Απὰ ἰοοίδοα ἴο (ὮΥ ἐγατ ;᾽ δο ΑἸέογά, 1.1119..-.-Μ.] 
σὺ ἰο οπιρμαδίίο, οτα[οὰ ἐπ Α., ναὶ ἱποογίϑα η Β. Ο. α. Κὶ. Ουσά, 8.5. 

[8 ἀογίῶδη: “1 ἐγυῖ, σι δουῦ (9 Ατ οἷο; δοὸ ΑἸογά, 1.}}19.---Μ.] 

Ψατοοά. ἹΎΤΏΟ Ὀοσδὲ Δυ ον εα τὰ τούτων; ταύτης ἰοπῃὰ ΟὨΪΥ ἰπ μλἱ8δο. Δηᾶ γοζϑίοῃδ, (6 ἀου Ὀέϊ 686 ἃ, σοῦτϑο- 
τἰοἢ..--βοπιο στο χάριν ἰποίοδὰ οἵ χαρὰν. [ς[ἀοτγζηδη: "τοῖος ἴπδπ 16 1 Βανθ ;0 ἰΟΥ, (δαὶ: 
141}|6: "ατγοδαῖοσ ἸΟῪ ἐμὴ {μὶδ Ζ ΒαΥθ ὩοΏο, ἴο ποδ;" ΑἸίοσχὰ : “1 ὮΔΥΘ πὸ ρατοδίοσ [9 Ὺ εξλη Ὅς, 
:πε:."--Μ.} 

8Α.Β. ἐν τῇ ἀἁλησείᾳ; 6. Οοά. δίῃ. αἱ. ομε πὸ Ατέο]ο. 
γαο ὅ. μ Θοεγτηδα : " Βοϊονοά, ἔοι δοῖοσὲ ζδ  {Π [0}1γ.᾽ 

Β σ. σ. 

Εο1:8." 8.0 ΑἸοτὰ..--Μ.} 

80 1,1}16.-Μ.] 
Κ. Οοὰ. δίῃ. 8]. τοδὰ ἐργάσῃ, δὸ ἴμπιαΐ [π9 ἐργά ζῃ οἵ Α ᾿δηῃοῖ δἰδῃὰ. 

ἿἹ Α. Β. 6. σοά. δίῃ. 4]. ατὸ καὶ τοῦτο, ἰηδίοοὰ οἵ καὶ οὗ καὶ εἰς τοὺς, οὔα. ΕΚ. [ἀοζταδη: “ Αδὰ δεῖ δίσδῃ- 

Ψατο 6. [3 ἀοστηδῃ: “ Ἧ ΒΟ μδᾶνο ἰοοι δ οὰ ἴο ἰὮγΥ Ἰογὸ Ὀοΐογθ ἐδ ΟΠΌΣΟΣ ;᾽ δ0 1.119 διὰ ΑἸογὰ, τπὸ σομάοσα Βούσουεσ: 
“ἢ 18:9 ῬΤοδθῦοο οὗ ἴδ ΟΠ το Ἑ."--Μ.] 

[12 ἀοτιαδη: “ Ἡ Βοσο δου 8881} ἀο νγι011} ἴο οοπάποξ (0 Σ ὙΟΤΕΒΠΥ οἵ ἀοὰά." ΑἸζστά: “ἌΒουΣ ἰδοὺ ππΠὶ 
ἂο τὸὶ] ἔ τοὺ οτνασά οὐ ᾿ποὶσ ἘΝ ὙΟΓΓΏΠΥ οὗ Θοά;᾽ 111}6ὁ: "“"" ἼΒοα ἴδου 641} ἀο νοὶ! ἴο ἔοεισαγὰ 
ΤΟΙ ὙΔΥ, πῃ ἃ ΏΔΏΟΣ ῬΟΓΙΣΥ οὗ ΜῚ 

γορεο. αν γρλπωτοὶ ΡΟΣ ἴΏ0Υ τθηξ οὐξ οα ὈΦΠΔΙΥ͂ οὗ 0 πδιλθ:" 1.Α111|6: “ΟΣ ἴῃ ὉΘΏΔΙΥ οὗ [9 πδὴθ ἔδογ ποπὶ 
." ΑΙογὰ: " Οη Ὀομδ) οἱ," --Μ'. 

16. Α. Β. 6. Οοά. δίη. δἱ. τοωὰ ἐθνικῶν, 
ποιπίηρς ἤγοσα ἐδ Βοαῖ βΒο}8."- -Μ'.) 

οὗ ἐθνῶν, ἴδο τοοὐίηῃρ οἵ α. ΚΕ. [Θοστλδη: “ Βοοαοίτίης 

γαττο 8. 16. Β. Ο. σά. 8(η. δ).: ὑπολαμβάνειν; αἀ.Κ ἀπολαμβάνειν. 
τ τῇ ἀληθ εἴ ᾳ; Οοὰ. Βίη.: τῇ ἐκκλησίᾳ, Ὑἡὦι8 ἐδο οτηοηάδιεου τῇ ἀληθεοίς. [Τὸ Ἰδἰΐας τοδάϊξορ, 

πἰτπουῦΐ ἘΠ: Θμμθηδαϊίοη, ΟΟΟΌΓΣΕ 8150 ἴῃ Α.--Μ.] 

Οουά. 
Ομπσοῖ :" δὸ ΑἸ ογὰ,.-- Μ. 

ἴῃ. σοοὲ τι; δα πβαπὰ μι6 δὐἀἀδοὰ ἅν ἰῃ Οοά. β'5, [Θοσγῶδα: “]Ι πτοῖθ δοϊβονοὶ ἰο ἴδ 

[Ὁ Θογπιδη: “Βεὶ Βὸ Ἧδο τρανὴ ϑ ἴο Ὀθ9 ἐδο ὥτγοϊ οἵ ἔδοπι, Ἰοίγορδοα, ἀἄοδα ποῖ τϑοσῖγθ π8.;" [4}}16: “ Βυὲ δο 
ὙΠῸ Ἰοτοῖι ἴο Ὀ0 Τογοιηοθῖ διηοης ἴθσθτη, Ὀ]οἴγορθθα, ἀοίῃ Ὡοΐ δάσο ;)6;" ΑἸΐογὰ: “ Ἠονροίϊ, θίοσ 
ΡΒ, ψῆο Ἰογϑέδ ὑγοδιοίπθηοθ οὐοῦ ἔμοπι, γοσϑένθεδ τδ ηοἱ."--Μ| : 

Ὑαοο]10, 
: “ ὙΤΙεοκοα πογάδ.""-- 

Οοτπιδη : “ Ἐπογοίογο, 171 οοτλο, 1 ΠῚ Ὀσίπρ ἴο ΣΘΕΘΙΩΡΓΔΏΟΘ ;᾽ 50 1116; ΑἸέσεά : “ Βτγίηῃφ ἕο πιϊπὰ,"--Χ.} 

͵ αοσιθδῃ : “ Αμπὰ ποῖ οοῃϊοηῖοα σι} ἐλ16, πο ἴδ οΥ ἀο66 9 ὨἰτηΦ6 17 τϑοοίτο [6 ὈΣοΐδγθι, θα αἷδο, ἐμβοδϑο τδὸ 
ὙΟὉ4 ἀο ἐξ, δο ἱηδοχοίδ, δηὰ οδδίοί ουὲ οἵ [0 ΟὨ το." --Μ.} 

ὙαρΣεο 1]. [83 ἀδγτοδὴ : “ 1π|ἰἰδίο ηοὲ ΟΥ̓, Ὀπὶ 
Δ κακοποιὼν ἰδ Ὀδδὲ δοϊποηίοαὶοϑὰ 

Ῥοσίοά. [Θοζδη: “" Ηο ἐδδὺὶ ἀοοί 9 

ἐκκλησίας. Α. οοτγτγϑοῖοά, 
ὈΘΟῺ ὈΟΓΠΘ ὉΥ 

:"» δοὸ ΑἸΐοσά.--Μ. 

Α.Β.Ο Σ-.- 
,᾿ οὐδ ἐδο “ ὑπ} οἵ Β. Υ͂., ὁο ΑἸίοτά.--- 

Ὅοιδο 12. 38 Ο. ἱπφογία τῆς ἐκκλησίας καὶ Ὀοίοίο τῆς ἀληθείας. 
Β.6. ΚΕ τοοά ἀληθείας. Ὄο 

1, δῃὰ ὉΥ [86 ἐγυτῃ 118611.--Μ.} 

ἙἾ; ὁ δὸ πῶ πο ἐεςΣῖ. ὑτὰ ἴδ ΟὨΪΥ ΤΟΟΣΙΥ δυ»- 

Ἰυοϊοδὰ οὗ ἀληθείας Α. ῥτΓοΌΔΟΪΥ γχεδάσ 
τιηδη : κ᾿ ὕοἴο Βοσλοίσυ ἐαδξ μὴν δὲν 

[3 ἀοτιηδη : “ Απά ἔδου Κηονοεῖ; Α. Β. Ο. αἱ. γα]. οἶδας; οἵἴδατα 1]. Σ᾿ δοουτάϊηρ ἴο ἔδο α.. Κ΄, αἱ, βογδγαὶ 
γοσηίουθ, οἱο...-Μ.] 

[53 ἀοστηδῃ : εἐχμφὲ ουΣ [οΒΈ ΟἿ ἐδ ἐστ 6.".-Μ.} 

ἘΧΈΕΟΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ῬΡὼλ 70᾽ 1λ6 »γοορογίψ 9.7) Οαἰμε. νυν. 2.--4. 
Ὗκββε. 2. Βοϊονϑᾶ :--ὐοῦ 'π δῃ ἃ σατο [Ὁ Σ αἰδ᾽ὰδ 

δοσουπὶ 0. {16 δοουπιυ]δίϊοι οὗ ἰθσπδ οὗ δ ἀθ8 - 
Σηθηί. 

Τὰ 411 ἘΠ κα 1 εῖδῃ δαὶ του τοαγϑαῖ 
ῬΤΙΟΒΡΟΣ.---Περὶ πάντων 18 δ᾽ τΡῚΥ ἰάϊοπιαίῖα: πὶ ἢ 
Τοδροϑοὺ ἰο0 8]1 ὑδίηκβ: περὶ, ψὶῖῖα ἐμ 6 ἰάθ8 οὗ ἴπ- 
οἸυάϊη , Θπο ον] ρ, δα(ἰηρ ἱπ, θοί ἢ ἰὰ δομπθο- 
ἐἶοπ τὴ δυθϑίδης γο8 δὰ ΔΌ5ο] υἰοὶγ, 18 Τουπὰ 
δὶ {00 Βοδὰ οὗ Ὑ0]6 βοῃίθῃοϑβ ἴῃ ἐδ 860}86 οὗ 
αὐιέπεί αα; 1 ΟοΥ. χνὶ. 1. ΟἿ, Ὑ ποσ, Ρ. 390, 84. 
Οοπποοίορα τὴΐπ εὔχομαι, ὙΜΪοΝ δἰ απὶδοβ ““ἰο 
ὙΠ8},᾽᾽) δι ΟΑΥΤΪΘ8 ΒΟΣΤΘ 8'80 ἐμὸ 1Ό0Τ6Θ οὗ ἰηὐθΓ- 
οοββίοι (οὗ, 568. γ. 16), {86 τχοβϑί δία 8] Β6 89 18 
ΦῬΡΡΑΥΪΗ ΤῸΥ, οΘοποογαΐης 8}} {πη σβ,᾽ τϊοαὶ 
ΒῺΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ΓΟΥ ΣΘΟΌΣΥΣ Ηρ ἰ0 ἰλ 6 Ηοπποτῖο 889 
οὔ ὑ8θ ργϑροβί(ου, νἱἷς. γαύς-ϑθουθ 811 ἐπίῃ ρσ5, 88 
διϊοχοὰ Ὀγ βοβδοίί, Ὁ ὑδιογάϊοθοῖκ δὰ οἰμοσα. Β8- 

λον ἐπδη σὶνίπρς ἰὲ ἰδὲ οοπαίσυοίϊου, 76 ΤΩΔΥ͂ 
οοπμῃθοὺ περὶ πάντων ΪῸᾺ εὑοδοῦσθαι (Βομεϊ, Ηα- 
{πο σ, 8].}, συ ΐοι οοππδοίϊοι 8 δδοοιθα ποίει βοσ 
ΌΥ {δὸ γμοίοσὶ 8] δα ρμαδῖ8 οὗ (6 Ῥοβί (οι οἵ 
περί πάντων (1,616), ΠΟΥ ὈΥ͂ {86 ΟἰΓουταδβίδηοθ 
ἐμδί ἴν οδπποὺ θοίοηρς (0 ὑγιαίνειν.--- 9 ῬΣΟΒΡΟΣῚΥ 
Τοογσοα ἰ0 (εὐοδοῦσθαι) 18 σΘΏΘΓΑΙ, ἐπ τὰ γαπιϊεατὶ 
ΒοΏζΘ]), ἱπ 81} ουὐὐπαγὰ γχο]αἰΐοηβ οὗ 116. Ἐῤο- 
οὖν, ἰο τλδῖκο, ἸοδΔ ἃ βοοὰ ὙΔΥ Ἀφώνοι 18 ἰγϑ}8]- 

ἐἶνο, τ ἢ 116 εὑοδεῖν ἰο Βαγο ἃ ζοοὰ ψΔΥ, ἰΒ ἱπέσγϑῃ- 
αἰϊῖνο; ἤθῆσθ ἐμ Ῥαββδίγο, ὙΜῚΝ οασεὶοβ 86 
ΒΒΙΩΘ ΤΌΓΟΘ 88. 86 ἐπὶ απ δὶ ἐἶνο νοῦ. ΟΥὙἮ Βομ. ἱ. 
10; 1 Οογ. χυϊ. 2; 1 ὕοϊκο, ϑιογαϊοοϊς δηὰ δ] .--- 
Ἑαὶ ὑγιαίνειν Β'η 4165 ουὗἠἱϑ ῬΑΥΓοΌΪΔΥ Ῥοὶπὶ. Ῥοϑ- 
Β' ὈΪΥ αἀδὶαβ Βδα Ὀθθη δἱοῖς (θ βιοσα 90 Κ), ΟΣ τϑϑ 
ἴῃ ἀοἸἰοαίθ Βοδ] ἢ. Ὀυΐ (8 σδπηοί 6 ἰπίοχτοα 
τΪῸ} σονδι πὶ 88 ἃ ἕασὶ, ὉΣ ἈΘΔΙΓἢ »6Γ δὲ 8 ἱτὴ- 
γνογίδηϊ ϑῃουχζῇ, ἰἶ ουὐϊδγὰ ῬΥΟΒΡΟΣΙΠΥ 18 ἐμ 
τοδίίου χϑΐεσγϑα ἰο. 
Εσθὴ 88 ΤΥ δ01}} ὈΣΟΒΡΘΙΘΙ.---Οδουτ 6 ἢ- 

ἴμ8 : ἐν τῇ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολετείᾳ, ΘΟΏΒΘ4ΌΘΕΟΥ 



ΨΕΒΒΕΒ 2-12. 

ἐπ ἐβδὲ ἰΐ [828 ὑπο ἐσαΐ, διὰ ἰμδὲ ἢ τ δΙκα πῃ ἰἰ 
(ν. 8); [λ9 νγογά8 καθὼς εὑοδοῦταί σου ἡ ψυχή οοπίδίη 
8 εἷχ ὁποοπιΐαι οἢ ἀδίυβ δηὰ ἰδμ9 οὈ)θοὺὶ οὗ {86 
ἈΡοβι]9᾽8 ρασίϊου δὺ σο)οϊοΐῃᾳ. 
γε. 8. ΕἘΌΣ Ι σοϊοἱοϑᾶ βυθϑῖν.--- Οὐ ἐχάρην 

γὰρ λίαν 866 2 7)ο. 4. ΤΊιο8Β60 το σὶνρ ἰμ6 γϑδ- 
ΒΟ. οὗ (0 ΘΠΟΟΙ πη, 88 οὗ ἃ γὸῸ}} δαϊποπίίοαιοα 
ἴδοι. 

Ὑ ΘῈ Ὀτοῖδτθα οὔτ δηᾶ ἰϑβιὶῆϑᾶ ἴο 
ΚᾺΥ τσυῖῃ.---ΤῊῆον οοπηθοίζοῃ νὰ 86 Αογὶβί 
ἐχάρην τοαυΐτοβ 8 ἰο οσοπίΐπυθ (δ 6 Ῥαγί οἱ ]68 
ἐρχομένων καὶ μαρτυρούντων 88 ἱπιρογίθοίϊθ, 85. ἴῃ 
Ζαϊο χυὶ!. 12 (μάοϊκο, Ηπϊδον, Ὀιἰδίοτάϊθο Κ 4].); 
ἐμὸ Ῥαείδνο σου τῇ ἀληθείᾳ κογογποὰ ὮγΥ μαρτυρεῖν 
88 ἷπ νν. 6, 12; 4“:ο. ν. 88; χΥ]ὶ, 87; 111. 26) 
θῃοίοβ ἰδ ἰγυΐὰ Ὀθοοῖὴθ βυδ)θοίλνο ἱᾷ δίαβ: 

θπσθ ποἰ-εεςίημοεγίζα Ὲ 1αρίάο, Βοξα δῃὰ Α].), 
Ὅυϊ ἱππαγὰ, Ομ βιΐαη ᾿ἰἴ8, θότὰ οΥ͂ ἰδ6 ὑγυΐϊῃ, δὰ 
ἀιδοῖῦ ἰγὰὶ (Γὕοκο, Ηυΐπον, Ὀ ἰδιοτάϊοοῖς δηά 
4].); (86 τορἰγιοίΐοπ ἰο ἐέδεγαίἑέας (ἸμοΥΪπῸ8), ἰ8 ἰπ- 
δάτιῖ4510]9. ; 

ἈΔδ6 ἴβοῦ νγαϊῖσοδὲὶ ἰῃ ὑσα τῇ .---Τ 8 οἴδυδο 
σοπίδὶπβ {86 ὑθϑι ΣΟΥ οΟΥ̓͂ ἰπ6 Ὀτοίγοη, ἤθη ἰΐ 
ἐπ δὴ ἱπάϊγοοί οἴδυβθ σϑοογάϊηρς ἰμ6 ΟὨΥ δι ΠΥ 
οὗ ἀδίυκ δ ουνἱἀοποοὰ ὮὈΥ ᾿ἷ8 γα]; οπ ἐμαὶ 86- 
δουπΐ γγ͵γὰ ΒΑΥ͂Θ 8180 ἀκούω ἴῃ ν. 4, 8ο ἰδιαΐ 1ἰ ἴα ποὶ 
ἐδ ὑοδίϊπ ἿΥ οὗ ἰ8 6 ΑΡοβί]9 δὰ ἀϑὰ ἰὼ ἰμαὶ οὗ (86 
Ὀγοΐμγοι (Βθ8807). 80 Βυὕσκμηον, Ηυίΐμον, Ὀ1}6- 
ἰογαϊθοῖκ, δῃὰ 8]β.0 Τὴ οχρσϑθδβ δηὰ οιηρβδαίίο σὺ 
ἀοηοῖοθδ ὑμδὲ {μ9 ἐοβιϊ πη ον οὗ ἰμ9 Ὀτοί σθη δά 
Ὅοοη αἰδογοηὶ τὶ} τοίογθηοθ ἰὸ οἰμοσβ, ΤῸΣ ἰῃ- 
δβίδῃοο ἰὴ ὑμ6 οδδὸ οὗἩ Ὠ᾽οίΓΟ ΡΒ 68 νυ. 9, 10. 

γεμ. 4. Σ ἢανθ 20 βιϑδῖοσ ἰοῦ τ.δι τ 16. 
--δσγοίδο ΑΡοβί]θ ΟΡ ΥΘ8868 ἷ5 ταϊη ἃ ἐπὶ ΘΠ ΘΓ]. 
Οἱ μειζοτέραν, ἃ ἀοῦ]6 οοτηραγαίϊνο, ᾿ἰκὸ Ερβ. 
111, 8, 860 ΤΠΠΟΣ, Ρ. 81. Ὕαἀτοίυβ: “.1:: αα ἵπίεη- 
ἀοπάσπι εἰσηύοαίίοποπι οοπιραταί με ὁ δσοπιρατγαίΐοο 
͵7]πείυ4." Το Θοῃϊῖνο τούτων 15 ποἰεΞξεταύτης, 86 
πϑυΐος ΡΊυΓΣΑὶ, σαΥΥΐπς 8 ΘΠΘΥΔ] ΓΟ ΥΘΠΟΘ, δ 
γοδίσϊοἰθα Ὦγ ἰμ0 1[ΟἸ]ονίης ἵνα ἰο ὁπ9 1ά6α. ὙΥΠΟΣ, 
Ῥ. 176 ΘοΙΡΑΓΟΒ ἐφ᾽ οἷς δπὰ ἀνθ᾽ ὦν, 8180 μετὰ ταῦτα 
δηα καὶ ταῦτα ἰάχιε, ΠΗ 6Ὁ. χὶ. 12, δηὰ οἱΐθ8 πο... δῖ. 
ΤΉΔΕΣ ΠΟΘΥῚ ΤΥ ΟὨΣ]ἄγΘῺ 810 νυ δ] σίηρ ἴα 

ἴ8ο τγχαῖι.---ΟἹ ἵνα 8060 πο. χτ. 18, [ἰ β' χη ΐβο8 
ἐμπο ΑΡροβι]6᾽ 8 ἀοβὶγο 9 βθαρ {μ|8: {18 8 δὶδ 
8019 αἷπηι. Ἰὰ ἐμὰ τέκνα τὸ 0 ΟὨ γἰϑίΐδη8 Θοτὰ- 
Σοϊιἰοα ἰο Φομη; ἰδ Ἰποο .85 ΟὗἨ [19 ΟΠ ΌΤΟΒ ΘΒ 
οοπδαρά ἰο ἷβ οδγθ δηὰ ρ᾽δοοά ὑπᾶοσ Ϊ8 Ῥϑίδσ- 
18] ἀϊτοοίϊοη (Ηυ 867). 

Ῥναΐδε απὰ περεβδὶἐψ ὁ λοδρί(αἰδίψ. τυ. ὅ-8. 
γε. ὅ. Βοϊονϑθᾶ, 45 ἰπ ν. 2. 
Τοῦ δοῖθας ζα ΒΓ Ὸ1)Υ.--- πιστὸν ποιεῖς ; Οο- 

ουπηοηΐιϑ: ἄξιον πιστοῦ ἀνδρός. Βοηροὶ: "Ζασΐ 
φυϊάάαπι φιοά 7αοἰ6 α (6 μοί οεδαν πιϊλὲ εἰ βαἀεἰζδιια;"" 
τΐ8 ΟΧΡΙδηδίΐϊοη 18 ἰ00 ΠΑΓΥΟΥ͂, {116 ΤΟΙΌΤΘΠ66 ἰο 
ἐπο πίστις  ϊο ἰαγπ πο] οὗ ἰμ6 ἀλήθεια διὰ 6- 
τὶοβ οὐ ἴῃ Ἰοτο Ὀοΐπρ ἰοο ἀοβηΐνοθ. Βαί ἰὲ ἷδ ποῖ 
οἢ ἰπαὶ δοσοπηϊ---πίστι» ποιεῖσθαι (ΕὈτδΓά). 
Ὁνμαΐδοονοσ μου ἄοοσκῖ ἔοσ [9 Ὀσθῖ!- 

ΣΘῺ.---Ὁ ἐὰν (ἀν)τεεσμοάομῆσις ἀσποίθ8 ὑπδὺ (δ 18 
δοίϊν!νγ ἢδαὰ τψαγίουβ τηοθ8 οὗἩ οσργοδββίοῃ δπὰ 
τηϑὰο 186] ζο]. ἰῃ ἀἰδογοηὶ ἀἰτθοϊϊοηβ. Οπ ἐργά- 
ζεσθαι εἰς, οἴ. Μαίιι. χχτνὶί. 10. 
Απᾶ ἰδεῖ δίχα: ΘΙ. ---Καὶ τοῦτο, 85 ἴῃ 1 Ο(οΥ. 

νἱ. 6; ΕρΆὨ. ἰϊ. 8; ῬΒ]]..;. 28, 16. ποὶ αἀἰδογοηί ἴῃ 
Ῥοϊπί οὗ 86:86 ἵγοτῃ καὶ εἰς τοὺς ξένους : απα ἰλαῖξεε 
ἐλ ἰοο ζ07 (ἰοισατα 8) δίγσαπσετα. Ταΐβ δαάϊιϊοηδὶ 
Ῥαγιϊου αν ΒΏΟΥΒ μα (8 6 ὈΓΘΙΓΘῺ ἬἼΘΓΘ ὈΠΙΚΠΟΤΤΗ 
δηὰ ΒίγϑΏρογθ, δηὰ δοκπον οαροβ δηὰ ργαΐβθβ (ἢ 9 
Βοθρ ἰδ} γ οὗ αδἰὰβ 85 πλοσχο ᾿ἰθθ γα] δηὰ ῃοΐ 60- 

᾿οΟὕἰδ9 ἡμέων. ἐχαοί. 
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βηθα ΤΩΘΓΘΙΥ (0 ὈΓΘΙΒΤΘΙ ῬΘΙΒΟΠΔΙΥ͂ Κατα ἰο 
Βἷτῃ. Οἱ 89 ἱτηρογίδποο οὗ φ,λοξενία, οἵ, Η6Ὁ. χὶϊὶ, 
2; Βοπι. χὶϊ. 18; 1 ΤΊμα. 111.2, Τιῖϊ. 1.8, 1 Ῥ οί. ἱν. 9. 

γεβ. 6. η.ο δανὸ ἰϑαειῆοᾶ ἴο τὴν ἴονθ 
Ῥθϑίοσθ ἴ8ϑ ΟΒυσοἜ.---Οἱ ἐμαρτύρησαν ᾶἃτο ἱδ9 
δίγϑηρο ὈΓΟΙΓΘΗ ; ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΒΟΙΩΘ οὗ ὑπο ΠΌΤΩΌΘΓ 
βἰησίοα ουἱ (ἀ6 οϊ(6). ᾿Ενώπιον τῆς ἐκκλησίας 
ἀοποίοϑ ἰλ6 Ομυγοῖ τό γο (86 Αροβὶ]ο νγἃ8 δὶ {89 
{πὸ οὗἨ υχϊϊϊπρ (ἀτοίϊυ8, Ηυΐμον, Ὀδιογάϊ οἷς 
8].), ὈΘΌΓΘ ὙΓΒΙΟΒ ὑΠῸΥ ζαγὸ 8ῃ δοσουπὲ οὗ ἐμοὶν 
ΘΧρΡοΥΐίθηοθ [ὁπ ὑπο ὶν Πα ΒΒ᾽ ΟΠΔΥῪ ᾿ουγπθγΥ---Μ.], 
1 κὸ ἔῃ Αοἰἱβ χίν. 27, δὰ τιδὰθ σηϑηἰΐοη οὗὨ ἐδ 
Ἰονε οὗ Θαΐυβ. Βϑηκο}᾽ 5 ““φωδίϊοε οοτηπιεπιοῦ αδαῆ» 
ἐ ἐχεπιρία αα λοτίαπαάμηι᾽" 5οθ8 ἰ00 ἴδ. 
ὙΏΟΣΩ ποῦ 5881} ἄο γ76}]} ἴο οοπᾶποϊῖ 

(ἔοσ υσασὰ) υὙυοσῖαΣ οὗ Θοᾶ.---Τηο χοδάϊηρ: 
οὺς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἰ8 ο5.8}} 8868 ; (86 
Βυΐυγο τ ῖιὰ {86 φαγί. αογ. ἰΒ αἰ δου]. Το Ευΐϊυγθ 
θ. ΘΊΣΩΡΙ6 δπὰ οἶθδσ ; Οδ᾽08 Ὑ1}} ἀο νψ6}}; νὸ τησδὲ 
ποὶ σοῃδίγυθ τ, τὶ ΠῸΟΣ, 85 Σ᾽ μέωγ. ἐχαοσίμπι. 
Εοὸν δὶ Μαζὶ χὶϊνὶ. 18, (λ6 δοίης βανυϑὰ (σωθήσεται) 
ἄοοθδ ποὺ ἰδῖκο ρἷδοθ υπι}} δον 89 οπάυτίηρ 8 
ΒΟΘΟΙΏΡ ἐβμθα (ὃ ὑπομείνας εἷς τέλος). ΟΥ̓,  ΐδοΣ, 
Ρ. 806, τ ΒΟΓΘ ΟὨΪΥ ἴδ }ατγί. 07. ΘΑΥΤΙθ6Β ἰΠ90 ΌΤΟΘ 

Βυί {μ6 δοϊΐοπ οὗ ἀδίυδ ἰ8 ποῖ 
δ η 96 υπ}}} 6 88 ΔοσοιΡ]} δ θα ἰμ6 ῥγονυϊάϊῃρς 
διὰ βροράϊηρ ἔογναγὰ οὗ {89 Ὀτοίδγθη; ἐμ 8 15 
ἐι:0 861η86 οὗὁἨ ἰμ9 γαγί. ασοΥ. ἴπ δυοῖι 8 Θοῃῃθοί 0 
ἀμ6 Εὐΐατο ἱπαϊσαίθ8 8 οθγίδὶη θχρθοίδίϊοῃ, ποὶ 
τὶ πβουὶ 86 ἀϊτγοοιϊΐοι βοϊοηθὰ ΌὈΥ ἰμ9 Εὔΐυζο, 
ΟΥ̓́ΘΏ 83 ἰδ ὀφείλομεν, ν. 8, 8 πιοταία Τογπιΐα ἢογ- 
ἐαπάϊ (Βθη6}). [{ 18 ΤΟΣ Θ 8]}Ουγ8}]6 0 800 ΒΘΥΘ 
ψὶ Τα Π τ, ἃ γαζυθηθδ8 οὗ οχργοβϑίου ἔμδῃ ἰὸ 
σοηίυτο τὶ ΕΡτγασγὰ οἡ ἐδ 6 σογγϑοίίοη ἐποίησας. 
ΑΒ καλῶς αι} 898 ποιεῖν (Αοἱβ χ, 88 ; ΡΆ]]. ἵν. 14), 
80 ἀξίως τοῦ ϑεοῦ αν6}1868 προπέμπειν, ἰο δὲ ουῖ 
ἴου ἃ ουχηον (Τίϊ. 1. 18; 1 Οογ. χυΐ. 11); ἰπ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΥ ὙΟΣΙΒΥ οὗὁἨ αοἀ [ἢ 086 Τη 886 Ώ 6.8 {ΠΟῪ 
8τ0---Μ.}, τὶ 411 οἂσθ δὰ Ἰουο (160); ἐδ9 
υἱαίίοι (τοι 5), σοπεπιδαίμδ (Β ΘΠ 6.6}}, ν1}} ποῖ 
Ὀ6 τδηϊΐησ; Ὀυΐ (8 15 ποὶ 411. Οὗὅὡ 1 Τμο88. ἰ1. 
12: 6οἱἹ. ἱ. 10. 

ψεπ. 7. ΕΣ ἘμΠΟΥ ττϑπῖ ἔοσῖ ἢ οἱ Ὀ681 οὗ 
ἴ8: 6 Ὡ812|6. --- Ἐξήλθαν; [809 ΥΘᾶΒοῃ ὙΠῪ ἰδμ0γ 
Ὑϑηΐ Του 8 ἱπιϊπηδιθαὰ ὃν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος, 88 
ἰπ Αοἰβ νυν. 41, οὐ Ὀ68α}7 οὗὁἨ [86 πδηιο οὗ Ομ τἰβὶ, οἵ. 
788. ἰϊ. 7, οὐ 707 {86 ῬΌΣΡΟΒΟ οὗ ργοδομίηρ ἱἱ, 
88 ἴῃ Βοπι. ἰ. θ, 80 ἰμδὺ ὑπμΠῸῪ τοὶ Τότ ἢ 88 τηΐδ- 
Β'ομΑΓΐ68, 88 πῃ Αοἰδ χυ. 40 (υΐοκο, ΗΠ αὐλὸν, θ8- 
ἰογαϊοθοῖὶς δπά οἱμβογ8). Ηδποθ ὑπ σοίθγθῃοθ 18 
ὨΘΙ ΠΡ ἴο (ἢ 6 παῖὴο οὗ 604, Ὑϑϊοῖ πουϊὰ Τϑαῦγθ 
αὑτοῦ, Δῃὰ ἐπθη ἰο Ὀ6 τοΐοσχοα Ὀαδοὶς ἰο τοῦ ϑεοῦ, 
τ. 6, Ποῦ ΟὨΪΥ ἰο {86 Ομ τἰδιϊδῃ τοὶ κίοι, δῃὰ Ἰοαβί 
οὗ 4}1 ἰο 89 πδῖιθ οὗ (80 ὈσΘίΓΟη ὙΠῸ ἩΘΣΘ 
6116 ἃ τιΐββί μα τὶθϑ (Ρ8}.8). Τ6 οοπποοίϊου οὗ 
ἐξῆλθαν ἰῖῃ ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν 18 απύθη8]96 (ΒοΖα, 
Βοηροὶ, 8}.}, ποῖ ὈΘ]οη 8 ἰο λαμβάνοντες. 
Ἐσοοίνίηκ ποϊδίηκν ἴσοσα ἴπ 6 ΒΘΑΓΒΘ15.--- 

Τμο αγί. Ῥγαβ. τὶ μηδὲν ἀθποίοϑ {μ6 τᾶ χίπι οὗ 
[δ πιϊββί δ Ρῖο8 ποὺ ἰο γϑοϑῖὶγθ ΔΩΥ͂ Βυρροσί ἔγοσι 
80 Βοδίμοηβ (Εἰ 6ν, Ὠθδίθγ 166), ΔΖΥΘΟΔΌΪΥ ἴο' 
Μδ. χ. 8. Τὸ Μαδιμοπιδίΐοαὶ δβίσοϊ οβοσβ δὰ 
ἰμπαυτηδίατϑ ἀϊὰ, οα (89 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, ταϑῖζο ἃ Ὀυδὶ- 
Ὧ688 οὗἩ το] σίουϑ αθαὶσβ. Βυΐ ΟΘΟΙΏΡΔΓΘ 8180 {89 
Ῥγδοίίοο οὗ ϑι. Ῥϑὺ)] (1 Οον. ἰχ. 18; 2 Οονυ. χὶ. 7, 
84α4.; χἰὶϊ. 16, 5ᾳ4ᾳ., 1 Ὁ 1688. 11. 9, 8ᾳ4.), ΔΙ Βουρ ΒΘ' 
τη ποῖ ἰδκθ δΔΗΥ͂ ἐπίῃ ἔγοῃ {86 ὙΟΌΏροΥ- 
Οπατοῖοθ. Οὐ {(δΒ6 οοπδίγαοίίΐοη οὗ λαμβάνειν ἀπὸ, 
οὗ, Μδιι. χυὶϊ!. 2δ, δῃὰ πον, Ρ. 888, ηοίϑ 1. 
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κι. 8. ὅῦ)᾽ο τδοτοίοσγο οὔκδξ ἴο τϑοϑῖνϑ 
Βιοῖ ΡΟΣΒΟΏΒ.---ἰ σοπίγδδὶ (0 τῶν ἐθνικῶν 86 
Αροδϊο Ὀοκίπδ τῖϊ : ἡμεῖς οὖν [οὖν Ὀθοδαδο ἰμ 60 
τοοοῖγο ποίΐηρς ὕὥσοσα ἰδ Βοδί Πα, ἐλεγείοτε ὙΘ, 
οἱο.---Μ.]. Το οοπηαῃϊοαίνο ΡΊυτα] ἀδηοίθδ 
89 Κοθογ] Ομ τ διΐδη ἀσν ἴὸ ἐδῖζθ ρῥδσί ἴῃ τιΐδ- 
ΒῖὁΏ8δ; Π6Π66 ὀφεί . δβογο δ δ ὅπ ῬΪΔῪ οὁἢ 
ἢπ6 ψγογὰ ὑπολαμβάνειν αἴλον μηδὲν λαμβάνοντες; 
δἰεσαηα απίαπαοίαδίε ((ΔΥΡΣΟΥ). Ασοογάϊης ἰο 
Βίγαῦθο᾽ 8 ἀοδηϊἴοη: οἱ εὔποροι τοὺς ἐνδεεῖς ὑπο- 
λαμβάνονσι, ἱμὶβ ποτὰ ἱπιρ1165 ὈοΐᾺ ἰμ9 προπέμ- 
«εῖν (ν. 6), διά (86 λαμβάνειν εἷς οἰκίαν (2 7πο. 10). 

Τμαὶῖ ττἷὸ Δ᾽ ὍΘΟΟΙΙΦ δ] ον -ὙΤΟΥΪΣΘΙΒ 
(ἔοσ) ἴ86 τγαῖὰ.--- ΤῊ ρυσροβο (ἔνα) 18 8 ΠΟὮ]9 
ΟΏ6, Υἱξ. ἰο Βοστο {πὸ ἔγυί δὰ ποῦῖς ἴον 1{. ΤῈ 6 
Ῥαεϊνο τῇ ἀληϑείᾳ ἀοποὶθθ (86 οὈ͵θοὶ ἰο νυ ίο (86 
ΠΟΥ͂Ν οΟΥὗἨ (μ9 τβαϊοημασίοβ ἰ6 ἀονοίθα ; νὸ βΒου]ὰ 
ὈΘΟΟΙ)6 (90 Θδδἰδίδηί δά 96]]0Ὑ7- ΟΣ ΚΟΣ οὐ (Π9 
ΤΟΙ ΒΒΊΟΏΔΥΪΘΒ; σὺν 8180 ΤΟΙ ΣΒ Ὀδοῖς ἰο τοιούτους, 
ποί (0 τῇ ἀληθείᾳ δ Τλμον, Βοημοὶ δηὰ Βϑαβοῦ 
8Δ11649. ΟἿΥΣ Υἱοῦ ἰβ δἷϑο μοϊὰ ὈῪ Βγύοϊκποσν, Ηυ- 
ἔδον, Ὀὐειοτάϊοοςκ. ΟΥ̓, Οο]. ἱν. 11: συνεργοὶ εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ ϑεοῦ; 1 ΤΏΆΘΒΒ. 11. 2; συνεργὸν 
ἐν τῷ εὐαγγελίῳ; 2 Οοντ. Υἱῖδ. 28: εἰς ὑμᾶς. 

Οὐνπιρϊαὶπὲ 9} α λοείίϊε Ῥεγεοπ. νυν. 0, 10. 
εκ. 9. Σντοῖϑ δουρουν δῖ ἴο ἴ86 ΟΒΌΣΟΏΣ. 

“-- Ἔγραψα ἀρεϊξυδὶοβ ἃ Ἰοδὶ Ερὶδιὶ]θ; τε ἀοϑθϑ ποὶ 
ἢ ΡΥ ἐμαὶ {πὸ τυ 886 βρϑοΐδ!ν ἱπιροτίαδπίι, 
Ὀυΐ Ὀχίοῖ, 6 τγοῖὶθ βοιῃθνδὲ (ἴοκο, Ηυΐμον, 
Ῥυδιοναά 601), ὑπ0 τὶς τγδ ποὺ ρδσι συ δυν 
γΑ].8Ὁ]6 ΠΠΟΟΤΕ ἷΒ βαϊὰ ὁ} ἯΔΥ ΟΥ ΔΗΟΙΠΟΣ, 
τί Ἰοῶτοδ ἰδ τηϑίίον αυἱὶθ ἰπἀοδηϊ6 δηαὰ τοθτοὶ 
ἐταροσίβ ὑπαὶ Β9 δεδὰ υυἰξΐθῃ βοιαον μδῖ---Μ.Ἷ. 
ΤῊΘ Τοίθγοπμοθ 66 οϑπποὶ Ὦθ (0 ἰ89 3γεἰ Ερ᾿διθ. 
(οΙζ, Βεῖον 4].}, οσ ο (86 δεοοηά, ἴῸὉ 1ΠΘΥ σ0- 
ἰδίῃ ποὺ ὑπὸ γοιιοίθαὶ δ᾽] βίο ἰὸ ἐμ γτοϊαιϊἑοπα 
Π6Σ0 βρεοΐϊδοΐ, Ὀἱοίσορ 68 ταϊσμῖ ματὸ ΜΒ 614 ἱὲ 
ἔγοα (πΠ9 ΟΒΌΓΟΣ (Ππιλοη)--- σὰς ΟΒυγοὰ ἰο 
ΜῈΝ μΒ6 Βδὰ τυ θη (τῇ ἐκκλησίᾳ), ἰδ ἰδὲ οἵ 
ὙΠΙΟΙ Οδἷιϑ ΔΒ Δ ΠΠΘΙΩΌΟΡ, τΐΟ γ͵88 ἰ0 οογζϑοῖ 
δηὰ τοραΐν ἐμ ἱπλυγῖ 98 ἀθπθ ὉΥ ὈΪΟΙΓΘΡΒ6Β (τγ. 
ὅ-8, 11). Ηρποο ἰἑ 18 σοῖς τὸ μοϊ]ὰ ν 8 Β6ῃ- 
86] (ὐἰϊια Ἰοοὶ͵ ἐς φμὸ εχίεγτωπί, Οσοωραΐίο: πε 
Οαΐμ ἀϊσαὶ, των ἰὼν αὐ ποε 3}, τ ὶὶὰ ποτὰ ΒΟΒΒΟΥ 
δίτοεα, ἐπὶ ἐπ ΓΟΙ͂ΌΓΘΏΘΘ ὮΟΤΟ ἰδ ἰῸ {ἰδ 6 ΟἸΌΓΟΝ 
ἔγοτα ὙὨΐσἢ {8:6 τι βϑί ομδνΐθα ττοπὶ ζοσί ἢ. 

Βυτ δΒὸο Ὅο Ιονϑίἢ ἴο ὍὈδ ἔοτοιδοαῖ 
διδοηᾷβ ἴβότὰ, Ὠϊοίΐχσορθοθα, ἄοι δ. ποῖ ζχ76- 
οὐΐνο π8.--- ὁ Βδνθ πὸ ραγίσυϊδυθ ΘΟμΟΟΥΐ Ὡς; 
ἰοίγορμθβ; ἴΐ ποι μ θ᾽ ἸΏΔῪ Ὅ6 ΔΙ γτηθὰ ΠῸΣ ἀ6- 

πἰοὰ {πὶ Βὸ νγὰϑ ἃ ῬσθθΌΥο ΟΣ ἄσθδοοῦ οὗ ἰδ 
Ὅσο. Βαὶ φιλοπρωτεύων τοιάθγβ ἐξ 070 ἐπὶ- 

ῬΓΟΌΔΌ]9 ἱμδῃ ΡΥ 80]6. [ΤῈ 'β ἃ ρυγϑ σοῃὐθοΐυχθ 
ἴο ἀοβουὶδθ εἶμι 88 δὰ οὨροποπὲ οὗ ἐμθ ον δ 
ΟἈσἰδιϊδηβ (ατοίϊ 8), οὐ 88 ἃ μῃοϑίϊο οὐ ἡυἀ δ] ὶο 
ἴ6180 ἰθδόθδῦ; πο τὴῦδϑ απιδίίίοδμα; ἰδ 18 18 ΚΠΟΥ,Σ. 
Βοθο]. 1. ἀοδηο8 φιλοπρωτεύων ἐπ: ὁ ὑφαρπάζων 
τὰ πρωτεῖα.---ο- Αὐτῶν ἰδ ἰδίκοια ἤγοιῃ ἐκκλησία, [186 
οοἸ]θοὐΐνο πουη---Μ.}, διὰ ἀδδί ῃδίθα ἐμ τηθῆι- 
ὍΟΥΒ οὗἩ {μὸ μυχὸν το, 86 ΗυΐΟΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, 
ΟΥΟ τοηΐ (0 τηθοὶ δί πἷβ ἴουδθ. ᾿Επιδέχεσϑαι 
ἡμᾶς εἱσηϊδοδ ἰο τοσοῖγο τ8; ἤθῆσο ποῖ: ἰὸ 86- 
Κπον]οᾶρο ον Ἐρίβί 1688 δῃὰ οχμογίδιϊοπβ (ἀθ 
τα, ατοίϊαβ, 1, οἶκο, ἀ6 Ὗ οἱίε διὰ 4].).-- -Η μὸν 
18. οἀ. [οογτοοίοα ἴῃ {πμ6 24---Μ.. Ι[π ποί δοπι- 
δσίς ψἑἱ [6 ἀἰγοοίΐομβ σίνοπ τὰ 186 ΑΡΟΒ(]6᾽ Β 

Ρἰδί]ο, Ὀιοίγορθβ τἰγί!γ ἀθ] πο ἐοὸ σϑοοῖτνο 
{86 ΑΡοβί]ο μὲπιβο] (νυ. 10). 

ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ἘΡΙΒΤΙΙΒ ΟΕΝΈΒΑΙ, ΟΡ 520ΗΝ. 

γχκῃ. 10. Ἐποιοΐοσο, ΣΕ ΡῸῚ οὐδ, ΣΦ υχψὲϊ! 
Ὁσίπα ἴο ΣΘΕΒΘΙΩΌΣΘΣΙοΘ δ ὕνοσῖκα τέο 
86 ἀοοριῆ.--- 1} διὰ τοῦτο (6 Αγροδέϊο θαδοο μὖδ 
ΟΣ δη ΘΟΏΒΠΓΘ ΟἹ ἰ86 οοβάποί υΥ̓͂ 
᾿οίγορμθβ. Οἱ ἐὰν ἔλϑω 5661 πο. 11. 28. ΤΊιδι 
10 νγοῦ]ὰ ἰαο Ρ]8Δο6 βοοιὶ 15 ἱπάϊοεϊϑθα ὮὈΥ εὐϑέως, 
Υ. 14, Ἰι ἴδ ποῖ πΘΟΘΒΒΑΣΥ (0 ΒΕΌΡΡῚΥ αὐτὸν (Ηυ- 
[867], ΟΥ ἐκκλησίαν (Ῥ0]8) Δ ΙΕ; ὑπομνήσω; δι 
Αοουδδιένο οὗ (0 Ῥόσγβοῦ Ἡδοδ 18 δἀἀοα ἴῃ 580. 
χὶν. 26; Τίι. 111. 1 16 8180 πηι ἴη 3 Τίμι. 1]. 
14.---Τ δ ἰδ6 Αροβί]ο ΒΒ ἱπέθινίοι ἐὑ0 ΘΕΌΣ 
Ὠοὺ ΟὨΪΥ Ὠ᾿ΟίγΡΒθΒ, ἮὮΟ τἯ88 οὶ δ συ]δν ἐπ δῖ 
ΤΟΡΤΟΒΘΏΒ15]9 οοπποί, Ὀυὺ μδὰ ἃ ἔγέοπαν ραστὶν 
Βδοκίηρς εἶπι. Βοᾶθ: ““7ποππίμηι ποίέξέαπε τοαπὲ- 
“7 εεἰίωε αγρυεπᾶο γγοάμοαπι.᾽"" ΑἸΙδου ὴ ἐμὸ οὐπ- 
ποοίΐου Γοαυ Γοδ υ8 ἰο υπἀοχαίδπα ἰμδ6 ζοδίατο οὗ 
ΘΘΩΒΌΣΓΘ (ἀ0 ἴἷχγγ8: ρφμπέαα, Βοηροὶ: ποίαδο, ἱέ 
δεπίϊαί, απὐππαάνυεγίατα), ἴδ 9 Ἰάο8 οὗ δὴ ᾿πιοίστοιδξνθ 
ΟΔἸΠ εξ ἰο0 πἱπα 8 ὈΥ 811} πιθϑὴβ ἰο Ὀ6 τοδί ποὰ- 
(86 ΘΘὨΒΌΓΟ ᾿ἴ68 ἴῃ {Π0 τηδίίονῦ Ὀεΐηρσ πιδηϊϊοποὰ 
δηὰ (παὶ Ῥυ 1101 7γ. Αὐτοῦ τὰ ἔργα, ἃ ποιεῖ ἃτο ἴἈ8 
οὈ͵θοὺ οὗ ὑπομιμνήσκειν, πὰ ἴδεδ6ο οοποίπέ ἴα (δ6 
Β6α9], ΥἱΣ. : 

Ῥτιαῖίηᾳ βκαϊηδῖ τιὰ νοὶ τ Ὑσἱοϊσοᾶ νυσοσᾶδ. 
--Οἱ λόγοις πονηροῖς 866 2 πο. 11; 1 ὅπο. ἰδ. 12. 
ΤΉΘΥ ΘΓ βἰδηοσοῦδ γογὰδ οΔ] Ἰδιθαὰ ἰο ἸΟΤΟΣ 
δα ἀοίγταοὶ ἔγοϊα ὑπὸ ΑΡροβὲ]θ᾽ 5 ἰπὔσδηοο, Ὀυΐ 16, 
πον] 688 ἰδὲ.]6, ππίθπ80]90 δ βομβοοῦδ: θεοῦ 
φλυαρῶν, “"σρροεῖίδ εαἰπαπίαξ Ῥίοίγερλῖς υοοαὲ ραν- 
σίωηι" (ὁ Ἱμαρί 46); ἐμ6 ἱπίισδιῃδιεῖνο υοτὺ δδδ8 6 
ἰγδπδβίἐἶγ9 ΧΘίθγθο9 ἰο0 ἡμᾶς ἰδῖζοιι ἔγοια [2:6 λόγοις 
πονηροῖς ; ἃ Β᾽ΤΆ ΔΓ ΘΟΠΒΙΓ ΘΙ ΣΟ ΙΏΒῪ Ὧ6 δθδσι ἰδ 
μαθητεύω, Μαῖίι. χχΥὶϊ!. 19; ϑριαμβεύω, 60]. 1. 
16 (ΡΓΟΡΟΣῚΥ πυσατί, οἵ, ἱ. Τῆτα. ν. 18.) 
Ἀμπᾶ ποῖ οοπτθπῖθοᾶ υυὐὲὴῖδ 8 14.---᾿ Αρκεῖσ- 

ϑαι τὶϊὰ {πὸ Ὠδὶϊνθ ΟὨἸΥ, οὐ δὺ 1 χο ἰἰϊ. 16; 
ΗΘ. χὶϊὶ. δ ἱπδιϑδα οὗ τούτοις; μὴ ἀρκούμενος 
τὶ φλυαρεῖν ἀροϊπαὺ 86 Αροβέϊοβ, ΒΘ τσόθξβ 
{19 τι ϊθδί ΟΠΘΡῪ Ὀγοίδσοι ἴῃ {ἶἴῸῸ ὙΔΥΒ, Υἱξ.: 
ἸοΙῖμοΣ ἄοϊ 86 δἰπιδοὶέ χσοοοὲνο ὃἐδ6 

Ὀσοίσθα.---Οὗτε ΓΟ] ον ὮΓΥ καὶ ἰδ οὗ ἔγοηυεπὲ 
ΟΘΟΌΓΡΘΙΟΘ, 860 ΠΟΥ Ρ. ὅ16, 7. Αὐτὸς Δηβύεοτα 
ἰο βουλομένους. ᾿Ἐπιδέχεσϑαι δι ϊ8ο8 ἸΣ ίο 
τϑοοῖνο, ἰο οεἰοσίϑὶη ΒΟΒΡΙΔΌΪΥ, 2 ὅπο. 10. Τδὸ 
ΤΟΙΌΓΘΙΏΟΘ ἰδ (0 {89 ἀδελφοί τοϑῃἰοποὰ γ. ἤ. 

Ἐπὶ δἷσο, ἴβοῦθ νεβο ὑνυουἹᾶ ἄο ἐϊ, Β6 
Βἰηδοτδῖἢ.-- ΠΤ 88 ΘΟΩΒΟΘΌΘΒΕΥ 50 ͵δοὸὰ 
οὗ νοα]- ἀἰασροδϑὰ Ομασοῖ- ΩΣ ΌΘΓΒ; αὶ Πα κωλύει 
Υ ἴογοθ, ἐπιροσϊουδβηθδδ, οὐμηΐησ ἰσίοκα δοὰ 
ΒΡΘΘΟὮΘ4. 
Απᾶ οδοῖοῖδ οὐϊ οὗ ἴο ΟΒπτΟἕ .--- Ἐκβάλ- 

λειν ἐκ τῆς ἐκκλησίας τλῦν Β᾽ ΚΙΪΥ : ἴο Θχοοσζωχηυμὶ- 
οϑίο, Ὀυὶ δοοογάϊηρ ἰο {Π6 οΘομίοχὲ 4180 ἰοὸ ἰγΒ 
ουὲ οὗἨ ὑπ 1068] Θοῃηρτοζαίϊοη. [π ὑπὸ ᾿δέξοσ σ8859 
κωλύει πὰ ἐκβάλλει σου]ὰ δανὸ ἐδ βϑχηθ οὨ]οοί:; 
δαὶ ἴα (16 ἔΟΣΙΟΣ ἀδελφοί ποῦ]ὰ ὈῸ ἐδ6 οὈὐθοὶ 
τ} αὐτούς ὑπαογπίοοά. Τλο ἴοσιμοσ, δἀορίοὰ 
ὈΥ Ὀδαίογαϊοοῖς ου δοοουηὶ οὗ {6 τιοδοΐηκ, οὗ ἰδ 
ψοχὰ δηά {πο οοπδίγυσίίοι, δοθῖηδ 0 ὈΘ ἐτηρσοῦ- 
8010, ὈΘοΘ86 ΘΧΟΟΙΩΣΠπἰσδιΐοη ἴῃ ἃ 6856 Ὑ ἰδ 
Βδὰ πο ΣΟΙΌΓΘΠΟΘ ἴο 786180 ἀοοίγ  Π6 ΟΥ ᾿τητο ΓΑ ΠΥ 
οὗ ἴο, που]ὰ ὃθ ἱπιτηοάοτδαίο δπὰ ὑπδοδχα οἵ, 
διὰ Βοιὰϊγ ΘΟΠΟΟΙΥΔΌ]6 δὶ ἰδδὺ ἅτ. Βαὶ 1 
τοΐϊσιιὶ 6 Ῥοββὶ]6 ὑπαὶ Ὀἱοίσεορθθθ 8 ποηὶ (ὁ 
ἢοϊ]ὰ, οΥ σδυβοὰ ἰο Ὀ6 Βε]ὰ, [86 τηροίϊηρβ οὗ (86 
Ομυχοῖὶ ἰπ ἷβ ΟὟ Ὠοτ8Β6, δπὰ τοίυδοα δαἀπκέαποθ 
ἰο ἰοθθ Ὑθὸ Ὕ6ῚΘ ΟΡροβρὰ ἴο εἷτω ; Ὀυΐ {μπδὶ 
που]Ἱὰ πο ὃ6 8 Θχοοτηπιυπίοδίίοη. ΗΟΐΠΟΣ, τ 8ὸ 
τοδὶ ἰδ ηβ ἰ10 ΟἾΝΟΣ ΥἹΘΎ,, ΒΘΟΙΙΒ ἰ0 ΘΕΟΣ ΣΩΟΣΘ 



Ἐν Οὐ ον: -. "Ὁ “-- -- - 

ΨΕΙΒΕΒ 2-12. 1909 

Τυῖν ἱπέο ἰδὸ οἱγσοατιαδίδηοοδ δἰπίοὰ αἱ, ἀπὰ ἰο 
δυνοΐὰ υπίθη8019 ὀοηθοξΌ ΓΣΟΑ. 

Ἐσλογίαζίοη απὰ Οὐπὶπιεπδαίζοη. τὺ. 1Ἷ, 12. 
γεβ. 11. Βοϊονϑθᾶ; ρῬοοϑυϊαυ}ν ΘΙ ΡΒ διΐδ 88 
Το] ον πῇ τμαῖ κΚο08 Βοΐοτο. 1. ὅηο. ἷν. 1, 7, 11.᾿ 

Σχα τοῖο ποῖ δυὶ! Ὀαὶ κοοᾶ.--Οὐ μὴ μιμοῦ 
860 ΗΘΌν. χίϊ!. 7; 2 ΤΏ668. ἰἰϊ. 7,9; ἘΡΆ. ν. 1. 
Ἰὸ κακόν ἐκ Ἰϊοίγερῆε, Τὸ ἀγαϑόν ἱἵπ Ζ)επιείγίο 
(βοῦροι . 8 οίϊο ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ ἀϑδοτίβ ἐμαὶ 80 
ἰοιΐοι ἤοτο 18 “τη , ΤὉΡ τἼἴἷῪὸὰήυ δᾶγο τὰ 

ἔργα πονηρὰ δοὰ δίκαια ἰῃ 1 7ηο. ἐἰὶ. 12: τὸ κακόν 
ἕω 930. χΥΙΐ. 28; τὰ ἀγαϑά δηὰ τὰ φαῦλα ἴῃ 710. 
ν᾽ 29: ἔδο ἀϊοίίοι ἰΒ ζοιοτ δ} ὈἱὈ]1ο4], 1 Ῥοὶ. ἱἰΐ. 
0, 11. 
ἘΠῸ ταὶ ἄσοῖβ κοοᾶ, ἴδ (ουἱ) οἵ οά.---ΟὐἩ 

1 δηο. 11. 10. Ὁ ἀἁ οἱῶν 18 ζΟΠΟΓΆΙ, 88 ὃθ- 
Υοτο (1 Ῥοῖ. 13. 14; χυ. 20; {ἰ|. 6, 17); 8 ᾿δρίάο, 
Θνεοϊζυμ, ῬΑΌΪ.Β δηᾶὰ 4]. ΟΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ͂ ΔΡΡΪΥ δπὰ 
ἀρηβείρη (ΕΒ ὈΧΡΡΟΒΒΙΟ ἐὸ ὈΘΆΘΥΟἾΘΠ66 δηὰ Ἦθ68- 

ἐδ εἰν. 
Ἐὸ τ88ῖ ἀοοί!Ξξδ δυΐϊ, Βαῖὶἢ ποῖ αϑο 9.0. --- 

 ᾿ἰ8 ἱποοῃοοίνδοϊο ΠΟῪ [ὕσοκο δπὰ ἀο οἰἴθ οδῃ 
6811} (816 οχρυϑβδίοη “"ὑηήολαπηῤαη,᾽" σοηῃσίοτίης 
1μδὶ ἐκ ϑεοῦ ἐστίν χῖϊὰ (0 δοπϑίδη γοουγτίης 
ἐκ ϑεοῦ εἶναι (1 ὅπο. ἱν. 2, 8, 4,6; ϊ. 10; ν. τ 
ἐδ τοϑ! ἐοϑὶ “)ολαπηεξαν,᾽" δὰ ἐμαὶ τὸ γοβά δἱ 
ὅπο. 1. δ: οὐχ ῥώρακεν αὑτὸν ποι νἱ  μϑίδηπάΐηρ (ἢ 6 
οὐάϊξιξου (ον οὗ οὐδὲ αὐτὸν, δὰ αἱ 1 πο. 
ἦν. 8: οὐκ ἔγνω τὸν ϑεόν, 1 7πο. ἰὶ. 8 : ἐγνώκαμεν 
αὑτὸν. ᾿ 

Υρε. 12. ὕὉδῖο Ὁϑηλοϊχίτμ τϑϑι τ οΩΥ ΒΔΊΝ 
Ὀ6Θ. ὉΟΣΏΦ ὉΥ 811, δΔη ἃ ΌΥ͂ ὑπο ἸσΌϊὮ ἐϊδο] 7. 
---δϑοιδοίτῖ]Β ΜὙΠῚῸῚ ῬΓΟΌΘΟΌΪΝ ἰὴ ὈΘΆΓΡΟΥ οὗ {πὶ 
Ἐρίϑι19 (ὑδοῖκο, Ὠἀδιοναϊ οἷς, Ἠα 67), δα ϑοδη 
σοπιπθπδ Ἀἷπὶ (0 Θαΐτθθ. Ηθῃοθ ἢθ σδαποὶ Ὁθ 
56 οἴ [0 βουλόμενοι, Βοτι ϊΟΙΓΘΡὮΘΒ ἰδ βαϊὰ ἰὸ 
δδνὸ εἱπάονο δΔη ὁχοοτουιαπὶσαιοα (ΕὈΓαΓΑ); ἴῃ 
δαὶ ὁο889 9 που]ὰ ᾶτθ Ὀθθῃ 8 ΤΏΘΌΟΡ ΟΥ̓ ἐδ 
δοπρτοκδίϊοη ἰὸ ὙΠΠΟΝ Θϑδίαβ Ὀοϊοηρεᾶ, βιὰ 
πόα ἰὸ ἷαι. ἘΠπ|ὸ Ῥοτγίοοι μεμαρτύρηται ἀθποίθ8 
8 ὑοϑτἑπ 0} ΜΐοΝ Π88 Ὀθ66 5 αἰτθῃ δηὰ οοῃ ΐηι 68 
(ο Ὀ6 ναϊϊὰ ; υαϑᾶ ΔΌΒοΟ]υἱοἾγ, τὶ που Δ ψασὶ ΠΣ 
απδ!ἰδοοιίου, ἰΐ ΔἸ αν ἀοηοίθδ ἃ Εν ὑθϑὲ  ΒΊΟΩΥ 
Αοἱϑ νἱ. ὃ; χ. 22; χυΐϊ. 2, οἱο.). ἴβ ὑπὸ πάντων 
6 Γοίθγοῃοο 18 ἰο Οἱ σ Δ 5: 00. (π9 τιδιΐον ἰὴ 

αοδεΐοη ὈθδΥγα οἢ {Π6 Ομ ϑδ ΘΟ ΧΟ 6] 9πὸθ οὗ 8 6- 
τοοὶγὶυ5 (806); {μ6 τοδίγϊοιΐοα ἰο ἐδοϑὸ ὙΠῸ 
ΚΗΘ Ηἷπι, 8 βοϊ[-οὐἱάϑθηΐ, βῆ ἤθμο6 οἰ ΒΟΥ Ἶ80 
ἰδ ἱπ 2 ὅπο. 1. Τὐπιίης ἰὰ ἰο (86 Ὀτοίθτοα 
γΥ, ὅ, 7, 10 (ΕὈταγὰ), Οὐ οσιβηΐηςρ ἰἰ ἰο ὅϑνγβ δπὰ 
αϑμ.1195 (Οοουταϑηΐθ 8), οδποὺ 0 ἀοῃθ; πο γὸ ἰδ 
ποιϊδίηρ ἰο ὙΔΥγδηΐ οἱΐποῦ οοπδίγαοιίίο: (δ0 
ἴοντθοσ του Ἱὰ τϑαυΐρο 8 ἔασον 4υ8]} Ποδιΐοςῦ, {86 
Ἰαϊίον ἰβ ᾿ἰτυϊϊοὰ ἰο ἷ5 οοηρτορχαίζοι ὉΥ ὑδ6 ὁ0ῃ- 
ἰοχί.---Καὶ ὑπ’ αὑτῆς τῆς ἀληϑείας ἱταροῦὶΒ 8 Ῥ6Ὶ- 
βοηῃΐδοὰ δηὰ ἱπαθροπάομπὶ ὑθβεἰ ΠΠ ΟΩΥ Γυπηϊῃ  Ρ87- 
8119] νεῖ 8 ἱπδὶ οὗἉ 1Π6 πάντες, θαι] ἰο ἰΐ, Σϑδὶ, απὰ 
180 ἰγαϊὰ 5617 αἰτίης ἰπδὲ ἰοδίϊμογ. Ηθποθ 
ὙΡ0 οδϑηηοὺ ΔρΤΟΘΘ ὙΪ (9 ὀχρ δηδίΐοη οὗ ἨπΒΟΣ 
Ὑὖΐο {πη κθ ἰδαὺ ἰὴ Αγροβὶὶθ πϑδηϊθὰ ἴο ρἷνο 
ῬΓΟΙαΐπΘηΟΘ ἰ0 {89 οἰγουμηβίδποθ ὑπαὶ ἰμ9 φοοά 
ἰοδιϊ πΟΩΥ οὗ 841} νγὰ8 ποί ζοιιηπἀ δὰ οὐ ἐποὶν υΔὴ 
λιυακαιοῃὶ, ἴῃ ἐδ ἰθϑ ἐπ οπν οὗ ὑμ9 ἀλήθεια ἀνθ} της; 
ἐπ ἰμθηι, δπα Γοίθσβ ἰοὸ 5η0. χυ. 26,27. ΤθοΓο ἰδ 6 
ἰσαϊ ἢ ἀοε8 ποὺ Ῥ6ΔΣ ἰθϑιϊ τη Ων οοπουστοηὶ τὶϊἢ, 
δηὰ ουἱδίἀο οἵ (6 πάντες, Ὀὰΐ ἴῃ ἔποπα δπὰ ουἱ ὁΥ 
ἐποίαϑοῖσοβ.Ό [οδ οὐχί σαίμοῦ ἰοὸ (ΐηῖς τ] (ἢ 
Ἀυπδιοτάϊοοϊκ οἵ ἐπ ψαῖκ δηπὰ οοηγογβαίϊου οὗ θ6- 
ταοίσί 8, ἴῃ τ δὰ ἐἰὸ ἀλήθεια ἀπο! ]ἱπρ ἴῃ ἷπι, 
ΒΒΟΥΒ (8017 δ8 Υἱίδὶ ἀπὰ Ὀθδσίῃρ ὑθδιϊ ΠΠΟΩΥ ἰοὸ 

ἰοϑ ΠΟΥ͂ οὗ (9 ΑΡροδίϊθ; ἀτγσοιϊῃβ 6 

ἷπι; ἮΘ 8 ΔῊ ἰτοᾶμο οὗὨ ἐδ ὑσαίι, το δ Ρ Ξ 
δορἱδοὰ ἰπ ἶπι, ἱπ ἷθ νδκ δηὰ πδὶγο ἴι ἐφ 
ποὺ βυβδιοϊοπί ἴο ἐΒΙῺΚ ΒΟΤΘ ΟὨΪΥ οὗἨ Π6 γέ ἕρεα, ΟΥ 
ΤῈΣ ἔρδδε, (Δ 0 ΤΟΔ] ΠΥ (ἃ αρὶάο, ατοίϊιβ, Βοδαβο- 
Ὀγ6); ἐμ Ὀἱνίπο Ὑτυὰ 18 (μῸ ᾿ΪΠ688 616. 
[ΑἸοτὰ δὲ ἰπρδαρνο οι διῃά, 88 80 οἴϊθι, ἸΏ ΡτοΥη ς 
οὐ Ὀὐδίογαϊθοῖκ: “7.0 οδ͵οοίίνο Τσαὶ οὗὁὨἨ Θοά, 
ΜΠ ΙΟΝ ἰ8 ἴ0 Ὀινίπο γυΐϊὸ οὗ 86 νδὶῖ οὗ 811 Ὧθ6- 
Ἰίοτοσβ, κἶνοα ἃ ζοοα ὑοδυϊπιοηΥ ἰο αἷπι, 0 ΤΘΑ]}}Ὺ 
ὙΔΙΚ5 ἴῃ (δ 6 ἔσται. Τὶδ τ. 658 1168 ἴῃ (9 80- 
δογάδῃοο οὗ δὶ8 πψῶῖὶκ τ ἐμ6 χοαυϊτοιηθηὶ οὗἨ 
αοα᾿Β γαίῃ. 1ὺ τῶβ {1:0 ΤΟΎΤΟΥ ἰπ Ἠβιῖσμ ἰ89 
γαῖ κ οὗὁἨ Βομηοίγὶ 8 γ͵δῈ8 τοβοοὶοα ; δηὰ .εἷα ΌΓΣΤΩ, 
(08 860 ἰῃ ἰδ ΣΤΥ οὗἩ αοἀ δ Ττυί, ἰη πϊοὶ 
[86 νεγΐσοϊ ὕοτιῃ οὗ Ομσἰβὶ 18 Βο]ὰ ὉΡ ἰο τι (1 ὅπο. 
ἰϊ. 6; ϊϊ:. 8, 10), ἀρροδγϑοὰ ἱπ (μ6 Ἰἴκοιθδϑ οὗ 
Οσῖδί: δὸ (πδὺ (86 τ ΥΤῸ ΘῈ πβϑοτιηϑὰ ἰ0 Ὀ͵δΔ9 
ἴῃ ἃ οἶθαν Ἰἰρμὶ ἷβ ΟἸγἰ δἰΐδη νἱγίαθ δηὰ ὑργὶκεὺ- 
ΠΟΒΒ, δη ἐδυδ ἴο ΌὍΘΑΣ ἩΪ(Ώ60585 ἰο ἷπ)."--Μ.]. 

Βιτιῖὶ τσὸ 816ο Ὅθδσ ᾿θβ.Σ Δ ΟΣ Υ.--“ ὁπ δὰ 
ΠΟΥ͂ 85 ΟΥ̓ (ΘΒ ἸΠΟΠΥ͂, 88 8 ἰδ᾽νὰ [δηὰ ἱπάσθροῃά- 
οπί ἰοϑυϊ 00 .----.7 ; καὶ ἡμεῖς δὲ τα Κοβ (μὲ ἰσϑί- 
ΤΟΩΥ͂ ΟΥΒΘΑ Θ ΥΘΤΥῪ ΘΙ ρμδίϊο. ΟἿ, ποίθ8 ΟἈ 
1 ὅπο. ἱ. 8. 
Απᾶῖδου ηούνοδι τ8δὶ ΟἿΣ ᾿ἸΘΘΌΪ ΟΩΥ 

1α ἔστιο.---ΤῊ9 Τοΐδσομσο 18 ΟὨΪΥῪ ἰ0 88 ῬΘΓΒΟὨΔΙ 
1ῃ8 ΘΓΤῸ- 

ποουδὶν: “αξὶ, σαὶ Ερλεεὶ δι.πϊ.᾽" ΟΥ̓Χ ὅπο. χὶχ. 
8δ; χχὶ. 24. Οδίυκ ἘΠΟῪΒ διὰ Ὑδ]ῦθδ ἰΐ 48 ὃ 
{τ διὰ σ Ἱ 80] ἰθδύϊ ΠΟΩΥ ; ποῖ ΒΟΊΤΟΥΘΥ ὈΘΟΔΌΒΘ 
οὔἰδο ΟΡ 8οορδὶ, δροδίο]τοδὶ δὰ σδῃοπὶοαὶ ἀἱ τὶν 
οὗἩἨ ϑομῃὴ (6 1,8 Ρ0149), αὐ Ὀθοδυδο οὗ ἷ5 ῬΟΣΒΟΠΔ] 
ἰγαϊ δεῖ 655. 

ἙἘΤΗΊΟΑΙ,. 

1, Ουὐνεαγὰ ῬγΟΘΡΟΥΣΥ, δη ἃ τροσθ οδρθοαίδ!ν 
ΡΒΥΒ1641 Ἀθ ἰδ, Δγο οὗ βυβλοϊομὶ τα]ιο ἰο Ὀθοοτιθ 
189 οὐ͵θοίδ οὗ ἃ Ο" γἰβϑιΐδη δὴ ἱῃ 86 ἕοστι οἴ ἐῃ- 
ἰογοοϑϑίοη, Ὀυὺ τυδὺ ΔΙ ΔΥΒ Ὀ6 διιδογαϊπαϊοα ἰο 
80 Βοφὶὶ, ΟΥ Τδίθοσ ὉΥ Ὀϊνίμο στϑοθ ἰοὸ ἰδ Σ6- 
ΘΟΥ͂ΘΕΥ ΟΥἁ ἐδ 800] νγδϊκίηρς ἴῃ ὑπὸ ἰσαϊῃ οὗ αοά, 
Α Ρδ.|19] Ρδδβδῶβὸ 5 2 Οον. χὶϊ. 7 ἜΑ, σαρκί) 
οἷ, ν. 9---(ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μον, ἡ γὰρ δύναμες ἐν 
ἀσθενείᾳ τελεῖται). 

2. Το φστοαιϊοϑί ἴογ οὗὨ ἰδ βοσυδπίβ οὗ ΟἿ γὶδὲ 
ἷα, ποὺ ἰο Ἰαῦουν ἱπ νδὶῃ ἴῃ ἐμοὶγς σοηρτορδίίοῃϑ, 
ἰδουσὰ (Π0Υ ἸΑΟΌΓ ἤον ποίπὶηρ (ν. 4). 

8. Ῥαγιοἱρδιΐου πὶ ἐμὸ τοσῖκ οὗὨ τα ϊβδίθηβ δ ἐδθ 
βαοτοὰ ἀπὶγ οὗὨ ἱπαϊν8}6 (νν. ὅ---8) δβ γ9}1 δὲ 
οὗ Οδυγοθοβ (Υ. 10), δηὰ ἃ Ἰἰἴδ- ἰ᾿οΚοη οὗ (πο τας 
ἴπ μοι (τυ. 8, 11). Μ͵ίδοίομδυίθβ δσὸ οἰχ᾽θοίδ οὗ 
Ομ σι βιϊδη Ἰουθ. 

4, ΑἸ ι οι ἀοδίσογα ἰδο οἰδοΐο που δηὰ μοβὶ.᾿ 
ἐἴοῃ οὗ τι}, 80 ἐμαὶ {ΠΟῪ τοὺ ΟὨΪΥ πνοσὶς οΥ]] 
ἐποιηβοῖτοθ, Ὀαὺ 4180 εἰπᾶοσ σοοά. 

δ. ΟΒυχοι.-Υἱδιδιϊοη ἰ8Β δὴ οβῆοΐδ] πονῖ, ἀθ- 
τὶνοὰ ὕγοιμι {89 ΑΡροϑίοἹ τοδὶ ΟΠ ΌΤ ἢ. 

6. Ἧο διου]ὰ Ἰοοῖὶκ ἰο δῃ!ὰ ἱπιϊίαίθ ἱῃ ΟἿΣ υαὶκ 
δηὰ σοπυογδαίϊοη ὑπὸ80 τ} 0 ἤᾶΥο 8 κοοὰ ἰοϑὶὶ- 
ἸΠΟΩΥ͂ ἴῃ ἰχυϊδ, ποὺ {π089 ὙΠῸ ΟΥΤ δηθὰ οοτηπὶξ 
δ'Ὡ. 

͵ 
ἩἨἩΟΜΙΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οοσρδγο Εἰ}}108].----Π 6 8}}}} 6 ἐμ 9 ἐουπά αἰΐοι οὗ 
811 Βυπιδὴ δοιυϊγ. Α δὲ οἷον δὴ οδηηοί ΘΥ 6 Ὲ 
(ἴπκ ΠοαΙ Βῖγ. Μοη ψου]ὰ 6 ΒατΡτ βϑά, ἐγ (Π 6 Ὺ 
ὝΘΓΣΘ 80]6 ἰ0 (Δ|κ6 ϑ}0}} ἃ ΒΌΣΥΘΥ, ἰο πα ΠΟῪ ΤΏΔΩΥ 
οὗ {80 τΐηρβ ποῦ δυὸ ]1οὰ (86 ποι] πὶ ιὰ 
ἴοι δὰ Ἰδάθῃ ΕΔ ΘΥΓΟΣΒ, ΙΔῪ Ὧθ ἰγδοϑὰ Ὀδοὶς 



200᾽ ΤῊΕΒ ΤΗΙΒΡ ΕΡΙΒΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 59ΟΗΝ. 

ἰ0 ἃ ἀϊδογάεγοὰ βἰουδοῖ. Ἧὸ σου]ὰ ζὸ ἰο 868 
λῃ 8 ἸΘΔΊΚΥ γ6886] ἢ 

ΒΤΑΆΚΕ:---Ονἰ βεΐδηβ δῃ οι Ὁ]688 δηὰ ψτοοὶ 
056 Δποίμονῦ, τΥϊϑ ἢ} Οη6 ΔΗ͂ ΟΓ ποοα, ὈΥΔΥ ΓῸΣ 056 
δηΟΙΒΟΡ, 80 ἐμαὶ 4}1 οὗ υβ ΤΥ ὉΘ Ὀοποῆίαα ..--- 
ΤΉΘΓΘ ἰδ ΠΟΠΘ 80 Ἰγοδὶς δαὶ μὲ ἢθ ΤΑΥ͂ δ οὗ υδ6 
ἰο οἰογβ; ἐμβουκῃ ἰΐ 6 ἀοπ6 ΟὨ]Υ ὉΥ τιθεῖς δηὰ 
Ῥσϑυίη, γοῖ ἰὺ ἰδ ἃ φγϑαὺ βΒΟΣΥ06.----α δι 8 0] 
ἰθβο οὉ ἸΏΔῪ 6 ΚΠΟΥΏ ὈΥ͂ (15 ἰο το, δαὶ ΒΘ χο- 
7οἶοο8 ΟΥ̓́Θ» 88 δρὶ γι] στον οὗἉ κἷβ ἈΘΌΓΟΓΒ δπὰ 
ΟἴοΥΒ, δα {δὴ αἀοἄ (ον ἰἰ.--- 9 οὐδ ρ61168] 
ἐσυὶὰ 8 ποὶ 5{1}1, ἰὰ γ8}1|Κ8 δηὰ οδυδοβ ἔΐοβθ ἴο 
Ὑ4ΙΚ τδ0 ΠαγΥο ἰἰ.--- Το πδίῃγαὶ 1178 18 ποὶ δοῃ- 
οἰυάοα νυ ὁπ δίθρ; ΒΈΓΣΟ, ὑμ9 βρὶ γί 4] 1176 ἰδ ἃ 
οοπδβίϑης φγοργοβδείοῃ ὑπΐὸ ἀθϑίβ.---- ῬΥΘΔΟΙΟΣΕ 
δαγτο δηχίοὶυ δηὰ ἰο1] 'π (Ποἷ σ᾽ τἸ ἰΒίτυ, ὑΠ0ῸὉ ταθοὶ 
πὶ! αἰσχρά δ ἃ ΘΏΥΥ͂, ΟΡροδίἰἰου δηα ρϑγβοοιίίοι, 
ΤΑΟΟΚΚΘΥΥ δπὰ ἀογίδίου, Ὀὰὲ {ἐποὶγ 70 1π ὑπο ἔγυ 8 
ΟΥ̓ ἐμοῖν ΙΔΌΟΟΣ οὐδγοοῖηθδ Δ]Ϊ ἰπ τοϑαί.---Ἰ ου]ὰ 
ἐμδ 41} ουδῃ6}168) τα ΐπί βίου ταῦ Ὀθοοῖη8 ΣΘ8]-- 
οὐδ διὰ ἱπιϊΐδίοστβ οὗ [16 ΒΟΙ͂Υ θη οὗ αοά, ψὸ 
Βατο ἔα ἐμ ύαἢν ροσέοτιρ ἃ {μ6 ποσὶς οὗ {0 Ἰοχὰ. 
1,οἱ ΘΥΟΥΥ 056 ὃ6 οὗ ποοα ΟἾΘΟΣ 8πα οουγδρο ἴῃ 
{π6 ἀἰβομδανρκο οὗ δἷ5 ἀν δὰ μ6 ν1}} Ὀ6 ὀχδ) θὰ 
ἐο ἱποὶν δοοϊοὶγ ἐπ ἢθδΥοι.---Ηθ ὙΠῸ 566 8 ΟἾΪΥ 
ἐθιλροΓδὶ δηὰ ὑγαπδι οΥν ὑμκίηρϑ ἴῃ 086 ΤΑἸ ΙΒ ΣῪ ἰ8 
8ὴ δηϊοητίαιὶ δηὰ ὈΣΙῺρ9 βθδπιθ οὐ ἐμ6 πϑιῃθ οὗ 
ΟἈ γἶϑι.--ὔι ἐδ Υ ΣῪ ἰπ͵υτίουβ ἰο (ἢ 6 οΘου 86 οὗ [86 
6οβροεὶ, ἱξ 1.8 βογυϑδηΐβ βϑϑὶς ΟὨΪΥ {πον ογῃ δάνϑῃ- 
ἑδρο; (8 Ἰη8ῖκ68 ἴΟΤῸ αἰμοϊδίβ ἰμδὴ ΟἿ σ δι 88. 
-- οϑὸ γο πὰ ]]9 οχμοσίϊῃς οὐ σα [0 89 ὑγϑδο- 
ἐἶοο οὗἉ κοἀ]ΐποβ8β, ἱποϊπὰθ ὑπ θι Β6 1765, ἢοὐ ΟὨΪΥ δαὶ 
δ οἰσθον τδῖαθ οὐ ἐμοῖς ὀχ μοτγίδίίΐου, ναὶ 8120 γθῃ- 
ον ὑπο γὸ 6 πρ δηὰ οὔ οδοῖουα.---Τ 086 Ὑ80 Τ6- 
οοἷτο (86 βογυδηίβ οὔ Οδγὶδί, γοοοῖτο Ηϊπβοῖζ. 
ΒΒου]ὰ πὸ ἰβθῃ πού ΘΙ ΟΥΥ Ἰἰοης ἰο σοοοῖγο Ηΐω 
πῃ Ηἰβ τοϑιθοσβῖ Ηθ ἩΠΠΙΞ ΥἹΘΒΪΥ ῬΑΥ͂ ἴος Ηἰΐβ 
οπεἰονίδι πτηθῃί.---- Ηο ὑμδ0 16 οὗ (λ9 ἰσαϊ δπὰ ἸοΥ 8 
180 ἐγ ἢ ταυδὲ ϑϑοὶς (9 ἤυΓΊ ΠΟΥ ἰζ ἴῃ ΘΥΘΡΥῪ ρΡοϑβεὶ- 
Ὁ]0 νΔΥῪ ; ἐμὲ 158 (Π6 τηδχεῖς οὗ 8 ἰσιὰθ 0η9.---Β ποί 
Βυγρτὶβοὰ ἱἢ που πἀοϑὺ πὸ σοοῖ τὰ {80 Οἶδδν 
ἐγ διηοπς ἴδ᾽50 ὑθϑοθοῦβ ὅπ Ῥτορῃοίη: [ῸΡ 
Ομ Ηἰπιβοὶῖ δὰ Η1δ Αροβί]θβ ἀἱά ποί δπά ἰΐ.-- 
θη Ἰοοδθ ἐδιῖζουβ δυὸ οσμδυδίοα πτογὰβ δπὰᾶ 
Ῥτοοίβ, ὑπΠ|ῸΥ Του μὲ ἢ Βᾶνθ ΤΘΟΟΌΓΒΘ (0 ἀοίγδο- 
ἐΐοι, ΒΪδη ον δηὰ Δ 01189.----Ὠ 0 Ὺ}}1 5} Τ8]166---;οἵ ἰ0 
ἂο ροοὰ γουγβοὶῦ διὰ δου} ν ἰο ἰπάθσ οἰ τα 
ν.2.0. ποαϊὰ ἀο κοοὰ.---ΕΔ186 ἰΘΔΟΙ ΘΟ ΥΒ 8.6 Ορροδβοὰ 
ἴο (9 οὨΣάγϑη οὗ αοἀ δηὰ δυοϊὰ {μον ΘΟ ΡΘΗΥ; 
Ῥυΐ 18 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΌΤΒΘ ΒΏΟΥΒ ὈΙδΔίηΪΥ ἰΠδἱ ΓΠΟΥ͂ δτο 
ποὺ (6 ομϊϊάτοι οὗἠ Θοάὰ.---Πθγοῖΐοβ ἀπὰ 7856 
ἰοΔΟΠ ΘΓΒ ζοϑίθυ ποῦ ΟὨΪΥ ΘΥΤΟΣΒ οὗὨ 116 υηἀδογδίϑηα- 
ἵπχ, δυὺ (680 ΔΓ6 8180 8116 ἰο ῬΘΥΨΟΥΒΙΥ δπὰ 
τη] οἱ ουΒ Μ1]].--ἶἼ  ο ἱκποπ]οᾶρο οὗ {86 Ἰο οΥ [οὗἁ 
(89 βονῖριαγ08], 18 σϑδί] σϑαιοίθ ὕσγοπι ἱ]υταΐπ- 

ἰΐοη.---Ηθ τᾶοὸ ἄοθδ ποὲ Βο0 ἀοὰ ΒΥ ἔδι ἢ Πόσο, 
Ὑ}}1}1 ποὶ 8006 Ηΐπι ἴῃ αἴΟΓΥ δογοδῖῖογ.--- Βοησδία 
νΐο μανθ ὈΘΘῺ ΒΒΟΤΩ (0 1.8, δου] 6 Ρυ Ὁ ΟΪΥ 
δοκηονϊοαμοά. 
ΗΕΟΒΝΕΒ:--- ΗΘΓΘ 79 ΔΙῸ Του ϊπἀ θὰ οὗ ἐπ ἀου]ο 

ἤθδ. ἢ. ΗΟΥ͂ ΓΆΓΟΙΥ ἀ0 πὸ δεὶς διῖϊοσ ἐδο Βοδιν 
οὗ (86 δοὺ]: ἐΐ ἱβ (βου ρδὶ πη θϑοοταίηρ, δπὰ γεί ἱξ 
18 8:0 τηοδὲ ἱπρογίδηϊ τηδίΐον.-- δὲ (9 δἷοκ ἱπ 
Ὀοαγ Ὀ6 ΒΡΘΟΐΔΙΥ δηχίουβ ον ἐμ μϑϑὶεν οὗἩ ἐμ. 
βου] (2 Οογ. ἷν. 16).---ϑρἰγηπ8] ρδέθυπδὶ 7075 ΤΥ 
ΟοΟπιρθηδαίθ Ὁ8 ἴον (6 πδῃΐ οὗἨ ὈσάΠῪ ομοθ (ἢ 
Οον. ἱ. 14; 1 Τμοδ8. 1δ. 19).---οτο ἀο τ ὩΟΝ 
πὰ ἃ οοῃρτορδίίομ ᾿ἱπίογεβιθὰ ἐπ ἐπ πρὶ σία 8] 
οοπάϊΐοι οὗ διοῖ δὺ οοηρτοραίίου Ῥ---Τ Ὡς οσχμἰδὶ- 
ἐἰΐοπ οὗ Ἰονϑ ὑο {8:8 πλ δϑθη ΚΟ Υ8 οΟὗὨ (86 608ροὶ, 15 8 
ἀυγ πὸ ονόὸ ἴο ἐμ9 Θοβρεὶ 1:59. ϑςι Ἰοτὸ 
ΟΧΘΙ 8 ὑμ6 ῥγαΐβο οὐἠ ΟἿ Υ βυϊδηΣ δηὰ οὗἩἨ δε 
ΟΒΌΓΟΒ. ---Θ᾽οἰγορ 68 ῬΣΟΌΔΟΙΥ ἱπγηοὰ ᾿Βοῖα ΔΌΤΘΥ 
88 γαρδῦομ ἀθ. ΤΉΘΤΘ ὝΟΣΘ ΟὗὁὨ ΘΟΌΓΒΘ ἐπ ο56 το 
τγοηΐ Ὀορραίης ἷἱπ (89 Ὥδῖθθ οὗἩ ἐμ Θοϑροϊ, 1ἀ]ς 
Βοχαίηρς ὈγοίδοΥβ κεν ὀμυβς Εκθ ἐδὸ μφτρα- 
γύρται διλοπρ (6 Ὠοδίμοη τγοδὶ Ὀοραίπρ ἴῃ (86 
ΠΔΙῺ6 οὗ Μοίδπον ΟΥ̓ 6]9.---8ο Πδίσϑα οὗ βίσδηχο, 
ΟΔΙἸὴρ δηαὰ υἱβι πρ ΟὨ τ βιδηβ το ἐβ αἷδο 
ἴουπὰ διποηρ οἰ ΚΎΤΔοΙ, ῬΤοσΘοὰδ ἔσγοϊω ἃ βοοσοί, 
ἩΪοκοὰ ταδ]οθ; ΠΟΥ ἀὸ οὶ πδπὲ βίγσϑημοτα ἴὸ 
Ὀθοοτὴθ δοαυδίπϊεα τὶ ἐδ οοπάϊεΐοι οὗ ἐμοῖσ 
σοπρτορζαίϊο!, ΟΡ ἰ0 Ὀχίηρ (μ6 ἀοδρεὶ τσ ἐμὸν 
ἐποσηβοῖνοβ ἀ0 ἼΔοϊς; ἰΠΟΥ͂ 8.Ὸ δἰγαϊὰ οὗὨ δαὶ 
ΘΟ] ρβεὰ δπὰ οὔ δΒαυίηρ ἐμὶν στϑαϊὶ ἱπηραϊτοὰ (1 
ΤΏοΒδ. ἰΐ, 10).--Ωοἱροίσϊυϑ 18 δὸ ζδι 70} δυὰ 
Β᾽ τ 0}]9 ἰμδὶ πο ἰσα ἢ 1{86]7 οοτϊηθηὰδ Εἶτα ἐπ 
Βροδκίηρ ἵοσί ἔγοια δἷπι. Τ18 δ ἐμὸ Ὀοδὲ δοσῃ- 
ταϑπἀδίλοι, νοι ὁ ὁδῃ δ ἱμυουρη ουχρβοῖνος 
δηὰ ἰπγουρὶλ ὕδὶι (2 Οογ. ἱ. 12).-- οὐ οδηποὶ 
ξῖτο 8 ἐοϑδιϊτηοηΐαὶ (0 Οὐ ΥΒ, ὉΠ1688 χοῦ δαυα ουὲ 
οὗ ὑποιρδοῖνοδ [ἐ. 6., ἔγοιι ἐμοῖν 119 δῃὰ δουτοσεδ- 
ι[10}.---Μ.} ἃ ὑοδιϊπηοηγ οὗ ἔδο ἰγυξῃ. 
ΒΕΒΒΕΒ: --- Ηρ  (Δ}}} 7 γγαδ ἃ Θοῃϑρίσαου Υἱσέυθ 

οὗ ἰδ ἤνγδβε Ομ τί βἰΐδηβ, δὰ 5.. Ῥδὺ} ϑηυϊηοζαῖθα 
10 διιοης 86 αυδ) {198 οὗ Δῃ ἈπΌ]Δια Δ 0]9 Ὀΐβῆορ 
(1 Τίπι. 111,8; ΤΊ, 1. 8). ἘνΘΤΥ ρδγβϑοπαρο, γα, 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΟἸγἰϑίΐδη μοῦδ0 θ 8 ΒΟΙΩ6 0 ἰχδυθ]οτα, 
ὙΠΘΓΘ ΟΧΡΟΙ]οὰ ὈγΘίΒΡΘΏ, οΟΥ Ὀγθί σθαι ἔσαν] εν 
85 ΟΥ̓Δ] ἰδὶθ τοῦ τὶ ΠΟΒΡ (8816 6] οοπιο.--- 
Ιπαἰοϑὰ οὗὨἨ ᾿οδυπίηρς ἰδ παᾶπιο ( ιοίτερᾶεα, 016 
πυγδοὰ ὉΥ Ζυρίϊον, ἐμ ρστοδῖ γί βοϊοχίοαὶ ρσοὰ 
οὗ ἰδ μαϑίϊθῃ} [0 ὯΘ τηΐβίβιοῃ δηπὰ οὐἩ Ὀδοοσαὶῃρς 
8. Τλεοίγορῆξε, ὁπσ6 πυρὰ ὮΥ αοἀἂ, 6 οοπίληυοά 
ἴῃ {0 οδρ λυ ἐν αὗ (Π6 Ἰογθ οὗ ἐπ που] .--- 9 
ΘΙάον πουϊὰ ποῖ παῦο δἀπιοηΐβηθά ἃ οοπᾶδττηοὰ 
οὐάπυτγαίθ ᾿η8}.--- δὴ 86 Ὠ᾽ οἴγορμο5 ἀρδϊσοὰ ἰο Ὀθ 
δ ΪΥ οϑἰθοτηθα, ἃ Φοιη μδὰ ἰο Ὀθ 11{1]6 εβἰδεχηοά, 
ΠοΥΘ ἰὺ 18 ᾿πῃροβϑ Ὁ]9 ἰ0 ΟὟΘΥ͂ {δ Ἰδνν οὗ θοὰ, 
λόγο γγὸ οὐκὶ ποὺ ἱο Ὀ6 ΡοΒδῖ]6. 

ΤῊΕ ΟΟΝΟΚΌΞΒΙΟΝ. 

υυ. 18,14. 

18 
14 Βυὶΐ 1 ἐτυδὶ 

866. Οἱ ἔτϊοπ 85 βαϊαῦο 0166. 

ὝΈΕεΣδ0 18. 1 Α. Β. 6. Ουά. 8[η. τεδὰ: γρενοὶ σοι. 
3 Β. 6. Οοά. δίη.: οὗ θέλω 

οὐκ ἤθελον ζοτιησὰ δίξος [Ὁ 

Ι μιδᾶ τλδην {πϊηρβ ὑο τυῖΐθ,} θαὺ 1 π|}}}} ποῦ τὶ 1ῺΚ δὰ ρθῆ τσὶ οῦ ἀπίο (δ 66: 
Β..2]1] ΒΒΟΣΟΪΥ 866 {Π|66, Δηἃ γ17ὸ Β8}8}} βρϑὰκ ἴδοθ ἰο ἴδοο. Ῥϑδοο δὲ ἰὸ 

αταοοῦ (Π6 ἔτη 87 ὈΥ πδπιθ.ὃ 

δ τοδυϊπα οὐκ ἐβουλήθην ἴῃ Α. οτἰκίπαίοα ἔζοια 2 ὅ:ο. 12, ἀσνὰ "πὸ 
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8 Β. Ο. Οοά. Β[π.: σοε γράφειν; Α: γράφειν σοι. 
4 Θὁστοδ : “1 ΘΟ] ἃ ΒΔ’ του} [0 ττί[6 πο ἐμοο, ὈπῈ 1 ψ}} ποὲ τί το πο ἔμ69 τε ῖ [ἢ ἐπ διὰ ὕθη."--Μ.] 

Ψαχο 14. Σ Θαγιδε: “ΒΒ 1 ὨΟΡ6 δΒ00ῇ ἴο 860 {Π60, δηὰ νὸ 88}8}} σροδῖς συ ουτ ἴ0 τοου.".-Μ. 
Β. 6.6. Κἰ. Οοά. Βίῃ. τοδὰ : φίλοι; Α. ἀδελφοί. αογλδη: “ Το ζγίοσ δ ΟΝ 1..00."--Μ.] 

Τ Βογογαὶ πηϊταρογίδης Οοὐὰ. τορὰ ἀδελφούς ἰποίοδὰ οὗ φίλονς. . 
8 6. ἱποοτίβ ἀμήν .--Α-. Β. Οοὐ, Βίη. βανγο πο δαυφοτίριίου : ̓[Ιωάννον γ. Τδο 0808] δὐὰἰτἰοηδ οοοῦξ 

[679 δηὰ ἔδιοσθ, Ὀπΐ ΔΙ ποὲ ατιΠαϊ δ ὺ δες ποι εἰοα θά. 

ἘΧΕΟΈΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

Οἴοεε οΥ ἐδ Τρίεἰἶ6. νυν. 18, 14. 
γε. 18. Σ δῃουϊᾶ ανὸ ζο ἢ ἴο ττῖῖθο ἴο 

1869.---Πολλὰ, ΘμΡΒ δῖα, ρ]δοοὰ σοί. Τδὸο [πὰ- 
Ῥοσίοοὐ εἶχον ψὶϊοαῦί ἄν, 18 ἰάϊοταδίίο ατόοῖκ δπὰ 
τουδὲ Ὀ6 Σοπαοτοὰ ἴῃ (ῃ9 ϑυὈ)αποίϊτο ἰη Οὀσδῃ. 
800 ΠΟΥ Ρ. 288 δαᾳ.; [180 οὐ͵θοοίίοι ἰοὸ {89 
γοπάοσίηρ οὗὨ Ε. Υ. “1 δὰ ΔῊ (πίη ίο σὶίθ᾽᾽" 
8 ὑπαὶ ἐπ ΑΡοδί]ϊθ ἀοοβ ποὺ δάνοσί ἰο ἐδ9 ραβδὶ 
δαὶ ἰο {89 Ῥχοδοηί. 850 Ηυΐδον 24 οἀ. “41 βιουϊὰ 
δῦθ 00} ἰο τὶ θ᾽ Ὀσίηχδ ουὐ ἐπΐ8 διδὰθ οὗἨ 
ἰδουρσιύ πῃ ἘΠ ρ]18}.---Μ.]. 
ΒΌΓΙν" ποῖ υυχὲῖθ πηῖο ἴ888 Ὑἡ τ ἰὩἸς 

δηῃἃ Ρ61.--Οὐ 2 ὅηο. 12. 
γεβ. 14. ΒΌΓῚ ΒΟΡ9, δοοῦ ἴο 866 ἴδ8ο.--- 

ΤῈο σοπιγαδὺ ἰο Ἡσὶεΐηρ, ΤὉΓ ποι ἱμ9 Αροδβίϊο 
[88 Ὧ0 ΤΣ ΒΟΥ ἱποϊπδίϊου (Ὀ ὑδιθν 196), 15. ΟΓΔ] 
ἰπηίογοοῦγδο το ἢ Θ ΠΟΡΘΒ 8008 ἰ0 ΓΘΔΙΪΣΘ. 

ἈΑμπᾶὰ τνγΥὸϑ 888}} βροϑῖς σλοῦτδ ἴο του ἢ .--- 
ΤῊὴο Βαΐυγο λαλήσομεν ἀοποίοδ ὑἐπ9 ΔόΒΌΣΘΠΟΟ οὗ ᾿. 
βορθ. ΤῈ οὈὐοοὶ 8 πολλὰ γ. 18, δηὰ (6 Ρδ7- 
εἰσυϊαγα ἱπαϊοαιοὰ ἴῃ ἐμὸ ἘΡΐ8{16. 

Οτεείπσε Υ. 14. 
γε. 14, Ῥδϑδοθ ὍΘ ἴο ἴ8860.---ΤῈ6 κχτοοίΐης 

οἵ (80 Αροβέ]ο ἰο ὑμο Ὀοϊονοὰ Θεαῖυβ. Αδ δὲ ἐδ9 
δοσίπηΐηρ οὗὨ ὑπο ΕΡἾ8ι19 ὑπ6 β'πιρ]9 χαέρειν ἷβ οὶ 
βυδιοϊοπί ζον ἰμ9 ἔμ] π6865 οὗ ἐμ Ομ τ ϑίΐδη στϑοί- 
ἴῃρ, 80 δὲ ὑμ6 οἷοβθ ὑμ9 δοπιπορ ἐῤῥωσο (Αοίδ 
χχὶϊὶ, 80; χν. 29) 18 ἀΐπρίδοοά ὈΥ στίσθοῦ δηὰ 
θοροῦ ἤοσιδ. Τθοτο ὑδ0 τὶδὲ οὗἨ Ῥδδοθ 8 τηοδὲ 
δΡΡσγορσγίαὶο (64]. τἱ. 16; ΒρΡΆ. νυἱ. 28; 1 Ῥοὶί. νυ. 
14; 2 ΤΊιο88. 111. 16; Βοπι. χυ. 88 δῃὰ 4].}, Ὀ6- 
ὁ8Δ6 6809 ΣΩΔΥ͂ 0 τοζγἀθα 848 ἐμ δαπι-ἰοἱ Δ] οΥ̓͂ 
ἐδ Ὀἱνίμο χίδδ οὗἩ χγδοθ ἱπ Ομ σὶδὲ (10Κο. ἰἱ, 4; 
ὅηο. χὶν. 27) 88 Ν, ἀθ ὕγσϑ σουυϑοι Υ ΘΧΡ] αἷμ ἰἰ: 
ὩΡαΣ ἐπίογηα οοπεδοϊθηζίδε, ραχ Τγαίεγμα απιϊοὶ δα, 
Ῥαχ σίοτὶ᾽" (Ὀυριοτά 90). [ΑἸοτάὰ: 
“ ΒΘΙΏΘΠΙΌΘΥ ΟἿΥ ΤΟΥ Β ἸΟΩΒΟΥ, 91:0. χὶν. 27; 
δηὰ Ηἰΐβ χτοοὶϊπηα δἰοσ (86 γοϑυγγοοίζοι, εἰρήνη 
ὑμῖν, Ζηο. χχ. 19, 26.᾽᾽.-- Οἷον ΙΔΟΥΘΟΥ͂ΟΣ 18 μ6δ] 
οὔ ἐδο βου]. 

ΤΠῸ6 θη δα δα] 9 ἴ866.--- ΒΟ ρ6 1: “ατα 
ὅι Ν. Τ΄ ἀρρεϊζαίίο, αδεογρία πιαγοτὶ ᾽αίεγηϊαίί. 
Εγταπέ »λιϊοεορλὶ, σμὶ ρωίαπέ απιξοίίἑατα θη ἐπ- 
δίγωΐ α Π4.᾽᾽ ὅηο. χγν. 16. ΤῈ Οχργχοβδίοη βυΐίϑ 

8 ῬΌΤΟΪΥ ῥυϊναίο Ἐρ᾽δίϊθ, υυϊψέθαι ὁ ῬΌΓΣΟΙΪΥ Ῥογ- 
808] τοϊδώομδ (1,οκο). Βοάθ: “4 πο φταίίαηι 
»αεὶΣ νιαπάαὶ εἰ φαζιυ δ εἰ ΡΥ ῪλῆΣὴήΉοι ιοίτορλεπ οδίδ- 
γοῦσιδ υογίίαίδ ἐπέπιϊοοα α φαΐμί6 δὲ »αδσε υδϑίγα 
πιοηδίταξ εχίγταπεοδ.᾽ Ατοοπρ [80 ἀδελφοί, πὶ ἢ 
Β’Θ ΖΘΠΘΓΔ]}Ὺ δβα]υἰϑὰ (ῬῺ]]. ἱν. 21; 1 Οοσ. χυὶ. 
20; Ἐρι. Υἱ. 28), Φοῖιηι, δοοογάϊῃρ ἰο 2 95ηο. 9-Ἰ]1, 
ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἱποϊααοα Ὀϊοίσορο5, Ὀθοδυβο 6 δοἰοα 
ΘὮΪΥ 88 8 ἀπιδίίίοφυφ, Ὀὰὺ ἀοο8 ποὶ βϑϑῖῃ ἰ0 Βα Υθ0 
Ὀ6605 ὙΤΟΩΡ δηὰ ογχϑὰ ἴῃ ἰμοὸ ἀοοίτγῖπο οὗ ΟὨ τ δι 8 
ἱποδσπδίϊΐοα ; Ὀσὺ ἢἣθ δῃὰ μἷΪβ8 Ῥδίγ Ὑ6γ0 ποὶ 
φίλοι ἰο ἐϊθ Αροβέϊθ, ᾿ἰκὸ αδίυβ δηὰ δοιροίσὶιβ. 
ΟΥ σο. χὶ. 11: Αοἰδ χχυϊὶἱ. 8. 
Θτοοῖ ἴδο ἔσο δ ὈΥ Ὡδ.16.--- Κατ’ ὄνομα--:- 

ὀνομαστί (ὅπο. χ. 8); Βαπροὶ: “Δοπ δέοι αὐ εἰ 
ποηῖπα ἐογῆι ᾿γϑββογίρία ἐδφεηϊ." Το τορι μδ, 
διὰ δβρϑοΐβ}ν ὑπο80 ὉΥ ΠΔπΙΘ, ᾿δΔΥΘ 80 ἀθορ δὴ 
ἱωροτέ δῃὰ δὸ τοδὶ ἃ υδῖυθ, ἰμδὶ Ῥϑ0] 8116 ἃ 
ὙΠ|010 Θμαρίον οὗ δὶ Ἐρίδι]9 ἰο (89 Βοιμδπδ (6Ἀι. 
χυὶ. 1-24) τ ῖϊὰ ἰδοτα, δά οὐΐθῃ δ ἀβ 8 βοσῖθ8. 

ἩἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ. ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΒΤΑΒΚΕ:--- 5 ποὺ δά υνἹβδῦ]θ ἰο σοῃμδθ ΘΥΘΥΥ 
ἐδίηρς ἰο ἐμ9 ΡΘΠῃ; ΙΩΘΗΥ͂ ὑμπίηρβ ΤΩΔῪ ὯΘ Ὀοίίο 
διὰ Ιῃη070 οἰϑο ἰὙ0}]7 δἰδίθὰ ΟΥ̓Δ ἰμδὲ ἴῃ 
τὶ ϊης.--ἱὶ ἰ8. τοὶ ἃ 5128}} Ὀοποδί, 158 {πὸ οὶ ]- 
ἄσϑῃ οὗ αοἀ ΤΥ Υἱβὶὐ ὁδοὶ; οἰὸς δηά ἀκ ἴῃ 
ἔγϊοη αν οομγογβδίζοῃ.--ἶἦθ ΔΙΘ ἰῃ (89 ΘΟΣΏΡΔΏΥ 
οὗ μὸ ΒΟΙΥ πλθὰ οὗ αἀοὰ ὙΘΏΘΥΟΥ ΜΛ ΒΘΔΡ ΟΣ 
γοδὰ ἐμοὶ υειϊιϊηρπ. 

ἨΕΟΒΚΞῈΕ -:---Ἦ 9 506, ΠΟῪ ΟΥ68 ἰοἰέοΣ 8 οὗ ἔγ θη - 
δἰ» δῖὸ Βα! οσοὰ ὮΥ ζαϊ. Ἐν ς διουϊὰ 
ΒαΥθ ὑπὸ ἱπιργοδβ οὗ ΟἿΌΣ ΟΥ̓́ΒΙ 6108] ἔγϑπιθ οὗ 
τοὶ, Α τἰπὰ ὙΒΟΠΥ Ῥοποίσαιοά ὈΥ ὑἐπδ βρὶσὶς 
οὗ. ΟΠ ἐδ δηλιν Μ|1}} ποὶ ἀθαν ἐἰβο]ῦ οὐ ἴῃ υ- 
ἱταροσίϑδιπ Ἰοέΐοτβ οὗ ζγί οπδῖρ. ἘΧδιΡΙοδ ΤΩΔΥ͂ 
6 Β06ῃ ἰῃ βδι]οσ 5 Ομγίβιίδη Ἰοϊίοσθ οὗὨἨ ΘΥΘΥΥ 
ΘΘηξΌΓΣΥ, ἰπ ὑπο Ἰοϊίο 8 οὗ ΤαΐμοΣ, Τ᾿ ογείθοζοη δὰ. 
δομη Νοπίοι.---Τὸ ΟΠ] το οὗ Ῥθδοθ σϑοοῖνθ 
Ῥθδοθ (Κθκο ΧΣ. ὅ, θ). 

ΒΕ58ΕΒ:---Φ08η ρστοοίδ {89 ἔγθη 8 ὉΥ͂ παπιδ; Ὦθ 
οδσεῖθθ ἱμποτὰ 8}} ἱῃ ἷα ποαγί, δῃἃ ΘΥΘΥΥῪ 06 ἴῃ 
Ῥασχίϊουϊαυ. Τὶδ 18 ῬσΘΒΌγίον-  ἀ6}1γ.--- 

[ΤΟΒΡΑΤΎΟΒΤΗ: --Ἴ)9 κΚοοα Ῥδδίοσ. ἱπιϊίδίθϑ 
ἰμδἱ αἀοοά ΚΞ'Βορδοτά, το ““ 0811} ΗΪΐδ Β!66} Υ͂ 
παριθ.᾽ ὅΦ0. Σ, 8.---Μ.]. 





ΒΡΙΒΤΙΝ ΘΕΝΕΒΑΙ, Οἱ ΨΌΙ 

ΒΥ 

α. ΒΕ. α. ἘΒΟΝΜΌΙΙΕΒ, Ρκ. Ὁ., 

ῬΛΔΕΤΟΒ ΑΈ ΚΗΜΝΔΤΗ, ἩΪΒΤΕΧΒΕΒΟ. 

ΤΈΔΛΝΒΣΑΤΕΡ ΣΕΟΧΪ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝ ΒΕΡΙΘΕΣ ΟΚΕΧΑΝ ἘΔΙΤΙΟΝ, ἩΙΤΗ 
ΑΦΟΙΤΊΙΟΝ ΟΚΙΟΙ͂ΝΑΣ ΑΔ ΒΕΣΕΟΤΕΡ, 

ΒΤ 

. ΙΒ ΟΒ ΜΟΜΒΕΒΊ, Ὁ.}., 

ΒΕΟΤΟΒΟΥ ΒΈ. λ.ῸῈ}Ὲ8᾽ 8 ΟΒΌΒΟΗ, ΣΛΕΟΔΒΈΒΒ, Δ. 

ΝΕῊῪ ΥΟΕΚ: 

ΟΗΑΒΙῈΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ, ἃ 60., 664 ΒΒΟΛΑΌΤΑΥ. 

1867. 



ἘΚΤΕΒΕΡ, δοοοζάϊηκ ἰο Αοέ οὗ ΟὐὨκτοδα, ἴῃ ἴπ γοδὺ 1867, ὮὉΥ 

ΟΗΑΞΒΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΈΕᾺΒ, 

70 ἴἰ8α ΟἸἹοτῖκ᾽ε Οδῖοο οἵὗὅὨ ἰδο Ὠϊεϊσίοἑ σουτὶ οὗ ἰδ. Ὁπηϊιοὰ βέδιοα ἔος ἐβο βουίΐδοσε Ὀϊείσξοὶ 
οὗ Νονν Ὑοσῖ. 



ΤῊΒ ΕΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΈΒΑΙ, 0 50} 8. 

ΙΝΤΒΟΘΌΌΟσΟΤΙΟΝ. 

ς-““- --- ΟῚ 

11. ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ, 
ΤῊΣ βαϊαἰδίίοη δηἃ Ῥσϑυοσ οὗ Ὀ]οββὶπρ ἴῃ νυ. 1. 218 [0] ουσθὰ ὮΥ ἃ βίαἰθιηθηὺ οὗ {8 οοοδϑίοη δῃᾷ 

ἀδδῖρτι οἵ ἐμο ἘΡρὶβί]9, γ. 8. ΤῊῺΘ δαίμοσβ ορ]θοῦ ἰ8 ἰο Ἔχμοχί ἢΐβ τοϑάϑθυβ ἕο οοπίθῃά ἔοσ ἐδ ἴδια 
ἀθ]νογοὰ υπΐο ἰβοηι, ἀραϊηϑὺ ὑμ9 ἀδσίπρ ΟΥ̓ ΘΥΒΙΟῚΒ οὗ ἀϑορίψοσβ, ν. 4.--ΑῈ 1, γ. ὅ-16,. ΤΊ 
ἢγβὲ βθοϊοῃ 68118. ἰο χηωϊηα ἐμ9 ρυπιδινθ ᾿υδίϊοθ οὗ αοά, 88 1] υδὐγαύθα ὈΥ ἐλγθθ Ἰθδαϊηρ ΘΧΔΙΩΡΪ68, 
[86 ἄγϑὺ ἴῃ ἐδ )παρσταοῃῦ ΟἹ [Βγ86] (γ. δ), ἔμο βοοοῃὰ 1ῃ ὑμαὺ οῃ 18|16ῃ δι ροὶδ (ν. 6), δᾶ ὑμο ὑμιγὰ 
ἴὰ ἐμαὺ οἁ ἐδ ἰδ 1168 ἴὰ ϑοάοτῃ δηα Οὐοιηοστδὰ (Υ. 7). ΤᾺΘ βοοομὰ βϑοίζοῃ (ν. 8-16) χίνοϑθ ἃ 
[ΔΟΥΘ ῬΔΥ ΟΌΪΑΓ δοοοὰηὺ οὗ [80 ἀϑοθῖνοῦβ δῃᾷ 601}}- ἀοθγ8 σοίογγοα ἴο ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ ἔθυταβ ἰῃ ν. 4; ἐμ ο Ὺ 
ΘΧΒΪΌΙὺ (816 [Ὁ] ον πρ ομαγϑοίοσγιϑίλοβ : α. {μ6 7 46 8]6 6 Βοβῇ; δ. ἀθβρίβο ἀουῃμηϊοηβ; 6. δῃα Ὁ]88- 
Ρἤθιλθ 8 τηϑ)οϑέ]θ98 δ ἰϑασία] ἀδυῖπρ δη ἃ ὈΠΙ ἀμ 655, γν. 8-10; ὑΠ|6 7 τὸ οοτιρατοα ἰο Οδίῃ, 
Βαίδϑαπὶ πᾶ ουϑὮ, δῃἃ ἃ ἯΟΘ ἰ8 αἰζογοα οἡ ἐμθη, γ. 11; ὑπο ἰχαϊῖθ, ΟΩθ Θύ σ οχοθϑάϊηρ 89 
οὐβοῦ ἴῃ ἀοίοβί δ] θηθβθ, ἀγὸ ἐμθῃ δηπιηοταίθα, γυν, 12. 16. 19, ψ ἢ ἃ ρατοι  μοίλοδὶ δρρ]οαίϊοι ἕο 
ἰβθτα οὗ ΕἸΠΟΟ Β δῃοιθηῦ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ {86 Ἰαἀρτηοηΐ, νυν. 14. 156. ΤΠοῖγ νο]αρ  μοΟΌΒΠ 658, Β6Ώ8181- 
Ἰγ, 801 5} 689, ἀϊδοοπίοῃὐ, δα ζογγ, ἐμ ὲν βρίσὶῦ οὗ τηυσταυσίηρ δηᾶ ρῥτὶάθ, ὑμοὶρ βοραγαύϊῃρ ΠΌΤ 
[89 1} οὔπίμο ΟΒΌτΟΙ, διὰ ἐμοῖσ συοδβ ὀδγη ΔΙ ΠΥ ἀτὸ ἀοβοσιθοὰ ἴῃ ἐμ ποχύ 0]806.---ΡΑΒῈ11., 
ἔγοτα Υ. 17, οομέαϊῃβ οχβογίδίϊοηϑ: α. ὑο ταὶ] ηθ88 οὗ ὑδ6 ψογὰβ οἵ {π9 Αροβί]οβ ἑογο θὴρ (89 

ΒΡΡΘΆΣΔΏΟΘ ΟὗἨ ΒΌΟΙ ἀθοοίύοτθ δῃὰ βοοοσβ, συ. 17. 18; ὃ. ο ἃ ἔστα ἰουπάδίϊζοη πα οομἐ δ 090 
ἴῃ (89 Ιονο οὗ ἀοά, τι οοπδβίδπ ὑσαυοσ, δὰ οοηβάθηὐ Βορο οὗ {86 οοτηΐηρ οἵ ΟἸὨτΙδύ, νυν. 20. 21; 
6. ἴο Ἰον ηρ ΘΟΙΙρΑβϑίοῃ οἡ ἔδο ἀθοοινοά, γοὺ πὶ Βαἰσχοα οἵ ο01}, νυν. 22. 28; δπὰ οομοϊαθβ νη ἢ 
ἃ ἀοχοϊοσυ ἰο αοά, πΔΙοΝ ἱποϊἀο8 8, δίγοηρ; οομβοϊαίίοη. 

ὁ 2. ΤΗᾺ ΑΥΤΗΟΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ἘΡΙΞΤΙΕ, 

1. ΑΒ ἴο δποϊθηὺ ὑθδ ἡ ΟὩΥ, γηγὸ ἤπα ἐπιδὲ {16 ἘΤ18.16 δὰ Ὀθθὴ τϑοοϊνοα ᾿ηὗο (ἢ ὕδηοη οὗ ξ΄. ΠΡρ- 
ἰΌτο ἴῃ [86 ἰοασί οομ αΣΥ. ΦοΓΌΙΩΘ δον οάροβ 1.8 ΚΟ ΠΘ 688, Ὀὰαὐὺ ΟΌΒοσνοβ (μδὺ ἰῃ ΟΟὨΒ6- 
4αθΏοθ οὗ 8 φαοίδίϊοῃ ἔομ ἔῃ ΔΡΟΟΥΎΡΒδὶ Ῥοοῖς οὗἨ Ἐπος, ᾿ξ 188 τοὐοοίθα ὈΥ͂ τηοδύ--- 8 61} Τ6)}66- 
οι οὗἩ 10 γχδ8 ὀοῃθοα ΘΕ] πού οη οδ)θούϊνο, ῃἰδβύοτίοαὶ στουπάβ. [106 πογὰβ οὗ ̓ ϑγοιηθ ἴῃ Οκίαϊ, 
8.0. Τἀδ8 δγϑ: “ὑμάαδ, ὕγαίεν “αοοδὶ, ραγυαπι σιϊάαηι, ζῶ 86 βδερίεηι οαἰλοῖϊοϊδ εδί, ερϊδίοίαηι 
γεβχωμ, Γ᾿ φυΐα ἀὲ Ῥποολο, φυὶ ἀροογνρῆιι8 68ί, τι εα αϑϑιιηεὶ ἐδϑεϊηχογιίιηι, α ρἱογίδαιιε τε)ιοῖ,- 
ὩΓ; ἰαπιέπ ατιοίογίζαίεπι υεἰιιϑίαίε εἰ )απὶ ἰδ πιογιῖξ, εἰ Ἰγεν δαποίαϑ δογίρέμιγαϑ οοπεριαξωτ.".--- 
Μ|Ί ἘαΘΘὈΪ 8 οἾ45868 1 τιΐῃ ἐῃ9 Απδεγοπιοηα, διὰ δἂβ ἐμαὺ δ᾽ μου ΤΩΔΩΥ οὗ [6 διοιθηΐθ 
ἀϊά ποὺ τηθῃύίϊοη ἰΐ, 1Ὁ γγχὰ8 πονοσίμ 1688 ΡῈ ΠΟΥ ἀϑοὰ 1π τηοϑὺ Ομ Όσοιθβ. Οτίζθηῃ σϑίοσβ ἰὸ 10 }π 
ΤΟΒρΡΟΟῦ Ἢ] ἑθστηϑ [Οολμ. ἴῃ Μαίί. χὶ!. δδ. δό, ἰ. χ,, ἃ 17, “49 ττοῖθ δῃ Ερ βι16 οὗ Ὀὰπὺ (6 
Ὑάγδοθ, γοὺ ἰοὰ πιὰ υἱροσοὺβ γοσὰϑ οὗ ΒΘΘΎΘΏΪΥ ρτδοθ"---Μ.], φυοίεϑ 1Ὁ τοροαύθαϊγ, δῃα ΟὨ]Ὺ ἴῃ 



4 ΤῊΕΞ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Ὁ ῈΕ. 

ΟὯΘ ΡΪ809 ᾿πιρ}168 ἀουδὲθ 88 ο 118 ροιυϊπθηθαθ. [ΟὍτητα. ᾿ἰῃ Μαίξ. χχὶϊ. 23. {, χίι,, ἢ 80, “1 ἰπ- 
ἀοοά {πο Ἐρ᾿βί]6 οὗ 1.6 δ6 τϑοοϊνοᾶ."---Μ.} [Ιὐ 18 ταϑιὐϊοποᾶ ἴῃ ἔδο οἹά Μυταίοτίδη ἑγασταθπὶ 
[εἵγοα Α. Ὁ. 170, ΒΊΟΣ τοδᾶβ: “ Ερίβίοῖα βαπε ὑμᾶς εἰ ϑυρετϑοτίριν Ψολαπηὶδ ἄμα ἐπ Οαἰλοϊιοᾶ 
(Βαμϑοι, “44παϊ. ΑἸ ἴε- ῖο., Ἰ., 162, τοαβ “ Οαἰδλοζιοῖβ") λαδεηπῖων.".---Μ.1. ΟἸδτιθηὶ οἵ ΑἸοχβη- 
ἀτῖα οοτημηοη θα οἡ 1, ἀπὰ ὀΧΡΓΘΒΕΙ͂Υ͂ δϑουιοᾶ 1 ἰο 106. ΤΟΥ Ό]Π8η Β8Υ8: “ ΕἸΠΟΟΝ ῬΟββθββθα ἃ 
ὑοϑ  ΠΟΩΥ͂ ἴῃ 7πᾶ6 [89 ΑΡροβί]θ;" δῃηὰ Οὔρθῃ α͵βο 0818 Εἴτὴ δῃ Αροδβίϊο ἴῃ ἔσο ρίδοοθα. Οποσῖξκο, 
Νευίεβί. ]Ζβασοσὶζ, ν. 454. Τὸ 18 σαί ἴῃ ὑμ9 οἷα ὥἥγγιδοὸ Ῥοϑβιῦο (Ὀπὺ ποὺ πὶ ἐμοὸ ΜΗ. ἰπ ἐδ 
Βοά]οίδη ΠἰΌΓΑΣΥ δ Οχίοσα), Ἡπίμοσ, Ρ.ὄ 189. ΤΔΘ6 ἰδ πο ὴΥ οὗἉ ὑπ6 ἘδύμουΒ ἀο68 ποὺ ρὸ ξατέδεῦ 
Ῥδοκ. [“1 18 αἷϑο χυοὐθα ὈΥ ΕΡΆΤοσΩ Βϑ'γΤΌΒ 85 Αροδίο!ο (Ορρ. ὅυγ., 1.. Ρ. 156); ὈΥ Μα)οβίδη, 8 
Ῥτοβογίοσς οὗ Απέϊοο, ἴῃ 8 Ἰοὐΐοσ ὑο {8 ὈΙΒΏΟΡ6 οὗ ΑἸοχδαηάτγίδ δῃὰ Βόσο (Εἰπ8., 7. 25, υἱϊ. 30), 
δηα Ὀγ ῬΑ)]]δα 8, ἐδ6 ἔ]οΘηα οἵ ΟΠ γγβοδίοχῃ ((ἜΧγ8., Ορρ., χὶἹ., Τιαϊ,, οο. 18. 20), δῃὰ 18 δοπέβδιπϑὰ 
ῃ ἰ8ὸ 1μδοάϊοοηθ (Α. Ὁ. 868), σαν βαρ πῖδη (897), δῃὰ 8ο- 8110 Αροβίο!ο Οδίδιορτιθβ, 88. νγ6}} δβ 
ἴῃ (δοβθ οιηδηδίηρ ἔτοπὶ [89 ΟὨΌΤΟΒοΒ οὗ ὑπο Εαϑὺ βῃὰ Ὑ οδὺ, σι ἐμ9 ὁχοορίϊοῃ οὗὨἨ ἐμ βυπορεὶϑβ 
οὗ ΟἸγγβοβίοιω, πὰ ἔμοβθ οὗ Οδβδοάοσυβ δηὰ Ερϑὰ 7688. ὙΘΏΔΌΪΘΘ, πὰ ϑ:α1 8 δ ιούδοπιατῳ οὗ 
ἐλε Βιῤῖε, ατίλοϊο, ἘΡ. οὗ 7 46.---Μ.} ΤῊΘ ΤΘΆΒΟΣ ΤΩΔῪ 116 ἴῃ {86 βῃοσίῃθβδβ οἵ 86 ΕἸ ρἰβί]8, ἴπ ἱΐβ 
ΘΠ πη 2 Ῥούδυ, δα 88 776 8}}8}} ΘΟ] 06 ΟΌΓΣΒΘΙΥΘΒ, ἴῃ 18 ποῦ -ΑἸροδβίο!!ὶο οὔσιῃ, [Τ0 (818 χησϑέ, 
9 δά θὰ (δ φαοίδίϊοι ἔγοτη 8} ΔρΟΟΣΥΡ δὶ ὈΟΟΚ, ἩΒΙΟΆ 1ὺ οοῃύαζη.---Μ.}1 απιτηίτσ Ἂρ ἐδο ἐοϑεϊ-" 
ἸΩΟΩΥ͂, Ὸ πα ἰδμαὺ 1ὑ Ῥγθρομάθγαίεβϑ 1π ἴα υοῦῦ οὗ [ἢ 6 σΘὨ ΘΠ 688 οὗ ὑΠ6 ΕἸ ΡΙ8β(19. 

2. ΑΒ ἴο ὑδμθ ἐπίογηναῖ ρτουπαβ, {89 οΥ 165 μανθ ὉΘΘΠ ὍΠΔΌ]9 ὑο Θα Ὁ] 188} ΔΩΥ ὑθη8Ὁ]6 Οὐ] οί 018. 
θο Υ͂οἰΐθ σϑιλδσκβ ὑμαῦ ἐμ δι δοσβηρ οὗ 740 15 ὨΘΙ 86. αϑϑοίθα ὈΥ ἐπθ 86 οὗ ἐμ Ὀοοκ οἵ 
ἘΠΟΟΔ, ΒΟΥ ΟΥ̓ 8 ῬγΟΌΔΌΪΟ ϑοαδλμίδποθ τ] ὑπο ΕΡΙ8619 ὕο ἐμ ΕΟΙΒΔΣΒ, ΔῸΣ ὉὈΥ͂ 18 Ἠδσδὴ ἀϊο- 
ὑΐοι, ὙΜΙΟΒ, Ὠθνογ 6 1688, Ὀούγα 8 ἴτυν πιὰ (0 ατθοκ ἰδησαδρο. Ηΐμοῦ ἡυΒ πῃροὶβ 
ΒΟ  οἾοΓ Β ΒΌΡΟΓβΟΙΑ] δβϑατηρὅοη (μὲ νυ. 17. 18 δβεῖρτι ἰο 89 ΕἸ ΡΙ5|16 8 ροβὺ- Αροβίο!ις ἀδίβ, ὮγῪ 
ΒΟΥ Ως ἰμαὺ [Πο080 ΨΘΥΒ6Β ὈΥ̓͂ ΠΟ Π1Θ8Ώ8 ρΡοϊηΐ ἰο ροδβύ- Αροβέο!ο ὑϊπηθ8, ἴο σ᾽ ὑΒ6 Υ ΣΑΙ ΥΓ ΒΌρΡροθο ἐδ 
τοδάουβ οὗ 89 ΕἸ δὲ19 ἕο βδύθ βϑαγὰ ὑμ86 Ῥρθδοδίηρ οὗ {86 Αροθϑέϊεβ, δπά (δαὶ 17, δδ Βοδυσρίοῦ ἕατ- 
ἐμὸν ἈβϑττΊ68, ὑμ6 ΕἸ ΡΙ8Β.]0 γγὰ8 ἀοδβίρηιϑα ἴο βεῦγϑ ὑ8ὸ Ἰηὐεγεθὲβ οὗ ᾿πἀδίβιη ἀραϊηδὺ ῬδΌ  πΐδπι, τὲ 
ουρεὺ οΟΣΔΙΉΪΥ ἴο ΘΡΡΘΔΙ ΒΟΙΩΘΒΟῪ 1 {δ9 ΕἸ ΡΙβέ]6; ἃ [ὈΥΩΘΙ, ΤΏ ΟσΘ ον Ρ, ΤΟ ἃ ΒΑΓΟΪ ἢδγο 89- 
οὐἱδοά ἢ18 ττιθηρ ἴο 8 τηδὴ οὗ Βα ᾿1ξ10 ῬΤΟΙΆΪ 609 88 818 1.46. ΑἸΕΒΟΌΡΙΝ ὁ τισβὺ ποὲ δἱ- 
ἰδοὺ υπαὰθ ᾿πιρογίϑηοθ ὑο {86 ἀγχυτηθηΐθ ἀταύγῃ ἔγοσα ὑ8 9 Β116η09 οἵ ἐδ ΕἸ ᾽8{16, ἔμ οἰτουχηπίδηοο, 
Ὀγουρμύ ἰογταγὰ ὈΥ͂ Βογίβοϊαὺ, ἀπο το, ϑ'[1ο. δηὰ 4]., ἐμὲ 89 δυΐμοσ οὗ ὑμ9 Εἰ ρ᾿βὲ]9 ἀοϑβ ποὲ γϑ- 
ἴον ἰο ἰδο ἀοα γαοίοη οὗἨ 76 Γγ 8], 18. ΟΟΣ ΔΙ ΠΥ Του οὗ ρστοαὺ οομβιογαϊοη; “1 βαγβ 5161, 
“89 ΕἸ αἰ]9 Βαα ποὺ Ὀϑδβὴ τυϊΐθη Ῥοΐοσ {86 ἀεδίσασῶοῃ οὗ 76 γΌΒ8 6), {818 Ἰδδύ, δὰ ποχὺ ἰο ἐδ9 
βοοα (τ ϊοἢ 18 ΟὨ]Υ δ υἀθα ἰο) τχαοδὺ ὑουτῖ]6 οὗ 411 ἐμο ἡ ρναοηὺδ δηᾶ Ῥτιλνϑ ΘΑ Ρ]68 οἵ Θοά, 
οου]Ἱὰ ποὺ Βανθ Ὀθθὴ ῥϑϑβϑὰ ΟΥ̓ ΟΣ 1 8116π06." Το οδ)θοίίοπα οὗ Ἡοδηδηη ἀπ Η αὐ ΒΟΥ ἴο ἐἢ}8 ἴη- 
ἴθσθῃοθ ἀο ποῦ διηοαηῦύ ἴο ΤΟ; ΣΊΟΓΘ ἱπιρογίδηὐ ΜΟᾺ]α Ὀθ (δ οὐ)θοίίοι ὑπαΐ ἃ ἔοσζευ σθὸ ἀϊὰ 
ΤΩϑΘ ΤΩΘ. 105 οὗ (π6 ἡπαρταθηῦ ρδβδϑὰ οἡ «Ψ6στιβδίϑι, σου ]Ἱὰ ποὺ δνο Ῥθθὴ δὴ δἀϑρὺ δ΄ μῖ8 ἰγϑᾶθ. 
ΤῊΘ (ΟΥΤΩΘΡ ΤΘΘΘΟΙ, 1η ΘΟ] πούΐϊομ τι οὗ Ρ ΓΘΆΒΟΙΒ, 18 δὖ 41} ουξηΐδ οὗἨ οοπβι θγαῦϊο πειρμξ. 
ΤῊΘ Ἐρίβι19 Ὀγοδίδιθδ [ου ἢ ἃ βύνιοὐϊγ ΤΔΟΓΑ] βρὶ τί, 1ὺ μον δ 2608] ἀραὶτιβί ΘΓΤῸΣ δηᾶ υἱοθ, 1} 
Ἰον]ηρ 6ΔΥ6 ἴο {}}6 βα᾽ γαίοῃ οὗἨ ΒΟ.]8, δὰ 8 Ῥγζοίουμπα σονοσθηοθ οὗ αοα δῃὰ Ηἰβ στοά. ἢ 18, 

ἰβοχθίοσθ, ΘΥΘΙΎ ὝΑΥ͂ οσίῃν ὑο αν οὔρίπαύθα τι 8 ῥυτἸνο ΟἿΣΙ Δἢ τη, 8Ο δἰοοὰ 80 
ὨΘΑΣΙΥ͂ χοϊαῖοα ἰο ὑπο Τωογχὰ. Οὗ Ηογζορ᾿ ᾿οαΐ Ἐπονοῖ,, ατὶ. δμάαδ.---ἰ ΑἸογα, ατϑοκ Τοϑὶ,, ΓΥ͂. 447, 
Ὑ76}} ομαγϑοίβσϊζοθ ὑῃι6 τηδὶῃ ὈΟΑΥ͂ οὗ (86 ΕἸΡΙ8.19 88 δὰ ἱπηρδββιοπϑὰ Ἰηγϑοίδνθ, 'θ [89 ἱπιρθέπουβ 
ΜΙ πὰ οὐ ΒΟ, [86 ττιξοσ 18 Βαστὶϑὰ δ]οηρ, οο]] οί ς; ΘΧΘσ ΡΙ6 δου θχϑιρ]θ οὗ ὨινΊπ6 γϑ- 
68 Ὧ09 ΟἹ [8 ὉΠΡΟΑΪΥ͂, μοαρίηρ ϑρὶὑμϑὺ Ὅροῦ οριἐμοὺ, δὰ ἈΠ πρ ἰτάασθ ὌΡΟῺ ἰτηδρο, δὰ, δ ᾿ὲ 
6 ΓΘ, ἸΔΟΟΏΣΙ Ωρ, [Ὁ ΟΣΑΒ δα ᾿τλαρ68 βύσοηρ ΘηΟΌρΡὮ ἰο ἀθρ)οῦ (80 ρο]] ὐθα ομαγϑοίοσ οὗ ἰμ6 }1- 
οϑῃὐουβ ἀροβίαίθϑ δρδίηδὺ ὙΒοσα 6 18 ψασλης ὑμ8 ΟὨυτοῖ; τοϊυγϊηρ ἀρϑη ἃπὰ ἀρσαὶπ ἰο ἐδ 
Βι  )θοὐ, 88 ὑβοιρᾷ 41} Ἰδρυδρθ τοῦθ ᾿ηϑαϑηοιθηῦ ἰο ρον 88 δἀοαυδίθ 1άθϑα οὗὨ ὑπιοὶσ ῥσοβίρβον, 
διηῃὰ ἰο ΘΧΡΙΘ88 818 θατηὶηρ μαίσϑα οἵ ἐμοῖς ρογνϑγβίοι οὗ (89 ἀοοίγμο8 οὗ ὑβθ αἰο8ρε].---Μ.]--- ῦϑ 
ταυδὺ ποὺ Βα Ὅ γ ΟὟΥ ἡπαρστηθηὺ ἰο Ὀ6 αϑοοϊοα ὉΥ {86 υ89 οὗὨ [μ6 ΔρορσΎρβδὶ Ῥοοκ οἵ ἙΠΟΘΙ, οὗ (μ6 
ἰγϑα οι οὗ Εἰποοι δηὰ {86 αϑοεηϑίο Μοδὶδ, δοοὶῃρ ὑμδὺ Ῥδὰ] 8180 πδιλοβ ἔμ ΕἸ Υρἰδῃ τπδριοῖδῃβ 
ϑῃηθθ δπα 78, Όγ68, ΔΙ δου ρ πούμϊηρ 18 8614 οἵ ἔμϑια ἰῃ ὑ86 δἰβύοσι 8] Ῥοο Κα οὗ ἐμ6 ΟἹὰ Ταβϑέδ- 
τηϑηΐ, 2 Τιμι. 1}, 8; Ὀαὺ ταῦ ν φμιῖγο ὑμὸ σϑβοσνο τὺ ΒΟ} ἰδ δυΐδπος οἵ ουγ Εἰριβί]6 808 ἰδ 
θοοῖϊκ οὗ ΕΠοΟΙ, ΜΆΙΟΣ σοπίδίηΒ 8οὸ τσοὶ ὑμαὺ 15 ἰδηξαϑέϊο, δῃα τϑοορτὶζθ ἰΒ ὑμδὲ σϑβϑοσνο ἃ Ἰοδάϊῃν 
οὗ [86 θῖν!ηθ ϑρίγιῦ, ἘΒ6βι468 18 ἀϑοϊάοα ἀθρθῃάθῃοθ οἱ {89 βϑοομα Εἰρ᾿βι}6 οἱ Ῥοίδσ, ἐμ Εριϑϑ 



ὃ 2. ΤῊΞ ΑΥΤΗ͂ΟΒ ΟΡ ΤΗ͂Ε ἘΡΙΗΤΙΕ. δ 

οὗ 79 οομ δίηβ ΙΏΔΗΥ οτἱρὶπα) ἐγ β, δι σι κἰπρ ΘΟΣΩΡΑΣΒΟΏΒ, 6. 5., νυ. 12. 18, Ομδγδοίοσι διὸ 46] 1π- 

δδέϊοι ἴῃ ἴον πογάβ, γ. 19, ττὶϑο δπὰ ἐμβουρμ α] ὀχμοσίδεϊοηβ, νυν. 20-28. [ἢ ῥτοοῖ οὗ [86 δ ΒΟΥ Β 

οὐσία! ἰγ, 16 τηυβῦ Ὀ6 τηϑη οποᾶ ἐμπαῦ ἔμ9 ἐνγθηὺγ -ἄνο σγϑσβϑα οἵ {818 ΕἸ ρ᾽83016 οοη δίῃ ποῦ 1688 ἐδ 
οἰρμύθϑθῃ ἅπαξ λεγόμενα͵ γγν. 8, 4, Ἴ. 10. 11. 12. 18, 16, 17. 19. 28. ΤῊΘ δυΐβοῦ 68118 ἈΪμλ86}, ν. 1, 
[δο βογυδηὺ οὗ 6808 ΟἸσιϑὲ δηὰ Ὀσοίθοσ οὗ 781η68.---[υθ, 88 ΔΒ ΒΟ ἴῃ {86 [πἰγοάποίοη ἴο 
ἐδο βοοοπὰ Ερἰδί]ο οὗ Ῥούθσ, δ κθβ Ὧ80 οἵ Ῥούθσ᾽β ΕἸ ρἰϑὲϊθ δῃὰ δοζηον θᾶροβ ἢΪ8 ΘΗ ΕἾΘ ἀθρθῃ θη 09 
οἱ Ηἶτη, οὗ. 7.ἀθ 18. Ὑ͵Ώ116 Ῥούθσ ἀθβοσιθθ8 Ἀὐγηβοὶ ἢ ὑπσὶοθ 88 δὴ Αροβίϊθ οὗ 7688 ΟἸ τιβί, δὰ 
Βισοησίμοηβ ἐμ ποῖσὺ οὗ μἷ8Β ὀχῃμογίαξ οῃβ ὈΥ͂ εΐ8 Αροβίο!ο δα ουν, 7140 ΘΟΠΗ͂Π65 ὨΪΓΉ861} ἴο 
[89 5] 1019 ΘΧΡτθβδίοη, “8 βοσυδυὺ οἱ 76608 ΟἸσχιϑί." ὙΨ7Ὲ119 Ῥοίοσ ττὶ[ββ, “ὍΘ τοῖα] οἵ ὑπ Θομι- 
τοδαἀτηοηῦ οὗ 8, ἴμ6 Αροβί]οβ οὗ ἰδ Ἰωογὰ δπὰ βανιουγ᾽" (2 Ῥοῦ. 111. 2), δ1ὰθ ΒαΥ8: “ὙΤΟΙΔΘΙ, ΘΓ 
ἐι9 τοχὰβ ΒΟ ὝΘΙΘ ΒΡΟΚΘα Ὀοίοσο οὗ 9 ΑΡροβί]ο8 οὗ οὰν Τιογὰ 96818 ΟἸτϑὺ," 9πὰθ 17. ΤᾺΪΒ 
Δθοσαάβ β σι κηρ ῥχγοοῖ ὑμδὺ γγχὸ τηυδὲ ποὺ Ἰοοὶς δϑιποὴρ (80 Αγοβέϊθ8 ἴου ἐμθ δα μοῦ οὗ οὟἵσ ΕἸ: 8.16. 
ΗΘὸ 18, ἐμβοχοίοσο, ποὺ 7448 1ωοὈῦθοτβ οὐ ΤΉ Δα ἀςΘ8, ὙῈΟ 18 πιοη οηοα 7:0. χῖν. 22; Μαίί. χ. 8; 

ΜΚ. 1], 18, δῃὰ 18 οδ]]ϑά ὑτῖοθ μάαϑ υαοοδὶ, 1κ6. νἱ. 16; Αοἱβ 1. 18; Ζοδδοιι8, ἔλοτα .Ὁ ν διὰ 

Τ᾽ λααάσιι, “ἽΓ γε τϑαβὺ, δτὸ Ἰά θη ῖοαὶ ἴῃ ταθαπϊηρ,, δπὰ 8 σοτορδυίβοῃ οὗ ἐμ Ἰ1βὲ8 οἵ {89 ΑΡοβί]θ8 

ΔΏονΒ ὑμδὲ μάαϑ «αοοδὲ 18 Ἰάοη 168] τ] ὑμάαϑβ Τδδαιδον Τλασάσιδ. ΑἸ ΒΟΌΡὮ σγαυημγδίϊο- 
ΔΙὶγ ὑμιάαβ υὕασοδὲ ΤΑΑΥ͂ 8180 βι χηϊν {πἀ8485, Ὀγούμον οὗ 78:68 (ΥΊΏΕΟΣ, ΡΡ. 218, 667), ὑβαὺ οοηδβέγυο- 
οι 18 ᾿πΔ 1581] 1ῃ ἐ18 οοππθοοῃ, ὈθΟδα586 1π 6 θη νοβ 564 ἴῃ {δ Ἰ]δἰ5 οἵ ὑὴ9 Αροβίϊθβ,. 
Ὧ6 ὮδΔΥΘ ἱΠΥΑΙΔΌΪΥ ἰο ΒΌΡΡΙΥ 8ογη, ποὺ ὄγοίλευ. Ζπᾶ9, (86 Αροβίϊθ, γχαϑ ὁοῃβοα ΘΠ Υ 8 βο οὗ 
ψαῖαθθ, 8110 ΟΣ 7π1406 ψγβ Ὡοὺ δὴ ἀροβίϊο, δῃ!ἃ 68}18 Β]τη861 ὑπο Ὀγοΐμοῦ οὗ 7δῖωθϑθ. ᾿Αδελφός 
οδηποὺ γ16}1 Ὀ6 δίῃ Ὦθγο ἰῃ πο Υ Β6η86, ὑῃο τὸ Ὀθὶηρ᾽ 0 ΟΟΟΑϑο ἩΠδύθυου ἰ0 ΣΟ ΠΥ 1ὑ οΟὈΒΊΏ. 
Βυΐ γὴο δἴο ἰΐθ89 ὑτγο Ὀσγοίμοσβ 589 δηά 9811687 {79}81168, ἐπ6 ΑΡοβί]ο, ἐμ Ὁσοίβοῦ οὗ 9.0 8ῃ, 
σϑῃποὺ Ὀ6 τχϑϑηὖ ΒΘΓΘ, [Ὁ δ6 8 ΘΑΥΪῪ τοαγίγτοα (Αοἱβ χιὶ. 2), δῃὰ ῬΡγΟΌΔΟΙΥ δὰ πὸ Ὀγούμοῦ Ὁθ- 
δἰ ἀθβ Ζοδη (Μαΐίί. ἵν. 21; χχ. 20; χχυι. 37; χχυὶ!. δ6; ΜΕ. 1. χὶχ. 20); ΠΟΥ οϑὴ 10 Ὀ6 78ῃγ68 ἐδ6 

βοῇ οὗ ΑἹΡΒουΒ, σ8]16α ἐμ6 1.1{{]6, οὗ ΨΏΟΒΘ ῬΘΙΒΟΩ δῃηὰ ὙΟΙΙ 1͵ὸ Βδνθ πὸ οογίδϊη ἀδία, οἱ. ΜΚ. 
χνυ. 40. Ηοσ τησϑὺ ὃὈ9 ἃ ψ6}1- πόσα ἱπαϊ γἹυ4], ἀου ὈἿ1685 {86 τ οἢ τουοσϑὰ μοδᾶ οὗ ἐμ6 ΟἙυσΟΣ 
δὺ 76 ὙΌΒΔΊΘτΩ, 6814 68 ὙΠ Οτα Ὠἰδίουυ ΚΏΟΥΒ ὯῸ οὗ ἀἸδ στ Β θα τηδὴ οὗ [μαῦ Ὥδηθ. αἀσοογάϊηρ 
ἰο Ηδρεθρραβ (24 οοη αγγ), πῃ ΕἸ ΒΘΌΪα8Β (7. Ὁ, 8, 19. 20), {89 Θιαρϑσοῦ Ῥουλ  δῃ ροσβοου θα 
ἔτο ρτδηάβοῃβ οὗ 6, ΒΟ γ)͵δβ οδ]οὰ 86 Ὀγοίβοσ οἵ 7688 δοοογάϊηρ ἕο 86 ἤδβῃ, δῃὰ μαὰ ἃ 
ὉχοΐθοΣ πδιηθὰ Ζδῖηθ8. ΤῊΘ βΒδῖὴ6 δΐοΥ πηϑηὐοη5 (ΕΠ 56Ὀ., 2, 28) ἃ 781168, 8 ὁγοίλέγ οὗἩ δ Τογα, 
ὙΟ αἰοὴρ τὰ {86 ΑΡροβί]οβ νγαϑ {86 Ὠοδα οὗ ὑμθ ΟἸ ΌΣΟΙ οὖ 7ϑγυβαίοιῃ, απ ἃ Ῥοσθ ἐμ ΒΌΣΙΔΙΘ 
“{86 δαί," οἵ, οἵ. 1. 12; ἃ. 1. ΤῈΘ ρδβδβαρθ οἷ. 'ν. 22 18 οχϑοβοίοδν ἀ  Ποα], δηα ΡΟ ΔΡΒ. ἰο ὈΘ 
Ἰαἰοτργοίθα ὈΥ οἱ. 11. 283, ΨΖοβορῆ!β Ἰηΐοστηβ 8 ὑμαὺ ἐδθ ὨΙρΉ-Ῥυϊοϑὺ ΑἼΔηῸΒ οδυβοα 781168, 8 
Ὀχοίδον οὗ {δ 8ο- 8164 ΟἸγδί, ἰο Ὀθ βίομϑάα (Α. Ὁ. 62) δῃἃὰ ἀθβουῦθοβ μὰ 88 δῃ αἱ οροίμοῦ )ιδὺ 
τδῃ. 1. ΕΔΙΒΟΥΒ 0411 Ἀπ βύγαὶ ρἢ Δ Υ ὈΙΒΒΟΡ οὗ Το στιβδίθσα; 80 ΕἸ ΒΘΌΙ 8, δ γοτηθ, ΝΙΟΘΡὨΟΤΣΌΒ. 

806 ΊΠΟΣ, Ὁ. δ25. Τὼ δηοϊθηὺ Ομ σοι, ἐμ γϑίοσθ, οοπδι ἀθγϑὰ {μ6 76 δῃα ὑπο 781ὴ268 610 σϑὸ- 

[οστοὰ ἴο, ὕο βᾶνϑ Ὀθϑα 86 ὈΤΟΆΘΓΒ οὗ {86 Τιοχὰ δοοογάϊηρ ἰο ἐμ θθβϑῃ. Ηον ἀ068 [818 ἄρτοο 10 
ἴῃ Νεν Τοβίασηθηὐ 7 Ῥϑῃὶ, 1η 4]. 1. 19, Ἰηὐγοάμποοβ 98π|68, (86 Τιοτὰ ΒΒ Ὀγούθον, δῃὰ ουὐἹάθη 
ἀἰδρυ θ868 Βῖτα ὈῪ ἐμαὺ ἀοβισηδίοη ἔγτοσα [86 Αροβίϊθ 98 π168 ὑῃ6 1,588, δῃα ἀ6Βου 068 Ὠτὴ 88. δὴ 
ΑΡροϑίϊθ ἴῃ 8 τὐίδὺ Β6}86, οἷ, 2 ΟΟΥ. ν1}}. 28; Βοτω. χυ]. 7; ῬὮ)]. 11. 25; Αοἰβ χὶν. 14. Ἡδϑηοθ τὸ 

ποοὰ ποῦ Ὀθ ΒΌΓΡΓΙΒ6α ἐμ Βοσηθ οὗ 86 ΕἈΓΏΘΙΒ, 6. σ., Φϑζότηθ, ΕΡΙΡΏΔΏΪῈΒ δηᾶ ΑῸριιβίη6, 64}} Ἀ1πὰ 
Α͵δο 8ὴ ἀροβϑίϊθ. Βαΐ 80 ποὺ ἀδελῴός ἈθΘΥΘ ὉΘΑΥ ὑμ6 Β6η86 οἵ οσιϑδῖγη, δῃὰ τοϑ]αΐθ ἕο 79841168, ἐμ 

4 Νοίο οὗ τ. ἴδηρο :-- δυίηρ ὑγοδοη θα ἔπ 6 ορροα!ϊθ Υυἱοτε ἐπ οπιπι. ου Μαιίπον, ὑ. 265 (ΑἸπεγίοαη, οδαΐέοη), ἴῃ ἘΠ 9 

διί]ο19, ζαοοδια, ἰὰ Ἡοτσοκ δ ΠοαΣ ᾿ιογοϊορκαίε, δὰ ἴῃ τ᾽ ψοτῖκ «ροείοί. Ζεί(αϊέον, 1., ν. 189, τὸ ἐδῖζο πογο οοοδδίοῃ ἴο οὔ" 

βεττο δαὶ ψ͵ὸ οοπδίον αἰ θγοηοοσα οὗ {16 Κη ἰῃ πέείογίοαϊ φιοδίίοηβ παυοϊ Ὁ] ἰῃ ἃ Ῥγοϊοαίδῃϊ ΟομππθὨἾΔΓΥ οὐ ἴἶἰο Βἰ- 

16, δη ὰ φυίθ οοπιραὶὉ]9 τε (ἢ 106 ΠΥ ἰῸ σρίὶ τ δπὰ ἐδ 9 ὉΠ ΕΥ͂ ΟἹ οαδοῃ 4] απ οδίϊοηβ οὗὨ Δ ἢ, τ] ΟὮ [8 ἀδδαπιϑὰ ἰο Ὀθ]οΩς 

ἴο 18ο γτοαρϑοῖνο οοπΓ ΒΟ ΟΓΒ ἴο {π16 ποτ. ὙΠ Πουΐ αἰ νίηρ γε ἰο ἀορτηδῖςα] ΒοΓΌ 166, δα οὶ αἰ ογοηοοδ Ὦδυο [86 ΟΠ ἀΘΏΟΥ 

οὔ τῇογ9 δΒἰΓΟΏΡΙΥ σου ἤγπίς ΘΥΘ ἢΘ ΣΏΟΓΘ ῬΓΔΟΙΪΟΔΙ {δο]ορίδη [ἢ ΗΒ ορίπίοῃ. ἴἴἴο χαϊοίοο τμδῖ ἔπο ᾿ ΉΪΥ οϑϑοπιϑὶ δὺ- 

[ΠοΥ οὗ {π|8 δοςτίου οὗὨ [π᾿ ΟΟΙΑΙΙΘΏΓΑΣΥ, Ὀοδί 66 {8:0 ΚΘΏΘΓΑΙ ὈϊΪοδαϑὰ τοςοδίίου οὔ ἃ Ὀοϊογϑὰ οο-Ἰδῦουσογ, μα ἐπγουκδουΐ οὁΧ- 

ΒΠΟΠ Θὰ ἃ ἀεί δῦ] 6 οχοζοιοδὶ ἴδοῖ ΟὉ ταῦ αυοϑίίοηδ οὗ [16 αἰ πὰ, 6. 5., οὐ Ομτγίει 5 ργδδοιίης διηοης ἐδο ἀοαδά, ἰῃ πο 

Είται Βρίδε19 οὗἩ Ροῖοσ, οὐ ἐδ 2411 οὔ δῆκοϊσ ἐπ ἴδ βοοουᾶ Ἰδρίσέϊο οὗ Ῥοΐοτῦ, οἰ. [{., δηὰ ἐπ τοῖν Ἐρίδ116; δὰ ψὸ ἃτὸ δὕγᾶσο ἰδδὲ 

86 “66 ΣΘΟΘΏΓΥ ἰοπηᾶ ῬΟΤΟΓΙΪ σπρροτί οὗ πἷδ υἱοννβ ἰη ἘΠΕῚ ΘΠ ΌΛΟΙ 6 Ζεδεη εεμ, ἀπὰ ἴῃ ΟΌΓ ἄσοας ἐσ οπὰ ἵδη Οοδίογχθο᾽ 5 
ον. ὁπ ζλικο, σἱϊμουΐ ἐμδκίης ἴμ9 ἥγιηποδα τὶ τ ἩΒΙΘΒ 1 0] ἃ ἃ ΘΟπΥ] οἰἰοη, ἴον ὙΠ] 0ἢ 0 ΓΟΘΘΟΏΔ ἃγὸ αίγϑῃ οἢ ἴῃ τγο- 
βροοίυϑ ρβαδδαζοδ. 

88. 



6 ΤῊΒ ΒΡΙΒΤΒ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΡ ΒΕ. 

δοῊ οὗ ΑἹΡΒοουθ᾽ὴ ΒΟΥ ᾿πΕ}γ σϑιηιαγῖκα ἐμαὶ 6 οου]ά ποΐ, πιΐμουξ οοπίαδίου, Ὦδνο Ὀθοα οδ] δὰ 
ἀδελφός, Ὀθοδῦθο 6808 δὰ 4 Ὀγοΐδοσ δοοογάϊῃρ ἐο {80 βοδὰ οἵ ἐδ βδζῦϑ ἤϑῖηϑθ. ΕΓ ἔδιο Ὀτοΐδεσε 
8δῃἀ βἰβίδσβ οὗ ἐ89 ωογὰ δσὸ ἱπίγοἀπμορά ἰῃ Μαί(. χιὶ. δδ; ΜΚ. νὶ. 8. ΤῊΘ Ὠδιηθθ οὗ ἐδ ἤογπιος 
ὝΟΓΘ 78 1268, 7868, Κίπλοῃ δαὰ πάρ, οἵ, 1 Οοσ. ἰχσ. ὅ; Μείς, χὶ!, 48; 7πο.11. 12; Αοίδ.. 14. ΤΟΥ 
8ῚῸ τηϑῃἐοηθα ἴῃ οοπηθοίίοι τὶν ἐμ6 τηοΐμοσ οὗ 76808 δὰ οβορὲι, δῃὰ τὸ ἀοι έ]θε8 Η1α δοΐῃδὶ 
Ὀχοΐμοσβ. Ἐογ ἀδελφός ἴῃ ἰοχὶν -Ὠ 6 ῥδβδαροθ οὗ (86 ΝΘ Τοαδίδιαιθηὺ βρη δ68 αοέμα Ὀτοίδιος, Ὑ ἱλὸ 
{86 Β0:86 οοιἐϑὲπ σδῃποῦ Ὁθ ργονϑά ἴῃ ἃ βιῃρὶ9 ρθᾶβϑαρθ. Αὐ βυβὺ ἐμ60 ἀϊὰ πο Ὀοϊονο ἰὼ Ηϊπὶ δὲ 
1[λ9 Μοββίδι, 7:ο. υἱὶ. δ, θαΐ αἴνον ἐμ χοϑβυστγθοίίοῃ οὗ 7688, 1 Οοσ. χν. 7, διὰ αἵνος ἔμ δδοδηδίος, 

Ὑὸ Βηὰ ἰδότα ἰοσταὶης ραγί οἵ [86 αἰγοῖο οὗ Ὀαϊϊοενοιθ, Αοἰβ.. 14. Αἰβοῦρ ἰδο Ὀτοΐμοσ αἱ ἰδε 
Τιοχὰ, αἴνον {860 μὰ Ὀθοοσωθ Ὀδ᾽θνοσθ, 781|168 δοο ΟΟΟυρ᾿Θα ἃ Ῥσοιμίποηῦ ροδϊοσ. Ηὸο 18 ἱπέτο- 
ἀπορα 88 {86 τοργεβοη δύνο οὗ ὑπ ον 88 ΟἸσιβύϊδα ὑθμ 6 ΠΟΥ ἴῃ ἔμο Μούδμοῦ Ομυγοῦ, Αοἰἱδ χη! 11. 
ΗΒ ΘΓ ὈΟΔΠΥ τοϊδίϊοη ἕο ἔλθ ᾿οτά, Ηἷβ ρίουν 1118 δη ἃ δαβέδσθ ᾿δὺϊ 8 δοὺῦ σαῖϑϑαὰ δίτη ἕο Αροϑ. 
(0108 αἀἰρηῖγ. Αὐ (89 Αροβίοϊϊοδὶ Οοθμο οὐ ἔμ οὐ] δίοσγιηθϑα οὗ ἴδ6 ἰδῦγ, μὶδ ἡυάρστοοιέ 
Ῥτονθά ἀθοϊδῖνο, Αοἰβ χυ. 18. ΤῊΘ σοῦ! 0}} οὗἨ ο᾽άογβ ραίμβογοὰ σχουηᾶ Ἀϊπι, οἢ. χχὶ. 18. Ατωοὺσ 
Ἐδιο ΡῚΠ]ατο οὗ ὑπο ΟΠ ΌΣΟΙ, Ἦθ 18 τηϑηὐοποᾶ βγβὺ (Ὁ δ]. 11. 9), 8116 οὐ βου σῖβθο Ῥοίοσ 18 (86 ῬΥΙΠΟΒ οἵ 
ἴμο Αροοί]ε8. Ηϑθ 18 Ῥσο δ ΌΪΥ 86 δαΐμον οὗ {86 Εἰρὶδί19 οἵ 7απλοα ἰὼ ἐμο ὕδποπ; ἴοσ ἰδο ρῥυιβα:- 
ῬΪθθ οοπἰδί θα ἐμογοὶ πη δ.Θ ἴῺ δχαδοὺ ϑορίηρς τι [86 ποίζοοϑ οὗ δὶ 1}͵ἴ9, τοροχύϑά Ὀγ (89 Εδέβεχα, 
δηα Π6, 11  )͵ἀ6, ἀοβουθο8 Εἰγηβοῖί, ποὺ 88 δὴ Αροβίϊθ, Ὀὰξ ΟὨΪῪ 88 ἃ βοσυδηΐ οἱ αοὰ διὰ οἵ ἰδο 
Τιογὰ 9 6808 Ομ τὶϑὺ (748. 1. 1. 1 1ὲ θὸ οδ)]οούοα ἐμαὺ [μὰ]ε6 ἀοο8 ποὺ οἰθαυὶγ ἀϊδώησουϊοι!. ἐμπο Ὠοὰ»- 

. Ἀροβίο!ο 8168 ἔτοσα ἴῃ 6 ΑΡροβί]θ 7 δῃηοβ, ἢο 18 τηϑῃοποᾶ ἴῃ Αοῖδ 1. 18, 6 ΤΙΔῪ ΒΏΒΥΓΟΣ Ὑ ἢ 
Ἡπίμον ἰμαῦ ὑπὸ ὑμοῃ ΤΑ] 1 υ ν ὙΠ ἢ 81} (86 αἰγουτηδίϑηοοβ οἵ ἐμ οαδὸ ἀϊὰ ποὺ τοαυῦτο βαρ ἃ 
ἀϊουϊηοίλοη, ἕο 6 ΒρΘΟΙΔΙΥ τηδυκοά, δηᾶ (μα {80 βδῖηθ μοὶ ἀβ σοοᾶ ἴῃ μι οδδὸ οὗὨ ἔδθ ὑπὸ ῬἈ ρα, 
Ἀσοίδὶ. 18; ν}}, δ, Ὑ 6861. 8 δβδοογίίοι ἐμαΐ ἐ89 ΟΠ Ότοὶ αὖ Φογυβαίθιῃ που]ὰ ποὺ Βανο σϑοορτιζοὰ 
85 1[8 ΒεϑΔα ΔΩΥ οἶβοὺ ὑμδὴ δὴ Αροβέϊθ, οδηποί Ὀὸ βυρδίδη μδίοα ὈΥ ΔῺΥ σεδϑοῦβ. ΟἿΣ 7.006 πᾶῖϑ 
ἰδ οι [86 Ὀτοίμοῦ οἵὗἩ (μαΐ γσονασγοὰ ἢϑδα αὖ 7Τοσυιβαίοαι, δὰ τιΐὰ Εὐπὶ δυδίδι μοα [μι}6 Βα:8 6 β Π}}}} τὸν 
Ἰδέϊοι ἰο ἐμ μογτὰ, ἨΠ8 ποὺ ἀθβοσι δίηρ Εἰτλ8617 88 ὑμ9 ᾿ογ Β Ὀγοίδογ, 11 5 8168 ἴῃ ἷ8 ΕρΙδέ]6, 

ΤΑΊΒΥ δανα Ὀθθη [86 οἴἶοοῦ οὗ τηοἀοβέυ, οὐ Ἀ18 βοῆβο οὗ {86 βριγιύυδ] σοϊδίϊοη ἴῃ πο ΒΘ βίοοά ἰο 
ΟΣ δὲ τ ΔΎ Βαῦο Ῥγοάἀοτηϊηδύθα οὐ ἐδαὺ οὗ 818 ῬἈΎ51081 τοϊδίϊοι, ουθῃ ἃ8 ἰῦ 88 [8:9 οδϑθ π|ξ 
σὺ Τογὰ Ηϊτηβοξ Μαίί. χὶ!. 48-50. ὙΊΩοΣ, βίον, Νοδηοσ διὰ αἱ. ἢ] ἐμδὲ 16808 μδὰ δοίῃδὶ 
Ὀγοίδιοσα; [Ὁ ἐδ ορροβιΐο υἱϑῦγ, βοοὸ ᾿δηρθ, πὰ Ηογζορ᾿β Ζεαϊ- Επογοϊορᾶαϊε, Ατίλο]6 ψαοοδιω.--- 
Ὗνγο Βαγθ πο Το] 80]6 ἀαία Θοποογηΐηρ 86 116 δὰ ψοῖκ οὗ πὰ6. Ηθ [88 ζϑῆθσα ] ὈΘΘῺ ΟΟ;- 
ζουπαοα τὰ Τυάδ8 ΘΟ ὈΘΘΌΒ, 85 7812 68 {86 7 ϑὺ πιὰ 94 πλ68, (ἢ 6 βοη οὗ ΑἹ δου, οἵ. ἀνα, 7 0ε8, 

«Αο απὰ λίαγίψγαοηιδ οΥ ἐδλε Ηοῖν «4ροϑίζεδ, ». 600, οἰο, [896 ποίδ ἴῃ [ηἰγοαποίίοι ἰο [89 ΕἸ ᾿88}9 
οὗ 741Π168, αὖ ὑπο οἷοβθ οὗ ξ 1, {6 [ηἰτοἀποξίοῃ ὑο 781168 δηά 7.06 16 ΑἸογα' Β ασθοὶκ Ταβίδπαοπέ, 
Ῥγοϊεσοπιεπα, ὈΡ. 87,188, αῃὰ οπ ἐπ 18.016 βυ δ] οὗ, ΤΥ ἀτέϊοὶθ, “Αὐτὸ ὅδιηθθ, μ6 βοὴ οἵ ΑἸἹρἢδοΌΒ, δὰ 

ὅδῃλοδ, ὑμ6 Βεοίμοσ οὗἩ [86 Ποσὰ, Ἰἀθῃ οα] Ὁ ἴὰ 89 Ῥημποοίοῃ ΒΘΥΊΘΥΥ ἴοσ ὁϑδηῦδτΥ, 18θῦ.--Μ}} 

8 8. ΒΕΑΘΕΕΒ ΑΝῸ ῬΑΤΕῈ ΟΕ ΤΗῊΗΒ ἘΡΙΒΤΙ,Ε. 

Τὸ 18 βίῃσυαν ὑμαὺ 86 γϑϑάθυβ δγθ σϑίδυσϑα ἰο ΟΠ]Υ 1 ὙΘΤῪ ΖΘΠΘΓΑΪ ἔθυσα 8, 88 [86 οΔ]16 ὙΠΟ ἈΓΘ 
βδηο ῆθα ἴῃ αοἀ {ἢ6 Εδίμου δηὰ ργθβογνϑά [0 9685 Ομ γιϑί. Νο χϑϑιἀθῆσθ, ὨῸ δοιη συ, ὨῸ Ρᾶγ- 
σα] Γ δοοουπὲ οὗ (ἢ 6 γϑβάβιβ 18 ρίνη. Οοῃβιἀθσίηρ {86 ἀθρομάθηοο οἵ {818 ΕΠρ 8.18 οὐ ὑμ6 ὅεο' 
οπὰ οἵ Ῥοῖίοσ (869 [πὐγοά, ἰο 24 ΕΡ. οἵ Ῥοίδγ), 10 18 Ῥγοῦ8}]6 ὑἐμαὺ ᾿ξ γχὰβ δἀἀγοβϑθὰ ἰο {8:6 Β81Π|8 
ΤΟΘάΘΓΒ ἸῺ Αβὶ6 Μίποῦ, τι ἢ ἃ Ὑἱ Ὴ ἴο βυρροτὺ δῃηὰ βίγοηρέμθη {86 Ἔχ βογίδι!οῃβ δηα νδγηίηρβ οἵ 
Ῥοίδθυ. Οὐδιθὺβ ΒΌΡροβϑ ἐμὺ 1ὑ νγχαβ δἀάγεββϑα ἕο γϑαάδθυβ ἴῃ Ῥαϊθδίϊηθ, οὐ. δοοουῃὺ οὗἨ ἔμθ Ὄχϑπι- 
ῬΪΘθ8, ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΙΒ δ ἃ 4]} βίο 86ὰ ὉΥ͂ ΟἿΣ δυΐβοῦ; 80 Οὐθάμοσ, Αυρυβῦ, Ατηδαᾶ. ΤῊΘ βάγεγ- 

ΒΑΙ68. ὝΒΟΙΩ 9 ΟΡΡΟΒ68 δῖῸ Ἰἀθηΐοδὶ πὶ ἔμοβο τηθηἰοηθᾶ ἴῃ 2 Ῥοίου; ὑπ Ὁ τὸ ἀδγίῃρ 1Ἰῃ- 
ἰσυάογβ, στο δουβοα {86 ᾿ΙΘΟΓΕΥ οὗἨ {6 α΄Ο5ρ6] ἰο 8 ἴϑαγία! οχίθηΐ, δῃὰ ᾿πάυϊσϑα ἴῃ ΘΠΟΥΤΩΟῸΒ ἐχ- 
ο68868. δ0 οὐΐθ βαρροβοϑθ ἐβϑῃ ἴο Βανϑ Ὀθϑῃ, ποῦ [4186 ὑθδοῦθγβθ, Ὀὰΐ Ῥγϑοίϊο8] ὉΠ ΌΘ]ΙΘΥΘΙΒ, ΥΥ. 
4, 8, Βοοῆϊουβ, ὑβγθαύθῃπϊηρ ἰο ἀδδβίσου ἐ86 ΟΠ το, οἡ ἐ89 ομθ Βδῃά, ὈΥ͂ ΒΘΒΌΔΙΠΥ δηᾶ ἀϊββοϊαΐο- 
ὮΘ88, νυ. 8. 10. 12, ἀῃὰ οὐ (ἢ οὐδ, ὈΥ ἀϊβοοηἐθηΐ, ορροβί ὑΐοῃ δπὰ βδραζαίίβια, νυ. 11. 16. 19. 
Βαῦ {86 ἘΡ᾿5{16 οοῃίδι ῃβ οοίϑὶῃ ᾿π{ϊτηδίϊοηβ οἵ ἴ8186 ἀοοίγμθβ ΕΥ̓͂ ΤΒΙΘΩ ἔΠΟΥ Βουρδΐ ἰο δχοῦβϑὸ 
ὑδεὶν ἴ]86, ἱτυπιοσαὶ ῬΥΙ ΠΟΙ ρ]68 (νυ. 4. 12), τ -Ἐ]ΟᾺ τοηάογθὰ ἐμθπὶ 80 ταποῦ ἴπ6 ἸλΟτῸ ἀδηρετοῦβ. 
Ποογηθῦ τ ΟΥ οὔβοσναθ {παὺ “186 δάνεοιβαυίθθ οἵ 7.46 δγθ ποὺ ομἱΥ ργβοί οὶ ροσγεσίβ, Ὀαὐ αἷἶϑὸ 



ὁ 4. ἹΔΤΕΒΑΤΙΕΣ. ι 

(180 ὑθδοιοσβ" ΤῊΪΒ 18 α]80 {89 υἱὸν οὗ ΗΠ αἰΠΟΓ, ΤΟ ΒΔ Υγ8 ἐδμδὺ συν. 4. 8, 18. 19 ᾿Ἰπτωδίο ἐμαὶ 
Ἐδογ Βο]ὰ αποβέϊοο- δ ποταΐδῃ σἱοτβ. ΤὨ]ΘΙΒΟΙ :--- ῬούοΣ ὙΤΑΓΊΒ 818 ΤΟΔΘΟΣΒ δρδιηδὺ ἀθοθί  .Β 
ἰμδὲ διου]ὰ οοτωθ; 7. ἀθ, τι υϊθπρ ποὺ Ἰοὴρ αἴΐοσ Ῥοίδσ, ᾿ψαστβ ἷδ σοδάθεβ δρδὶηδέ (ἢ 9 βδ:θ6 ἀθ- 
οογ ΓΒ, δϊοσ ὑΠ6Ὺ δα οοτηθ, ψ]ΐ ἃ ἀἰδέϊηοῦ τοίθσομοθ ὑο ὑμ9 ᾿ψαυπορβ δὰ ῥσοαϊοξίοιϑ οὗ [ἢ 9 
Δροβέϊοβ. ΤΙὐ πισδὺ ποΐ Ὀ6 ονοσϊοοκοα ὑμαὺ ΟἸθιμομὺ οὗ ΑἸοχαπάγι (δύγονα., 8, Ρ. 481) ΒΌΡΡοβϑβ 
Ψυἀο ἢ πἷδ ἘΡΙδ.16 ἕο αῦθ Ῥσομϑί 8 }}} τοίουτοα ἕο ὑμθ Οδυροογδιδηβ δϑὰ ΙΑ ΑῚ βοοίθ; 860 
ΘοΥΚο, ὑ. 4δ5.--- Το ὈΘΙΒΏΛΩσΒ οὗ ΒΌΟΙ ἃ ἀϑιθοηδο (0818, Ὑ Π]ΟὮ βαποἰοηϑα ραρδη ἸΙοΘἢ ]ου8- 
ἸΘδΘ, στοά ἀυγπρ ἐμ6 δοοομα [ι8]} οὗὁ ἐμ9 γί οοϑῃξασΥ ἴῃ ἔμο ΟΠΌΤΟΙοΒ οὗ Ερβϑϑιβ, Ῥοσρϑσωοβ 
διὰ ΤἈγαϊτα. ὅ6ο ΤἈοσβοῖ, ̓. 239. 

ΑΒ ίο ἴδο ἀκσΐο οὗ ἐδ] Ἐρίνὶν, 16 τωυσῦ ανὸ θθϑη τὶ θη ἀπγίηρσ ἴθ ἱπύοσνδὶ Ὀοδνγθο ἰδ 
ἀοοϊῃ οὗ Ῥούοξ, σσῦο πτοῦϑ ἢ18 βοοοπιὰ ἘΠ ̓5.}6, τοι γ85 δορὰ ὈΥ͂ πο, ΒΒΟΥΥ Ὀοΐοτο 6 ἀθαίν, 
διὰ {89 ἀοϑἰγασέίοη οὗὨ 7ΘΥΆΒΑ]Θτ, Ὀθοδῦβο ἐὺ οοηὐδὶηδ ΠῸ Τϑίογθμοθ ἰὸ ἐμὲ νοῦ (966 ΔΌΟΥΘ). 
Ψυἀθ βανν ἰῃ9 πηρπάοηὐ ΠΙΘΥ ἰ ἰᾶτη, {89 ΔΡΌΘΑΣΔΠΟΘ οὗ ὙΠΟ δὰ Ὀθθη ἰογϑίοϊα ὈΥ͂ Ῥοίοσ, ἴῃ 18 
0}} ἀογοϊορηιθηῦ. “1 18 ποῦ οτγϑά Ὁ ]6," δαγ8 Ηαΐμοσ, “λδὺ Ὑπ40 ΒΘΌ]α ΒδΥθ γχοΐδττθαὰ ἰο ἐδ 
Ῥτοδοδίηρ οὗ {9 ΑΡροβί]οϑ, 88 ραδὲ, 17 ἐιοβδο ὑγοσο δ.}}} 1ῃ 86 ῥχίπηθ οὗ ὑμοὶσ Αροβίο! σαὶ δον." 
ΤΟ ρἴδοθ ψῃοτο ὑμ6 ΕΡ᾿8010 γγ8 τυσιἐὐθη οδμποὺ Ὀ9 ἀοἰθυτηϊποα, 

ΤΉΘ Οἴοβοῦ 171 ἀΥΘΔῪ ἰο (86 ἰαϑὺ {ἰτλ68 οὗἨ ἔμο ΟΠ ΤΟΙ, ἐπ τηοσθ ;͵ στιραῦ ὕο ἰΔΥ ὑο Ὠϑασὺ {818 
ἘΡ δί]θ, ΒΟ, ἀβ ΜΘΥΟΣ ΒΑ Υ8, 18 ἃ θγ-ϑδίοῃϑθ δὰ δῇ δατῃοη οι οὗ ἐμ 9 τηοϑὺ ἀδηρΘΓΟῸΒ 5108 οὗ 
δο Ομυγοῦ, δῃὰ σοῦ, 1Κὸ (89 24 ΕΡ. οὗ Ῥοίαϊ, ΖΒ ..68. 18 τ Ἰητροτίδηῦ αἰΒΟΙΟΒΌΓΟΒ το δίϊηρ' 
ἴο )υαρτηθηῦ δηὰ οὐχὶ γ. Οδρ ΐαὶ ΔΡρ]οδύϊοῃβ οὗ 1Ὁ ὑο ΟἿΣ οὐσῃι ἐΐτηθ ἃῖθ οοηΐδίηϑα ἴῃ (16. 8 
ἘΣΧροπι οι. 

δ 4. ἹΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

ΞΣΙΕΒ, ἰδέ Εὐρίϑεἴε . ὕμάε, Βαγη, 1850. 
ΕΙ, ΑΒΝΑΥΡ, γέόολογολέδ οί, δϑὼν ἴ Εἰρίέγε (6 ὕωάε, βϑιταδΌ. διὰ Ῥασγίβ, 185]. 
ΗΥΤΗΕΒ, ἰτροδίδονι οὗ ἐδε Εὐριδιῖδ8 οΥΓ Ῥείεν ἀαφια “ιιάδ. 
θεὲ εττε, δγὶοΓ Εἰ χροδίδϊου οὗ ἐλα Εἰριδίϊο8 οὐ “Ῥείογ, σιιάδ αγιὰ ανιε8.---- Θ ΑΒ ΕῈ, ΒΙΘΘΕΒ, 

ΒΙΟΘΗΤΕΒ. 
[Α10 :-- 

ΤΠΑΥΒΜΑΝΝ, οί. Οὐ. εἰ Οὐπιριδη. ἐπ, Ἐρ. ὕμά., ἀτοπίηρο, 1818. 
ΞΘΒΑΒΙΙ͂ΚΧΟ, υἱοοῦ. εἰ ὕμά, Ερ. Ομἐλοῖ. Οὐηυριενι., Ἠ αν, 1841. 
ἩΞΕΈΡΕΆ, Βρίείε Ζιυδεηον Βγὥαονυ ἴθι, Τιοτηρο, 1778. 
Ασασθϑτι, ΈΣΟΚΕΕ, ΒΕΝΒΟΝ, ἀπὰ ΜΑΟΚΝΊΘΗΙ, οἡ ἐῃ6 Οδίβο!ο ΕΡ:ϑέ168. 
ἩΖΝΊΕΙΝ, Ερ. μά. Ογαοε, Οὔηιπι. Ογμἶοο εἰ Απηοί. ρεγρεί. ἐϊωδίν. Ἐχϊδηρσοη, 1804. 
ΗΑΒΒΕ, Βγὶῦ ὅμάα, εἰο., 16πα, 1786. 
ἤβὅσαμιρ, Οδβεγυκί, δι. Ερ. Οαἰλ. 8. σιμά. Ηϊοι, Οὐἷι. Τλοοῖ,, Τὰρβ., 1768. 
Ὑγιτβισθ, Οὐρινιδηξ. ἐη Δείοϊοηιαία 1, εἰἀεγιδία, 451], 1789, Ρ. 359, 299. 
Ῥβισξῦθ, ὕολαηηιο8 ΟὈηιπιοη, ἦι μᾶς Ἐρ. ὧν Οὐηπυθηί. ΟΥὶὶ. ϑαον. 

ἘΥ ᾿ἸΒαρορίοαὶ ῬΌΓΡΟΒΟΘ ΘΟὨδΒα]ῦ, θα6ϑ᾽ 465, Ε. ΑἜΝΑΌΡ (δον), Α. ΤΈΒΒΙΕΝ, ὧδ Αυμλοηιέία Ὁ. 
Ψωά,, ΤλρΡ8., 1821. 

7.4. ΑΒΝΑΌΡ, ϑφαὶ ΟΥΐΔ. δι ᾿᾿Απί. οοί,, διγαβΌ., 1888. 
Ἐ. ΒΕΥΝ, Ζιγοά. ογί. ἃ ἢ Ερ. 46 ὕμάςο, Θέταβ., 1842, δηὰ 8].---Μ.] 

[ὁ 56. ΒΥΝΟΡΗΙΒ ΟΕ ΡΑΒΑΙΤΙΈΕΤ, ΡΑΒΒΛΑΘῈΞῚῚΝ ΤΗΕ ΒΕΘΟΟΝῸ ΕΡ. ΟΝ ΡΕΤΕΙ ΑΝΥ̓͂Ὸ 
ΤΗΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ 0008. 

δ ..}.) Ἃ 2 ῬΕΤΈΒ. 

8. πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος. Ι. δ. πᾶσαν σπουδὴν παρεισενέγκαντες, οἵ. ἷ. 18. 

4. παρεισέδυσαν γὰρ τινες, οἱ πάλαι ΗΠ. 1, παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ 

προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεὶς, τὸν ἀγοράσαντα αὑτοὺς δεσπότην 
τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάρινμετατιθέντες εἰς ἀρνούμενοι .. .- καί πολλοὶ ἐξακολου- 

ἀσέλγειαν, καὶ τὸν μόνον δεσπότην ϑύήσουσιν αὑτῶν ταῖς ἀσελγείαις ... 

καὶ Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χρεστὸν οἷς τὸ κρῖμα ἔκπαλαι οὐκ ἀργεῖ. 
ἀρνούμενοι. 
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6. ἀγγέλους τοὺς μὴ τηρήσαντες τὴν ἑαυτῶν ἀρ- Ἱ||, 4, ὁ Θεὸς ἀ γγ ἔλων ἁμαρτησάντων οὖκ ἐφείσατο, 
χὴν .. . .εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας ὃ εσ- ἀλλὰ σειραῖς ζ ὁ φ ουὅ ταρταρώσας παρέδωκεν 
μοὶς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρη κεν. εἰς κρίσιν τηρουμένους. 

Ἴ. Σόδομα καὶ Τ᾿όμ οὐ ῥα καὶ αἱ περὶ αὑτὰς πό- 11.6-10. πόλεις Σοδόμων καὶ Τομόῤῥας καταστρο- 
λεις. ... ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρ- φῇ κατέκρινεν, ὑπόδειγμα μελλόντων 

κὺ ς ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα. ἀσεβεῖν τεϑεικώς. . τοὺς ὀπίσω 

σαρκὸς ἐν ἐπιϑομίρ πορενομένους 

8. κυριότητα ἀθετοῦσι, δόξας δὲ βλασφη- 11{.10. κυρεότητος καταφρονοῦντας... ... δόξες 

μοῦσι. οὗ τρέμουσι βλασφημοῦντες. 

9. ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ δια- 11. 11. ἀγγε λοι ἰσχύι καὶ δυνάμει μείζονες ὄντες οὗ 

κρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωσέως σώμα- φέρουσι κατ᾽ αὐτῶν παρὰ Κυρίῳ βλάο- 
τος οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν φη μον κρίσιν. 
βλασφημέας, ἀλλ᾽ εἶπεν, ᾿Επιτιμήσαι σοι 
Κύριος. 

10. ἄλογα ζῶα κ. τ. λ. Π. 12. ἄλογα ζῶα. 

ΟΟΣΡΔΙΘ 8180, 7πἀ9 11 τι 2 Ῥοί. 11. 15. ὃ. ἘΞ 
“12, 18 σι 2 Ῥοΐ, 11. 18-17, . ἐν: 

“1. ὃ 0Οᾷᾳἢ.18, 
“17.18. “Κ΄ 1. 1-83--Μ] 

[ὲ θ. ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕΚ' ἙΝΟΟΘΗ. 

ΑΒ {μιϊ8 ῬΟΟΪΚ '8 ζΘΏΘΓΘΙ]Υ βαρροβϑά ἰο Ὀ9 τοΐοστϑα ἰο 1 ν. 14, ἃ Ὀγιοΐ δοοουῃᾷ οὗ 1έ, οοῃυρηοᾶ 
ἔτοση Ἦ οδίοοὐ 8 αὐίϊοὶθ 1ὰ ὅσα 5 Ζιοξοπαγῳ οὗὨ ἐδ Βιδῖε, ἀιλὰ ποίϊοοβ οὗ ΤΟΙ Κυλατ᾿ Β ἀσέϊοὶο τὴ ἔδιθ 
“Ζεϊ(ββολγὶ αονἦ Πειμδοῆόνη Δογγενϊδηαιδολεη, Οἰεδοϊϊϑολα " ἴον 1860, τπ}}} Ὀ6 Τουπὰ πεῖ] ἰο ἔδιθ 
τούσδ οὗ {818 ΟΟΙΩσ  Θη ΔΥΎ. 

1. Τῆς λϊοίογν οἵ (δε Βοοῖ οὗ ἘἘδιοοΐ. Τρ ΒοΟΟΙ νὰϑ Κποσα ἰο Ζυδάῃ Μαγέγσ, σϑηδοπα, 
Απδίο!β, ΟἸθτηοηῦ οὗ ΑἸοχαηάγια δηὰ ΟΥ̓ΣΘΏ; ΠΌΣΠΘΓΟΌΒ ΤΟ Π068 ἴο 1ὺ 816 Τουπῃὰ πὶ ἐπα “Τ65- 
ἰδιηθηΐβ οἵ ἐδ Χ]]. Ῥαίγ γοβ."-- - Του Ὁ]}18δὴ απούθβ 10 88 “ποὺ Τϑοοϊνϑα ὈΥ͂ ΒΟΙ.Θ, ΠΟΙ δατοιϊεἐοα 
ἱπίο 89 Το ϑἢ σδηοη (“ἦι αγηιαγίωηι σιαϊοιν"")), Ὀὰΐ ἀοίοπαβ 10 οὨ δοοοὰυῃΐ οὗὨ 18 χοΐδγθῃοθ ἐο 

ΟἸτιϑὲ (“ ἱεσίγιμδ ογιπεηι δογρίγαηι ασαὐποαϊιονῖὶ λαδίζεπι αὐυϊγῖδιδ ἐπιδρίγαγῖ"). Αὐρυδβέϊηα ἀπὰ δὲ 
ΔΗΟΠΥΙΠΟΙΒ ὙΙΐΟΣ, ΏΟδ6 ὙτΟΥΪς 18 ρυϊη θα 1} σοσα θ᾿ Β, οτα δοαπδϊπἰθα τὴ τὰ 10; Ὀαΐ ἔτοστῃ ἐμοῖσ 
ἐἶπλθ ἀπ.}} ἐμ6 τονῖναὶ οἵ Ἰούύοσγθ, Ὁ 88 Κπόυσῃ ἰὰ {86 ΤῊ οβύθγῃι ΟΠ ΤΟ, ΟὨ]Ὺ ὉΥ ὑμ6 αποίδεουμδβ ἴῃ 
Ψυάο, ἴῃ {869 Εἰαδύοττι ΟΠ ΓΟΒ, βοσὴθ ὀθη ΤΙ 68 ̓δύθυ ; ΘΟ ΙΒ ἀΘΥ8 6 ἔγαρταθηΐβ οὗ 1 ἃγθ ὑσδβοσυοᾶ ἴα 
ἐη6 Οὐγοποσταρλία οὗ ἀθογρῖυβ Κβ 0611 08 (οἴγοα, 7192 Α. 1).}; ΤΘΔΏΜὮ1]0, ἃ τοροσὲ 88 ουχτεηξ 
ὑμ8ὺ 0 δη το ὈΟΟΪ τ͵1ἃ8 ῥτοβοσυϑὰ 1 ΑὈΥΒΒΙηΙδ; 1η 1778, [80 ἰγαν ον ΒΓΌΟΘΘ, οἱ Ἡ18 σϑξαχη ἔγοτι 
Ἐργρί, Ὀτουρσῃῦ πιὰ Ἀῖτὰ [86 οοχαρ]οθ ΖΡ ΙΟΡΙο ὑσαηβιδίοη οὗ [86 ϑηθγο θοΟΚ, {86 Αγαὲ ἀοἰα]οὰ 
ποίϊοο οὗ ΜΆ]ΟὮ γ88 ποὺ ρίνθη ἀπ}}} 1800, ὈΥ δ] νοδίσο ἀθ ἤβου, δῃὰ {86 Ῥοοῖκ 1086} γχαβ ποὲ ρ - 
᾿βῃθα ἀπ }} 1821 ἱῃ ΕἸΠΡΠ ΒΕ, απ 1η 1888 ἴῃ ΖΕ Ϊορίο, ὈΥ͂ ΑτΟΒΌΙΒΒΟΡ Πϑύσσθηοθ, Βοδθ ἐγαηβ]δ- 
ὑΐοη ἑουσπιϑᾶ ἐΠ 6 Ὀ485818 οὗ ὑ86 ὐϑυτηδὴ ϑαϊοηβ οἵ ΗἨοβιηδηη (1888--88), ἀπὰ Οἴζοογον (1840) ραγο ἃ 
Τιαἰϊη ἐγδῃβ᾽δίϊοη οοηβίστιοίοα ἔτοτα (ῃοΒθ οὗ ΔΎ ΤΘηο9 δπα Ἠοβηηδηπ; Ὀαΐ 41} {8686 δα ἐοβ ἰαγὸ 
ὈΘ6Ὼ ΒΌΡοτβθαθα ὈΥ ἰμοβο οὗ, ηΠ]θηη, νὸ οαϊοὰ {80 ΑἸ ορίο ἰοχὺ ἔτοτα ἔνθ ΜΞ. (1δὲν 
Ἡεποοΐ, ΖΕ λιορῖοε, Τλρδιθ, 1851), δῃα δήουαγαβ σαν 8 (οσταδα ὑγδηῃβ᾽δίϊοι οἵ {86 θοοΚ, πιὰ 
ἃ ροοὰ Ιηἰτοἀποίϊοῃ δπα ΟΟτηπιθηΐα ()α8 Βωοὴ Ἡδεποοΐ. ... υοα Ὅτ. Α. ΜΠ] πιαπη, Τ[,οὲρ- 
Ζζὶς, 1859), τ ΒΙΟΒ 88 οΔ]1οἀ Του ἢ ἃ ὨΌΤΩΡΟΥ οὗ Εββαυϑ, [89 τοοεὲ ἱπιροχίαης οὗ ψἘΙΟΒ ἀγα ἔδοθα οὗ 
Εν] δηὰ ἩΠΙρσο 6]. 

2. Το Αὐ Βῖορὶο ἐγδηβ᾽αἰϊοη 18 Βα ρροβϑά ὕο ἤδνϑ Ὀθθὴ τηϑᾶθ ἔγοτα μ6 ΟὙθακ, 88, τὰ ἐμα 6χ- 
οθρέϊοῃ. οὗ οη6 ρᾶβϑβαρθ αυοίοα ὈΥ͂ ϑγπ0611}..8, 10 ἀρτθοβ ᾽πὶ [86 τηϑὶπ τ ὑμ6 ρα τβεϊς ᾳαοΐεαξοιβ. 
Βαὺ 10 18 ἀουὑ [Ὁ] τ οῦμ ον 116 ατγϑοὶς ἰοχὺ γγ188 ΟΥ̓ρΊΠΑ], οὐ 1.86] δ ὑγβηβ]δίοη ἤγοσα ὑμ6 Ἠδῦτον. 
Α Ηδρτον Βοοῖς οἵ ΕπΟοΟΣ 88 ΚπΟα δηᾶ υϑϑα ὈΥ͂ 6 188 ΤΙΐοσΒ 1} ἐδ6 ἐδιγίδοηι ΟΘΏΓΌΓΥ, 
δηα 0ῃ 8 ὩΔΙῺ68 οὗ Δηρ6}8 δὰ Ὑ1Π48 Δ’Ὸ ἀσγιγϑα ἴγοση Αὐδηιδὶο τοοίδ, 

8. ΤῊΘ Ροοκ, ἴῃ 1.8 Ῥγθβϑῃηῦ βῆδρθ, θοπβὶβϑβ οἵ 8 Β6υ168 οἵ χϑυϑ δ! Οη8, ΒΌρροθοα ὅο Βαγὸ ὕθδϑῃ 
Εἰνϑη ὑο Εἰποοὰ δηα Νοδϑὰ, ἩΔ1οῖ οχ θη θα ἰο {86 τηοϑὺ ναυϑᾶ δβρϑοίβ οὗ Ὠδίΐυσο δηὰ 116, δηἀ δα 
ἀοϑίρτιοα ὑο ΟΠΌΡ ἃ ΟΘΟΙΩΡΓΘΏΘΏΒΙγΘ ν᾽ αϊοδίϊοι οὗἨ ὑμ6 δοίζοῃ οὗ Ῥσζουϊ ᾶθμῃοϑ, 
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4, “Τῃ ἀοοίχηθ ἐδο ὈοοΙΚ οὗ ΕποΟΣ ΘΧΒΙ 1.8 ἃ ρτοδὺ δάνδηοθ οὗ ἐβουρμΐ πὶ πὰ ἐμ Ἰἰτυϊίδ οἵ 
τουϑίδύϊοι ἴῃ 680 οὗ (86 στοδὺ ἀϊνϑίοῃβ οἵ Κπονίθᾶρο. ΤᾺΘ ὑβδοιίηρ Οα δίαγθ 18 ἃ ΘΟΣΙΟ8 δὐὺ- 
ἰδιρὺ ἴο τϑάμοϑ ὑῃ6 βοδύξθγοα ἱπιαρθθ οὗ ὑμο Ο. Τ'. ἰο ἃ ῬἈΥ 8108] βγβϑίθιηβ. ΤῊ ὙἹΘῪ οὗἉ Βοοϊ οἱ δῃὰ 
Ιδηι, οὗἨ {86 ὑθιαροΥ ΣΎ ὑγρὴ δηᾶ ὅπ] ἀἰβοοπιῆ ατθ οὗ {88 Ορρσθββουβ οἵ ὁ Β ῥθορ]θ, οδυτἝοβ 
ουῦ 1πἴο 6]δροχαΐο ἀδίδ! ἐμ Ῥσορηδηῦ ᾿πιᾶροδβ οὗ Π Δ π191.. ΤᾺ ἔρυτο οὗ (ῃ6 ΜΘββ:8}} 18 Ἰηνοβδίδα 
ὙΠῸ} {8 τηδ᾽οϑίϊο ἀἰρη νγ 85 “(86 βοι οἵ ἀοᾶ," “ὙὙΟΒΘ Ὥδὴθ ψχϑ ἡϑιηθα Ὀϑίοσθ ἐμ 6 81 νγδϑ 
Τα866,᾽᾽ δηὰ “ὙΠ0 οχιβίϑα δἰοσγθίχηθ ἰὴ (89 ὑρσϑβθῆοθ οὗ Θοά." Απά δὖ ὑῃμ6 βᾶτηθ ἰτη6 ΗΒ ΕυϊηΔῈ 
αὐἰγἹθαΐθ8 88 “086 ἥοη οὗ τηδῃ,᾿" “116 βομ οὗ ποόσαδῃ," “(86 ἘΠοοῖ Οπο, “086 ΒΙρβέθουβ Ομ," 

“(89 Αποϊπίρα," ἀγὸ Ὀσουρηῦ 1Ἰηὐο ΘΟΠΒΡΙ σΟῸΒ ποίλοθ. ΤῊΘ τηγβίουϊθθ οὗ ἐμ βρ᾽ θα] που]Ἱᾶ, (6 
ΘΟΠΘούοΣ οὗὨ δηρθ}85 δα σῃθῃ, {}|0 6145888 6ηα {8:6 τη] ηἸδ γ]68 οὗ ὑμ6 μοβίβ οὗ βοασθῃ, 8:8 ῬΟΥΤΟΣ 
οὗ ϑαΐδῃ διὰ ἔθ Ἰδρίουβ οὗ ἀδυκηθββ, ὑῃ9 ἀοοίτ 68 οἵ τοβαγγθοίϊομ, γί 0. δηὰ δέθυμδὶ ρα η- 
ἸΒῃχσηθηΐ δὺθ ἀτγοὶῦ ἀροὴ δ στο ρ Θαγποϑίμβββ, 88 [89 Βουΐζοι οὗ Βρϑου δου 88 οχἰθηαρα 
ὈΥ ᾿πξθσοοῦσθο ὙΠ ατθθοο. Βαὺ {86 τρϑδβαρὸ οἵ (89 ὈΟΟΪ 18 δια ρΒδίι 8} οπο οἵ “(18 δηά 
ἐγ, διὰ τ 110 {86 ὙΥϊῦο. ΘΟΙ ἾΠ68 δηὰ τοροδίϑ ὑμ6 ἐμβουρὺθ οὗ βουιρίαγο, ἢθ δἀἄβ ὯῸ ΠΟῪ 
Θἰοσηθηῦ ὅο {86 ὑοδοβίηρ οὗ (ῃ6 ῥσορμθίβ. Ηβ ΘΥΤΟΥΒ ΒΡΤΊῺΡ ἴγοτα 8 ὉΠ 1801}}1π6ἀ αὐΐοχαρῦ ἴο 6ὁΧ- 
Ῥ δίῃ ὑμὶν πογάβ, δῃᾷ ἴγοτα ἃ ργουὰ οχυϊίδίϊοη ἸῺ ργθδοηῦ βυοοθθθ. ΕὉΣ ὑμ9 ᾿τοαὺ ομδγδοίθυ βίο 
ὈΚΥ͂ ἩΈΙΟᾺ {86 ὈοοΪς 18 ἀἰδυϊπρσυ Βηθα ἔγοστα ἐμ Ἰαΐθυ ΑΡόοΟΔΙγ 89 οὗ Ββάσαδ (24 ῬΟΟΚ), ἰ8 {86 ἴομϑ οἵ 
ἐὐλυσαρ ϑηὺ οχροϑοὐαϊοῃ ΕΥ̓ ὙΙΟῺ 1 18 Ροεσυδᾶθα, 10 βϑϑῖὴβ ἔο σϑρϑδαὺ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ἴογτῃ, ἰδ9 σγοδὺ 
ῬΣΙΠΟΙΡ]6 ἐδαὺ {86 ψοῦἹά, παύαταὶ, τλοσαὶ δηα βρὶ τι], 15 ὙΠΟ {86 ἱπηταϑᾶϊαύθ σονοσῃσωθηὺ οὗἉ 
αοὰ. Ηρποθ 1ὑ []Π]οτγ8 μα {μ6 7 18 ἃ ἰθυσὶ Ὁ]6 σοὶ αὐ] Τοβοσνθα [ῸΣ ΒΙ ΠΠΘ.Β, δη ἃ 8 ρἱουουβ 
Κιησάοχη Ῥχοραζοᾶ [Ὁ 89 στρα ύθουβ, δὰ Μθββιδὰ 18 τορδγαάθα 88 ἔμ νη Μοαϊδίοσ οὗὨ ὑμ18 
ἀου]6 ᾿θθὰθ. ΝΟΥ 18 1 πιύδβουῦ ἃ βύσικὶηρ βἰμθθβ ὑμαὺ ἃ ραϊσι σοῦ, ὑχαπδδίθα ἔγοστὰ θασίμ, δῃὰ 
δαπλλἐἐθα ἰο ἸοοκΚ ἀροὰ ἐμθ Ὀινηθ Μα)οδίυ, 18 ὁμοβθη 88 “089 Βοσαϊὰ οὗ ψ]βάομα, στρ θοῦ Βη 588 
δοιὰ Ἰυάρτηοηῦ ἰο ἃ Ρθορὶθ 0, ουθἢ ἴῃ ΒΒ τ Ὡρ, ΒΑῪ ἴῃ ὑπο ὶγ ὑγσϑηΐβ ΟὨ]Υ ὑδ6 σνἹοϊτηΒ οὗ ἃ οοτα- 
ἱπρ σϑῃρϑδηςθ" (ὟΝ οϑίοοί, ]. ο.}. 

ὅ. Οἱ ἰδ ἀδίθ οὗ 9 Βοοῖκ 89 τηοβὺ οοπῆϊοϊπρ υἱοῦ Ῥσονα. Τάύγοηοο, Ηοβτηδμη, αἰγοοῦ- 
6Υ, Τ ἸΘβ  ]οῦ δῃὰ (ἸἼ 6616. ΒΌΡΡΟΒΟδ 1ὑ ἰο αν Ὀθθῃ οοτηρ οἰ θὰ ἴῃ ὑμθ τοῖρη οὗ Ἡδγοᾶ ἐμ6 ατθαῦ; 
Τοκο ἀϊδεϊηρυϊθηθθ ὑτο ρτοδὺ ρασίϑ, 8 οἱ ἀογ, τυ ύθῃ ΘΔΥΪΥ 1ᾳ ὑμ6 ὑϊηλθ οὗ ὑ86 ΜΙδοοδΌΘ68, δῃὰ 8 
Ἰαΐθυ, φοχῃροβϑα ἴῃ (886 ἐϊπι9 οὗ Ηδσγοα ἐμ ατοαὺύ. 1] πλδ πὴ τηδὶὐδὶηβ ἐδθ ἀμλὺν οὗἨ [86 ὈΟΟΚ, 
δα δβϑίρτβ ἴμ6 ομϊοῦ ραγὺ οὗ 1ὖ ὕο δὴ ΑΥδιλϑθδῃ ὙΙΟΥ οἵ [86 ἐϊτηθ οὗ Το Ητοδπὰ8 (ογοα, 110 
Β. 6). ἩΗἸροηίο] ἃ ρδοοθβ ὑπο οὐρὶμϑὶ θΟΟΚ δρουὺ 86 Ῥορίπηϊηρ οὗ ὑμ6 βγϑὺ θη ύαγγ Ὀϑίοσο Ομ σιβί, 
ὙΒΙΟΝ ΒΘ ΒΌΡΡΟΒ6Β (0 ἢανθ ρϑβϑβοᾶ ἐῃσουρα ἰῃ6 Βαπᾶβ οὗ ἃ ΟἈγιβύϊδῃ τυιύθγ, γμὸ ᾿νοὰ Ὀούνθθῃ 
ἴδιο ἔπηο5 “οἵ βαύυσηπυβ δπα Μασζοοη," Ὑ80 δἀ θᾶ ὑπ οὨ]οΐ τοσηδι πἰηρ ΡΟΣ ΟΠΒ, Ἱποϊαλπρ (89 
τοὺ Μ' βϑίδηΐο βοοίΐοῃ (οο. 37--71).-- ΟἸΚτααν (1. 6.) ἐσῖοϑ ἕο Ῥσονϑ ὑβμαὺ {86 ὈοΟΪΚ 18 ἃ ργοἀποίίοη 
οὗ (86 ἐχτιθ οὗ ἐδ βοἀϊ ἴοῃ οὗ Βαζοβοοιθῦδβ (Α. Ὁ. οὖγοα 132), ἀῃὰ ἰο αν Ὀθϑὴ ττιύθηῃ ὈΥ Οη9 
οὗ ἐμο 10] οτοσα οἵ ἘΔΌὶ ΑΚΙΡα, ἐῃ9 στοαῦ ὉΡΒΟΪ] ΟΣ οὗ [μαὲ ἱτηροβίου. [Ι͂ἢ ἐμαὺ ο886, 89 ὈοΟΚ οὗ 
ἘΒΟΟΙ τγὰ8 ποὺ ΟὨΪΥ οἵ 76 8}, Ὀαΐ οἵ ἀἰβ ΟἽ] Ὁ δα ΠΟ τιβέϊδη οὐσία; τ Μοἢ Ῥοϊηΐ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 18 
ποὺ γοὺ [Ὁ]}Υ οϑ Δ] ἰδ. (8669 ΑἸίοσά, Φγοΐεσο., ν. 196). ὙΥ̓ οϑἰοοίί (]. 6.) γθδοῖι!θβ ὑμ6 οοῃμο αβίοη 
ἰδαί, 85 8 Ὑ8016, ἔμ ὈΟΟΪΚ “ἸΔΔΥ͂ Ὁ ΤΟρΆΓΑΘΑ 88 ἀοβουλθίηρ 8ῃ ἱπιροτίαῃὐ ρμδβ9 οἵ 76 18}. ορ᾽ πίοα 
ΒΒΟΥΟΥ Ὀοίοτο ὑπ6 οοτΐηρ οὗ ΟὨγιβύ." 

6. ΤῊΘ ΔροοΎΡρ 8] οδβαγδοίδυ οἵ {86 Βοοῖκ μδ8 πόύοσ Ὀϑθὴ ἀουδέορα πὶ ὑπ Ομαχος; Τογία]- 

Ἰἴδῃ 8] ἢ σωδὶ η αὶ ηβ 118 δα μου γ; Οτρθη (6. Οδβ., Υ. 54), Αὐρυβίϊηο (ἀ6 ΟἸυϊίαίε Π)εὶ͵, ΧΎ. 25, 

4), αῃὰ Τοτοιηθ (Οαίαζοσ. ϑογὶρί.  ξοοῖ,, 4) ἀοβοτῖθθ ἰδ 88. δροοῦυρβμδὶ, δῃὰ 1Ὁὺ 18 τϑοκοπθα διμοῃβ 
ἔμο ἀροουυρμδὶ Ὀοοῖκβ ἴῃ ἐμ Αροβίο!ἱοδὶ Οοπϑεια θη {Υ7]., 16).---Μ.} 
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θάἀναγκήν 
9 ΤἸδοΐτω. Ὧ88 

Ἰ ἅπαξ, εἰτοη χοῦ ἤδη ομδε,-ϑεπιεῖ οἱ εἰπεῖ, 
[Ττγϑηβίδιο :- 

ΤῊΕ ἘΡΙΗΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 0} 8. 

μῶν αἴἶϊτος κοινῆς; ὅγε. Ὑυκ. ὑμῶν; βίη. κοειν. ἡμῶν σωτηρίαςᾳ καὶ ζωῆς.-Ἡ.} 
σχον--1 δὰ ποοὰ,")Ὸν “1 {611 σοπείταϊποὰ."-Μ.} 

δέτε ῬΤῸ ΦΕΆΡΕΤ, ἵ. 6., ΟὯΟ6 Ὁ0Γ 811. 8.60 1,οχίοδ.---. 
Ἰονοά, ὙἩΒ6Ὼ 1 κᾶν 81} ἀΠι ζϑθηοῦ ἰοὸ ττίϊθ ὑπο γοῦ ΟΟΠΟΘΓ ΩΣ ΟἿΓ ΟΟΙΏΤΩΟΣ γαϊου, ὦ 

[611 οοποίταί ποὰ ἰοὸ τγὶΐδ πηἴοὸ γοῦ, ΟΣ ΒΟΓΙ ΩΣ γοῦ ἴο σοπίομα ΘΟΓΏΘΘΕΙΥ ΤὕῸΣ 180 Δ ἰμδὲ τῶ Τὔοο ἴσα 
8}1} ἀο!νετοὰ υπΐο ἴδ βαὶεὶδβ.---Μ.]} 

Υ̓ασοο 4. [13 Βίη. ἰπβογίβ καὶ Ὀοίογοπάλαι. προγράφ ὠτωαῖο ττῖτδ Ὀοίογο, ἴο ἄδθοϊασο, ἀοδουῖδθ Βοίοσεμδιᾶ : 
δαορίοάα ὈΥ Ἐ-. Υ. τοῦ αοηδυδ Υ., [5 8 γὙὸ 
τοῦθ πογὰ; οἰἴπος οὗ {πο δῦουτϑ ἢδνϑ 

ογαϊπρὰ 
ἀποίουδ τοπάοσίηκς, δὰ βου ἃ Ὀθ Ἰδοδὰ ὉΥ ἃ [686 οἷήεο- 

ὁ τ Υἱὲ οὗἁ Πἰἴ τὰ] ἐσαπδί διίου οὗ ἴμο γοοῖκ.---4.} 
ἐν κρῖμα, οοπάοηληδίίοῃ, ἔπ [86 Β0ὴ89 οὗ Ραπὶδηπιοηξ,--Μ.} 

4 ἸΔΟΉ., Τίδο. τοδά χάριτα, ἩΝΙΟἢ ἰδ ἐπ 9 ροοῖίς Ασσαδβδεῖγνο. 
Οτίοθν. δηὰ Α]., (ϑ")Ἱονίης ἐμ6 Ὀοθῖ δα τ βοσ 68, οταΐί Θ «ὃ ν, ἩΒΙΟΣ ἐπ ἀου 168 ἃ κ'οδα, δὰ Του ἐξ ΜΔΥ 
[πο ἐμο ἰοχὶ Ὀροδυδο δεσπότης ἰΒ υδοὰ οὗ ἴ::ὁ ΒΔΙΠοΥ ἰὮ 4}} 
29: Αεἰδ ἐν. 24; Βονυ. υἱ. 10. μόνος, ΣΠΟΥΘΟΥΘΣ, ἀἰὰ ποῖ βϑοῖὰ ἴο δυϊ! 

τὸ τοῖφ οὐιίδείοη, ἐγαπϑ]δῖο: “ ΕῸΣ οογίδίη τη δᾶγτο οτερὶ Π6Α. Β. Ο., βίη. οἱἱξ Θεὸν. Αμρτοοίηρ πὶ 

δχοορῖ 2 Ροῖ. 1.1; οὗ {ππ 6. ἢ. 
τίοῖ. ᾿ 

Ῥγίυγ, το Βανὸ ὕθθῃ Ἰοῦς ἀχὸ ἀοδοτιροὰ Ὀοίοσοδηὰᾶ (ἐπ ἰδ ΗΟΙΪΥ δοτὶ ρίατοθ) ΓὉΥ [18 οοπἀοπιπδεσα, 
ΡΟ αΥ ΑΜ ἐρολτ) 
Φοδὺ8 εἰ.".-.«Μ. 

[ἀοτίρδη :-ἰ ΕῸΣ δοῖὴθ 676 ογορῖ ἴῃ πίθδ ΠΥ, το Ἰοπβ βίποϑ μανὸ Ὀθϑη ἀδαϊκδιίοα Ὀαϊοτοβαδᾶ 
γυοσγί ἴδ ατδοὸθ οὗ οἷν αοὰ ἐπίο ᾿δδοίγἱουδβηοδδ, αοὰ ἀδῺΥ [6 ΟἿΪῪ Μδείεν, λυάᾳτηορηῖ, ππροάγ, ττΒὸ 

Ἀοὰ δηὰ ἴδπο ογὰ Φοδυδ Ομ σίδι."..---Μ.} 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

7 β. 1. δαᾶο (ὕτοῦ ΓΤ}, {ΠῚ} ,( (δ 9 
Ῥτβδίδβοα, {89 δοηΐθεβοῦ), ἀἰεγοηΐ ἔσγοια υ δ [8- 
οατὶοὺ δὰ ΨΖυάδ8 1,οὈ ϑυ8, οΥς ΤμδἀάεφουβΒ. ΚΞ366 
[πἰτοἀυοίΐοπ. 
Α δοσνδῃϊ οὗ ὅϑδυδ ΟἸταῖ.---δοῦλος; υποᾶ 

ἴῃ 8 Γοβίσ οἰθαὰ β6η80 οὗἨ ρϑσβοῦβ ἰπίσχυβίοα πιὰ 
Δ ΟΠἾΘΟ ἴῃ ἰδ Οδυγοὶ, οὗ, 2 Ροὶ. ἱ. 1. Ῥαυ] 
6818 Ϊ πι|56}]7 8δο, οι. ἱ. 1; Τιϊ, ἱ. 1; ῬΆ]]. 1.1; 
δηά Φ6π|65)]. 1. Ῥδὰ] δῃὰ Ῥοίοσ βυροσδαὰ ἐμοὶν 
64}} ἰο ἰι0 Αγοπίο]αίο; Φυᾶὰο δὰ “Ψ98π|68 οἱοἱΐ 
ἀπόστολος. ΤΗΘ δβἰτηρὶθ σϑϑϑοὴ οὗ (.18. ΟΥΩ ΒΒ 05 
ἷβ ἐμαὶ {ΠΟΥ ῬΟΓΘ π0 Αροβί]ϊοβ. Τῖθ οἵα ΐθϑίοι 18 
1110 ΤΟΥ͂Θ ΤΟΙΠΔΡΚαΌΪα ἴῃ ἐπ 6880 οὗ 746, Ὀ6- 
68.180, 88 888 ὈΘΘῺ ΒΏΘΤΙ ἴῃ ἰδ9 [ηἰχοἀυοίξοη ἰοὸ 
2 Ῥοίον, ἀυτίηρ (μὸ δοτηροβίίοι οὗ (18 ΕΡίδι16, 
89 Βδὰ θοΌΣΘ ΐπὶ {πὸ 24 ἘρΡ. οὗ Ῥοίοσ, δῃὰ 68- 
ῬΘΟΪΔΙΠΥ͂ 6180 1.8 ᾿ηἰγοάἀποίογυ βοηΐθησοθ. [7 (89 
δυίθοῦ οὗὨ (5 Ερ βι1]9 δῃὰ Φυάδβ Τπδάάθουδ, {86 
ΑΡροβὶ]ο, σγόσὸ ἰάθῃςσα), ὑμ6 Β᾽19π 0 ἢ6 ΟὈΒΘΥΎΘΒ 
ΦΟΥΘΕΣΒΙΣΕ δῖ8 ΑΡοβί] δὶ πουἹὰ ὃθ υὐϑδοοουηί- 
8016. 

Βτοῖδοσ οὗ ὅ8πι68.---ΟΥ̓ (μα 7ατμθ8, σῶοὸ 
88 8 ὈΓΟΙΒΘΥ οὗ πο Γογὰ δοοοσγάϊης ἰο ἰλ0 Ά6βὲ, 
δηὰ ΔΌΙΒΟΡ οὗ (μ6 Ερίβι]9 ἐμαὶ ὈθδΥΒ '8 ὩΔΙΏ6. 
860 [πἰγοἀποίΐοη. Βοίῃ ῶγθ β᾽1]ϑῃΐ δομοουήϊης 
{πο} ὕγδίθυ πμ) τοϊαϊΐοη ἰο ἰ8Ὸ ᾿ογστὰ. ἘἩΕγῦ 
Βοίμ ΤΩΔΥῪ ΠαΥΘ τοϊηθιηθοσοὰ Ηἰβ ψοτὰβ: “πο 
158 ΤΩΥ͂ τοί μον δηὰ τὸ 8.6 Ὁ Ὀχοίδγοι 3" Μαίί. 
χὶϊ. 40. Α βογυδηΐ οἵ Ομγίβε 18 Υθα]}}γ ἃ ὭΘΑΓΟΣ 
το δἰΐοη ὑ88πῃ 8 πιϑγθ Ὀσοί μοῦ δἴϊον {89 68}, οἵ. 2 
ΟοΥ. νυ. 16. 10 8. ΘΟΙΙΠΠΟΕΪΥ Βαϊ ὑμαὲ τροάθείυ 
Ῥτοτωρ οἃ πο ἴο 64]1 πἰτηδο1} ἃ Ὀτοίμον οὗ 7 δὔλοδ 
8δπά ποί 8 Ὀγοίβοσ οὗ ὑμ9 ᾿οτὰ (Βοϑιηρεὶ, Βιλοτ); 
δυὺ τὸ οὐκιιί ποί ἰο ἐογχοὶ ὑμβαὲ {89 συϑοοϊ]θοίΐοα 
οὗ ἱδαὶ ἔγδίθγπαὶ τϑ]δίίου ταδὺ ἤδυθ ὈΘΘῺ ὙΘΥῪ 
Βιυπι]δξϊης ἰ0 πἷτα, ἴον, δἰ μου 80 ΠΟΘΥΪΥ το- 
Ἰαίοα ἰο ἐποὸ Ἰμοτὰ, ο ἀϊὰ ποὶ Ὀοϊίογο ἱπ Ηΐμὰ ἴον 
8, ἴοτς ἰΐπηο6, 7η0. Υἱΐ. 8--δ. ᾿Ασοογάϊηκς ἰο Πα δος, 
89 ΟΣΒ ““ὈΤΟΙΒΘΡ ΟΥ̓ 9868 Δ.Θ ποί ΟΠΪΥ ἷπ- 
ἰοπάοὰ ἰο ἀοδβίρηδίθ {16 ἱπαϊνἰἀπα)γ οὗὨ ἐμ δὰ- 
μὸν (οὗ, ὕπο. χῖν. 22), Ὀὰΐ αἷβο ἰοὸ ἡυβι γ Ἀἷ8 
τὶς; (ΠΟΥ͂ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἱπιϊτααίθ ἐμ8ὲ ἐμ18 ΕΡ᾽8ι16 
88 ἀοβιϊπϑα 70. (80 τοδάϑγβ οὗ ἰπδὲ οὐ 781ηθ8, 
Βθοΐηρ ἰμ0Υ ἃτὸ ποὶ ἀοβουϊ θα ἴῃ τοσθ ρασ δ Σ 
ὑθσΒ. 380 ηἰτοάαυοίϊξοῃ, 

Τὸ ἴδΠ6 οδ)168---ὅδδπη5 ΟἸσί δι. --- Τὸ ἰδὲ 
εαἰδοά, 80., ατοοίϊηρ ; κλητοί νυ Β 1 ἢ ἰ8 το ῥτϊποῖραὶ 
τοσὰ οὗἨ (80 Ὑ}}0]6 οἴδιδα, βἰκιΐ 88 ποί ΟὨ]Ὺ Ὀ61- 
ΒΟῺΒ ἰηνὶ θα οὐ Ὀἱἀάθῃ, Ὀὰΐ [μο86 ἱΒ στ βοπι [89 

106 βτβοο οὗ οἷν ἀοά ἰπῖο Ἰαδοϊγνἱούκεοδβδ, δὰ ἀθῃ ΟἿΣ ΟἿΪΥ Ἀῖδοϊοσς, δινὰ 

ον τδἷ 

Ὀϊνῖπο σδ]]Πἶπρ οἂὔἱ οὗὨ ἐμ6 ψου]ὰ μδ8 αἰσοβδαγν δ6- 
σοι οἴὐδηοϊοηί, 1 Ῥοὶ. ἱ. 1δ:; 11. 9. 21; 11]. 9; τ᾿ 
10; 2 Ροὶ. ;. 8-10; 681104 βαϊηί5, 1 ΟοτΣ. ἱ. 2. 24; 
Βοπι. ἱ. 6. 7; 64]. ἱ. 6. ; 

ἍἜγιασ, ἐν. Το ἰδοβο νδο, ἱπ ὉΟΠΙτ 08 
τ αοα ἐδ6 ΒαίΒοσ, αν Ὀθοη δοαυϊ(οα ἔτοπι 
ἰῃ9 συλ δηα Ῥυηβημλθηὶ οὗ βῖ:η8Β, δῃὰ σηδὰθ ἃ 
δοκοίη ἰὰ ὑπ6 δαποιϊβοδίΐοι οὗ {89 ϑ'ρ τὶϊ, οἷ 1 
Ῥοί. 1. 2. 

Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις. ἨἩαίδοΡ:--- 1.6 
Ῥαγί. Ῥοσῖ. βίαν ἀδποίοβ ἐμαί τ] ἢ δὰ δῖοι 
Ῥἶίδοθυρ ἰο ἰδθ ἐὰθ στ θῃ ἰδ ΕΡ15.10 νγᾶβ πτῖΐ- 
ἴθ, Ὀυΐ (π18 οοπάϊίλοι τασδὶ 6 σοποοὶγοα σομη- 
αἱὴρ δοοογάϊηρ ἰο [Π9 ὕοτοο οὗ {μοὸ Ῥοχίϑοί [6}.88.᾽" 
ΟΥ. Ἡ ΐποΣ, ν. 286, 5μα.---8Ξ8Ψ.οὸ Βιῖον :- - ὁ “6 ὁ08- 
οοἶγοδ δἰ8 γοδουβ 88 Βαυς ὈΘ6ΘῚ ῬΤοβοσυθα ὑπ ἢ 
{86}.᾽ ὙδοΥ δΙῸ Ῥσοδουυϑα ἤγοτῃ βοἀποίΐοα δπὰ 
ΔΡΟΒΙΔΕΑΥ ΤῸΣ 96808 Ογίδίὶ 80 ὑμδὶ {πον ἃτθ ΗΪ8 
Ῥοββοβϑίου, {86 γσονγαχὰ οἵ Ηΐβ βι τη ρμα, Η]8 
ἰοῦ δηὰ οσόσσῃ, ΘΔ ΌΪ ρς Ηΐπ) (0 Βδὺ οὗἉ ἰβοζη, 
“ἘΤΪπ6 (86 γ τποσθ δηὰ μοῦ σαγοϑβὲ ἔποπα τη6: δηὰ 
807 Βαγο Κορὲ {δγ ποσὰ,᾽ 9:0. χΥΐϊ!. 6. 12:1 
Ῥοί. ἱ, ὅ. 

Ἵοτἀδτγοσίὶ :-- ΤῈ ΟΥ̓] δ 5618 ΣΟ ὑσοθοσυοᾶ 
ΟΣ κορὺ ἴον ᾿υἀφτηοηί (2 Ῥοί. ᾿ξ. 4); (89 ΒΟΘΥΘῺΔ 
ΔΥΘ ῬΓαδβοχυθὰ οσ ἱκορὶ ἔοσ ἔἤγθ; θυΐ γ9 δΓΘ Ῥτθ- 
βοσυθὰ οὐ ἱεορί ἴὉΓ 9668 ΟἸγὶθὶ, ΔΒ 6 ῬΘΟΌΪΔΣ 
Ῥ6ΟΡΪ9 (1 οί. 13. 9), δῃὰ {πϑτὸ ἰβ δὲ ουδυϊ δαί 
ἐπΒουὶίδμσο ΡΤ ϑοσυϑα οὐ ἱεορί ἰὼ Βοδυθα ΧῸΣ γοῦ," 

γεβ. 2. ΜοσΟΥ υπῖο γου---τ)11}116ἅ.-- 
ἔλεος. Ἰπεἰοδα οὗὨ ἰἰ, 1 Ῥεὶ. ἱ. 2; 2 Ῥοί. ἱ. 2 μαγϑ 
χάρις, Ἡ 8110 ἔλεος οσσυγτδ ἰπ 64). νἱ. 16; 2 Τίπι. 1. 
16, δὰ ἴῃ οοππῃοοιϊοη τὶϊι χάρις 1 Τίτα. ἱ. 2; 2 
τίη. 1. 2; 2 πο. 8: οὗ 1 Ῥοὶ. ἱ. 8. ἴΙὲ ἰδ ἰδὸ 
ΡΟ οὗ Θοἃ διὰ ΟἸσχίδῇ δοπἀοβοοπϊπς ἰο {86 
61Ρ1688 8 ἃ χοἰ βοῦα]ο. Ξ 10 :---ἯὀὠΥΟ ἸΘΔΙΉ ἔγοια 

{89 οοποϊαδίοι, νυ. 21, ἰδαὶ Ψυὰθ γοΐοτϑ ἸΘΓΘ Ῥ87- 
εἰσυ]ασν ἰο {80 ἸΏΘΓΤΟΥ ΟΥ 5τ8696 οὗ ουὖν Ἰμογτὰ 96δὺ8 
Ομτὶδέ, ὅὸΣ ΒΘ δοπποοίβ ἰδ οσονὶί ἰλ6 ᾿ογο οὗ αοὰ, 
δηὰ ΔΡρσορυίδιϑιυ δδδίχηϑ ἰοὸ ἰ8ὸ Ῥοθδοθ οὗ [9 
ΗΟΙΪΥ Θἰιοδὲ [86 Ρ͵δοα οὗ ἃ ᾿Ἰἰνίπρ δοπίσα." 9 
οἰέο 6]5δὸ δου ῃ]δΐῃβ ἀγάπῃ 88 ἰ86 ]οτο οἵὗ αοἂ ἰο 
Ομγἰβώάδηβ, ἀθϑιΐης ἰ86. γοΣ Ὁ πληϑυνϑείη ἴοὸ Ὀ6 
Ὀοίίον βϑαϊίοὰ ἰο δυο δ ἰηϊοσργοϊδίίΐοθ. θὰ 
κληϑυνϑείη, οἵ. 1 Ῥοὶ. ;. 2. ΘΟ Θ᾽ 5 ποθ '8: "8 
ἐοδίξπμ ιν οὗὨ ἰμ9 Ηοὶγν Τυϊηλίγ." 

Ψκε. 8. Ὁ Β6Ὼ 1 κᾶν 811 αἰ] αθειοο, οἱς.--- 
πᾶσαν σπουδὴν ποιεῖσθαι. 0 υ80 8}1 αἰ] οΏο6, ἴο 
6 οαζποδὲ ἴῃ βοιμοι ίηρ οἰ μΒοΣ ἐπ υδταὰϊγ ἰπ πὐἱπὰ 
δια ΡύγρΡοΟΒΟ, ΟΣ ουὐπαγαϊγ ἰπ {86 ἐχϑσουοι οὗ δα 
δοίΐοῃη. Ῥοίοσ Ὧ88 σπουδὴν πᾶσαν παρεισφέρειν, 3 
Ῥοίοσ ἰ. ὅ, μὰ σπουδάζειν, 6Β. 1, 16. Ηοχο ἱἰ ἀφΦ- 
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ποίθα ἱπναγαὰ ρυχροβο. ΤΠ Ταγί. Ῥγέδ., 88 ἀθ 
οιΐο ΟὈΒΟΙΎΘΒ, ΟΣΧΡΥΘΒΒ65 ἐμ6 Δυ ΠΟΥ ΒΒ δοίΐοῃ δ 
ἴδο ὑπὸ ΒΘ μεαὰ οσοδβίοῃ ἰο τσῖΐο (οὗ. ἩΤΙΠΟΣ, Ρ. 
406), Ὀυΐ Πὸ Βθϑπι8 ἰο Ὀ6 ΤΟΙ 'ῃ ΒΟΡΡοβίηρ δ18 
ὙΠ ηρ ἴο ὍΘ ΔΙΣοααγ 8ὴ δοίϊοπ οα (89 ροϊηΐ οὗ 
Βοΐῃς ὀχθουϊοα, ΗΒ ορϊπΐοῃ 18, ἐμβαὺ 46 Βδὰ 
Βόοὴ οηραροὰ ὁ ἰ.)}0 ΘΟ ΡοΟΒ (ἴοι οὗὨ ἃ ἸΟΏρῸΥ δὰ 
ἸΏΟΤΘ ΘΟΣΙΡΣΟΒομηβῖγο ΕΡ 8.16, (86 1088 οὗἠἨ πδΙΟὮ 
Ἧο ΒαΥθ ἰο ἸδτηθῃἝ), Ἀθη ὮΘ Ἧ88 ΤῸ. ἰδ 9 {ἶτηθ 
οΔ]]οὰ ΔΎΘΔΥ ἴγομῃ ἱμαὺ ψοσκΚ ἴῃ ογάογ ἴο τσὶΐθ 
ἐμπὶβ ργοβθηΐ Ερίβιϊθ. Ηἰΐθ σϑίοσποθ ἰοὸ ΒΞ Βου]οοὶς 
8 Ἰηϑοσυγχδίθ, ΤὉΣ ΒΘ ΟἿὨἹΥ δάγοσίβ ἰὸ 7 6᾽8 1Ὡ- 
ἰαπίϊοι οὗ τυ ιπς ΤΌΤ ἢὉ]]γ. 

Οομποοσηΐσ ΟἿΕΚ ΟΟΣΤΠΟΣ δαὶ ναἴϊο.--- 
Ηδθ πδᾶ ἀφαεϊγοὰ ἰο τυῦῖϊίθ σοποογπίης 18 δοαυΐεὶ- 
ἔοι, οὐογυτιθπί δηὰ ργοδοσυδίΐοη. ΤΙ ΐβ ΘΧ ὨΣ ἰΐβ 
8, οοῃίχεδὺ ἰο ἐμοὸ λογίαίοτῳ ἘΠ015119 Ὑ οι οἱ ΓΟΌΣΩ- 
βίδῃ66 (8 6 ΔΡΡΘΔΓΔΏΟΘ Οὗ δῃ(ἰποιη 88 ΟΣ ΒΟΠῚΘ 
Οἶδο᾽ οδ8Β6 Ποῦ ἰ0 0.8) Θομπδίγαἰποα ἶπὶ ἰο 
ἐπάϊ6. 

1 [611 18:8 ΠΘΟΘΒδΙτΥ, οἱο.---Ἔσχον ἀνάγκην, 1 
δὰ τὶν τπηθ, 1 06]} τὶτΐπ τὴ {86 ποοοβϑὶίγ, ὦ 
ΒΔῪ ΙΩΥΒΟ]Γ ἱΠΎΒΙΓΟΪΥ σοπϑδίγδϊηοα, οὗ τυ Κοὸ χὶν. 
18; χχὶῖϊ!. 17: 1 σον, υἱῖ. 87; Ηοῦ. υἱὶ, 27; παρα- 
καλῶν ἀδηοίοδβ ὑμΠ6 ΘΠ ΔΥΔΟοΙΟΣ Ἀπ ἰο0μη6, 88 Ὑγ6]} 88 
ἐδ Β6ΟΡ6 δῃὰ τηδίίοσ οὗ {π6 ἘΡρἰδβι]9. 

᾿Επαγωνίζεσθαι, ἰοὸ ἢ ΘΟμοοΡπίπρ δηὰ [ὉΓ 8 
ἐϑΐης [ποι δρβουΐοδ!ν ἴπ ἰδ 6 Β6Ώ86 ΟΥ̓ ΘΔΥΠΘΒΙΥ 
οοπίοπαϊΐηρ, [Ὁ ἃ ἰπῖηρ.---Μ.. Βοηρο]: “ΤΒΘΤΘ 
8 8 ὑτοῦοϊ ἃ ἀυΐν, βίσοπυουβὶΥ ἰοὸ κοΐ ἴος (86 
ἔδιἢ ἀραϊηδί οπϑιηΐθδ, δηὰ ἰοὸ δα ΠὟ ΟΠ 680} ἴῃ 
ἴλ 8, ν. 20; οὐ Νο. ἦν. 10, οἱο.᾽ [᾿επαγωνίζεσθαι, 
δυρεγοεγίατε, ἷθ ἰο ἤχδί, βίαπαάϊπρ ὑροῖ ἃ ἰδίησ 
ὙΔΙΟΝ '8 δββϑυϊ θὰ δια τσ 6 Δἀγουβαυυ ἀθ- 
ΒΙΓ68Β (0 {80 ΔΎΤΑΥ, δῃηὰ 1ἰ 5 ἰο βρηΐ 80 88 ἰ0 ἀο- 
ἵοπὰ ἰΐ, δπὰ ἰο γοϊδίῃ 1ἰ.---Μ.] 
ἘΣ ἴ86 ἰδὲῖη, πίστει, θτα ὑ86 ζαἰϊ ἢ ἐμαὶ ἴδ 

οι ονοα, οὐ᾽θοίζνοϊγ, ἰὴ ἀοβροῖ 88 συ. 20; ἀμδ]. 
Ὧ:. 26; Βοπι. ;. ὅ. ο αν ᾿θτο 8. ΣΟΙΟΓΘΏΟΘ ἰο 
2 Ῥοίον ἱ. 1, Ὑβόῦοο ἰὲ ζ0]]ονγα ἐμαὶ πίστις 016 
8160 τηυδὲ Ὀθ ἰδίκοη ΟὈ)οοίγ 6 }γ. 

ΟΣιοθ, ποἰξεξαί ὁ29 ἰΐπιθ, Τοστι υῖυ, θὰ οποά 7ῸΤ 
αἾ, 8ο ἐμδὺ ἱΐ δοπίϊπυθβ ὑπ ΦΌΓΤΟΥΟΣ, ἰδαὲ ἰΐ ἰ8 
118010 ἰο πο σβδηροδ, δῃὰ ἰμδὲ πὸ ποὺ τουϑ]δίϊοι 
ἷβΒ ἰο 6 Ἰοοκοὰ ἔογ. [Οδδβδαυθοη: ““ ΤῸ οοπίεπα 
ἐαγπεδίϊν 70Γ {λὲ 7ζαϊ(ὰ οποα 07 αἱὐ αοἰϊυογοα ἰο λέ 
δαΐϊπία. Ὀϊνὶπθ πογάϑ, [007 ἰῃ πυθονΡ, Ὀὰὺ τἱο ἢ 
ἴῃ τορδηΐηρ. [ΙΓ σἰχλιγ' υπἀοχβίοοά δηὰ ἀυγ 
ονογοα, {μ686 πογὰβ σψου]ὰ ρυΐ δὴ οπᾶ ἰο αἱϊ 
ἹΠΟθΥῈ ΘΟΠΤΟΥΘΣδῖ6Β, δ ἃ σϑϑίοσο Ῥ6806 ἰο (δθ 
ΟΒυχοῖ, ὸ τῷ ἀθδῖσθ ἰὸ ον τρδὶ {86 ἰγὰθ 
ἴδ! 16 8... Ζυὰθ Βδγὸ 6118 υ8---ἰ δὶ τλίολ τῦαϑ 
οποε, απαᾶ οποα 707 αἷΐ ἀεϊξοετεα ἰο ἐλα δαίπί. ἔσενν 
ἀοοϊσϊμο πΒῖο8 ὁδἢ Ὧθ0 Βδονγῃ ἰ0 ὯὈ6 ροδίεγίον ἴὸ 
ἰδὲ ἔδίτα, 18 πεῖο; δῃηὰ ουϑσν ἀοοίγῖηθ ὑμδὲ 8 πδιῦ 
ἷ8 ,αἰδε.""--Μ.. ““Νὼ οἴοσ δι ψν1}} θὸ αἶνοι.᾽" 
ΒομκοΙ. 
οὶ ἐνϑεϑᾶ (οοτισηυπίοαίθα) ποὲ ἱἰτητηοϑα δὲ οἷν 

Ὀγ ἀοά, 68 Βοηβοὶ ἰπίοσργοίβ, Ὀαΐ Ὁγ 189 ΑΡοβι]68, 
οὗ, 2 Ῥοί, 11. 21:1 ον. χὶ. 2. 28; χυ. 8: [χκὸ 1. 2. 
Ἴο τἴ86 δαίηϊ8.--ΟΥ 1 Ῥεῖον ἱϊ. 9; 1. δ; 2 

Ῥείον ἱ. 21; 111..2; 6]. ἱ. 2. 12; ἰϊϊ. 12; ῬὨΐΊοαι. 
δ. Ἴ; ΗδὉ. 111. 1; νἱ. 10; ἘρΡΒ. ἱ. 1. 16. 18; ἃ, 19; 
11, 8. 18. ΣΡ ΊΘΚΟ: ϑαποίξε οπιπίδιιΣ ἐς ἢαε δαπο- 
ἐδείπα, Υ. 20.---Μ,1 
εξ. 4. Εοσ οϑσίδίῃ ππθ}--- ΟΣ ἀϑεασιϑιίοιι. 

-Ἴ μὴδ τοσϑο ΒΡ ΐ68 (ῃ9 τοββοι οὗἩ ἐμαὶ πϑοϑβδὶιγ 
διὰ οἴ ἰμοὸ οοπίοδὶ το ἐμ 6 τοδάοσβ ἀσὸ Ὀουπα 
ἴο τιδίπἰ δίῃ, 

παρεισδύνειν, ἰο ΘπίοΡ ὉΥ ἐπμθ δβἰ49 οὗ, ἰο Ἵσϑθθν 
πῃ βίθα!γ ὮΥ ἃ βἰἀο-ἄοοῦ. ΤΉο80 ἀθοοῖΎ 8 
Ῥϑββϑὰ (89 σἱχζαὶ ἀν, ΦόΒη χ. 7, δπὰ ᾿ἴκὸ ὑμίουϑϑ 
Βηὰ ΤΟΌΡΟΥΒ ΘμΐοΓΘα ὈΥ͂Τ ΒΟΙΏΘ ΟΡ ὙΔΥ ἰηίο 
ἰδ ζο]ὰ οΥ̓͂ ἰλοὸ ΟΒυγχοῖ, σ9οδη χ. 1. ὃ6 οϊϊο 
ΒΔΥΒ σἰ λίγ, ὑπαὶ “εν 18 ποῖ βαϊ ἃ ἐμδὺ ἐπ 686 τχβθῃ 
ἀἰὰ ογθὸρ ἰπ ἔγοπι τιϊμουὶ, Ῥὰΐ ΟὨΪΥ, ἐμπαὺ λον 
Βοηἐϊτηθηΐβ πὰ ΒΔΌΪ 8 ΟΣΘ ἔογοΐζῃ ἴο {8086 οὗ 
(86 ΘΟ γἰβιϊϑη δον, δηὰ ἐμπαὺ ὑμ 6 Ὺ οὐυρδὶ 
ποΐ ἰο ὈοΙοηρ ἰο ἱϊ.᾽ Βὲτα αν 8τ0 {0 ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΠΒ 
παρεισφέρειν αἱρέσεις, 2 ῬοῖοΥΡ ἰὶ. 1, παρεισέρχεσθαι 
δηὰ παρεΐσακτος, 4]. ἰϊ,4. ΟἿ. 1 Φοδὰ ἱ. 19; 2 
Τίμ. 111. 6. 

[“1ὲ πιοί τινες α γμοῖψωε ολοδο (ὁ πιέρτίδαπΐ, οοην- 
πιὸ ἀἄαπδ Οαἱ. ἰὶ. 12." Ατπδιά.---Μ.] 

Ὧι προεγραμμένοι. ΤῈ Ατίϊο]θ 18 υϑοᾶ ΘΩΡΒδ- 
Ε168}}γ τ ῖτὰ [ἢ 6 Ῥασίϊοῖ}Ρ]6, 17 ἐμθ ῥῬαγιλοὶ Ρ᾽ 8] ομ- 
ΤΟΙ͂Ο ἰβΒ ἰο Ὀ0 τηδὰθ ΘΒρθοὶ ΠΥ Ῥτοϊηϊηθηΐ, οἵ. 
Ὑ πον, Ρ. 120. ΠΟΥ 8.6 ὉΠΈΠονη, ᾽πὶ μι βοδπὲ 
ταθι, Ὀπὺ 6 Ὺ Βαυο ἰοηρ δῖποο ὈΘ6π ἀθβουὶ θα ἴῃ 
(86 ποτὰ οὗἩ αοἂ. προγράφειν, ἰο ψυεῖῖο Ὀαΐογθ- 
Βαπὰ οὗἉ οῃϑ, ἰο ργεάϊοὶ ὈΥ ὑμ6 ψοσζὰ δῃὰ Ὦγ {ὐ98. 
ΟΥ Βοτ. χυ. 4. Τὸ ῥγοριδηὺ ἰοστη ἀθποίθβ, 

Ἱ. Τμδὶ (πο Ὺ ψοσὸ ἀοδοσὶ θὰ ΘΟ Βδηα, 6. σ..᾿ 
Ῥβ. σχχυ. 16: χ. 4: χχχυῖΐ. 2; 1Ὑἱϊ}]. 4: ῬΥου. σἱ!ὶ. 
25, ἀπὰ ἰγρίδοά ἴπ (ῃ9 Ῥ6ΟΡ]6 Ὑ80 Ἰἱγνοὰ δἱ ἐμ 
ἐἶταο οὗὨ ἐδ Βοοά, ἱπ 8:6 Ῥθ0}]6 οὗ βοάοχι, ἷῃ [89 
νι ἱοκοὰ ρογβοουίοῦβ οὗ θαυ]ά. 

ὡ. ΤΏΘΥ σψοτῸ Ὀοογ απ δρροϊπίθα ἴοὸΣ ἡυὰρ- 
ταθϑῃΐ, ποὺ ΌΥ͂ ΔῺ ΔΌδο]αἰθ Ῥγοάἀοβιϊπδίΐου, Ὀαΐ Ὀ6- 
οαυδα οἵ ἰμοῖχ τ ο κοάμποϑθ, τ σὰ αοα ΤΟΓΟΒΑῪ ἴῃ 
(86 Ἰίρῃι οΥἨ Ηΐβ οπιπίβοίθῃοθ. [88. ἰν. 8; σϑπ- 
ἀοτοὰ ὃγ 88 ΧΧ. οἱ γραφέντες εἰς ζωήν, τοὶ ὶ 6 
οοιιραγοὰ πὶϊ 818 Ῥαββαρο δὰ δρρ]θα ἰο {890 
Θέου ΠΔ] ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Οοἀ, σοτηρατοα τ 8. ὍΟΟΚ, 
88 Οαϊνὶπ ἀοοα, Ὀυϊ Πα ΒΡ Υἱρ.Υ ΟΌΒΟΣΥΘΒ ἰδ δὲ 
πάλαι, Ἰοὰς Βῖποθ, ἔγοιῃ οὗ οἱά, ἕου 8 βο δὴ 
ἱπίοσργοίδίϊου. [1 18 818 ὙῪ ποσὰ τ Β1ΟΒ σθῃ- 
ἀογ8 811 γϑίθγθῃοσθ ἰο {9 Ἐγ8168 Οὗ Ῥδὺ] δῃὰ Ῥοίοσς 
ἱπατη 55: 010, 88 ἀτγοίϊι 5668 ΒΟΥΘ 8 Ῥδυ ΟΣ 
ΑἰΙαϑίοι ἰο 2 Ῥοίοσ ἰὶ.. ἰὲ ἰβ ἀου δύ} τ ΟΡ, 88 
Βοη,Θ6] ταδἰ ἰδίῃ, πο γ 18 ΘΓ ἃ Τϑίθγοποο ἰο ὑπ 
Βοοῖκ οὗ Εποοῖ ἰπ ἐμ 6 86:89 ἐπεί ΕΠΟΟΣ Ῥχοαϊοίοα 
Ἰοπς Ὀοΐοσο ψϑδὶ δου γαγὰβ Ὀθόδπι ἢχοὰ ἱπ 
νυ πς. [ΑἸΤοτὰ ἐμ πῖκθ ἐμαὶ ἐπ τοίθσθ 0 18 (0 
ἐμ9 ΒοΟΟΙΚ οἵ Εποοῖ, οὗ, τ. 17, θυ  ἄθοσβ ἴὰ »το- 
ὉΔ0]16 ἰπαὶ (6 τδγηΐηβδ οοπίδἰηοᾶ ἴῃ (16 ΒἰβίοΥ- 
68] Τδοὲβ τιϑῃιϊομοα Ὀθ]οῦν, ΣΩΔΥ͂ 8160 ὉΘ χη ΘΔΏί.-- 
Μ. 
ἐοι τα οοῃ ἄϑυμ δίζοσι, οὗ τ λο ἢ [89 ΑΡοϑ- 

ε]6 [7] ἰτϑδὶβ ἴῃ (89 0406], βοοΐῃς 1, 88 ᾿ξ 676, 
δἰσοδὰγ ργοβοηί. Ἐρίμα, ΒΘ6ΓΘ ἃ ἡἀρτηοπέ οὗ σοη- 
ἀοστιηπαὶΐοη.--- ΤΠ 6 ΘΟΥΤΟ ΡΟ  ἀἰης; ραββαρο ᾽ῃ ῬΟΟΥ 
8, “8080 ἡυάρηηοιί ΠΟῪ οὗ 8 Ἰοῃρ {{πὴ6 Πρ τυ ἢ 
ποὶ, δηὰ ἰποὶγ ἀδιμπαίΐοη Β᾽ πη Ὀ τοὶ ποὶ,᾿" 2 
Ῥοίος ἰϊ. 8. [Ῥοσάβποσία: “1 ἀοοτι ὙΠ 108 
{μον που]ὰ ἱποὺγ, δὰ Ὀ66ῃ προεγραμμένον, τυτὶϊ- 
ἰθ Ῥυ]1ο Ὀοοσο μη ἴῃ {86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ Εποοδ 
(τ. 14), δπὰ νυἱβὶ Ὁ] ν ἀἰβρίδυϑά πὶ ἐμ6 Ῥυπίβμτηθπὶ 
οὗ (86 1δγδο το , . δ), δηά ἴῃ ἰδεῖ οὗ ἰμ6 τοροὶ 
ΔΏ6]8 (γ. 6), δὰ Βαὰ Ῥθθη στάνη πὰ 6} 0} ἴῃ 
Ἰοϊξοχβ οὗ ὅσϑ οἱ (89 801] οὗ βοάοπι διὰ ἀοσροσσδμ 
υ. 7. 
( ἐἰλὶὸ Θοᾶ ἰκ ὑποβδη ΖοΘ Ὁ πὲ δηὰ ΒΟΙ͂Υ, 81} 
νο δἰπ δΠῸΣ [ἢ 9 ΤΒΉΠΘΡ οὗ (Β 056 ἐμ08 ρυιπίβμϑα, 
τηυδέ ἸοΟΚ ἴῸΣ 111 Ῥυπίβμτηοπὶ ἰοὸ ἱμοῖσθ. ΤΉΘΥ 
δυὸ ὈΘΘα ΡΟ Οἷν ἀραὶ σιιαιοα Ὀοίοσθδηὰ ἴον ἰξ, 

ΒΥ 180 Ῥυπίδῃτηοηὶ οὗὨ ἰο89 ὙΒοὰ ὑπ  Υ ἰταϊ(δὲθ- 
ἴῃ βίῃ. ἸΤμοζοΐοτο, (ἢ 060 [8150 ἰθδόθ ογ8 σδηποὶ 

ρνἱοδὰ ἱβποσδῃοο οἵ {1} ΘΟμΒΘαΌΘΗΟΘΒ οὗ ἱμοὶν δὶ" 



14 ΤῊΕ ΘΕΝΕΒΑΊ, ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΟΕ σῦθΕ. 

δηἃ γου ἨὙΠῚ Ὅο πιδοῦαὶ οχσαδο, ἱἢ γσὰ τὸ ἃο- 
οοἰνοὰ Ὀγ ἰμοιη. 

ΤῊ 78156 ἰθδοοσ8 ὮΘΓΘ ΒΡΘΟΊΙΔΙΥ ποὐθα, ΟΣΘ 
ἐδὸ Βἰπιοπίδηβ, Νί οοἰοὶίδιηδ δὰ ἘΙοπἰί68."---Μ.] 
Ὁπκοάϊν .--ἰαδοϊν τι θη 988, ἑ. 6., δοοοτα πῃ ρς 

ἐο διῖογ᾽᾿ 5 οσρ᾽ δηδίϊοῃ, [1060 ὙδῸ γοΐαδθ (0 ΠΟῪ 
ΒΏΥ ἰδίπρ οὗ θδν, δι πιϊβαίουῃ δηά δἀοσαίου. 
Μοὴ νῖϊο, ΒΑΥΪΩ ἰογπ μοι βοῖνυοβ 0060 ἔγοιῃ 
Θοά, ἐἰο γοοί οὗὨ οὖν 11, δῆονν (μΐ5 ἐπ (μον 1176, 
οὗ. 1 Ῥοίον ἰγν. 18; 2 Ῥοίοσ ἱϊ. δ; ἐϊϊ. 7; 2υἀο 1ὕ; 
Βοπι. ἱν. ὅ; υ. 6:1 Τῖπι. '. 9. ὙΒοῖΙ͂Σ τἀ ροῦ  η 6885 
6 ἀοϑβον θεὰ Ὁ ἐπο δχ ἰδ ἐἰοπδ: α. ΤΆον ἑωγη ἰλ ] δ 

9. Θοά ἰπίο, ἰαεοϊοϊουδηοδε; χάρεν, τιοίςΞεοΥδη- 
451108] ἀοοιχῖπο, Ομ τ διίδῃ σοὶ χίου (ΟΔ]ΟΥ͂, 8].}, 
πογξεδοαυΐγτοα 16 οὗ ξτδοϑ (ἀὁ9 ἤοίύ6, γ8ο οοἴι- 
Ῥῶγεβ 0]. ν. 4; 1 Ῥοίοσ τ. 12), ἴον 86 ἀοδοσὶρ- 
(ἴοη ψιΐοῖ ζοἸἸοντΒ ἔθμοσ ἐΐ Εἰ Ζ ΠΥ ἐπα ΡΓΟΌΘΕΪ]Ο, 
ἐπδί {8680 θη δὰ χοοοϊνοα (ἈΠ Βου Ζὰ ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἀρθν 85 δῖον ἐμ: 8) 86 ἄσαι-ἔγυ 8 οὗ 0 δ ρ᾽ τί ε 

Θοπδοίοῦβ τοροποσζαίΐοη. Βυΐ ἰΐ ἰ6 80 2Υδοθ 
οὔογοαὰ ἰο ἐμοί ἐπ Ὀδρίϊδια, ἰῃ οδ]] σ, ἐπ {0 
Ῥγοδοβίηρ οὗ ἰμ6 ψογὰ, ἱπ Ηοὶν ϑοεὶρίογο, 80- 
αἰγοὰ [ὉΓ πολ ὈΥ ΟἸγίδὲὶ δοὰ ον ἴον 
οἷν δοδοορίδξισθο. ΤΟΥ ἰδῖο Βοὶϊὰ οὗ ἰΐ, Ὀυὺ ναί 

ἱε 'ἰπ (86 Ὑσοὴς Ρἷδοο, Υἱζ., ἰπΠ6γὸ Ὑπότο {89 Δ} 
οὐχὶ ἰο 6, (ἷ6 '6 (9 ἴοΣοο οὗ μετατιθέναι; ἴῃ- 
βιἰοδὰ οὗ υϑίπᾳς ἰὺ 85 δ ἱποδηϊ το (0 ΒΟ] 6685, (δ 9 
ΦΏΡΙΟΥ 1ἰ 88 ἃ οἱοαδῖς οὗ τηδ᾽οἰουδηθδθ, 1 Ῥοίοσ ἱΐ. 
16, 28 ἃ ραδδροτί οἵὈ υηνὶσμύδουδηοδα, Βοπ. Υἱ. 1. 
2; 2 Ῥοίοσ ἰϊ. 190; 66]. νυ. 183. ΤΒΟΥ τον {0 
ἀδνίηα σοποϊυδίοη: Βοόδαθο ἀοα ἰφ 80 τροχοὶ], 
Ὀόθοδῦδο ΟἸ Υἶθὲὶ 65 τοἀδοιηθα ὑ8 ἥγοιι δἷῃ, Ὀθοδῦδο 
ἐμπΐ5 δπὰ ἰμδὲ βίῃ δδτο ὕθθ0ῃ ρῥδδβδοὰ ππρυπίδιοα, 
ἘλοΓ ΘΌΤΟ Ἧὁ ποοᾶ ποὺ Ὀ6 80 ῬΔΡ ΘΌΪΑΥ ΘΟΏΘΘΙΙ- 
ἴηᾳ βίη, οἵ. δῖν. ν᾿ 8, βα. ; ΗοὉ. υἱὶ. 12. ΟΥ̓́ δουτδο 
ἼΛΟΥ {μβογοΌν ἄο ποΐ οϑηρο 86 πδίυτο οὗ ζΓ806, 
Ὅυὺ ΟὨΪΥ ἀοργῖνο ὑβοπιβοῖυϑα οὗ 18 δ] ΙΔΕῪ οἵ- 
οοίΒ. [ἸΉΟΥ ομδηρο (86 εἰδίο οὔ ἄτδοθ διὰ 
ΟΒγ βιῖδη ΠΡΟΣ ἰηΐο 8 δἰδὶθ οὗὨ πιοσϑὶ Ἰΐοδϑῃσθ 
δηἀ ὙΔΗΓΟΏΠ6ΔΒ; 80 ΑἸΐογσά. Βοάο: “732απὲ φίμδ 
γ'αίίαιε ἰγαηαίενγυπί ἐπ ἱμεχώτίανι, συΐ πωνο ἰαπίο ἰΐ 
Φενέΐϊιδ οἱ ἰἐδεγίμδ μδοοαπί, σμαηίο πεπμδ ε6 υἱάδηξ ἀἪ- 
ΝΣ ἐεσὼ ἀἐ αὐπιδδδὶα .αϑοίποτίδιδ ἐχανιέπαγὶ.᾽-- 

Τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Ἡαΐδον: “ΑΔ οχργοβδίοι οὗ [86 
8089 οἴ δἀορίΐοι,᾽" ποὶ ΘΧΔΟΙΥ, 88 τηδ᾽.- 
ἐδΐπα, ἰὼ ορροδί(ΐου ἰο ἰμο πσοάϊγ. 

Εἰς ἀσέλγειαν, οἵ. 1 Ῥοί, ἰν. 8: 2 Ῥοί. 11. 7. 18. 

Απᾶὰ θην [πὴ ΟἿΪΥῪ Ἀδοϊοι, Θοᾶ δϑὰ 
[86 Ζιοτὰ ϑοαῦα ΟὨσίαῖ.--- μόνον δεσπότην Θεόν. 
[8360 ποίθ 14 ἱπ ΑΡν. Οτὶϊ.---Μ.1. 17 Θεόν γγογ9 
8 κοηυΐηθ τοδάϊπρ, ἰδ 6 τοδὶ Ὠδίαγαϊ σοπδί γα οίΐος 
ψουἹὰ 9 (μΐ6: Τμογ ἄδην ἰδ Βδίδον δὰ ἰδ 
βοπ (ΔΙ ΒοΌσὮ ουθῃ ἐπ (Π18 6886 {8:6 6010 ΓΘίΥΘὨΟΘ 
ὑο Ομ εῖθέ σουἹὰ Ὀ6 Ῥοββί 16), ἴον (80 τγδηὶ οὗ ἐμὸ 
Αγιΐίοϊο νουἹὰ 6 πὸ οὈ͵θοιίοη ἴο ἰἰ, Ὀθοδῦδο ἱἰΐ 
ταὶ ϊ Ὀθ οπιϊ ἰοἃ οὰ δοοσοιὶ οὗ ἡμῶν, οἵ. Τ πον, 
ΡΡ. 141.ὄ 142. Ἐτϑῃ πὶϊδβοῦῦ {0.9 ῬΤΟΌΔΌΪΥ ἔδ]6Ὸ 
τοδαϊηρ Θεόν, δεσπότης ΤΑΔῪ Ὧθ ΔΡΡΙΪοὰ ἴο (86 Εὰ- 
ἐδ ον, ἰο [56 ὅοη, κα ἰπ πιὰ ἰἰ. 18, δο- 
οογάϊηρ ἰο ἐο9 ἀοοίτίηθ οὗ Ῥαυ], μέγας Θεός τεἸοαὐο5 
ἰοἐμ6 Βδίβμοσ, σωτήρ ἰο ἰδ βου ; Βαὶ [89 δοπιρατὶ- 
δοῦ οὗ 2 Ῥοῖου ἰὶ. 1, ψπΐο Φαἀ δὰ Ὀοΐογο Ὠΐπι, 
ΒΙΟΝΒ δαὶ {06 ὑνο ὑγϑάϊοδιθβ δ ἰο Ὀ6 υπᾶογ- 
δἰοοά οὗ Ομγίβί. Ὑΐ]9 Ῥοίοσς ἀοοΐαγοβ Ομ νὶδί ἰο 
Ὀς (ἰ8)ὸ [ογὰ ἰμδὺ Ὀουρδί οὐθ ἢ 686 ἀροοῖτον 
νὶνὰ ΗΒ ον ὈΪοΟΩ͂, υὰϑ ἰπΐογα ἐπονούσοσα ἐδιδί 
Βὸ ἰδ ὑμποὶν ΟἿ Ἰορίἰππδίο Τοσὰ, πο 86 σοὩ- 
ἰγασίοὐ νὶτ (0 οὐδοὸξς ῬΦΣΒΟΩδ οὗ ἐδο ἀοὐμοιὰ, 

δαΐ πῖ ογοΐχη Ἰοτὰβ, Ὑδο στο ΟΥ̓ῈΣ δ ἴῃ ἔοι, 
1ε8. χχυΐ. 18. ἸΤἷ8 Υἱὸν οὗἩ ἰμ6 Ῥδδδαρὸ ἰδ πο 
διϑοοίοα ὮΥ μόνος, ἩΠΒΊΟΘΝ Β ΚΘΏΘΓΘΙΥ δι τὶ δυϊοά 
ἰο ἰδ6 Βδίδμου, δηὰ κύριος Τοίδὶπβ ἐΐϊδ οσάϊπαυυ δὰ 
508] πιοδηΐη. ἈθίδοΓ, οα {86 οὐδὸν Βαδὰ, υὐ- 
ἀογβίδη δεσπότην οὗ ἰδ ΒαΐΒον, διὰ οἷἵοα ΒΟΟΣ 
ΧΙΥ. 11: “ἼΤΉΟΥ ἀθηϊοὰ ἰλς Γογὰ οὗἩ ἔπ6 δρί τι 
δηὰ 9 Μοδβδίδη," οὗ. 1 ΨΦοδὴ 11. 22; Ὀαὶ δΐδ αυο- 
ΤᾺ 5 ἔὉἸῚῪ σουπίοσ ΒδἸδηοοὰ Ὦγ ἐμαὶ οἵ 2 Ῥείεοσ 

[ΑἸέοτὰ ΔΡΡΙ198 δεσπότην ἰο ἴ6 ΒΔΙΒΟΣ, διὰ δι- 
86: 
1. ὙΒαῖ ἱῃ ΘΥΟΣῪ ΟἶΟΣ 0860 δεσπότης ἱ5Β υοὰ 

οἵ ἀοά, οὗ, ἴαϊκο ἰΐ. 29; Αοἱὶδ ἔν. 24; Βου. ντἱ. 10; 

4. δεσπότην καὶ κύριον ᾶἃζοὸ ογὰϊγ ἀἐδίϊο συϊοῖ- 
80]9 ἱζ Ὀοΐδ Δρρ]οα ἐο Οχὶαί, Οἱ ἐμ6δο στουπὰδ 
Ὧθ δᾷτοϑθ τὶ ΗυΐδοΣ πε ἰδ0 στεῤοσίοα 
Θεόν 85 Βανίῃρς ὑὈθθῃ, ΔΙ μου 8 κ10865, γοὶ ἃ ἰτπθ 
οὔθ; δηὰ που]ὰ ροιηϊπὰ ὑμ9 σοϑοσ, 
(μβαὶ ἰλ9 ΓΣοίΌΣΟΒΟΘ οὗ ΔΏΥ ἰδσι ἴῃ (80 
Ρίδοο οὗ 2 Ῥοίοσ, ἰβ ἢ ρυξὰθ ἴο᾽ ὯΔ Βεσθ, ϑοοῖῃικ 

5 Ἰἰμδὲ ἰὲ θοϊοπζα ἰο ἐμθ οχ σοι οἷν σαχίοιδ σοϊοϊοα 
οὔ 86 ἔνο Ῥδδϑαίζοϑ ἰο Θδ οὶ οἰδοσ, ἐμπδί πυδϑν οδδε- 
ἸΏΟἢ ἰθΥΙῺ8 816 ὑδοὲ ἴῃ αἱ ἴοτοηΐ 86}568.---Μ.] 
εην, 6662 Ῥοί. ἐϊ. 1. Τὸ χοΐοσϑιυοο Βοσο ἐδ 

δοοογάϊηρ ἰο ἰδ ἀοδβοσιρίοει οὗ (μο80 ἀδοοΐνοσα, 
ΤΆΟΥΤΘ οδρθϑοΐδ!ν ἰο (ΠΟΘΙ Ῥυδοίῖοδὶ ἀδηγίηρ (80 ὧδ 
οί διὰ Ἠυΐμθγ). Ἐτσνϑα ἐπ Ὀοοῖς οὗ Εβοοῦ 
(Ἰχυΐϊ. 8. 10; χοΐ. 7) Θοβῃθοίβ ἐπ ἐ}ὁὸ οδδϑο οὗἁ ἔλθ 
απ ροῦν (0 ἀοηΐδὶ οὗ δ 9 ἱἵοτὰ οὗ δο δρίσλ 8 πὶ 
γοϊυρίουδηοδδ. 

[ῬΟΟΤΒΙΝΑῚ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ,.] 

[ὑπε. 8. ““7Κ7Βο ζ (8 16 ὑπαὶ εγϑίοτα οὐἩ (τ δ 8 Τὰ- 
γϑδ]οὰ ἴῃ (89 ΗοΪγ Κβοτῖρίυσοϑ σ0 ἢ [1 ΤῈ 
αἰδροηβαίίομδ οὗ ἰ!0 αοά, ποῦ τὸ δάσο, διὰ 
ἱπίο Ὑ8Ο80 πδίηὴθ ὍἯΘ ὙΟΓΟ Ὀδρίϊξοά, {80 ῬΔίδΒοσ, 
δ βοῃ, δῃὰ ἰπὸ ΒΟΙΥ ϑρίγιῖ, ἰγοθ ῬΌΣΒΟΣΒ, ὁπ 6 
αοά. Τπιοδο ἰγυϊῃβ ἃΣῸ Ῥγοροβοὰ 9 τ8 85 ἰδ6 
ατουπὰ οὗ ΟΌΡ ΟΡ, ΟἿΣ δοχιΐοσί, δη ἃ ΟἿΣ 107; 
δ {89 ῬΤῚ ΠΟΙ ᾽ 68 ὁ ΒΙΘΩ {86 σοηἀυσὶ οὗὨ 116 ἰδ 
ἴο 6 ἔγαμιοά, δοοορίοα δηὰ γογδγσὰθρὰ. 6 σοὸ τ- 
οοἶγο {π6 Τογοϊδιΐοη, τ ἢ σοπίδίηΒ ἐδ ἰσυμα, 
ὍΡΟΙ ἰδπαΐ ῬΙΘΏΔΙΥ δηὰ δα βίδοιοσυ ουϊάοσσα 
γὙουομβοΐοα τ οὗὨ 5 δυ Βομ ἰ οἱ, δη ἃ γγὸ γϑοοῖτο 
(86 ἰσυῖβ, τ αἱ ἢ 10 σοπίαίπδ, οα ἐπ6 δας ΠΟΣΊ οὗ 
(8ο Βονδαῖου. Τὰ αἰ βδογοηῖς ασίΐοϊοθα οὗ ΟἿΣ 
Ὀδ᾽ οὗ, ἀϊΐπρογδβοῦ ἱπ ἔμο βοσίρίυγοβ, ὙΟΣΘ ὙΟΙῪ 
Θαεὶν οοἰ]οοίοα ἱπίο Βαπιτηδτὶθβ δἰ γοὰ οτοθάβ, τὸ- 
οἰϊοα δὲ Ὀδρίβιι, δα οοποι υἱπρ ἐμομοοίοσ σασ 
ὑλο Ὀδᾶζο βηὰ ἰθὺ οὗ 8 τηδτι 8 Ῥχοίοϑδϊοῃ. ΒΥ ἃ 
ΤΟΥΤΠΌΪΔΓΥ οὗ δῖ8 κηᾷ (δ οδίδομβύτοθη Ηἰπιδοῖζ 
Ἧ885 ἱπείσυοϊοα-: “ἢ ΓΔἢ ομο6 ἀοϊ γοροὰ" πδὲ 
ἰρδηβη θα ἀονγῃ (0 Ῥοδίουι ; [86 Τηϑταῦογ οὗ 
(86 Βρί ταδὶ βοοίθῖν ὑοτο Καορὶ ἰορεῖδος; ἰδμὸ 
ἀοοιγῖποβ, ὈΥ ἐμοπὶ Ὀοϊονοὰ δηὰἂ ἰδυρμὶ, πὸτῸ 
ταδθ ηόνγῃ ἰο ἐδ πγοσ] ἃ, δὰ Ἰδιοὰ ἤγοια 
ἃ του ἰυθ οὗ μοίοσοζθηθοῦδ δηῃα δΥσΌΠΘοῦδ 
ορίῃϊσῃδ, ὈΥ ἐμόσὰ ἀϊδοϊαϊτηθα : 8 ϑΘοπηϑοίίοα πὴ 
ἐδ6 πτιδηϊδίθοτθ οὐὗὁἨ Μδὶοδ του]ὰ 50 }}7 Βαγο 
Ὁγουῦριὶ ἀϊδογοάϊἑ ου ἰποξαθοῖνοθ δα ἐμποὶσ οδῦϑα. 
ΕοΟΣ ἴμ:080 ΣΘΘΒΟΩΒ ἐπὸ 080 οὗ στοοὰδ ΔΡΡΘΩΙ ἴ0 



ον 33 ΞΟ Εν 

ΥΒΆ. ὅ-1. 1δ 

Βαγνοὸ δὲ ἄγει Ὀθθηῃ ἰηἰγοδυροαὰ ἃπὰ Βἰποθ 60Ὲ- 
πυρά." Ἠογηο.--Μ.} 

ἩΟΜΙΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

700 04}}[υὃῪεὉ00 οὗἩ αοα πο Ὀορίὶπηΐηρ οὗ 811] Ηΐδβ 
ΘΧ Σ Ὀλ ΐοπΒ ΟΥ̓͂ ζτδο06.---ἀθη 678} δηὰ ῬΑΥΓΘΌ]ΑΣ 

ἱ ΜαδΒ σοϊδιΐοη ἰδογϑίο.--- Βοιέονοσβ (86 
ἴοι, ἐπ6 Βροὶ], (6 οσόσα δηὰ σγονγαχζὰ οἵ 

πὸ οτὰ 268υ8.--Ἴ 9 ΟΝ τ δέλδη 110 ὁ βίαίο οὗ 
σοηϑίαπὶ τϑχΐδγο.-- -ΤῊο ρνοδῦ ἀδηροσ οὗἨ δυδίῃρς 

8.---Τὴ Δ η1}0]}}0 ἀφηΐαὶ οὗ ἐμ6 [οτὰ ἐδ. 
υρἢὺ τ8. 
ΒΤΑΚΕΕ :--ΕὙοσ ΟὨ γί διϊδη βιιοι]ὰ 6 δὰ Βοη- 

ο5ὲ συάδε; ἡ ἐ., 8 δΟὨ 880, οομῃρδβίηρ ΟὨχίδί 
Ὀοΐοσο ἐμὸ ψου]ὰ δοοογάϊωηρ ἰο {πο Ὀο]ἰοῖ οὗ διὶ8 
Ββεανὶ ἱπ ποσὰ δηὰ 1180, (μ8ὲ ΟὨγἶδὲ τη Ὺ οοηΐοβ 
δῖπι Ὀοΐοτο .Ηἰβ Εδίμονυ. Μιΐ. σχ. 82.---Ἱου]ὰ ἐπαὶ 
81} ενγ8 ΟΣΟ δβιοἢ, οὐ που] βοοῦὶ ὈΘΟΟΙΩΘ βυ6 ἢ. 
Βοτω. χ. ].---ἴὸ 18. ποῖ δῃηου ἢ ΤῸΣ 8 ΤηΏ8}᾽ 5 Β6]γυδ- 
ἴοι ἰμαὶ ἢ6 σϑοϑοῖγο ἰ89 081] οὗ στ8οθ, 0 τηυδὶ 
δοοορί ἱϊ, Ὀδσοῖηθ ΒΟΙΥ δηἃ ῬΟΥΒΟΥ͂ΘΣΤΟ ἰἢ ΧΤΔΟΘ, 
18. ἵν. 8: Βον. ἰϊ. 10; 1 Οοσν. χυ. 1. 2.---ΟἸσὶθ- 
ἐὐδηΐϊγ ἰδ πΟΥΟΡ δὶ ἃ ϑίδπα-δβί ]], Ὀὰΐ ΟΥΟΣ 
ετονίὶῃρ δὰ ὑσοργοδββίης, ΤΊ 668. 11]. 12; ἰν. 1. 
---Ἦο τουδὶ ὄρδιὶ ἴον οἂν ζαϊ τἢ ἀραϊηδὺ ΟἿΣ Ἰπδίϑ, 
{8ὸ πον] δπὰ ϑβαδαίδη; οἰμβουὶδο γ͵ὸ 88}}8}} ποὶ 
χοσοοῖτο ἐλ οπμὰ οὗἩ ἔδει, {ὑπὸ δβαϊγαίζοῃ οὗ ΟἿΌΣ 
8005, 1 Ῥοί. ἱ. 9.---σοα μ88 ὑγχοραγοὰ Ηΐ8 ζγζϑοϑ 
ἴον {π6 ροπϊίοηῦ ἐμαὶ δγὸ οὗ ἃ Ὀσόκθὴ Βιοδσί, 
16. Ἰχὶ. 1, ἀρὰ πϑιηοὶγ ἴον ὑμοῖτ οομβοϊδίζοι δὰ 
ϑιηθηἀπηορηί. Τἷ8 ἰγυἢ ἀη χοῦν τα ἢ ΤΟΥΘΣΒΘ ἴῃ 
ἐμαὶ (ΠΥ δοοοσὰ ρτδοθ ἰο {μ6 ἱπηρδηξίθηΐ, ποὺ ῸΣ 
ἐμοῖν διημοπαπιοπΐ, μαΐ [ὉΣ ἐβμοὶσ δοουτιν.--- Τὸ 
ΤΟΥ͂Θ βϑοζοὶ 8ῃ ΘΠΘΙΥ͂, [89 ΣΊΟΣΤΘ ἀδηρΟΓΟΙΒ, ΡΒ. 
Ἰχὶν. 6. 7.---5ἰπηΐης ἰὴ το δῆ σθ ὌΡΟΣ ζτδοο ἐδ (δ 6 
Ῥοΐδοῃ ψΜΐδι οοστυρίδ ἀπά ΚΙ|116 {16 ρφτοδίθοι 
ΠΌΠΛΙΟΣ οὗ 5018. Τὸ αοπροὶ ἰΒ ἰο ἔμ 6πὶ ἃ ΒΑΥΟΌΥ 
οὔὗἩ ἀοαὶῃ απο ἀσδὶ}.---Τ 089 Ὑπὸ ἄθην ΟἸγἶδέ 
ἐπαὺ θουρμί ἔπθα τὰ Ηϊ8 Β]οοα, ἂχ ἰδ δοσυδηίδ 
οὔίδο ἀογΐ, 1 750. ἰἰ. 8... 

Κ, Η. Βικακβ:---Εσθῃ ΟΥ]] ἰἦπο8 βου] ποῖίδοῖ 
ΏΔΚΟ 8 οΥἱἱ δπἃ ΒΑΓΒΏ, ΠΟΥ σϑ 086 18 ἰ0 ζ4]} ἔΤΟΙα 
ΟΌΣ ὅγαδι Ἰουγθ. ἩΒδίουο σου δίηδ ἰοὸ ὍὈ6 ἄοπϑο, 
τουδὶ Ὀ0 ἄοπο ὈγΥοΥΘ, 1 ΤΊ 668. ἱἱ. 7.---οηϊοηἀ- 
πᾳ Ὑὶίβουὶ ὁ56᾽8 οὐαὶ οὐϊδοδίΐοη ψουἹὰ διηοῦαπί 
ἰο αὐδεγο]ης. Ἑαϊδοαιΐοηυ πὶὶϊβουΐ οοπἰοπάϊης 
8 ἸΠάΒΌΓΘηο6 ἩΔΟΩ ἀοοθ8 ποὶ Ββυιοϊ Ἐν 6Ο0Ὼ- 
δον τ δὶ οἰ γηρ 15. ΟἿ. νυ. 20.---Τ 6 ἀοὁΥ1} 1π- 
ἰγοάυδο8 ἷ5. ΟἸἸ]Τ πα οὗ Σ8]160 ἀτηοπς 186 οἷ}}}- 
ἄγοῃ οὗ (6 Κίηφάοτα, θυθῃ 88 ἰδῖ6Β ΟΥΘΘΡ ἰὩ 
διθοηρ δοοὰ νῇϑοδὶ δρὰ αδἱ ἤσχβί οδηποὶ ὯὍοὸ αΪ5- 

εἰβσυΐομβοὰ ἔγοια ἰδ. Ηἱΐβ 1168 ΑἸ ΤΑΥΒ Βρσΐης Ὁ 
ὉΠᾺΘΣ βοὴ Ὀοσγουγοα γὰρ οὗ συ. 

Ξ5ΤΙΒΒ :---ἰὰ (86 δοογοά!οά, δΒοα]οα πορὰ οὗ ἰδ9 
βου ρίυσοβ 179 Βᾶγθ ὑλ6 δυαϊμοπίίο ἀοροαῖξ οὗ {89 
ῬΤΘΟΙΟῸΒ ἦθιγοὶ οὗ ὑμ0 ἢχϑίὶ ὑδβιϊ τη οὴῦ οὗ ζαϊία, 
νοὶ ἀσροαὶξ δ ἰο Ὀ6 Ῥσγϑβδοσυϑᾶ διὰ ἘΡΟΡΒΕΒΤΥ 
ὈΘδοΙηΘ68 86 Ῥοττηδηθηίΐ γιὸ οὗἁ δ! .}.---Τ9, ἔα] 
ἀοϊνογοὰ ἰο Οτἰβίθπάοιι 18 ὑμ86 ἰχζοδβῦσο [ὉΓ ἐμ9 
ὈΠΙ πραγ ρμοδββοβδίου δηὰ θη )ογσαθπί οὗ. Ἡ ῖσα 
γγὸ ᾿ηϑὲ ἤρσδὶ δραϊπδὺὶ Βοβί 16 ρον ογΒ.--- ἃ δ85 
8 ΒΟΙΥ ῬυΓροβο οὗ )υβίϊοο ἴῃ (αὐ Ηδ αἶνοβ ὑἃρ (0 
ἰμ9 ἀρφοορίϊοη οὗ ῬΡΟΤΘΥΤΌΙ ΟΥΤΟΥ 8}} (Βοδο ἯΠῸ 
που]ϊὰ ποὶ Ὀοϊονο ἴῃ ἐδ ἐσαϊὰ τὶ 411} ἐοῖν Βοδτί, 
88 (800 οὐρβὶ, 2 ΤΊ688. ἰ1. 8-12.---Τοδ8ὸ γῆ Ὑ}}} 
ποὺ ΟΌΘΥ ΟἸσίδι, ἰο ἐμ Ομ γίβὲ σβόοῖ ἐπον οὐρμὺ 
δ χωυδὺ ΠΟῪ 88 ἐδο 1οΣὰ, Βαγ9 8180 πὸ αοἂ ἱπ 
ἈΘΑΥ͂ΘΠ, ΠῸ ροὰβ (Ρ8. ἰχχχὶϊ. ; Εχοά. χχὶΐ, 28) οὰ 
οδτίδ, δηὰ Ὀθοοῖὰθ ὑβσου σὰ δπὰ ἰπγουχῃ τ 615 
δηὰ ἱπδυγγθοί "188, 

ΓΡΊΒΕΟΥ τσ οτ9 ὙΘΒΘΙΩΘΏΟΥ (ΒΟΙΩΘ διρδσίπ 688 
δια ΒΒΔΓΡΗ 688) οὗ ΒΡΘΘΟΔ ΤΙΔῪ Βοϊμθίϊ 68 Ὀθ υϑοᾶ 
ἴῃ ἀοΐοποο οὗ ἰσα ἢ, διὰ ἱτηρυρηΐη β ΘΣΤΟΙΒ οὗ Ὀδᾶ 
ΘΟΏΒΘΑΈΌΘΠΟΘ ; ΘΒροοῖΘ ἢν 86 ἰδ ΘΟΠΟΘΡΘΙΒ {δ 
ἰηἰοροδίβ οὗ ἐσ (μαι ἐλ6 τορυϊδίΐοι δμα δυΐμοῦ- 
1γ οἵ 1.8 φἀνογβωγῖοβ βμου]ὰ βοιιονμδέ Ὀ6 δραβοὰ 
ΟΡ δϑαϊθὰ. [{ Υ ἃ ρασίΐ81] ορὶ πίοῃῃ ΟΣ ΣΟΥ ΓΘ 60 
ἰοναχὰ ἐμοῖι, ΒΟΘΥΟΣ Ὀοροίΐθια ἱπ ἐμ6 ταΐπαβ οὗ 
ΤΩΘΠ,, ΒΟΥ δίσῖίυο (0 ΟΥ̓ΘΣΌΘΘΣ ΟΣ ἀϊδοουιπίθμδῃοθ 
ἃ ξοοὰ οδ8ο, ἐποῖν σϑιι86, 80 781 88 ἰχ Β Ῥοσταϊύ- 
οἱ, δῃὰ ποοὰ σοχυΐϊσοί, τα8 Ὀ6 ἀοἰθοίοα δηὰ ἀἷ8- 
Ρἰαγοά. Εὸν ἐμ18 δ ΡΣ ΘΌΪΟΣῚῪ ΤΩΔΥ Ὑ70 
Ῥτόδβυσηθ ον ᾿οχὰ (οἰ μον νεῖθθ 80 τρθοῖκς ἰπ Ηϊ8 
ἰθῖηροσ, δὰ σοὶ] πῃ μἷ8 οαγσίδρο ἰοτσγὰ 4}1 τι 6}} 
ἀἰὰ οἰαγδοίοσί:ο ὑπο 7 9 18} ΒΟΥΣῚ Ό6Β ἰῃ Βα ΟΝ ἰΘΥΊΩΒ, 

(8δδὲ ἐμοὶ δυϊ βουσὶ (θείας ὑμθα δὸ ρσϑυδϊθηξ 
τὶτὰ (89 ῬΘ0Ρ16) ταΐφμέ ποὺ ργυδῖϊοο ἰδ ἰσυΐδ, 
διὰ Ηἰπᾶον ἰδο ΘΟΔΟΥ οὗ Ηΐδ8 ἀοοίχσϊμο. ΤὨΐδ 18 
Ῥατὶ οἵ ἐμδὲ ἐπαγωνίζεσθαι τῇ πίστει, ἰμ6 ἀμ! οὗ 
οοπίεπαμισ ἐαγησείϊν 707 1λ6 7αἴξδ, ποῖ 16 ἱποῦχω- 
Ὀθπὺ ὍΡΟΣ υ8.--Μ.} 

ϑεγηιοπ- ΤἌεπιδε: ᾿ 
ΨψΕκβ. 1. δρίτὶϊθ] ζ6Ἰονϑῖρ τὶ ΟΕ τ δὲ, 
ψβε. 8. πο σὰ ]ο οἵ δὶ. Ζ661 [Ὁ [8}9 οδ}890 

οὔ Ομ εἰ διϊδαὶίγ. 186 ῬΔ(ἢ ὁπο6 ἀρ] γογϑὰ (0 [89 
δαϊπίβ, α ἀοροδίίυμα οσ ἰσυβί, οοτηπι θα ἰο 1ι9 

οδΓ οἵ ἔμ Οδυσοι. ΟἿΥ χογοστιπιθηΐ δηᾶὰ σθ- 
Ἰἰσίοι. 
ἔτι. οὔ τ. 4. Ομλαεξτ, ΝΙΟΗΟΙΑΒ: Τ8Π6 ΔΌ..86 

οὗ Θοά᾽ε κτδϑο, ἀϊβοονασοὰ ἰπ 89 Εἰ πιᾶβ, οϑιιβθδ, 
Ῥυμίβιηθαΐβ, Β.ΙΩΡίΟΙΩΒ, ουτεδ, ἀἸ Ό ΘΠ 665, ὁ8Ὸ- 

ἰΐομβ, δῃὰ οἰμὸσ ὑγδοίδοδὶ τωρσονθιθαὶβ ἐποσγϑοῖ 
4ϊο., Οχίογχά, 1669.--Μ.} 

ΨΕΒΒΕΙ͂ δ-1δ. 

Οὐπτεντε:---ΤΏγοο Ἵκαιρῖοα οἵ ἴδ ραπείνο ᾿πεεοο οὗ Θοά, ἐγρίοαϊ οἵ ἐμο ἡυδατοοοὶ δνροϊείος ἴμοϑο ἀοοοίγετα, ἰπίτοδηοοα 

85 ἃ ππασιίηρ, νυ. δ- 8; πιοΓὸ ρασιϊσαϊαν ἀοδοσί ριίοη οἵ ἐμοῖς εἰμ. ΑὉ οχοϊδιρδίίου οἵ ποϑ, υ. 11, Ὁ] ονσοὰ Ὁ. δά εοηδὶ 

ἀοίεοἰϊο οἵὗἩ ἰδοῖς ομοσασῖοσ, διὰ δὴ δρυ  οδεοη ἕο ἐπόπὶ οὗ ἃ ὈΓΟΡΒΘΟΥ οὗ Ἐποοῖν, 

ὄὅ Ι ν|}} 3 ὑπογοίοσο ὁ ὑὰ γοῦ ἴῃ ΤΟΙΠΘΙΩΌΥΒΏΟΘ, ὑὐψν γο ̓ ὁη06 ΚΩΘΥ͂ {18,6 ΒΟῪ {μδὲ 
ἐμ6 [οτνὰ δ βανϊηρ βὰν (86 ΡΘΟΡ]6 ουὐ οὗ [89 Ἰδῃὰ οὗ ογρί, αἰογαγὰ ἀοδίσογοα δ ὑμ6πὶ 

8 ἐμαί Ρα]ονθὰ πού. Απὰ ἐμ δηρεὶβ᾽ πδϊοῖ κορὺ ποὺ ἐμοῖς θτβί δβίδίθ, ὑαὺ Ἰοῖδν ὑποὶν 

οὐσα ΒΔΡΙἰΔίίοι, 6 Βαίμ σοροσυθὰ" ἱπ ογοσϊδδύϊηρ οδίηβδ ἀπᾶος ἀδεζηοββ ππίο [89 



16 ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΕ ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ σῦν ε. 

7 Ἰαάρστηοηὺ οὔἴδ6 στοδὺ ἄδγ. Εγθῃ 88" ϑοάοτῃ δῃὰ (ὑοσροσσδῖ, δῃὰ ἐμ οἰξέϑβ δρουὺῖ ἐβιθια 
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ἴω 116 τοδηθοτ," ρἰνίης ὑβοιηθο] γ68 ΟΥ̓ΘΥ (0 ΖΟΤηΪοαϊοη, δηἃ ρσοϊηρ' δίγοσ βίσδηροῖξ βΒοβὰ, 
ΔΥῸ Βοὺ ἔοσί Ὁ δὴ δχδιῃρ]ο, βυδοσϊηρ ὑἢ6 γΘηρθδη66 οὗὨ οἴογηδὶ το. 11 ΚΘΎΤΙΒΟ 12 8150 
(686 Λρδν ἀτοδιιοῦβ 4666 16 {Π6 δοδθῖι, ἀοβρίβο ἀοπιϊπίου, δῃὰ βρϑδὶ ου}} οἵ ἀϊρηϊοα."» 
Μ᾽ οὐ Μίομμοὶ {86 δυγοζδηροὶ, ΤΏ θη δοηὐθηάϊηρ τι 086 4601} ᾿θ6 ἀϊβραϊοά δθοαὶ {86 
Ῥοὰγ οὗἩ Μοβοϑ, ἀπγϑὺ "ἴ ποὺ Ὀγίηρ' δρϑὶηβὺ Ἀἶτα ἃ σδ]] ηρ δοουβαδίομ, μαΐ 8814, ΤῈ6 Ιωοτὰ 
τοῦυκο ὑΒο0. Βαὺ 8686 Βροδϑὶς 6Υ1]} οὗ ὑΠ086 ὑπῖηρΒ 15 τ 16} ΠΟῪ ΚΟΥ͂ ποὺ: θαΐ πῇιδὺ {Π 67 
ΠΟΥ 19 παίῃγα ἱγ, 88 Ὀσαΐο θοδδίβ, ἰὼ ὑμοθο ὑβῖηρΒ {Π6Υ Θογγαρύ ὑμοηηβοῖνοθ. 06 πηΐο 
{ποῖα} 2ὸ᾽ (ΠΟΥ Βᾶγθ ρΌΠ6 ἴῃ ὑΠ6 ὙΔΥ οὗἩ Οδῖη, δῃὰ τϑὴ ρτϑϑα!!ν ἴον ὑμ6 οττὸῦ οὗ Βα- 
δδπὶ ἴον σϑνασὰ,Ὁ δηᾶ ρουιβῃοα ἴῃ 86 ραϊηβαυίηρ οὗ ὅὐγο. ΤΉ686 ἅ΄6 Βροίβ πὶ γοῦΣ 
[οδβίὶβ οὐ οδμδυι ον, ἢ τ μθὴ {Π6 0 [Θαϑὺ ὙΠ} γοῦ, ἔδοϑάϊηρ ὑμοπιβοῖνοβ τι βουὺΐ ἔδαγ: οἱουὰβ 
ἔλεν ατὸ πἰυμουῦ ταΐοσ, οαγγι θα δρουὺ 3 οὗ πἰπᾶβ; ἰγθ88 Ὑ8086 ἔτγαϊν πὶ βογοῖ, 5 τι ἢ- 
ουοὐ ἔγαϊ!, ὑπῖοο ἀο84, Ρ]υοκκοά Ἀρ ὈΥ ὑπ τοοίϑ; Βαρίηρ' Αν68 οἵ {16 Βθ8, ἔοαπιῖηρ οὐΐ 
ἐμοἷν οσσῃ ββδιηθ; Ἡδηάογὶηρ βίασβ, (0 ὙΒΟΤα 18 Γοβοσυϑα (86 Ὀ͵λοίζη688 οὗἨ ἀδυῖκηθββ [Ὁ 
αὐ6ῦ. Απά ΕποοΉ, αἶβο, ὑπ᾿. βουθηῦ ἔγοτῃ Α ἄδπι, ργορ 8164" οὗ {Π686, Βαγίησ, Βεομοὶὰ 
{89 [οτὰ 5 οοπιοί ἢ πὶ ἔθη ὑβουβαηᾷ οὗὨ 18 βαϊηΐϑ,5 ΤῸὸ ὀχϑουῦΐο ῥα ἀρτηθηΐ προι Δ]], 
δὰ (0 σΘοηνίηο6 5 8}} ἐμὲ ΔΓ 5 ὉΠΡΌΑΪΥ διηοὴρ ὑμθιῖῃ οὗ 811 (π6 }]. πηροάϊγ ἀθθάβ ὙΒΊΘΝ 
(ΠΟΥ͂ ἢᾶνὸ πθρΌΪΥ σοχμῃπι (ὑθά, δπὰ οὗ 411 ὑμοὶν βατὰ δρδοοῖδε ΜἘ16 ἢ) ἀΌΡΟΑΪΥ Βἰ ΠΏ ΘΓ5 
δᾶγο βροίκοη δρδὶηβύ Εἶπ. 

ὕοτεο ὅδ. [ δὲ, ποὶ-“ἐλεγεγε, Ὀὰϊ πΦδυϊ. 
Κύμηοῦ : “ὃ ὁ πιοδὶ (ΟΠΟΓΔΙΪΥ Ὧ628 ΔῊ δ γόγεδεῖνο ἴΌΓΟΘ, Δη ἃ ἤΘΠΟΘ ΟΔΏ ΟΧΌΓΘΘΘ ὁ κίηὰ οἵ οοοίγασί. 
1 γοδροοῖ ἴο {6 δἰχηϊβοαίίοη, ἐξ γσϑΏϊκο {ἰκὸ 86 [αὐἱῃ αὐέελε, Ὀοΐ θη ἐδ 6 οοραϊδίῖγο οοπησοίένοα (τ έ 
καὦ, δηὰ ἐδο δἀνογβαίϊίΐγο (ἀλλά, οἱἷς.), βίῃοο ἐξ οοῃίδ:δ ὈΟΪὮ ἃ σορα!δέῖνο δηὰ δἀγνογβαῖϊνο ἢ 8 
ἢ6ῆ096 οἰ δ6Υ ΟΡῬοδοθ οὔθ ἱβοηρῶξ ἴο δηοίδον, (δἀνογδδιΐ γθ), ΟΥ̓ ΠΙΘΓΟΙ͂Υ οοπέγαδίβ ἰὲ (οορη]δινο). Ἡδῆοο 
ἦτ ἰα ὙΘΓῪ ἔγοαυ θη υϑοὰ ἰῃ Θτοοῖς, ἩΒότο ἴπο ΒΩ ΚΙ δ ᾽)δὸ6 απ. Το πο τμουχὴςλ Ὀοίης ἀἰδαγειῖ 
ἤγουν τῆ ργοσοάίης ἰδ νἰδοοὰ ἐῃ οοπίταδε Ἡἱ} 1. 

ὝΙ ΟΣ (ρυ. 472. 418): “ ὃ 4 ΜΕΥ͂ΕῈΚ τλ68185 ἐλέγῳοτε, (ΔΘ ; ὯΟΡ ΖΓ, ΟΣ ἀοδα ἰξ οΥ̓ΘΓ ΒΟΥΤΟ 8Ὁ ἃ ΠιοΙῸ οὐρεξζα οΣ 
Ῥαγίιίο]ο οἵ ἐγδυδίου.")-Μ.] 

Πβεύλοίαν τώρ τὸ μμδ Τὰ ἴοσοο οὐρῆϊξ ἰο Ὀ6 ὑσοῦυκϊ ουὖ ἐπ ἃ Εἴ σοῦ ΚΟΥ ἴόστα ἔπδη ἴδ0 διουξτοῦδ 
[1 Ὁ|}}.᾽».... 

[2 ύμᾶς. ΤΏο πῆς οὔ {Π0 δοοομὰ ὑμᾶς ἰδ ]οδὲ ἴῃ ΚΒ, Υ͂.; 1116 οἴαρδδίίο, δηὰ ἐδὸ ὀτηρ δδὶσ οὐξὰϊ ἴο νῸ 
Ὀγουκ οαἱ. “Β.ΓΙΊ πἰδῃ ἴο γϑηιϊηὰ γοῦ, γοῦ σἢο .. ..-.Μ.} 

[εἰδότας ὯδΔδα νενεη δοῆδο. ΤΉΘΥ Κῆον ἰΐ οηοέ αἷϊ, οεγίαϊπῖν, εν. ΤῊ ποτοῦ ἣ ποπ͵οῦζο οἵ 
ἘΠΕ ΤΕ ἴ6 (09 πρεῖτς οἵ “Ψυἀ θ᾽ τοιοϊηάίπρ ἔοι. δΥ Κηον ἰἰ ποιῖσ; ποῖ [δῖ ἴον Κηον ἰΐ οὩο6 δΔηὰ ἴδτο 
ΠΟῪ [οτχοίίθη [{.--.Χ. 

δΊΔΟΒΩ., Το. τοδά εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι ὁ Τῆσονο βο Ιεθ: βιό δᾶγα, τπδὶ τ} 5 νου ]ὰ 
06 υποχϑιιρ]ϑά, Ὀπ 161} 010, ΓΟΙΔΥ ΚΑΌΪΟ ; δα ἐδ9 κ Ερίδι]6 διὰ ὈΘ6ὴ ταποῖ οογγοοϊοα δη σἰοοδο. 
Ὅο Ῥοιίο δαῦϑοϑ Ὑἱ ἢ ὩΔΏΔΏΠ, ζοΟΠοπίης Α. Β. Ο. δηὰ οὐδοῦ δυϊδοσγί(ἷθθ, αὶ ποῖ ἰῃ οἵ 
Ἰησοῦς. ὁ τορηκ πάντα ἰδ 4160 Βυδία! θὰ ὈΥ Οοά. 81π., Βογόγαϊ Ουγεῖνοθ, Οορὲ. ϑγτίδο. 11 [ὁ οὔ 
ΤΏΘΩΥ ΔΟΟΟΌΠΙδ ΡἈΓΘίογΌΪο ἰ0 τοῦ Το. 

Ἰησοῦς ἰποϊοδὰ οὗ Κα ύριος ἰὁ ἰδο τοοδίπρα οἵ Α. Β., δυνοταὶ συγαίγοα, γαὶς. Οονῖ., βενδάϊο, Ξεδορὲο δὰ 
Αγ ϑηΐδη υοσγϑα.; δ]90 οὔ Ὀίάγιμυ, Ογτὶ!, Φογοῦιο, Οδϑοίαη, δηὰ γοοοϊνϑὰ Ὀγ ατγίοϑΌ. δὰ δομιθδῆ, [15 
Ῥοίΐηϊ οἵ ἀοείτίπο, ἰἰ ἈΚΓΡΟΝ 5. τῃδὲ οὔ δὰ]. Οἵ 1 Οογ, σχ. 1-11:; Ηοῦ. "1. 1-10; ἰνγ.1.2.--.-Μ} 

[ ἘΝΤΈΡΟΥ, [80 Βοοοῃὰ ἐΐπι6, ακδίη ποῖ αὐεγισαγάξ, δὲ πῃ ΒΕ. Υ. ΤἘδο Αγοέ το ϊην πᾶ ἀο νόσαποο, ἴδ θ60- 
οπὰ ἀδεϊγιοιίοη. 80 δηκὶ, Απηοΐ., Βείον, Ῥο116, Ηυὐδον, ονάδν,., 1.1}|6.--}. 

[ἀοτπιδῃ: “Βα 1 π|}} γοσιϊ πὰ χοῦ, γοῦ ἰμδῖ Ὦδνο Κπόπῃ τὨΐο οπο6. ἴΠδὶ {πο Ἰοτὰ, Βανίηρ βανοὰ ἔπ βϑορὶθ 
ουοἱ οἴ δ Ἰου οἵ Ἐκγρίῖ, οΥ ἴδ) δοοοῃά {ἰπι6 ἀοοίτογοὰ ἢ ο80 ὙδΐΟ Ὀο]]]σνϑὰ ποῖ.» 

Ἰχοποϊοδίο: “ΒΌΓΙῚ νἱδϑὴ ἴο το πὰ γοῦ, γοῦ ὙΠῸ ΚΗΟῪ δὶ} ἐπίηρο ΟὨΟο [0Σ 41}, (μαι ἐμοὸ τὰ, μανίας δαγοᾶ 
86 Ροορὶθ ουὧἱ οὗ (9 Ἰδπὰ οὗ Ρί, ἴ89 ποχὲ τἰ9 ἀδεῖγογοὰ ἰποδὸ Ὑδο ὑὈο]ονοὰ ηοἱ."--Μ.] 

Υοτοο ὅ. [Π ἐγγέλονε Το οαλφοίου οὗ ἢ6 Ατίδο1]6 ὨθΓ οοηἰταδίθ ἀπϑεὶς τ ἢ πεεη, οὗ Ἡποῖλ δυΐάο 86 δροϊκϑῦ ἰδ 
[ὨΦ ΡΓΟΥΪΟῸΌΘ γτοσθο. τοὺς μὴ κ. τ΄ ΔΑ. δροοὶῆοθ [80 ῬΑΓ ΪσΌ}ΔΣῚ οἷα86 οὗ ἫΝ ὀάρι ἴῃ φυοροιίοῃ.--Μ. 

[32 Ξ9ϑὲεἨἐσμ ἧ ἐς ῳ τε ί ο Έ ̓ ἈΠ ΊΒΗΙ, ᾿ τ ̓ἘΥσΊΒΗμΕ  νομαν "ἢ Ἐπὰν ἈΩ τηοα οὔξ οὗ 30 ((8δ6 οὐδοῦ αχ- 
σορέίο ε Υ͂ Ἃ οΥ 9. Ὦ: “ ε δθῆρ Ῥενσαπὲ, δεσὰιι 
ἐγαλινιέ εἐμα υἱπομία εἰ ἀρ ῥα ἐδ οδυοϊμδέ πιαπεμ. Ἰπΐεγεα ἐπ μας ἀμυρόομ ῥρμβῆᾳραν ἀνθ 
»ίέοέιμα, ἀζβεγίων." ΜρΙ]ίου, Ραγ. 1,ρδἱ. ΙΥ͂., 1δ: “ ἩΡΑϊολ σαν 1 ἤν ἐε ; πεγϑεῖ" ἀπε Ἀεϊῖ."".--Μ.] 

[9 “τετήρηκεν, δαγα Ἠσίδοσ, δἰδηὰφ ἐπ ΘΏΔΡΡ ορροαί(οῃ ἴο μὴ τηρήσαντας. ἨἩάΐδδοο (δ θ6109 ποδὲ 
οὐρὰ ἰο 6 υϑϑὰ ἰῃ οτάον ἴἰο Ὀγίης οὔΐ ἔπ ορροείοῃ. 

[ἀογηιδῃ :---“ Αὐὰ ἐδὸ δ κοὶο ἰπδὲ κορὲ Ὡοὲ ἐποῖς ὅσοι οοἰδίο, Ὀαὶ Ἰοῖς ἐποῖτ οσσῃ δ ἰἐδέίοι, ἢὮ9 Βοιἢ Κορὶ ὉΣ 
[86 ἡυδκτηλδης οὗ δ 6 ἄδγ τὶ ἢ ογογ δέῃ Ὀοπὰδ υπάον ἀδυϊκ688.᾽" 

Ἰοἴο :---" Απὰ δηροΐο τἴῃδὲ Κορὲ ποῖ ὑἐποὶν ἢγοϊ οοἰδῖο, να ἸοΣ ἰμοἱγ οσσῃ μορἐδείοι, ἢ6 Ἠδὲδ κορὶ νἱ 
ονογϊδοιίηα Ὀομάδ ππὰον ἀδγκηθδ [0 ἐγμδ βοὴ ἀξ οὗ τδο στοαὶ ἀν ΠῚ 

ὙοτοοῚ. ἡϑ ως τπμὰ π|ῖ ὑπομνῆσαι, Υἱξ.: ΚΙ π|δὲ ἴο τοιιμὰ γοῦ..... οτὰ διὰ ὐοσλοσζδῖι, οἷς."-- 

ὡ τὸν ὅμοιον τούτοις τρόπον-οἴη |κὸ ΙΘΟΔΏΠΟΥ 86 ἐμοδο πιθ.---Ἀ. 
ἑτέρας. “ΝΟΥΒΟΓΣΟ ο᾽60 ἀθοο ΒΕ. Υ΄. ἱταποϊαῖοταρος, ϊσἢ οοσῦγτα 98 εἴπιοα, ὉΥ ξέγαπρε." 141110.--Ἡ. 
[ἀονπιδα :--λὴν δοάομ; διὰ ἀομποστδῆ, διὰ πὸ οἰξίοο δγουσηὰ ἐμποῖὰ, μαυίως γπογοὰ ἐποιηϑοῖνυθο οὐὲ ἰὰ 

ΤΩΔΏΠΟΣ “ον διιὰ ξοῦο δῖϊοσς βίγδαῃη χο βοδἢ, δζὸ δοῖ (ογί ἢ ζὉ0Ὁ δὴ ὅχσϑδιιρὶο, δυδοτείὶ πα [80 του ξοϑσιοο οὗ 
οέογηδὶ 

Ἰδῖο :-- . . 0... ΒΑΥΐηρ σαΙΤΘΏ ἐπμοπιδοῖνγ 66 ΟΥ̓ΟΣ (0 Τογἰ Δίίο ἔπ ᾿ἰκὸ ΤΏΔΏΠΟΣ 88 ἔ}:660 τῶθ ἢ, δοὰ 089 
αἵϊον οἶος δοδῆ, διὸ δοὶ Του, οἵο.---.] 

ακοο 8. [18 μέντοι, οτἰἰοὰ ἴα ΙΒ. Υ., δ66 δἀνοτγεδέϊτο ἴοσοθ, διὰ βου ὰ Ὀ6 τοῃηδογοὰ ὮὈΥ δβοϑλθ σΌΟΣ ποεὰ ἀὸ ψοί, λϑῖθ 
εὕεν, οἷς.--Μ. 

[μὲν.... δὲ,  ς μο οὔθ Ἠδῃᾶ, οὐ ἴδ οἴμον. Οαϊνίη :--ἰ Νοίαναα αὐΐει ἐεῖ απέζίλοείε, σισονε ἀὐοῖ! οι 
ΟΔΒΝΕΝ ΟΟΝΤΑΙΕΙ͂ΝΑΒΕ: ἀοο ἐδέ, σμοα πε ργιείαμέί Ἀαδεί, ἀελοιεδίαγε : σὲ ἐαπισ Ἐρεγ ΤῈ συσδὶ ΡΥῸ 
ὄγοειρη, σμοῦ ἐπ ρέπογο Ἀμπιαπο πιακίπεο ἐποεῖ ,."..-.-Μ.} 

[δ οὰ. 81π. δὲ κνρεότητας.--Μ.] 
[ἀογτηδὴ :--" Νὸν [ἢ 1|Κὸ Ἰθδηδοῦ ἐδόδο ἀσοδιιοσ δἷϑὸ ἀθῆϊο (ἢ δοδῖ, απὰ ἴυο (ἀαδείκπα ακον τ, δὲ ἴ 

βδιθο {ἰπ|0) Γοὐοοῖ ἐπ)6 ἀοπιίπ!οη δηὰ γουΐ9 [86 τη] οδίἰοα.᾽» 
ἰοἷο :-- 10 ΚΟ ΔΉΠΟΥ, ὨΟΎΘΥΟΥ, 660 ἄξοδσηθγ δ'θὸ ΟἹ ἔδο ΟὯ9 μασιὰ ἀ6819 ἐμο δορδ, 98 ἰο οἵδιαι 

Γα οοῖ Ἰογάδῃ!ρ δηὰ δροαῖκ οἱ! οἵ ἀΐζηιε6."--Μ.} 



γΕᾺΒ. δὅ-16. 17 

Υ̓αεο θ. 19 Τδολτα. τοδὰδ: ὅτε Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος τότε τῷ διαβόλφ; Ὀπὶ πὸ ῥτοΐον, τ ἢ ΒιίοΣ, {Π|9 
σου 0. τοδάϊηκ. 

[] οὐκ ἐτόλμησ ε, αἰ ποὶ ἄαγε, οὐ ἀαγεοὰ ποέ, θοξέον μαι ἀπ γϑ πο οὗ ΕΒ. Υ. Ἐῶὲὸο ΤΌΣΙΩΟΣ [6 111116᾽58 Τοποζ- 
ἴηρ, ἔδο Ἰαϊίον ἐδαΐ οὗ ἀεοσδη γογαίου.--- Μ.} 

Ψοτθ010. [δ ὃ σα 

ὅσα μὲν... 

ἀἰϊοιχί ας νο ἴογοθ, δΒὰ 18 Ὑαυ  ΟΌΒ}Υ τοπᾶογοα 
(ογάδῃ.), σαινέα σφι (Βοη 61), Ὑμδίδοουον ἐμ] 

. «ὅσα δὲ οἰδῖο 8ὴ ΔΗ Ποδα, Ἡ ὨΙ ἢ δου] 6 Ὀσουσδῖ ουΐ.--Μ. 
Κρητ., χη υ» δ) εὐ, μ᾿ ΠΠΒΟΣ ΒΕ σνάνια 

ἐπίστανται ἰδ ΒίτοΙ ΚΟΥ ἤδη οἵδασ ει οὗ ἰδ ἄσεὲ οἶδῦδο, οὗ. ΜῈ, χίν. 68: ἐμὸ ἴοστιοσ ἰα ἐο ὠμαεγείαπα, 
19 Ἰδέΐοσ, ἐὸ κῆοῖσ. 

[ἀοττωδῃ :--“ ΤΉθ86, ἢ [56 σΟὨΊΤΑΓΥ, Το Υ 116 ἔπ0δ0 Ἐ ρ. το ΤΌΠΟΥ πον ποὲ; Ὀαξ ἐμοϑοὸ ἐδίη κε πΜΙΟΝ 
ΠΟΥ πηδογδίδη παίαα}} 
Ὠδὶαίο :- ΤΉ 80, ΒΟ ΘΥΘΓΙ, ΟἹ [89 ΟἿ6 παῃᾷ, 

5), 86 ἴη6 Ὀγυΐο ὈδΔΔΙ5, οὐϑη ΤΏ ΘΓΘΙ ἢ ἀο0 ἘΌΘΥ σιΐ ἐμοσηδοῖνοδ." 
ονἱϊ οὗ ν ϑδίδοουοσ τη (ΠΟΥ͂ κῆοσπ ποῖ, ΟὉ ἔδο 

οἴδοῦ, Ἡδμδέδοουον ΓΙ ρ5 ΠΟΥ υπάογδίδηἀ παι ΓΔ Π]Υ, δα ἐ6 Ὀχαΐϊο ὑδδδίδ, ἰὰ ἴμοθ0 {Π6Ὺ οοσττρὲ ἐμθχα- 
εεἰνε5.".--Μ.] 

γα θ911.Ὁ καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ; ἴδο οοπείτυοξοη οὗ ἐπ ΐα ἀ! δον ἐ οἴδΌνε, τ] ΟὮ 866 Ἐπ ταοδὲ 
νοὶ ΒΥ δαυϊδβογί θα, 18 (δὲ ἩὨΙΟΝ ἴΔκο6 τῇ πλάν ἃ δᾶνο οἵ [89 αἰγϑοϊίίΐοῃ ἐπι ψΒὶοἢ (θοδά., Μαοκ. 85 
ΤΒοπ., βοοίϊξ, Βέίον, Ῥαὶ]ο, ΔΕ, Ἀοῦΐη8., Ἡ ογάδυγ., 116), διὰ μισθούκ«ὄνεκα μισθοῦ, οΥ Οδ0.᾽ 9 
κέρδονς χάριν; 
γοΐάονν, τὴ } 

(8ο Ὑὴ᾽ις., Τγπά., Οσδῃ., Βοίπιθ, ταθ.; ασοῖ., Β96 ΒΙοοενιΐ,, βείοσ, ΟΣ 
“δ αἰ}: 860 Μίαν Ρ 310, 8 80 10. ὁ... ΜΙ ἘΕΈΣ ΒΒ. ᾿ : ᾿ 

ἘΒοθίμ., 

[ἀογτηδῃ :--Ἴ7οο ἀπο ἐὮθτΩ, ἴθ᾽ ΤὮΘΥ μδΥθ ναὶ κοὰ ἴῃ τμὸ ὙΕΥ οὗἁὨ Οαΐη, διὰ [ἢ 6 οστῸΣ οὗ Βαΐδοτη τ τ ιν 
᾿ῖγο δαὰδ ἀγαυγῃ [61 ΔΙ ΟΠ, Βηἃ ἴῃ {Π0 ραϊπδεγίηρ οὗ ογδι ΠΟΥ μᾶγο ρμογίβ θὰ. 

Το οδη ΠΑΓὰΪγ ὈῸ ςα]]οἃ ἃ ἰχδηδιαἰίο ; ἰὲ ἰδ ἃ ῬΑΓΔΡΉΓΤΕΒΘΘΟ, ψ Ὡς 
. Ττδμβ]δίο :- 7οο πὑηΐο ἔμθζα, ἔοσ ἐπ 109 ἩΔῪ οὗ Οαίπ ΓὯΟΥ νὰ] 

ΘΥ͂ Γυδηϑὰ Βοβ]ουρ (Βοῦρ.: 
οἴ ἴδο οτεἱ 

ἕδο ΟΥΤΟΥ οὗ ΒΑ]ΔΔΠὶ 

«ἢ ἰδ 
διὰ ἢ 

9 δὰ 

ἴδιο σοῃδίογ Ὁ]9 ἩΒΕΗῪ 

ἱ δι, μέ ἰογτεηΣ εἰπε ἀρρεῦαε ;᾽ αΥ̓́ΘΘΏ, 
Π6γ6), δῃὰ ἰη [89 καϊηδβαυίηρ οὗ ΟὐΓΟ ΠΟΥ Ροτὶθ;θἀ.".--. 

Υοχο 12. Ξι ΤΔοτ 
ατουηάδ ἐδ6 τοδὶ 

[οἱ ἐν ταῖς, Α.8Β., 

τοδάβ αὐτῶν ἰποίοδὰ οἵ ὑ μῶὦ ν, δηὰ δυρρΡ[ΐοα οἱ ὈΘΌτο ἐν ταῖς. ΒΕΓ 4180 ῬΓΟοτα οἷὴ ἰπίοχοδὶ 
“ἴῃ [861 Ἰογο-ο66(4. 
Βϊη., α., ὅγν., 1δομὰ., ΤΊΔΟΣ. 

πάταις ἰδ 1.065 Δα  πϑηςΐο ὮΟΓΥΘ ἐμὴ ἴῃ 2 Ῥοὶ. 

Οοά. 81. Βδ5 ἐμὸτοδάϊηρ οὗτοι εἰσιν γογγύσται μεμψίμνροι κα( ἡ δΦιατα)τὰσ ἐπιθυμίασ 
αὑτῶν πορενόμενοι, ὙἘΠΟ ΤΊ ΟΘΏΔΟΥΣ ΟΑΣΔΟ 

Ὁ ΤΊΡΟΙ., αἱ. τοαὰ παραφερόμεναι, ἀγῖνοι ἴαδί. 
φερόμεναι, ΜΗΪΟδ ἰᾳ σΟΥΔΙΏΪΥ δὴ ὉΠΔῸ ΘΗ ἐΐο Γ᾿ 

ογάβ., ΑἸίοσὰ, 1.111 79 411 ἰὰ ἥλυοῦσ οἵὗὁἨ [89 ΤΌΣΤΔΘΣ. 
περι 
ΤΊ ΡΟΣ. 
ρόμεναι.--Μ.} 

ἴμυ8: 5᾽Φέπργοῦ. ὙΟὙΎ. πορ.--Μ. 
Τμὸ δόη8δ0 [5 ποῖ δεδοῃ }}} αἀἰδογοηὶ [ἰ. ἐ., πὶ 

. ΑἈΑ.8Β.0΄ 8ία., Οτίϑεν., Βοἢο]ς, Ὦ., 
βίῃ. Βοα παντί ἀνέμῳ παραῷφε- 

[Β Βίη., φθινοπωρικὰ ἴογΣ φθινοπωρινὰ.---Μ.} 
[Θοεγιηδῃ :---" ΤΏ666 ΔΙῸ δροίβ ἰῃ γοῦν ἰουθ-δδδίδ, οδσουδίης ἱοροῖμου υἱ πουΐ ἡρῳῖ Τοοάϊης Γποιηθοῖγνοα, οους 

Σ αἰτοῦ μαῖον, ἀτίυθη ἴαδί ΌῪ πίη, Ἰαἰο-αὐξυτ δὶ ἴγθοθ, πηΐγυϊ ], ἐτχίοθ οϑᾶ, ὑρτοοΐοα,᾽» 
[Ἐταπδὶδίο ---- ΤΏ686 ΔΥῸ χοοΐκα ἰῃ ὙΟῸΓΣ Ἰονθ.ΐοαδίδ, σδγουδίηκ ἰοχοίμου Ὑἱβοῦϊ Υδϑασ, ΤἸϑϑά Βα ἐμοσηδοῖνοα, 

οἱουάβ νιουΐ τγαῖογ, ὈΟσῺΘ δ ομ δ Υ ψὶηάα, ἸΒΕΙ ΘΥΤΆΒΙΘΑΙ ἔγοοδβ, πηΐγυ 8], ἐντίοο ἀοοᾶ, πρτοοίοὰ.» 
ὉΓ ΓΘΘΔΟῺΒ 5866 ὈΘΙΟῪ ἰῃ Σένερείίοαϊ Ἑ . ᾿ 

οΙθο14. [Ἡ προφήτευσε δὲ καὶ τούτοις (βίη, προεπ τον ἡ ϑμθοι “Βαϊ 270. [8686 6140 Ῥτορμοαϊοθὰ ἘποΟΝ,᾽} 
Ὀοίῖος (δὴ “Βαϊ οὗ [960 (αοτΣτηδῃ), διιά ΒΕ. 

36 δ... ὁ κύρεος.--λί. 
Βίη. ἁγίων ἀγγελῶν. Θογίηδη ἱπεουίδ ὈΘΕΘΘΏ ὈΓΔΟΙΚΟΙδ δὐοῦ τη γτίοδ (οὗ δῃξ 

Ψαγοο δ. ἘΠ ΤΔοῦπι., ΤΊθΟὨ, γτοδᾶ ΕΙΡΡΙΥ : ἐλέγξαι [{0]ονίπ; Α. Β., Οοά. δ΄η., ὙΒΪοΣ Ἰαϊίος Βδε 89 
πάσαν ψνχὴν; Βα οἸηλιδ ΕΓ ΝΕΓΝ 

88 αὐτῶν τοδίογ 

Ὑογοΐη ΠΟΥ 
δαγο βροΐκϑῃ ποῖ Ηΐπ.᾽" 

[Τταμοϊδίο :--- ΤῸ οχοχοίβο ἡπάρπιοπξ ὩἸΡΟΏ 8] 
ξοαΙγΥ ἀδοάμ, δάσταΝ ἘΠΘΥ ᾿ογ9 πηρΟ 
δαοῖϊποί Ἡΐμη. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ψεβ. ὅ. Βυὺ:Σ τν]}} τοσαϊ πᾶ γοιυ---6]  Θνοα 
ποῖ.---Τ 6 δομηθοίβ τὶΐ 2 Ῥοί. ἱ. 12, δ που ἢ 
ἔμόγο {πο ΤΥ θυ θ 06 18 ποί ἰο Βἰδίοτἑσαὶ ὕδοίβ, Ὀυΐ 
ἰο ἀοοσίγῖμοθ. [πὸ 1Κθ ΤΩΔΏΠΟΥ (6 ὙΟΣΩ͂Β, ““γου 
ἯΒΟ ΚΠΟῪ 8]1 ἐμῖπρΒ ὁΠ66 ΤῸ 411᾽᾽ γτουοσὺ ἰο ἰδδὺ 
Ῥδββᾶρο 88 γΧ6}} 88 ἰὸ προγινώσκοντες, 2 Ῥοί. 111. 
17.--ἧπαξ τοῦτο (οἷ. ΑΡΡᾶν. ΟΥἱι., Ν. δ). 1 18 
ἱπδασα δϑὶ ὈἷΪθ ἰο δΘοηποοὺ ἅπαξ πίνῃ ὑπομνῆσαι, ΟΥ 
ἰο ἰδκο 10 ἴῃ ἰλ9 Β6Π86 ΟΥ̓ 0Π66, ΤΟΥΤΩΟΣΙΥ͂, ΤΟΙ 
(86 ὈοσΙ πη; ἰὑ ΓΑΙΒΘΥ Β48 ΒΟΙΘ 18 0808] Ιη68}- 
ἵηρ, γοῦ δύο Βοαγὰ 10 ὁὔμδο 7ῸΓ 811 δῃᾶ βίατωροα 
1ῦ ΟἹ ΥΟῸΣ ΤΩΘΙΠΟΣΥ; γοὺ προ ποὺ ΔΗΥ͂ ΠΟῪ ἴῃ- 
βίσιιοιΐοπ οἢ ἐμδί ποϑδὰ; Ὀαὶ ἐΐ 18 τηδίϑν οὐὗὨ υγζοπὶ 
ὨΘΟΘΒΘΙΓΥ ΤῸΣ γοὺ ἴο ὍΘ τοτηϊηἀοᾶ οὗ ᾿ὑ, ΘΑ ΤΠ ΒΟΥ 
ἴο ἀο] θοΓαῖθ ρου 1ὑ, δηὰ ἰο ΔΡΡΙῚΥ ψιδὶ μὰ8 ἰδ}κ- 
ΘΠ Ὀἶ8090 ἰο ογθηΐβ 88 {θυ ὁδοῦσ. [ἐ 8 πο γχϑ- 
Ἰαϊθα ἰο ἐμ [0] ονγίηρ τὸ δεύτερον. 1 το δαορὶ 
16 τοδαϊῃρ πάντα, 411 {μι} 18 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ 18 ἰ0 60}- 
ποσί ἰξ τιῖὰ (Π6 δοαυοὶ, ἰο ἐμοὸ ἰβίοτ! 081 ἴδοίβ, 
8ηἃ Βοησα ποὶ ἰο ἰδῖκο ᾿ξ 838 δἱ 1 910. ἱϊ. 20. 
[εἰδότας πάντα. ΒοΙρο οτος ἐμαὶ ὅπὰθ τχοίθ 
δραϊηδί {πὸ Θποβίϊοβ (6 θὰ οὗ Κπον]θα 6), 80 
Ἰαϊὰ οΪαῖτη ἰο Βιρουῖοῦ Κηον]οάρο, δπὰ οὁὴ δαὶ 
Ῥτοίθηοο Ὀοσζυλ]οα ἐπ οὶν ἈΘΑΥΟΓΒ πο ΘοΥΤαρὶ 4ο6- 
ὑγῖ 68 δηὰ Ἰϊσθῃίίοιβ Ῥσδοίΐδοβ (2 Ῥοί. ἱ. 2. 8), (86 
ἩΟΙὰδ εἰδότας πάντα Βθοτὰ ἰο δγο 8 ἱπιΡ]16α 8ῃ- 

1116}, αϑ!ὰ οὗ δῖ ἔμπο πασὰ βρϑϑοῖοθ ἩΔο δ 

21Ε. 

9612)..--Μ. 

οπ: ἐλέγξαι 
ἀσεβείας αὑὐτῶν.--Μ. 

- ὮΥ ΤΙδοΠδηά. ἰἢ Ηἷκ ἰαδὲ οὐϊίοι, οἴτονς Α. Β. Ἀὴ Ε. 16 δοδιδηη ομλία 1. 
[ἀογιηδῃ :- Τὸ εἰν ἡυάριηοηΐ διχαίπδοί 81}, δὰ τὸ οοηνίοϊ 41} υ 

γ6 ΒΒΟΥΤΩ ΘΙ ΒΟΙν 65 ἸΏ ΚΟΥ, δπὰ οὗ 411 [πὸ Βαγὰ βρϑϑοῆϑα, ψ Ὡ]οἢ Ἐ6 ὉΚΟΟΪΥ δἰ ποΥ 5 
ὨκοάΙ͂Υ ομθα οὗ 81} μοὶ ῦ γ ἀοσάδ, 

διὰ ἰο σορυοὶ 6]1 [89 πη ροῦν δπιοης ἔοι οὗ 41} ἐμεὶσ πἘὩ- 
ΒΙΏΠΟΓΒ ΒΡΑΙΚΘ 

εἰ πι66]8, δὰ τ} 116 αϑστοΐηρ οὗἁὨ 18 τοϑθυβ ἐπδὺ 
(86 δὰ 411 (86 Κπον θᾶρζο ὨΘΟΟΒΒΑΡῪ ἰὸ ἐμποὶν 
βδ᾽ γδίίου (1 ὅ:ο. ἰξ. 20), Ῥυὺ {μ6πὶ οἱ {ποῖν συδτὰ 
διζαὶϊπβί ἰδ 6 Ῥχοίοπάθα βυρογϊοσὶυ οὗ Καον]οάμο 
οὗ {πὸ Θποοϑίϊοβ. 860 Ῥογἀβνγοντία ἐπ ζοο.---Μ.]. 
--ὈἾΒΟΣ δαγβ ὁπ ἰδθ τοϑδάϊηρ ὁ Ἰησοῦς ἰμαΐ 0 
ὉΠ (Π9 Βδτπηθ Υἱον 88 1 Οον. Χ. 4, διά ἐμαὶ 
ἐιθ πϑιηθ οὗἩ 796808 ἴῃ (μΐβ ΘΟ Θοί 0} ΙΠΔΥ͂ ὈΘ 80- 
σοουηίρα ἤογ Ὁ {86 ῬΟΡΌΪΔΡ ΘΠ Υδοίον οὗ 8 ῬΆυϑῃ- 
οἰΐο ΕἾ β.}6.--τὸ δεύτερον ποῖ! Γ-- Ξούθου ναρὰ, ΠΟΡ 
-ξοῦ ἵμ6 ΘΟΠΙΥΔΥῪ (τοί 8). Ἐογοθα 8 8180 (89 
ὀσχρϊδπδίϊου οὗ Ῥ πον, ΡΡ. 642, θ48: “91, ογά, 
ἴον μαυὶης ἀοἸἑ γογοὰ ἰμόχα, ἀϊά, ὁπ α δεοοπα οὁ6- 
οαδίοπ (ΒΘ Ὼ ἰμ 60 ΟΓΘ ἴῃ πορᾶ οὗ Ηΐθ Βοὶρὶπς 
κτ806), Ταῦι88 ἔμ θῃι Η 58 ἀο] νου ρ στο δπὰ ἀ6- 
ΒίτοΥ͂ ἱμοῖη.᾽" ΕΑΌΔΙΥ υππδίιγ8] 18 ἰμδὲ οὗ Ηυ- 
μον: “αοἀ ἀϊὰ γχονο8] ΗΪ πιβο] ἰο ΗἾΒ ρϑορῖὶθ ἴῃ 
ὑνὸ ὙΔΥ8, 6 ἢχβὶ ἰἶἴτὴο δ ἃ Ὀεϊγογον, {8.6 860- 
οὨὰ ἐἶπιο 85 υᾶχο, ὑπαὶ 18 πη ἐπ6 Ἰδίΐον ᾿ῃβίδῃμοθ 
88 Ζυᾶρο οὗἨ (Π6 Ὁποοϊ ον 0 ἀϊὰ ποὶ ἰγυδὶ- 
ΓᾺ]]Ὺ δηὰ οὐοάϊθ εν τοὶ ὑρὸρ Ηἰΐδθ ῥσοπῖβα.᾽ 
Βἰτα]Ασν Βιίοῦ : Αὐον αοα᾽ 5 ἀο] γοσδπθθ δηὰᾶ 
Ῥδγαοηϊηρ ἰθ 6 Γ6 15 8180 8 βεοοπὰ {{π|6 ΒΌΤΘΙΥ ζ0]- 
Ἰονίηρ ἰπ ὑπ 6 6886 οὗ ἐδ6 ἀππννοσίμυ." Νο, ἰΐ 18 
881, Ηο ἀοβίσογοα ὑμὸῖὶ ἐμ6 βοσοπα ἰΐτηθ, ἀπὰ 
βῃουϊὰ 6 τοΐογγοᾶ ἰο ἔχο ἡυάφιμηθπίβ οὗ ἀθβίγιο- 
ἰΐοπ, οὔδθ, ἢ θη {86 Ῥ6ΟΡ]6, 1 186 ὀχοορίϊοι 
οὗ 8 ἔονν, ροσίβῃϑαὰ 'π ἰὴ6 Ὑ]]θΓΏ 685, Δηα δρδΐῃ 
ἰο ἐμ ΒΑΌΥ]ΟΙἑβα ΟΡ γ, ΝΡ. χὶν. 28; 2 



.18 

ΘἸσοη. χχχυΐ. 16, οἷο. ΤῈ ΘΟΥΤΟδρομάϊηρ Ρ85- 
Βα ἰῃ 2 Ῥοίον (1. 2) βρϑοὶῆθβθ 89 ϑχϑδιῃρ]θ οἴ 
ἐμπὸ δοοά" δαάο τί δῃϑα ἰο βοϊϑοὶ ἃ εἰ} βίο ΡΟΣ 
ΘΧΘΙΏΡ]6, ΘΧ ΕἸ ἰἐΐησ ἃ ὑτο- 1014 ἀοδίγαοἰΐοι οὗἁ 1890 
Θμοδοη Ῥθορῖθ. Νοἰνὶ δίδηἀϊηρ 00 ΦΌΓΙΠΘΥ 
πΟΒ ΟΣ. ἀο᾽ γοσϑησδο, {8 6 Ῥ60}}6 Ὑ6Τ6 ὑπὶσο ἀ6- 
δΒἰίγογοὰ. ἩἨδὰ ἐπὶ Ερἱδι16 Ὀδθὴ τυὶιίοη δον ἐμ 
ἀραιγιοίΐου οὗ οτυδαίοϑαι, Τυἀο ταΐχαϊ πανο δἀἀοάὰ 
8 τὸ τρίτον. ΤΝοὐ τὶ ἐπαίδπάΐπρ ΕΤΟΊτα ὑ]16τ᾽ Β ὁπι- 
Ῥθδίδ ΔΒΒΟΤΈΟΩ ἰοὸ ὑπ ΘΟΔΙΓΑΣΥ, ΜΔ 766] 60}- 
διγαϊηϑαὰ ἰο δαυοοδίθ {πὸ υἱϑὺ γοσοιητηθηἀοὰ ᾿π 
ΑΡΡδσ. Οτῖϊ., οί 6. 1 ἰδ πιόσὸ (6 1 ἷπ Ῥοϊπὶ 
οὗ ἴδοΐ δῃηἀ ἸΏΟΓΘ ΘΟ βτυουβ ἴῃ Ῥοϊμί οὗ ἀοοίγ! 6; 
ἦς ἰ8 φοσγίροι!υ βουμὰ ἴῃ μοϊηϊ οὗ ζΥδιωπιασ, δηὰ 
8ὸ οδῦζο οἵ 115 δοΐπα ἕοτοοὰ πὰ ππηδίυγαὶ 18 
ΔΙΊ ΓΓΑΣΥ͂ δηα ὑπδυρροχίοα ΌὉΥ το88018.---Μ.] 

γκε. 6. Απᾶ ἴδ6 δι. 56]}6---ἀδη]ε688.---ἸἘ 6 
Δ᾽]τσΐο πη 2 Ῥοΐ. 1ἷ. 4 8 ΠΟσΘ ΏοΟΡο ΔΙΠΥ͂ ὁχ- 
Ῥιαϊποά. 1 ἰὸ οου]ὰ Ὀ6 Ῥτονοᾶ {δαὶ Φυἀὰθ Βδὰ 
Ἰνοίοτο Βἷπὶ ἐδιο Ὀοοῖς οὗὁἨ Εποοῖ, νἴο γοροδίθαϊυ 
δάνοσίδ ἰο (86 οοδιίηρ ἀονῃ οὗ (86 ΔῊ οἶδ 'π ΟΥΘΣ 
ἔο σοπίϑηλϊηδίο ὑδοιλδοῖγοβ ὙΠΕ ποϊθη, Μὰ 
δβιιουἹὰ ποὶ Ὀ6 παγσγδηίθα ἰο ἰμἰηῖς ΠόΡο οὔ (80 ἄγβί 
44}} ἰῃ (80 ψου]ὰ οὗ δρίτῖϊ8. Βαϊ ὑπὶϑ ργδϑυρ- 
ἐἰοι ͵5 ῃοὺ οογίδίῃ. ὅ60 ποθ οἱ 2 Ῥοὶ. ιἱ. 4. 

Ῥμοῖσ ἤσαὶϊ εδἰδῖο.--- ΠΌΠΟΙ οΧρ] αἷπβ ἀρχή οὗ 
[86 ἀοπιϊποι, οὐ βἴ ΠΔΠΥ δϑϑὶ στιϑὰ ὑο ἔμθπὶ; οἴ ΒΟΥΒ 
(ε. σ.. ΟαἸνίπ, ατοιϊα 8) οὗἉὨ {61 οΥἱ κί 4] οοπάϊ οι, 
φοίδίθ, οἵ. πο. Υἱ[ὶ:. 44. Βοῖδ ἰἀδ88 πιδῪ ὃθ 
οοτδἰποὰ δ βιἰὸν [πὰ οὐογ 8} ἀο. [1π (δαὶ 
0886 γ6 δᾶγο φγύπαπι ἀϊσπίίαίοηι, ΟἝΔΥΡΣ. 4].---Μ.] 

ῬΒοῖσ οὐσσῃ Βα ϊδιίο, ποῖ Ὠθαυθη ἰἢ κ6ῃ- 
ετδὶ, θαὶ {Βοὲν οὐγὰ ἀνε Πρ οἴ Ἰἰρμὶ δϑϑίρτιθὰ ἰο 
ἀμιοπὶ ὈΥ̓͂ ἐμο Οτοδίουῦ. Τ86}» ζ4}} δηὰἃ συ] βϑοσῃ 
ἴο ΒαΥΘ ὈΘοπ {πὸ δοπμδοαιθη0θ οὗ ἐμοῖν ᾿ϑαυΐης 
δαὶ μα ἱϊδίίου δηὰ δι ἐγ Υ  χοΐπα Ὀδγοιά ὑμ9 
δρθοσο αἸ]οίἰοὰ ἰο ἔμοπι. ΤῆοΣΟ ἰδ πὸ οχρ]ϊοὶξ 
ΣΘίθγΘμΟΘ [0 ϑδίδη, Ὀυὲ μὴ τηρεῖν, το; ῬΡοΐπὶδ ἰο 
ἱποϊ διαθηὺ ὕγοτθ ἩϊΙπουΐ, ΤΩΔΥ δ᾽υάθ ἰοὸ ὲπι. 
61 2808}: ““ἼΒΘΥ τιδάθ ἐβοιωβοῖυοθ δὲ ἢοπὴθ 08 
ΘοΣἢ δπὰ ὀχομδηροά (80 ῬΟΤΤΟΣ Ὀοϊοπ απ ἰο [8 οἷν 
γοσδίϊου ἴῃ Βοδύθῃ ὙἱΓ ΔῈ ΘΆΡ ΝΥ Θχμὶ Οἱ 0 ἢ 
οἵ ΡΟΟΡ υδυγροὰ 07 0 δ8Κο οἵ δβο] 88} δ0}- 
δι] ᾿πά υοῃο6.᾽"» 

ἘοΣ τἴ86 υᾶρηιιοπὶ οὗ ἴ8ὸ βτοαδῖ ὅδ, ἰ, ε., 
ἴοσ ὑπὸ αϑί ἡπἀρτηθηῖ αἱ ἰδ δηὰ οἴ ἰμ6 πον]ὰ: 
ΔῸ Δι: δοδίίοῃ οὗ 2 Ῥοί. ἱΐ. 4: οἵ, Αοὼ ἐϊ. 20; 
ον. νἱ. 17: σχυὶ. 14. 
ὙΥΓ ὀνοϑσϊαδιὶηκ ΟΣ Π.---Ῥοίοῦ δ 85 ΟἾΪΥ 

“0μ81η8 (Ὀ8 8) οὗἉ ἀΔ.κ 688," οὖν. 7. ΤῊΘ ὈοΟΚ 
οὗ Εποοῖ δ88 {μ18 ναγἰδίίΐοῃ: ““Βὶπάὰ {μθὴη [ὉΥ 
ΒΟΥΘΏΓΚΥ ΚΘΠΘΥΔΙΪΟΩΏΒ ὑπο ν (86 Θασίἢ 11} (89 
ἀδΥ οὗ ἡυἀφπιοηί, ἰΠ 6 8}}4}} {μι ῸῪ 6 σοιηουϑθὰ ἰὸ 
ἐμ Ἰονοδὶ ἀδρίμα οὗἉ δτο.᾽" 
ὕπᾶοσ ἄδΣ)κ τ 682.--- ὁ Ὑοἰἐθ : “1 (μ6 ἀορὶ ἢ 

οὗ ἐδὸ υπάον- ποσὶ, ἰπ (86 ΔΌγ85.᾽ ΒΟΥ. Χχ. 2. 
8. Αὐ {89 βδῖῃθ ἰἶπη8 ἐδ γοίθγοποθ ἰὸ ἐμ 'π- 
Μαγα, βρὶ γἰϊδ] ἀδυῖηθθβ οὗ {μ6 Ἰογθ οὗ οΥἱ], τσοὶ 
ὩὨοὺ 0 ΟΥ̓ΘΥ]οοϊοα. 8466 2 Ροὶ. ἰἱ. 4. [ΟἸ]οχαθπῖ οἔ 
ΑἸοΣ. 86 Υ8, “ἰδὲ {6 ομδΐῃβ ἐπ σὰ] ὰ {πο οΥ]] 
ΔΏΚΟΪΒ ΔΓΘ ΠΟῪ Οοοηδηθρά, δγὸ [89 δὶσ ὭΘΔΥ {818 
οδείμ οὗἢὨ οὔὐγβ, (“υἱοίπμδ ἰογγίδ ἰοοιϑ, οαἰισίποδια 
αἔτ), δὰ ἰμπδὲ ΠΟΥ ΤΙΔῪ ὙΓ6}1 Ὀ6 βαϊὰ ἰὸ Βο᾿ ολαίπεά, 
ΒοοδΌδΘ ἔμ 0 0 ΒΣ6 Γοδι γα θὰ ἔγοτη σϑοουογίης (80 
ΚΊΟΥΥ δὰ ἈΔΡΡίμ 688 ὑπ 6 7 δυο 1οβί.᾽" 

ῬΝογάβνοσίῃ: “Τμ8 Ῥδεβαᾷθὸ ἰδ οἰίοὰ ὮΥ 
Οτίρϑθη ἴθ ΜΈ. ἰοπι., Χ., ». 698, διὰ ἴῃ ἤοπι. 
ἐϊό. ὃ., γο]. ΙΥ., Ρ. δ10, τ βδσ 6 68}15 (9 ἘΡΪ8- 
(19 δογέρέμιγα ἀἰυνῖπα,᾽" διά. ἐϊδ., Ὑ., Ῥ. δ49.---Μ.] 

Υεβ. 1. Εἴίονν βοᾶοτῃ δὴ ἃ ΘΟσποσσαϑῇ, οἱο.--- 

ἘΠΕ ἘΡΙΒΤΙΩΙ ΘΟΘΈΝΕΒΑΙ, ΟΕ σ᾽ Ὲ. 

Το ἰδὸ ἔνο Ἔχ πι} 1685 ἐδ  ἤγοτϊα 8.6 ὑδεί Ὠἰδίουυ οὗ 
18.890] διὰ {80 ἰπυ δὶ ]9 πον], Φυὰο, ἀραῖὶπ ἀτθο- 
ἴῃς τὴ Ῥοίοσ, δ ἀβ ἃ πον ὀσδιιρὶθ, ἰδ θη ὕγοπι 
λ6 Βοδίμιθῃ ποσ]ὰ, οὗ 6 ρυπίϊίνο Ἰυάκιροιὶ {86 
ΘΟ, δα θη068 οὗ ὙΒ16 Ὁ 6.}}} Τοτοδῖπ, 
δ οἱεἶοθα διουπᾶ ὕβϑιῶ, δὴ δα ϊιϊου ἰο 2 

Ῥοί. 12. 6.ἁ. Αἀπηδὰ διὰ Ζονοὶπι, σου. χχὶσ. 28; 
Ηοα. χὶ. 8. 

ἴῃ ΗΚ6 ἸΒΏΠΘΥ 45 [8 686 ΣΠΘ:, τούτοις ΤΑΥ͂ 
ὍΘ οοπποοίρα τ} βοάοπι απὰ ΟΟΙΙΟΥΤΔΕ, ἰδὲ ἷ5, 
{89 ἱπηδὈϊίδηίδ οὗ 8086 οἱἐ᾽6858; δ8 86 βὶπ Οὔδοδ6 
οἰκο ἰ8β σοΏΘΓΔΙΥ πον, ἰὑ οδῃποί Ὀ6 Ττπουξὰὶ 
Βίγϑδηρο ἐπδὶ 1 18 ἱπάὶ γον δανοσγιθὰ ἰο. [ὶ ἷ5 
1655 Ἀπό ΟΥ̓ (89 οἶμον {νὁὋο οὐ(ΐοα, ἤδησθ {86 86- 
Ἰοοίϊου ΟΥ̓ ἐΐ5 τοστά. Βοιηροὶ γοῦδυ 8 τούτοις ἰ0 (80 
ἴαϊ]89 ὑθδοῦοσβ, υ. 4, Ὀὰϊ ἢ ὑβοσοΌν δη( οἰ ροῖθ8 
186 ἰδουρδὶ οὗ γν. 8. ΤῊ πιδίουι ἐν οὗ τοοάοση 
ΟΧΡΟΒΙ [ΟΥ̓ Ὀο᾽ΐονο 180 τοΐδγοησο (0 ὃθ ἰο {δ ΓἈ]16 Ὁ 
δ χοἶδ, ψο, δοοογάϊηρ (0 16 ὈοοΪς οὗἨ Ἐποοΐ, 
δἰηποά ἴῃ 116 ΔΗ ΠΟΥ. 8660 ου 2 Ροῖ. ᾿ἰ. Θ.(ἁ όο 
οδπηοί Ὀοϊῖονο ἐμαὶ 2υἀθ ΟΥ Ῥοίοσ οοπδι ογοὰ 
ἴ8.Ὁ168 οὗἨ ΔΡΟΟΣΥΡΒΔΙ ὈοοῖκΒ, 16 ἰπο86 σοπίδὶ ποά 
ἷη (86 Ὁοοῖς οὗ Εποοῖ!; αϑὰ δμ9 Θοαροὶ οἵ [86 
Τπεῖνο ῬδΙΣ ΡΟ 5, δ ἃ τ] ο ἢ σδηποὲ ὍΘ δι δὲ - 
ιἰδιοὰ ὃγ αθῃ. νἱ. ἰο Ὀ69 ἰγυθ, (600 ἔνδηχοὶ. Κὶν- 
ομοησξοϊ ας, 18δ8, Ρ. 8δ, 54ᾳ.), ΑΙ δοὺρῃ ὅπάὰο το- 
ἴετϑ ἴο ἰδθπὶ δηὰ σΟΠΙΥΙΩΒ ΒΟΙη6 οὗ ἐποὶγ δίδίο- 
τηθηΐδ, [Βοημ61᾽ 6 οοῃδίχυοίίον, ὙΒΙΘΏ 18. 8]90 
(84ι οὗἩἉ Ἡοτγάπηοτσίδ δὰ οἱ ουβ, βϑϑσΒ (0 ὯΘ ΤΠ0ΤᾺ 
πδίυσαὶ δηὰ 1655 δυιὶ δοὶδ] (Π δὴ (δδί Σοοοσησοοηἀεὰ 
ὮΥ Ἐτοπηἴ]]Σ. Τὸ δηϊ οἰ δίδου οὗ 86 ἱμπουκδὲ 
οὖν. 8, ἱδ δὩο νδιὰ ον᾽δοίέοη. ΦΖ20ἀθ γεί μοΐηίδ 
ουὐ [πὸ ΔΏΔΙΟΩΥ ἰπ βεθογαὶ ἑϑττηβ δὰ ἐπ θη ἄστεὶ- 
ΟΡρδ ἱ(. Το ὙΘΣῪ 81:8 οὗἩ Βούοτῃ διὰ Θσσωοστδιῖι 
ὙΘ6͵,Ὸ (8080 οὗ δοπιθ οὔ 86 ἀποαίΐο βθοίβ. 8.66 ἐδδ 
ἀοβονὶ ριΐοπ οὔ (9 ΝΙσοϊδἰδπκ ἰπ Ἰσχοη. :. 20; 
Τμοοάοτοί λαον. ζαὃ., 1. ἘΡίΡΒδη. λαέν. 38.--Μ.] 

ἐκπορνεύειν, αἰ ποπρὶ ποῖ υδοὰ δ᾽ ον Ποτο ἰη ἐδ ς 
Νεν Τοδίδιηθηϊ, 15 οὗ ὕγεαυσοπὶ ΟΟΟΌΣΤΕΠΟΘ ἰῃ (890 
1ΧΧ΄, ογο ἰ0 8 ΚΟΠΟΣΔΙΥ ΔΡΡΙΪοὰ ἰο βρί σι] 
ψβογοάοιῃ, Ὀαΐ 8130 (0 ΡΒ γδὶοαὶ ἴῃ αθη. χσχυῖῇ. 

24 [0Υ "2 . ἐκ ἰΒ ἰἸηὐδηβῖγνο, δ ἀοποίο5 οχίσατνδ- 

κϑῃ! Ἰυδέ. Τὸ ἑάθ6α “ἰγδηβοδηϊηρ (86 Ἰἰτηϊὶδ οἵ 
ὨδίυΓο᾽᾿ ὈΘΙοΏρβ8 ἰοὸ νὰδὲ ζ0]] ον 8. 
ομο δἱϊοι κἴσδιθο οσὮ, ἀπελϑοῦσαι 

ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας :---ἀλπέρχεσϑαι ὀπίσω, ἴο κοδῖῦετ, 
1 ογαγ, Μ}κ.ἱ. 20; ἐμ θη ἰσορὶοα!γ. Ῥίον 0808 
16 (6Γπὶ πορεύεσϑαι ὀπίσω, 2 Ῥοὶ. 1,. 10. βε9 
ποίθ ἔπογο. [Ι{0{ ἴδ6 ονυϊάοῃὶ ἐμδί {118 θύσω σδῆποὶ 
ΔΡΡΙΥ ἰο δΔηᾳθ]8, 0 Πᾶγθ πὸ 8Β6δῇ. 
ΑΥϑ δϑὲ ΤΟΥΤΏ, οἱο. ; πρόκεινται [Ἰἰύοτα! !ν : 119 

Ὀοΐοτο {80 ΟΥ68, απίδ (οοιζοδ) 7αοοηί.--- 4. ἘΒ6 
ῬΔΓΔ}16] ρβδββαρο, 2 Ῥοί. ἰϊ. θ, δ ἃ ἀἰ δοσοηΐ ἰζση, 
“« Βαυΐῃρ τηδᾶ6 [δοὲ, ἰπδιἠαἱοά---Μ.} ὑπ ότὰ δὴ 6χ- 
80Ρ10.᾽ ΤΠΟΓΟ τὸ ὃὮδγτο ὑπόδειγμα, ἢΕΤΘ δεῖγμα. 
Το θεδὰ ὅθδ 18 ἰο ἐμπὶβ ὅδ 8 ἐθδι τη ΟΥ̓ οὗ ἐδμιδὶ 
οΔἰδδίγορθ; τυ ΐη8 οὗ {Π6 Βυ Π ΚΘῺ οὐκ} 68 ὙΤΟΥΘ 
ὮΔΡΒ 8.}}} Υἱδῖ Ὁ]0 ἰῇ ὑπὸ ἄδγϑ οὗἤἨ 7049 δὲ Ἰον- 
ψαίοσ; πὶ ὑμ18 18. ποὺ (86 0886 πον, διἰμβουκχὰ 
ΒΘ. 8 ταΥἱὰ οὗ ἰγδυθ ογ8 8 ΟσΟΔ ΑΙ ΟΠ ΔΠ}Ὺ οἱτοῦ- 
Ἰαϊθὰβ. 8909 ΖΘ6]1ὸΣ ΒΙΌ]. Ἡδγιίοσδυοῖ, Ρ. δ10. 

Πυρὸς αἰωνίου Βιουϊὰ Ὀ6 οοπείγυθα πὶ δέκην, 
ἡμ Ἡοἰ(6), ποῦ ὙΠῚῈῚ δεῖγμα. ϑιΐον: ““ΤΒΘΥ βυΐς- 
ὉΣ 8 Ῥυπίβητηθηὶ ἱπίθη θα ἰ0 ΒΕΙΤΟ 88 Δ} ΟΣΒΙΟ- 

ΡὈΪ6 δῃὰ ἰγρὸ οὗ οἴθσῃδὶ ἤτο.᾽" Οἱ. Ὑδάομ χ. 7 
[Οπ ἐμοὸ οοπδίγυοίοη μι δέκην, Ἦ οτάπποσίιΒ 
ΟΠ ΣΒ ἐδ 70]]οτϊηρ ὀχ ροδί (οι : “486 δοάοτῃ διὰ 
αοτμλονσδὴ δυον (0 6 γοηροδποῦ οἴ 8 γε ἰμαὶ ὁ0ῃ- 
δυϊηοὰ ἰμθ1) ΒΏΔΙΠΥ, 50 ἰπδὲ (07 Μ᾿}}} βόῦοῦ ὃθ 



ΥΕΝ. δ-1δ. 

Τοδίοσζοα, 88 Ἰο: 88 ἐδ ψοσϊὰ 165 8, 80 ἰὸ Ὀοά 98 
διὰ 5800}]8 οὗ 86 τἱοϊοὰ ψ1}} βυ δον, 88 Ἰοῃᾳ 88 
(ΒΟΥ 8:9 ΘΔ 8019 οὗ δυδοχίηρ, ν 16}, βῖποθ (μον 
8ΙΟ ἱπηχροΣί8), Ἡ1}1, δὲ ΤΟΥ Δ ΒΔΥΒ: ““Ὁ9 707- 
ἐνεγ,᾽" ““εγήπιδ δάφηι, σὲ ἈΠΟ, πέο αἰδ ροδέ γεδωγ- 
φοοδίοποι: 1) εἴ σιϊάτηι σμΐονεε, ἀρὰ ἤειηι ΒΒΜΡΕΒ, 

- Ῥτγοζαπ νεγὸ ἴΏ Ῥώπανι ἀριιοὸ συ 618 Ι0ΝῚ8 λαδεπίδε 
ἐδ! ἐρεὰ παίωτᾶ οἴω, αἰοθιᾶ δοϊλοοί, δυδημπδιγαίίοη- 
ΘῈ ἸΜΘΟΚΒΟΡΈΤΙΒΙΣΙΤΑΤΙΒ.᾽"" ΑΡοΪ]. 48.---Μ.]1. 29 
Ῥοίίο δδγ8 ἐμδὺ ““δ Ὀ ΘΙΥΔΙΘΟῸΒ ἤτθ 15 Ῥσεβυτσηθᾶ 
ο Ὅ6 Ὀοποδίι ἰμο 5606 ἰμβδὺ δόυϑσδ ὑδ6 οἱἑδθβ.᾽»" 
ΜδΥγ ἰδΐδ ποί 6 ἃ [8186 Ῥτοδθοτρί 0} 1---ὑπέχειν, 
2 Μδοο. ἱν. 48; 2 Τιο88, 1. 9θ.ἁ. [ὁπ ἰμὸ  ἰογπὰν 
47 )μίωγα ρωπδληιοηί, ΒεΘ ΒΡ. ΤΑΥΪΟΥ᾿ 8 ἥοσιηοι 0. 
χὰ δαάγροὶ ἰο ἡυάφτηοιί, ρασὺ 1Π1|,͵ ἢ. 6.--- 

Υββ. 8. ον ἰπ ὁ κ9 ΣΏΘΠΏΘΣ, οἱο.--- μέντοι 
88 δὲ ὁἱοθ 1]]δίϊνο διὰ δἀνοσδαϊνο ἴοσοθ. Νοῦν, 
ἀπ Ἰκὸ χοδῆηον, Βονογοθν---ἰ 6.. τὶ μου ἰδικίησ 
ὙΓΔΙΗΐ Ως ἔγοπι ἐμπο86 Ὀινῖπο ᾿παρηιθηίβ. 
ἘΒοαΘ 81ΔΟ, γεΐουβ Ὀδοῖς ἰο υ. 4. 

᾿Εννκνιαζόμενοι, αἢ δοθοιιπὲ οὗ μὲν δηὰ δὲ διου]ὰ Ὀ6 
οομβδίσιιϑα Ὀοὶὰ ΣῈ μιαίνουσι ἀπὰ ἀϑετοῦσι. ΤῊΪ8 
δοίβ διυ:ὰϑ Ὑδυϊοῦβ ζ8180 ἰπἰοχρχοίαιοῃδ, ὙΔΙΘΣᾺ 
ΤΩΔΙΚΟ γοΐογθΏ06 (0 γοϊυρίπουθ ἀγθᾶσηβ, ποοίυ ἢ 8] 
Ῥο]]υϊίοιδ, οἰ. ΑΒ58 ἐνύπνιον ἀὐῖογα ὕγοσῃ ὄνειρος ἴῃ 
δ {6 ΤΟΥ οΥ ἀθηοΐθα ἃ ΘΟ Βο( δἰδὺθ οὗ Βο}], δὰ 
ΦΌΒΟΣΙΔΑΙ ᾿πδσομοο οὔὐμοἱ τα ρίπδίΐοι οἢ ὑδὸ ὈοΟλ]Ὺ 
ΟΥΧΒΙΒ, Ἡ ΒΟΓΘΩΔ ἐδ ἰαἰἐο Ὁ ἀοδέρηδίοδ ἃ οἷθδν διὰ 
Βοτηθίϊτηθ8 τοῦδέ δἰ σηϊβδοδεΐ ἄγοϑιη, 80 ἐνυπνεαζόμε- 
νοι ἷδΔ ἀοδὶχποὰ ἰὰ ῬΟΣίΣΘΥ ἰδὲ βίαίθ οὗ ἐδ 808] 
ἴῃ πρῖοὰ (λ0 Ζφο ἷβ θοπίσο]]οὰ διὰ μ6]ἃ οαρίλνο 
ὈΥ ἰδ9 Ῥονοσς οὗ τηροῦν, δβουβυδὶ ἱτρυ}5868. 
ΒΥ: “ΒΟΥ 'ΠΏΘΣ Ἰαδη ἴδ ὈΘαυπδοὰ, Ὀἰϊπὰοά, 
Φδοῦθοὰ ΌΥ͂ ΚἸΟΟΜΙΥ Υἱδίοηθ, ἀσοδν ἂπὰ Βοϊάθι 
ἩΪῸΣ εἴθε. Οὐ. 16. χχῖχ. 10. 

[Βορᾳ6]: “ὕπο νεγδο ἐνυπνιαζόμενοι λοπια 
φιετε παίωγαζίμηι ἐπα οἶδα σταρλίοε αὐπιοάμηι ἀεδογίρία 
ἐδξί. ϑοιιπίαηθ τεμΐία υἱάδγε, αμαέγο, εἰο., εἰδὲ υἱάφ- 
ἘΏ ; οοπουρσοοπίία ασίίαίωγ, ραμαϊΐο, ἀπρσοτε, ἑώμοτε, 
φοῖ, Αἱ πεδοὶέ ἐπιρέγατε δἱδὲ ἐμ ἰδἱο δία : δεα] σιιαϊῖϑ 
ἐδἰ ὕπασο ἐπ δοηιηΐο ἐς ἵπιασίπα οτία, ἰαἰ8 λοπιΐπωπι 
ἑμοτιρη οὐπαϊο. δις, ογεπίδιδ ἰϊοεί ταϊοπΐδ πεγυΐ 
αὐλιδιἐῖδ, οοπείρογε πεσιευηί, β᾽ϊοα ἐμοὶ υετα ᾿ἰδογίαίε, 
ἐπ ἐμοὶ ἐχρεγσεασίοι, ρεττγωϊ.᾽" 

Ηογμουδ: “7απι ἱπδίριεπίεε δυπί, ὧδ συαεὶ 
ζείλατρο φωοάασηι δορί ποπ ἰαπέωπι ἐπιριγα υἱυαηί, 
δε οἰίαπι φιξὸ ποπ πογμπὲ ἰαπὶ αὐμααοίίον οἰδιροτεπί.᾽" 

Ασπδιὰ: “" Οἐρεπάαπέ οδμχ-οὶ, σοπμε ἀε6 σεηᾶ 
φυΐ ἀρίεδεηέ δαΠ8 ϑδαυοῖ 66 φι᾿ ἐδ ὕοπέ, δοπιῆιδ δ᾽ κἴ2 
γϑυαϊεηί, ΡΟ αἰπδὶ αἶτε. . ... "--ΜῚ] 
6816 ἴ86 Η68Ἐ}, ἰ. 6., ὑπεὶν οὐ δηὰ βίγσϑδηρο 

β6β. Το ἰάθδ ᾿δ88 ἃ ἔσῃ βου μδὺὶ αἰ οσοηί 
ἔγομι 2 Ῥοίο ἰϊ. 10, ἰο 1] ἢ Φαὰθ ΠΟΤο δ]]υά 68. 
ῬΟΙΟΥ ΒΡΘΔΚΒ οὗἉ {8 Ἰυδὲ, δι ἀ6 οὗ ἐἰ8 στα δοδίϊοῃ. 
Ιὰ (86 8646] 4180 7 υ0ἀ8 κοοΒ ἔδυίμβοσ (δὴ Ῥοίοσ, 
ἃ οἰτουτηβίδῃοθ ποίου τυ τοζασὰ ἰο ἐμοῖγ 
ΤΟΙ οἢ ἰο ΘΔΟΝ οἰμοῦ. ᾿Αϑετεῖν ΒΙΓΟΏΖΟΥ ὑ88ῃ 
καταφρονεῖν; 8600 οῃ 2 Ῥοὶ. 1ϊ. 10. 11. Ιῃ ᾿ἶκα τη8ῃ- 
ἨΘΡ Υ. 9 ΘΟὨ 8128 8 ΟΧΡΒΙΒΙο0η οὗ δηὰ ἀουϊαίίοι 
ἔγοσα 2 Ῥοί. ἰϊ. 11, ΤῸ αἰἰοιηρὶ οὗἁ ἱπίογρτσοίἑης 
ἰδὲ Ραδββαρο ὈὉῪ (6 γϑσβθ ὑπᾶοσ ποίϊσο 1θ868 ἰο 
οοπίμδίομ δηα [ὈΓο ἃ πιϑϑηΐη 8. 

γεε. 9. Βυῖὶ ΜΊΟΝΒΘΟΙ, ἴ16 διοβδσ 91], οἰο. 
--αΕα σομηρατγίβου ϑδονίηρ ἰδ9 ἀατίηρ δὰ οὐὶμὶ- 
ἘΔ οὗ (μοῖρ ὈΪΔΒΡοταΐη. ΤΉΘΥ ἀδτα ἰὼ ἀο 
δοϊῃθ  ἰης; δρδϊηδὺ πὸ Ἰοσά δὶ δὰ {(μ6 κἴοσγὶθ8 
8660 05 ἔδοτη ποία ὁ 3 Ῥοίου ἰϊ. 11), τυ] ο ἢ θυ θ ἢ 
ἴο..861}, (80 ἀγοδδιιμοὶ, ἀἰὰ ποὶ τσοαΐασο ἰοὸ ἀο 

διδὶπϑὶ βαίδη. Το ΗθΌσχον Μ|ΊοΒδΔ6] βἰ χη ῆθ8, 

“Ὑγ78ὸ 18 ἴἶὸ αοἄ,᾽" δηὰ ἀοποίοϑ ἐδ πυτοΣ ἐγ διὰ 
τοδίμϑδϑ οὗ ἐπ18 Ῥυΐῃοθ οὗἩἨ Δ ᾳ618, 88 Ὑχ6}} δϑ 89 
Ββίϑδηἀδχᾷ οὗὨ 811 ἰὶφ δοιϊοιῃ, οὗ. Εχ. χυ. 11; Ῥα. 
Ἰχχχῖὶχ. 7. 8. Ηθ 18 οδἹ]ϑὰ ομϑὸ οὗ (80 οδπϊοῦ 
Ῥχίμοθβ, θδῃ. χ. 18; ἰμ9 σγοδὲ Ῥυΐποο βιδπάϊηρ 
ὮΡ δῃᾺ δρμίηρ ἔοσ 89 Ομ] άγθῃ οὗὨ (δ) ΡΘΟρ]6 οὗ 
(οά, οι. χὶϊ. 1; οὗ Βιου. χὶϊ, 7; 1 Τη68δ8. ἱν. 16. 
1 ἰλ9 θοοΚ οὗ Ἐποοῖ, ἩΒΟΤΟ Βούγουοσ {μ6 ἐποῖ- 
ἀφῃὶ χτηθπίϊομοα 18 ποῦ γϑοοχαάρθα, τὸ σοδὰ οἵ πἶστῃ 
(88 οἰἑοὰ ὃγ ΗαυΐλοΣ): ““ἯὋΠΒΟ (65. ΟΣ Βυϊηδῃ 
Υἱτίι 6, ΞΟΥΘΙΏΒ (86 πδίϊοη8.᾽ “46 ΒΏΡΡΟΒΘΒ Β8 
ΤΟΔάΟΣΒ ἔδυ δν ἩΠῚ} 818 ἱποϊάθαί. Τὰ6 7901 
δα ἤγοτα δποϊοηΐ ἐὐτηθδ υϑυίουβϑ σα ἐομθ οὗ (ὴ9 
ὈΌΓΙΔΙ οὗ Μοβοϑα, οὗ δ οοπίοβὲ δρουΐ ἷβ βοιῃ]. 
Δοοοσάϊηρ ἰο Οϑουμαθηΐαβ, ἰμο ἐχαάίξϊοι σϑ ἰδδὶ 
αοἂ μεδὰ οπαγροὰ Μίομδοὶ ἐπ δυο ϑη οὶ τὶ (89 
ὈυγῖΔ) οὗ Μοββϑβ; ἐμαὶ ϑαίδῃ ορροθοὰ εἶπα, Ὀσίῃ κ- 
1ῃη8 δὴ δοουϑδίϊοι δρᾷ δἰπδ πεἶτὴ σοϊδίϊης ἴο [89 τη - 
ἀον οὗἩ ἰ!ς Ἐκπγρίδῃ; 'ἰῃ σοηβϑαῦθποῦ οὗ Μ ΐο ἢθ 
Ἧ88 ὉΠ ΟΡΓὮΥ οὗ βΌοἢ ΒΟΠΟΌΣΔΌΪΟ Ὀθγῖ8]. ὅυάο, 
Ἐ|κὸ Ῥδὰ], 2 Τίμι. 111, 8, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀΥΘῪ ἤγοσα ἐλ8 
ἐγδαϊ οι, {πο Κριτὶῦ οὗὁἩ ἀαοὰ ἀϊγοοίξηςς ἶσα ἰο 6ὁΧ- 
ἐχδοῖ ὑπο ἰχυ ἤγοσα ἐμ89 ἰγϑαϊίζομβ. [0 18 ὑχοχθ- 
ἴΌΓγ0 ποὺ ὨΘΟΘΘΒΔΣῪ ἰ0 ΔΕΒΌΪΩΘ ΠΟΣΘ ἃ ϑρ606161] γογ6- 
Ἰδίλοῃ τουοσδδαΐδα ἕο δι ἀ6. Ογίχζοι, ΕΡΙΡΒδηΐτϑ 
8Πα ΟΥΒΕΓΒ ΣΟΙῸΤ ἰο ἃ ὈΟΟΚ οΔ]1]οὰ ““7λε Αδοοπείοι 
07 επιουαΐ 97 Ἀοϑβε8,᾽" Ὀυΐ ἐμδὺ Ὀοοΐὶς 18 ἀου δ 1668 
οὗ ἃ Ἰαίοσς οτἱ κἷπ, διὰ ἐὺ 18 Ἰοσο ῬΓΧΟΌΔΌΙα ἰδδὶ 
ΨπᾺὰ9 τηθὰθ 86 οὗ ΟΣΑ] ἐγδάϊιοι σαίδοῦ ἐμδῃ οὗ 
ἰδαὶ Ὀοοϊκ. 
Οοπῖοη ἅϊηβ τ ΓΠὸ ἄον ].---Διακρεινόμενος 

διελέγετο; διακρίνεσθαι, ἰο φοὶ ἱπῳ ἀϊΐδρυΐα, [6 80- 
Ῥαχαΐὶθ διὰ αἀἴβαζτϑο, Ῥαυιου]αυὶν ἰο ΟΔΥΙΎ ὁ ἃ 
αἰδραὶϊο ἰῇ Ίδν. Τθὸ νογὰβ διαλέγετο ὅτε τῷ δια- 
βόλῳ δον ἰμαὶ 1 188 8 υϑυθδ] δ]οσοωάΐοη. ϑέ:ου: 
“6 ῬΟΥΕΘΧΒ οὗ Ποδ το ἀπηᾷ ᾿6}} σοπέθπάοα ὁ08- 
ΒΟαΌΘΩΟΥ ἴος ἐδθ Ὀοὰγ οὗ ἐπα δὰ οὗ αοὰ εἴμ 
ὲ8 ἀθ8.}}.᾽᾽ ᾿ 

Ῥατιοϑὰ σΣιοῖ, οἰα.---Η ΒΟ»: “τοῖα ἔρδσ οὗ (89 
ΟΥ̓ ΚἰηΔ] σΙΟΤΥ οὗ ἰΠ6 ἀον}}.᾽ Βοίἑογ, ““ἔγοϊῃ ὑὉχο- 
ἴουμὰ ἀγοδὰ οὗἉ {86 πιαὐοδίν οὗ αοἀ." Ἐρίσιν ἐπὶ- 
φέρειν, οἷ. ΑοἱΒ χχν. 18, ἰο μκῖγο 86 βοῃίθῃοοθ οἵ 
δομἀοπηπαίϊοῃ δραϊηϑέ οθθ6. Βλασφημίας-:--βλάσφη- 
μον, Δ Ῥοίοσ ἱϊ. 11, σογὰβ οὗ ἰῃβυ}, ΘΠ ΚΟΥ, ὉΥ 
ὙΓΟΡΩΒ οὗὨ δδίϊγο δηὰ σροοῖκοσυ. ΚΣ ΤΘΙΠΔΙΚΒ, 
ὑπαὶ οὐθὰ Βδίμοσ ζυΐδον ἀἰὰ ΟΟΟΑΒΊΟΠΔΙΥ ἰγ8π8- 
ξτ688 ἐπ (μὶβ γοβροοὶ δῃηὰ βρϑὰκ ἔδυ ἰοὺ ἀθ δ Υ 
διιδίηδὲ (1.6 ΘΙΠΘΙΏΥ. 
86 Ιοτὰ σοΌΌ}κ6 ἴ8696.--- ΤΠ ΑἸ μΕ] οὗὨ ἐδ9 

Οονοπδηὶ δά σ 8868.) 686 ψογὰβ ἰο ϑαίδῃ ἴῃ ΖθοΣδ. 
1. 2; οὗ Αοἰβ χχὶϊὶ. 8: 2 Τίπι. ἱν. 14. ΤῈ 
ΘΏΘΙΩΥ δἰ πι89}7 ἢ88 Ὀοίχαγοὰ (86 βϑοσοὺ ἰμδὲ δθ 
ἸΏΔΥ ὯΘ ΟΥ̓ΟΓΟΟΠΙΘ ὈΥ͂ {80 ψοΟΤΩΒ, “ΤῸ Μοβὺ Μοῦ- 
οἾὉ] σοῦυκο ὑπ 66. Βοαρο): ““Μοάρβίυ 18. δὰ 
ΔΏρ6] 16 υἱτίυο.᾽ 

Ὗχκβ. 10. Ῥμοδο, Βουσονοσ, οἱο.---Φ θ᾽ ΠΟῪ 
ῬδΒΒ6Η͂ ἴγοῖὰ 86 Ῥασι ον οχργοδβίοῃ οὗ {μπδὶ 
ἀαγίηρ ἀἰβροδβίίΐοη ἰο (80 σοθῆθσαὶ. ΤΏΘΥ ΒΡΘΔΚ 
ΟΥ̓], ἴῃ ΖΟΠΟΓΑΙ, οὗ 411 ὑπϊηκ5 τ πῖοΒ ΠΟΥ ΠΟΥ 
ποὶ. ΒῸΣ ὅσα 8 ποἰΞτεΞᾶ, ὈυϊΞεσιμσοιπσμε. ΤὮΘ. 
ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ ἷδ ἴο {π 6 τ ΒΟ]9 δρβοτῦο οὗ (ἴῃ ρ8 ̓ πυ δ᾽ Ὁ]6᾽ 
διὰ ΠΟΔΎΘΗΪΥ, ἱποϊυάδϊηρ ἰμ6 δόξαι. ΤΘΥ͂ ΔΣΘ' 
μο]4 Ὄγ {μ6 ἀοϊυβίοῃ οὗὨ τρδίθσ δ  ϑαι, ἰμϑὺ ΟὨ]Υ 
{8δι 8 τθα] ψΒῖο ΤΑΔΥῪ Ὀ6 βθοὴ ψ 1 [Π6 ΘΥ68 δηά 
ἰουομοά ὈΥ ἰμ6 μΒαπάβ, οἷ. Ο(ο]. ἰϊ. 18. 

Βυϊ τδοδὸ ἐπίπθα το! ΤΟΥ ὑπ ᾶθσ- 
δὶδῃ ἃ. --- Ἐπίστανται, ΔΡΑΓΘΏΓΥ Βίγοῦ ο {Δ ἢ 
οἷδασι, ἰδ 8 ἸΓΟΙΐ641 οχργοβδδίοθ. 186 ἐμίπρδ. 
ὑ8μ6 0. ἱβοσου θῖν υπάογβίαηα, υἱζ., π6 οὈ θοίθ 
διὰ τρθϑὴβ οὗ βοδιδὶ δῃὐογιμθαΐ, ὑπ 00 080 ζῸΣ 



20 ΤῊΞ ἘΡΙΗ͂ΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ 50} 8. 

ἐμοὶ» ἀεοίχιεἰΐοι, δ ἃ γ68}}ν ππὰογδίδηα ποίδίης 
οὗ ἐδοῖν πδίυσο δηὰ οἤοοίβ. 

ἹΤαϊΌΣΑΙΥ, δα τ1.6 Ὀστιῖο Ὀ6861:8; φυσικῶς ὡς 
τὰ ἄλογα ζῶα, κο ἰοχοίμογ. ἸΤΒοῖν υηδογδίδηαϊηρς 
ἄοεοα ποὶ ροὸ Ὀογοπὰ ἐμαὶ πιΐο (Π6 ἰπδίϊηοίβ οὗ 
πδίαγο, ἐπὸ ἱπδιϊποινο ἄθδῖσο οὗ οοὰ δηὰ Ῥγο- 
ογοδίίοῃ, ἰθδορβ Ὀγυΐο ὈθδοίβΊι Βυΐ ἴδον δὶπκ 
οὐ Ὀοησθδίμ δοιὰ Ὀοϑοδῦβο οὗ μοῖρ ΟὟ ἔγθϑθ 
Μ{111 δῃὰ ἀρ] θογδίίοι, (ΠΟΥ Ῥχγοθίλια!θ ἴπ ΘΔΓΏ 8] 
ἐπάυϊ]ζεῦοο ἰθ080 ΡΟΎΘΣΒ οὗ (1.6 Βο0] ψ οὶ ὁαρκοὶ 
ἐο ἰπίγοάυοο ἔμοτὰ ἰοὸ αοα δῃὰ ἈθδυθηΥ ἐδ. 
ΤῊΘ ΡΔ74}19] βαβϑαβθρο, 2 Ῥοίου ἱϊ. 12, σοδὰ δ: “Π6Υ 
ΒΡοακΚ οΥἱ] οὗἩ ἰμδὸ ὑδίηρβ ἐμαί ἰμοῪ υπάογείδηά 
ποί,᾽ σὰ (16 αἰδογοησο, Βονγουοσ, (πδὲ Ῥοίοῦ 
ποῖ ΟἿΪΥ βἰδίϑβ (6 δ ἱιϊοηδὶ δι συϊασ οὗἁὨ [80 
ἀοδιΐηγ οὗὨ ἰλ6 Ὀσυΐο ογοδίέοη, Ὀαὺ οομπθοὶβ 8180 
φυσικὰ τὶ ζῶα, ΤΒΟΤΟΔΒ ΒΟΤΟ 1ὲ ρο068 τὶ ἐπίσ- 
τασθαι. [Ιι 8 ονἱάοπί ἐμαὶ 7ἀ6 τηδὰο γοοθ 89 οὗἁ 
ἐδ Ῥδδεδρο ἴῃ Ῥοίδε. 
ἘΒοσϑίῃ ὅἄο ἘΒΟΥῪ συΐ ἘΒοηδοῖνοα, οἵ. 2 

Ῥοῖον ἰϊ. 12: Ῥα. χ]ὶσχ. 18. 21. . 
γεβ. 11. ὅγοο πηῖο ἐδθι:Ώ, οἰο.---Αὐ αυἰΐοτ- 

80 οὗ ποθ, οὗ ἔγοαυθηΐ ΟΟΘΌΓΣΤΘΠΘΘ ἱῃ (δ6 
ΘΟὮ 98 οὕ οἷν ογά, Ἔχργϑδδῖνο οὗ ρϑίῃ δηὰ ἴῃ- 

ἀϊσηδίΐου, δπὰ οομυουίπς {δὸ ἰδτοθί οἴ ῥυῇ 8ῃ- 
ταϑηί, οὗ. Μαίι. χὶ. 21; χυϊἱἱ. 7. χχὶϊ, 18: χχὶγυ. 
19; χχυΐ. 24; Μασγὶς χὶνυ. 21] . “χὶϊὶ, 17; 1ᾳΚα γτἱ. 
24. 26; χὶ. 42: χνυὶἹ. 1. Βοηχκοὶ: ““Ἴμ6 ΟὨΪΥ Ρ68- 
Βδρθ ὙἸΟΣΟ {μ15 ΑΡοΘίΪο δίοῃϑο υὐἱΐοσα ἃ γγοθ [0 Ὁ 
{λγθθ Γϑδδ0}8.᾽ Ῥδὺ] βΒαυδ, 1 Οοσ. ἰχ. 16: ““οο 8 
ππίο τη9, 17 ῬΤΟΔΟ ηοἱ {Π0 ροαρο].᾽ Τὰ ΟΧΡΙΘα- 
βἷου ΟΟΟΌΓΒ τοροδιθαϊγ ἰῃ ἰμο Ὀοοὶς οὗ Βογοϊαιΐοι, 
6}. Υἱἱὶ, 18; ἰχ. 12; χὶ. 14; χὶϊ. 12; χυύἱὶὶ. 10. 16. 
19. 2 Ῥοίον ἱΐ. 14, βαβ ““συγϑοὰ οἰἑἸάτοι,᾽ 1}. 
“Ἅ ΘΒ Π]Ἰάγοα οὗὨ τια]οαϊοίϊου.᾽" ΦΖυἀ9 ΡΑΓΔΡὮΣΑδβο ἰΐ 
Ὄγ, ““πὸθ υπίο πο τη,᾽" πιο} ἐπ γθαύθπδ ἔμ οῶ τ ἢ 
6 συγβο. 2066, ἴῃ δαάϊίοι ἴο ἰ8}6 δ χδιωρ]ο οὗ 
Βα δηι, Ἡ Β1Ο ἢ γ͵ὸ πᾶν ἴῃ 2 Ῥοΐοσ, ὑγχοάμποοθθ {89 
ΘΧΘΙΏΡΙ68 οὗ Οδίη δηὰ {μ9 δορθην οἵ ΟὉΓΘ 88 
ἐγρθδ οὗ ἰδ9 τϊπὰ δὰ ῥιαρτηθῃῦ οΥ̓͂ [066 ῬΘΓΒΟΏΒ. 
Ηϑ δαγυοσὶβ γδίμοῦ ἴο (πὸ ογὰον οὗἁ {16 τρδίῖου {π|8} 
ἔο ἐδ ογάον οἴ (ΐτ20. 
ὍΠΟΥ τυ δ] ]εοᾶ .---ὸ Ὑγοίίο: “ΤΟΙ ΟΑΓΘΟΡ 18 

τορδγάθα 88 δἰ γοδαγ οομιρ]εἰοα, ἐμ 6 δυίῖίμοσ ῥσο- 
Ῥμοίξοα!Υ ἤοσοβοοΐηρ ἐμοὶ πα." ἘΤῊΪ8 σοί δίῃ 
ἃ ἰπὶ πὶ ΓΑΥ̓ΟῸΣ οὗ (86 ζοπυἑ 6Π688 οἴ (16 ΕΊ 819. 
ΤΠο ὧν οὗ Οαΐῃ ; τῇ ὁδῷ, οἵ. Αοίδ χὶν. 16; 

ἶχ. 81; (89 θαιΐγο οὗ {16 αἰγϑοίξοι ἰῃ πίοι [8660 
δῦοτο ΑΡΡ. Οὐἱί., ποία 20.---Μ.], οὗ. 1 δι. χυ. 
20; ἸΧΣΣ Τοῦ. ἱν. δ. [0 18 ποὶ ἀϊϊξουϊέ ἰο δηὰ 
ἀπὸ Ῥοϊπὶ οὗἨ δοπιρδσΐβοῦ. [ὑ 18 δοίη ΠΡΟῚ ΣΏΘΓΘ 
Ὡδίυτα] ᾿ηδι 1 ποίβ, ΟἹ ἴδι6 861 8.8} ἐπ Ρ]868 οὗ παίῃ ο 
(οἴ. φυσικῶς, γ. 10), ἱπ οοπίοτιρέ οὗ {88 ψΔΤΏλη 28 
οὗ ἀοά ἰπ 9 σοηβοΐθησο δηὰ ἴῃ Ηἰβ σοσὰ. 1)6 
Ἰγοίίθ βίορβ αἱ ἱμ6ὸ 1ᾶθα ἐμδὶ δίῃ ἷβ Π6ΓΘ τηθη- 
ἐϊομοα 88 [ῃ9 Δγομοίυρο οὗ 8]} Ὀδὰ σϑθηςφι. 100 26- 
ὨΘΙΔ]. ΟΔΙΟΥ͂ δηὰ οΟἴδογβ υπάογθίδηα 1ἰ οὗἁ βρὶνι!- 
8] τὴυγα θ᾽ Ὀγ ἀθοοϊντηρ {16 ὈΣΘΙΣΘΩΏ, ΟΣ οὗ ΒΟΣΥῪ 
Ῥογβθουίοη, Β0ὺ χα. ΑΥΌΪΣΟΣΥ. ϑομηθοϊζθη- 
ὈΌΣΚΟΥ Το ίοτΒ ἰ0 (0.8 ΙΔΟΓΔ] Βἰκορίἰοἶδηι οὗ {μο ἀ6- 
ΟΟΙΎ ΓΒ, βῖποα ἴῃ {0 Ἰαίον τγὶηχ85 οὗ {89 7678, 
Οδὶη 18 σΣοργοβοηιθα ἰο μδΥθ βαϊὰ : “ΤΊ ΘΥΘ 18 ὯῸ 
Φυάρο, πο οἶδοῦ που], πο γουαγὰ ἔον (μ6 στ χῃ- 
ἰθουβ, πὸ Ῥυμὶβηηθηῦ ἴὸΣ (16 πίοκοα." Ἐδυ- 
Τοίοσμβοὰ, Βέίον : ““ 0] Εβἢ, Βαϊθίι} ΘΏΥΥ οὗ ἰδθ 
Ῥίουβ Ὀτοίμον, Ὀθοδῦδο κἷ8 οἱ οἰν νγγ71Ὃὲϑ Ῥ]δϑίηρ ἰὸ 
αοὐ, οομβοαυθηίΥ ἰο ἀοὰ δῃηα χη8ὴ δὲ ὁμ0 δῃηά 
8 Βδῖηο {πη6, (ἢ τοδὶ βίδηοα οὗ δ 6Υ᾽] ΘΟ. ΒοΐΘΏ 66 
ὙΙΘῺ ἴα ἀοβδηΐ ἱπβιϑαὰ οὗ Βυμ]ηρ ἰἰβο} ζ, {89 
τοοὺ οὗ (86 Οδιπίία βία ἔσοσα υἱοὶ 70}} μαἰτοᾶ ἀθ- 

γοΐορβ υ ἢ ἤδασίαϊ νοοῖ! ἰδίοίδο δοὶ οὐτουνον."" 
Ἠυΐϊποῦ: “πὸ σοτραγίης ἰδ686 ἴδλὶϑο ἰθόῦβ οσ δ 
αὶ Οαΐη, Φυὰο ἰπίδηβ ἰο ἀοδβοῦῖδο πόπὶ 88 σο- 
δἰδίϊηρ αοἂ ἔγοιῃ ΘΏΥΥ οὗ (86 ζτδοθ δβδβονῃ ἰο Ὀ6- 
Ἰΐονοσϑ.᾽" ΒΒ (μΐ5 15 ποὶ (89 ἀοδεσιρίΐου οὗ (ποϑα 
ἀθοοίγο8.--- ογάβυεοσί : “ΞΡ ΘΟΙ ΔΙ δρΡ] 68 8}9 
ἰ0 Βοπιθ Ο6Ϊ88568 οὗἩ ἐμὰ ἀποϑίσδ, νοὸ ἀδγοὰ Στο- 
Ῥίουδ)Υ ἰο δίἥστῃ ἰμδὶ “Οδἷπ γ͵δ τηδὰθ ὉΥ͂ ἃ 
ῬΟΥΘΡ δυροσίου ἰο ἐμαί οὗἩ (μ6 σσϑαίος ; δὰ νῖὸ 
δοϊκηονοαροά Εδαδυ, Κογαῖι δηὰ ἐΐπὸ ϑδοἀοταϊέδβ, 
διὰ 811] διιοῖι, 88 ἰμοῖν οὐκ Κἰπάγοα.᾽ 866 Ιγχορ. 1, 
81. {ΒΈΠΈΣΈῸ}; 1, 8δὅ, ν. 118 (ἀταθο). Οἵ. Τοσί}}., 
Ῥραεοῦ. 6. 41: ΟἸεπι. ΑἸοχδπάνρ., ϑέγονε. ἴ, ἢ. 849; 
ΗἱΡροϊγὶ., Ῥβλὲ. νυ. 188; Ερίρῃ., πεν. 88; Τοο- 
ἀοτοί, Πωτεί. 7αὖ. ο. 16; ῬΆΙοΕί;Σ. α. 2; ἘΙΠοιηοεξ, 
Π1., ν. 21. Τμοβο ἔδῖδο ἰββο δ ἀδθβίσου 1 
Οαΐπ; ἐπ 8γΥ ἰογὸ ἴθογο δῃὰ δ᾽]υσο ἰ0 κἷπ ἰκὸ Βδ- 
Ἰδϑιὰ; ἐμοῦ τρδῖο αἰνυϊβίουβ ἴῃ ἐμ6 ΟΕΌΣΟΙ οὗ 
Οσὶδι Εὑἶκο Εόσαῖ. Οδίθηδ, "Ὁ. 164, διὰ οἵ. Βοὰθ 
ὁο5 1 Φοόλῃ ἱ, 6."--Μ.] 
Δπᾶ ἰπ ἴδπ6 θεῖος οὗ Βδίδϑδις, οἱο.---οίο 

888, “ΤΟΥ νομί δδίχαυ, 10] σίηρ (89 ἭΔΥ οὗ 
Βαΐδδη, (86 βοῃ οὗ Βοδουῦ, γ8ὸο ἰονγοὰ ἰΒὸ ναίεβ 
οὗ υὐτὶ χἰδοιδηο88.᾽ {πᾶ6 κίγοβ ὑμὲ8 πὶ ἃ θοει- 
ἰχδοίθα ἔοσιω. 60 2 Ῥείοσ ἱἰϊ. 1δ. 16. πλάνψ, οἷ. 
2 Ῥοίοσ ἱἰϊ. 18; Ζ2διηθ8 ν. 20; Ἐσοῖς. χυχὶϊ, 16, 
ΧΧ. Βυΐδον: “ ὙἹοΐοῦβ 118 δυοσίοα ἤγοιλ ἐδ 
ἰγυι.᾽" ΝοἰΞξξβεὶς πλάνην, θα ἐλο δίνο οὗ ἀἰτϑα- 
(οι ἰὰ το, 11κ0 τῇ ὁδῷ διὰ τῖιϊ ἐξακολουθεῖν, 2 
Ῥοίοσ ἰὶ. 1δ; ἴῃ ὑδμο ἀἰγϑοίζου οὗ οσσίῃς. 

Εἴαα ἅσαντ Ὁ ἴμϑῖ δ᾽ [(λ0γΥ συδιοά ποοᾶ- 
Ἰορ, 860 ΑΡρᾶσ. Οσΐί., ποῖο 20.--- Μ.}; ἐκχεῖσθαι, 
ΜΙάά]6, ἰο δίγοδια ἔογίἢ ᾿ἰϊο ἃ ἰοστοὴς πιϊδουΐξ 8 
δι (Β6η 61), ἰο Βυ Ὁ. Ομ βο (0 Ὀ6 σαττὶθα ΑὙΤΩῪ 
11|κὸ {86 1δἰΐπ εϑωπας ἐμ νεπέγεηι, ἐπ ἐἰδιάπει. Αἱ 
86 βδῖῃθ πη ἯΘ ΙΏΔῪ ἱδίηκ οἵ (86 χηθϑαΐηρ οὗ 

ΞΖ, , ἕο 51 πὰ 7411, Ρβ. ᾿ἰχχὶϊ, 2. [786 ἴοσοθ 
οὔ (89 ἀτοοῖς γον 18 Σδίμοῦ “10 ῬΟῸΓΡ ΟὨ686]7 οἱ 
ἱπ ἃ ἰοσσοπί.᾽" 5606 οοθηοσ, Ὁ. ὅ88.---ΜΝ.]. Ἔξε- 

μισθοῦ Τδδ οχρ δηΐου, “ΤΟΥ [ΠΣΘῪ 
{πθτη 86 1768 ἰηίο {80 ΟΥΤῸΡ οὗ Βαίδϑιο ἴοσ εἶσο (ΞΞ- 
ἀντὶ οΥ ἔνεκα),᾽" 18 8186: 80 15 ἰδὲ οὗἨ βοηθοί θη- 
ὈΌΣΡΟΡ: “ΠΟΥ ἰγον ἐποιλβοῖγοβ ἱπίο [9 ΟΥΤῸΣ 
οὗ Βαϊδϑδῃ ἰῃ οχροσοίδί οι οἵ τοαχα.᾽" Ἀς οι δ᾽ 
ΤΟΙ ΔΟΥῺ 8180 18 ὙΟΥῪ ἔοχοοα: “Τ ΚΟΌΡΕ ἐδ 86- 
ἀυοίϊου οὗ ΒΔ]Δ δι} σονδγὰ ἔμοῪ ρουτοὰ ἱδοση- 
Βοῖγοβ ουἱϊ ἴῃ Υἱοθ.᾽" [Ιη ἰμδὺ 6880 ψ͵ὸ οὐυρὶὶ 0 
ΒΑΥΘ τοῦ μισθοῦ Βαλαάμ.----Μισθοῦ Βμου]ἃ Σαίμ6Σ ὯΘ 
ἴδ οὶ ἱῃ δρροβίϊζοη τὴ} Βαλαάμ, ἃ, Ὀγὶ εἶ 4Δ]] δῖοι, 
τ δ 6} 18. 68 81}}γ Ἔχρ αἰ πο οἢ ἐδ Βυρροδίιοη ὑμδὶ 
ΨΦυάθ αα ὈΘίΌΓΟ ἷπι 2 Ῥοίοσ ἰἱ. 186. Το νῬοϊπὶ 
οὔ δοι ραγίθοῃ 1108 ἄτβί ἴῃ 861 85} }} 888 8π ΔΥΔΙΊΟΟ, 
(6 ἴῃ βοάποίἑοη ἰο Ὁποδαβίϊ(γ. 
1 τἴ86 καϊπηδανίηβ οὗ Οοτθ ἴμοὺ Ροσίδηϑᾶ. 

--ἀἀντιλέγειν, ἰο σομπίγεαϊοιῖ, ἐἰο αὐδηχοὶ, ἰο ΟΠἾῸΣ 

τοβἰβδίδιοθ, υβοὰ ἴῃ υχΧ. ΚῸΓ [3 Ὁ 9 οἷ. ὅπο. 

χὶχ, 12; Ηθῦ. νυἱ. 246; νυἱῖ. 7: χὶὶ. 8. Κορέ, οἵ. 
Νυχῦ. χυὶ. 82: χχυὶ. 106. 1 νγδβ 85 ἰπϑΌΥΓΘο- 
ἰἰοὰ αραϊμδί {πὸ Ἰοχὰ δῃὰ ΗΠϊβ8 τοργοβθη δεῖνα 
ὈπάοΥ {Π6 σοΥοῦ οὗ τἱρδί δὰ στο σίοθ. ΗαΐδοΥ: 
Ἔ ΤΟΥ Ἰοδὶ ἐμοιχβοῖνγοα ἱπῃ ἰὴ ρδϊηβαγὶης οὗ 
Οογο.᾽ Ηο ἐδίηϊκα π8ὺ Ὀοίὰ [86 ῬΑΓΔ4]16]15πι οὗ 
86 ἰχ66 οἴαυδο8 δῃὰ (6 Ῥχωίοσιθ οὗ {86 τε τὺ 
ἴδυ ΟΡ 80} 8. οοῃδίχιοίίοη. Τὴ6 ᾿δϑὲ σγϑῶβοπ 
ῬΤΟΥΘΕΒ ποίέηρ (866 ΔΌΟΥΘ), δπὰ ἰδ0 ἤχει 15 οουμῃ- 
ἰοΥ ὈΔΙδηοοα ὈΥ {86 οἰτουχιδβίαποθ ἐπὶ ἀπολέσθαι 
8 ποὶ πϑοὰ ἴῃ (ἢ 80η86 οὗ Ἰοβίπς ομεβοὶῆ ἱπίο 8 
ἰδίηρ, οἵὗἩ οδαἰδηριίηρ οπθβοὶ]ύ. Μαιί. χ. 6 15 ποῖ 8 



᾿ ΥΕᾺ. 

ῬΆΓΑ]]ΘΙ ρΡαββαρθ. Αγαπιπη 108] ὑβαρο Ῥουτἑ 8 0 
οἶμον ὀχρ᾽ δηδίϊο ἰπδη 1018: “ὙΠ6Υ Ρουθ η64 ἴῃ 
η6 χαϊπβαγίης οὗ ὅοτγο, ὈΥ οἴὔοτντίηρ 1Κ γϑϑὶϑί- 
ὯΠ00 ἰο ἀοα απὰ Ηἰ5 δΒοὶγ ογάϊπδηδθβ.᾽" ϑιΪοΣ 
8068 ἃ σγαάκδίϊοη ἴπ ἰμ6 νοΣΤὰ8. ὙΔΥ, ΟΥΤΟΡ διὰ 
ξϑϊηβαυ ηρ. “ΤῺ οπὰ δηὰ {μο Βορί πηΐηρ οὗἉ 86 
ὙΠ0]6 ὙΔΥ 18. 1Παδίναίοα αἱ (86 ὙΟΥΥ σΟΙ 60 66- 
ταρηῖ ΟΥ̓͂ ΒἰϑΙΟΥΥ ἴῃ (Π 6 6886 οΥἨ Οαΐῃ, {μ6 τυ βῃΐης 
ῬΓΟΡΤΘΒΒ ἴῃ {6 ΨΨΑΥ͂ οὗ ΘΥΓῸΣ ἰβ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οχ- 
δἰδιοα πῃ {6 οαΒ6 οὗ Βαΐδδπηι, 6 ἤπλ] ἰΒΌΓΓΘΟ- 
ἰἴο ἀπα Ῥγονοσδίϊοη οὗ λυ ρηχοπὶ 18 ἰγρίβοὰ ἴῃ 
Κογαῆ.᾽" ΠΌΪΒΟΣ 68118 ἰο τηϊμὰ ἐμαὶ ὁρροϑβί (10 
ἴο ἀοα Βργυπρ, ἴὰ ὑπ σα86 οὗ Οαΐῃ, ἔγοιῃ ΘΠΥΥ, 
ἴπ Βαὶ οὗὨἩὨ Βαΐαδηι, ἔἴγοπὶ οουοίοι 5 688, ἰὰ ἰπαϊ οὗ 
Κογὰ ἔγοπι ὑσυϊάθ; ν. 12 ρῖνοβ ἃ ἔασι 6 γ ἀ6] 1 68- 
ἰΐοη οὗὨἩ ἰἴ686 (ἰδοοΐτογϑ, βὰν ἰο 2 οί, 11. 18, 
17, [|τϑρφυ8, ΙΥ΄., 40, εὐ, Οταδε: “«“ἸΠ6 ἀοοίῃ 
οὗ {πΠ086 Ὅδ80 Υ186 δχζαϊηβί {Π|Ὸ ἔγὰο ἔν, ἀπὰ οὁχ- 
εἰΐο οἴ βοὺβ ἀγχαΐηβί 86 Ομαγοι οὗ αοά, 18 ἰο 6 
ΒΙΤΔΙ]Ον οἱ ἂρ Ὀγ (6 Θαγ]ι, δῃᾷ ἰο γοπιαΐῃ ἴῃ [ἢ 6 
ἮΝ δοῖοιν, τὶ ἢ Κογδὰ, θαΐδαπ δηὰ ΑὈΙγδιλ.᾽"-- 

Ἐπ. 12, Τοδ5θ 816 δβροῖβ ἱῃπ σοῦσ ἰονϑ- 
ἴδαδβιβ, εἰς. ---ἶν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν, ἴὰ γοῦν Ἰουθ- 
ἴξαβίβ, ποῖ, 838 Γαι ΠῸΓ ΓΘ ΘΥΒ, ἴπ ΤΟΌΣ 8]π|8, {86 
ΘΧΒΙ 0.8 οὗἩ ἴογθ. Τ]|1Ὸ ΘαΥΪῪ ἀΟρσΟΏΘΓΔΟΥ οὗ 
{πὸ Ἰονθ- ραϑίϑ οοπποοίοά τ ῖτἢ (86 1, οΥα 8 ΒΌΡΡΟΓΥ 
8 δου ϊἀθηὶ ἤγοπι 1 Οον. χὶ. 20, οἰ: [Π]ρροϊγίαβ, 
κοί. Πωατεδ., Ῥ. 112, βιαῖϊοβ. ἰδαὐ {80 βὲμοπίδῃ8 
βαϊὰ ἱπαὶ {μοῖν σοι ΐϊβοιοι 8 μίξεις ψοτο τελείαν 
ἀγάπην ἀιιὰ μακαρίζοντας ἑαυτοῖς ἐπὶ τῇ μίξει.-τ-- 
Μ.].---Σπίλάδες ; σπιλάς οὐ σπίλαξ γϑι}}} ἀοποῖοβ 
ἃ ΤΟΟΪΚ ΟΥ̓ 8 ΟΠ, ἔγοασι σπέος, τ 110 σπίλος, [6 
ΟΥὰ υβοᾶ ὈΥ͂ ῬοίΟΥ, Τσ8 8 ὈΟΪῊ ἃ ΟΠ ἀπὰ ἃ 
δΒροίβ. δὲ οσοιίο ἀηὰ ΗύΐΒΟΣ ἴδυουσ (116 ἸΣ 6 ΣᾺ] 
ΒΟΏΒ6: “118 {6886 ὙΠΟ ἃτὸ 6118 ἴῃ ὙΟῸΣ Ἰονο- 
[δαβί8, ἑ. δ., οἢ ψ 0 ἢ} {1686 ἔδαβίβ 8}}11, οὐ χοοὰ 
ΤΏΟΓᾺ8 Β0 6 Βεΐρτθοκ (οὗ 1 ΤΊπι, 1. 19). Ι{ 15 
ἸΏΟΓΘ ΒΙΠῚΡ16 ἰο υπάἀογβίαμα ἴἰΐ οὗ {}1ὸῸὸ βεάαοσίἶνα, 
ἀλη ΚΟΓΟῺΒ ρΟΥΟΤ οὗ {686 ποθ. Βυΐ νὟοῦ Δζ,δθ 
8 ΒΊΟΥ ἴῃ ΤΟ ΣΤ {16 56 η86 οὗ βίαΐϊη, αροί, 
Ὀόοδι86, 88 ΠῸ ΣΟΠΙΣ ΚΒ, ρταπητηη(1σὰ] παρα ταί 
ΘΑΒΙΪν σἤδησο ἢ νοτὰβ οὗ ειοὶ ΠΟῸΣ ΔΎ; 
{π686 νογβ Βανϊης ἃ σοτηπιοη χοοΐ τηΐρ}ῖ θ6 τι5ο4 
ἸΏΟΤΕ ΟΓΥΓ ἴ658 ἸΟΟΒΟΪΥ, δηᾶ {116 Ῥαγπ]1}61 τὰ 2. ῬοίοΣ 
ἴδτουγίὶπσς ἰ(. ῬΟΕΒΙΠΙΥ Ὀοιῖ (Ῥοῖον δπά 446) 
ΔΙΙυἀοὰ ἰο θοιί, χχχὶϊ, ὃ. [Δυγοίδι: ---- “ἐσπίλας 
ΠΟΙ δοίμηι ὁδί σίαγοι, ἦοςσ ὁδί, ΓΈΤΥ δρέοίοα αὐ 
ΜΑΟΌΤΑ8 ΡΑΟΙΧΕ ΚΕΙΙΝΟΟΤΤ, ἐς 65, οὐΐαπι σοπ σαν μη 
δϑαχιπι ἵπ ἐϊοΥγὲὸ πιαγὶδ, 8δομ ἰασι αὸ 7 μπϊἰπμ. ἀν 
ΟΥΑΝ ΟΟΧΟΑΥΙΤΑΤΕΜ ΤΑΝΟΌΛΜ ΙΝ ΟΟΝΜΌΝΕ ΒΕῈ- 
ΘΕΡΤΑΟΌΓΟΜ ΒΟΒΡΕΒ ΛΔΟΌΛΕΌΜ ΟΟΝΕΨΡΌυΝτ.᾽ἢ 
Μδοῖκ. (ϑεοοίί, ΒΙοοιι): “ΤῸ ποτὰ σπιδάδες 
ῬΓΟΡΟΥῚΥ βρη ϊῆοβ γοοζϑ ἐπὶ (ἦς 8.α, Ἡ Ὦ]1ΟΝ,, τολόπ δον 
φίδο αδουε {8 διιπαςσε, αΡ»εαγ ἰἐκε ϑροίε." Οδουχηδη., 
ὙΠΘΟΡΒΥ, (ὑῴφαλοε πέτραι), Τὶᾳμίοοί, Ἧ εἰπίεΐη, 
ὙΒΙΌΥ, ΜΟγον, ἀο οιία, Βοιίοαθπον, ΠαΙΠ ον, 
ῬΕ 110, [.111160, ΑἸέογσά, οσ ἀϑοσί, 4]., 4}1} ἄστοθ 
ἴῃ του ονίης “ΤΟΟΪΒ.᾽" [18 [η6 ΟἿΪΥ 8656 ἰῃ 
ὙΙΘΝ ᾿ἰ ΟσσυγΒ ἴῃ δηοίϊοηΐ δος ῃογΒ: 1ὲ 18, ΙΠΟΓ6- 
ΟΥ̓ΟΣ, ἴῃ ὈοϊίοΣ υπΐβοιῃ ννἱτἢ (ἢ 6 Οὐ ΟΡ ΤΟΙ ΔΡΉΟΥΒ 
ὃν πιΐϊοὰ Ζυἀο ἀοβουῦῖθοβ ἰῃ6 ζμ]80 ἰθο ἢ ΓΒ 
(οἸου 8, ἰγθθ8, ψαυοθ, τδηάδογίπρ δἰαγϑὴ ἰΠ8ὴ 
Βροίδβδ. Οἡ {π680 του β γ6 ῬΓΟΙΟΥ “ὙΟΟΚ5᾽ (0 
“8ροί8.᾽"--- γογαβνοσί: --- “ΤΏ 686 σπιλάδες τᾶν 
ὍΘ νῸ6]1 βαϊὰά ἰο 6 ἐν ταῖς ἀγάπαις, ποτα {86 
ΟΒυΓΟΝ ἸΟΟΚΒ ΟὨΪΥ [ὉΣ Ροδδ6 δῃὰ βαίείυ, 88 ἴἢ ἃ 
ἄθορ δηὰ ρ]δοϊὰ βαγῦου. Τὴ νοτγὰβ δοοροζια, 
φάρανξ, Ολαγηυδαΐε, Ἐπγίριια δαταίλγιιπι, οἰο., δΔ.Θ 
(δὺ8 Δρρὶϊοὰ γθαυ θη} 10 μεγϑοπε. ὅεο ΕἸοτυδ, 

8έ 
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4, 9, ὙΒοτο ΑἸ οοΥ ἰδ ο08]]0ἃ ὁ. δοορωΐωδ; δπὰ 
Αγιϑίοριι. δἰφιϊζίιοδ, 248, φάραγγα, καὶ Χάρυβδιν 
ἁρπαγῆς, ἀιὰ Απίβοὶ., 2, 1δ. 1, εἰς δολίους, Ὑ Ἀ6ΥΘ 
ἰΓΘΔΟΒΘΓΟΙΙΒ ῬΘΥΒΟῺΒ ΓΘ σΟΙΩρΡαΓοα ἰο ὕφαλοι πέ- 
τραι. Ἦδοτγχαίι,, ἢ. 1., 18. 81,-- 

Ῥεγηίείΐεδε εἰ ἱεπιρεεία δαγαίλγμηιγις τπεαοεῖέ, 
φυξοσχιΐαά φιμαεείετας υεηὲγί ἀοπαῦαί αυατο.---Μ.} 

συνευωχούμενοι. ὍὯδ Ὑοἰία ΟὈ])οοἰΒ ἰο Βαρρὶ γίης 
ὑμῖν, ἀιιὰ ἰγαη 5] 68 ““ολγουϑίης ἰοροίμον υἱοὶ 
ἴσαν; κὸ διίοαγσ. Ἠυΐ βίησο ὦ ῥεῖ, ἴἰ, 18 ἢδΔ8 
ὑμῖν, δτιια ἀφόβως ἰδ }8 ροὶδ ἃ ὈοΐίοΓ Β6Π56, ΤΠ 0Γ6- 
ΟΥ̓́ΣΣ Βἷποθ Οἴου 180 σίν που]ὰ ὍΘ ΒΡΟΥ δου, 
ἶυ 15 ῬΟΓΒΔΡΘ Ὀοί(6 ἰὸ ΣΟΠὰοΣ : ὁ ΤΠΘΥ ΘΑΓΟΙΙ86 
ἢ γοῦ, Ρα 8} {ΠΟ Βο]γο 8 0 γΟῸΣ Ἰονθ- οι βί8.᾽" 
[ιν 15 βἰηχυαν, Βοινου ον, {πὶ {Π6Υ ποῖ ΟὨΪΥ τνου]ὰ 
ἀο 5οὸ 1} ἱπιρυπῖγ, Ὀκὶ ἰδὲ δ )ἀο ἀο685 ποὶ ἰηϑ8ὲ 
ὌΡΟΠ βοραγϑίίοη. Τὴ6 βδηβ οὈ͵δοίοη, ΒΟΊΎΘΥΘΥ, 
ΑΥΪΒ65 δἱ 2 Ῥίον 1]. 18, δηὰ 18 ποὺ 80 τυ ῦῪ αἰ8]- 
οὐ]ὺ ἰο Ὀ6 τηοὶ. [Π{ 18 ἐο 6 χορτοίιοα (ῃδὶ Ετου- 
πὶ ἅ]16 ν᾽ ̓Δ8 τιῖἩ 61ἃ {86 δο!αϊίοι οΥ 1π6 ἀπ ου] γ. 
ΤῊ ΟἾΪΥ ΟΠ6 Ὑὲὸ 8ΓΘ ΔΌΪ6 ἴο ΒΌΡΡΙΥ 15 {Ππᾶὶ {686 
ἔλϊθ6 ἰθδοογΒ αδυϑοα {110 νν 6 11-Κηονν ἢ ΠΙθοταὶ 08- 
Ὀ᾽(ΔΠ1Υ οὗἁἨ 1λ6 δαυν ΟἸιτἰβι δὴ. ΟΥ̓ οἴδπά δβιϊ οἷν 
ἈΡΡοασίης δὶ ἱμοὶς ον ο-[ο815. Ὅλο ἱηδβογίϊοη οὗ 
ὑμῖν 18 ἀχαϊπδ {6 τοῖρμὲ οὗἩ Μ55. ονϊάρποο, δηὰ 
ἀἰϊἰβοουπίοπαπορα ὈΥ {{|6 πιὰ ΟΥ̓ οὗ γουβίοῃβ δηὰ 
ῬοΙ Δ Ὁ]6 ὀχορεία8.---]1.1 
ὙΥΊΣΒουΣ ἔδασ.--- πὸ τηοδὲ πδίαυγα] σοπβίσιο- 

(ἴοὴ 8. 10 δῖα ἀφόβως «11 συνευωχούμενοι, ποὶ 
ὙΠ ποιμαίνοντες (8116), ῬΒΙΟἢ που] ἰβοϊαῖθ {868 
ἔογοΓ ἴοο 16]. ὙἼΠΟΥ ΤῸ 80 ἱπβοϊθηϊ Ὧ8 ἰο 
ἀγα ποι μοῦ σΟΥΓΘΟΙ 10. ΠΟΥ ὀχραϊβίοῃ, δηᾷ 8β.1}} 
1688 {π86 τη οἰ] 008 οὗ {Ἰιοὶσς οὐ ΘΟΠΒΟΙΘΏΟΟ. 
Βοηρο] τηΐδϑο8 {8:6 Β6η86 ὈΥ͂ τα ουίηρ, “ΤῸ Γοδδὶ 
ἰοσοί Ποῦ ἰ8 ποὶ ΓΟῺς 267 δὲ, ἰΒογθίοσο, ἀφόβως 
οὐρα ἴο Ὀ6 οσοππροίοα 1} {818 γογὉ (ποιμαίν.).᾽» 

Ἐ'δοάϊηρ, ᾿ΒΘΙΆΒΘΙν 68. ---στἀ0 γοῦοτβ ἰο ΕΖοκ. 
χχχίν 2. 8, “οο Ὀ6 ἴο (86 ΒΡ μου 8 οὐἩ 1ϑγδρὶ 
ἰπαὶ ἄο Τοοὰ ἐβοπηβοῖνοβ," οἵ. 15. 1νἱ. 1. ΜᾺ 
Ἰδάτη ἔγοπι (18 οἰγουπδίλπος (δα ἰΠΠο56 ἀδοοῖν θοῦ 
50ῖ ἊΡ ἃ8Β ριΐϊίεβ δὰ Ἰοδάουβ οὗ {6 Εοοκ, δηὰ 
ιπαὺ ἐἰι ον δουρὶ {116 τῦοο.] οὗἩ 6 ΘΠ δοΡ, ποὺ (86 
ΒΉΘΟΘΡ {πομιβοῖνθα, οὗ. 1 Ῥοῖ. ν. 2. [ΛἸίογα :-- 
“βὶηρ ἴμ86 ἀγάπαε τοὶ ἔον {μον Ἰος  Ἰδίο ΡιΓ- 
Ροβθ, {πὸ σορ]Ἔχαιΐοη οὗὨ 186 ὉΠΙΥ οὗὨ ΟὨ γιατ 
ὉΣ 5οοἷα] απίοη, Ὀὺΐ Τ[ῸΓΣ ἐλεῖγζ οἱὐπ ῬΌΤΡοϑοβ, {}16 
σου τθηὶ οὗἉἩ {ποῖτ 1818 δηὰ {)1ὲ6 {ΤΊ ΒΟ 6 οὗἁ 
{πον Βοοπιοβ,᾽᾿--λὶ.. Ὑπιο τεπιασὶς οὐ ΗΠ υτ]ον, 
(αὶ {ΠΟΘ 18 τὸ οἶον 1ϊπι οὗἨ βαϊὰ δαγοσβανὶοϑ 
πανίης Π]]οὰ {116 Θος] 88 8110Ά] ΟΥἾ Οό, 18. ΡΟΣΤΘΟΙΪΥ 
ἔσθ, αὶ (δὶ ἄοοβ ποὺ ὁὀχοϊιἄο {πον δεῖ εἶπ αν 
858 ἰΟΒ ΟΏΘΙΒ Δηά Ἰοκάοτα. 7 σας ροϊηὶ οὗὨ Υἱοῖν 
195 αἰϑρ]αορα ἱ ποιμαίνοντες 18 τοε τ] οἰσα ἴο {116 
ἈΡΆΡΦΘ δ8πὰ οχροιπάρά (28 ἀθ οί(6, ἀ068), 
ΟΎΒΟΥ ἴα Κα ἐμεῖν 811] ψ }}}16 (ΠΟΥ͂ Βυ ὅο Ὁ 10:6 ῬΟΟΓ 
(186 πιδ)ονῖγ, (μΠ6 001) ἰο ψδηϊ.᾽ 1 ΟοΥ. χί. 31. 
ποιμαίνειν, ἷὰ ἴδ Β6η86, ου]ὰ 06 δὴ ἱπδρρτο- 
Ῥτγίαιο ἴοστη, ΤῈ βοαῖ(6] αἾ8ο ἀο6Β ποῖ τοϊδὶθ ἰὸ 
16 δζοόρε. 
ΟἸουᾶα τ|ίιϊμουῖ τυαῖοσ, ἄσένϑη ἔασι ὉΥΚ 

στΐ ἅ8.---[ΑἸίοτά: -- ἐς γίνου οὐἱ οὗ σουγβθ Ὁ 
νη 5; 6 τοδάβ παραφερόμενοι (1 Α. Β. Ὁ. 
Κ., 41].}, θοσγῆθ οιἱὶ οὗ (πεῖν οουγβθ, ἈΠῸ δηά 
{}{861.--.}1. πὰ 2 Ῥοί. 1ϊ. 17 δῃοίμον ἄριγο, 
Υἷζ.: “τ 8118 ψἱϊμουΐ τνδίου,᾽" ὑσεοδάοβ {86 ῬδΓα]- 
16] ἰο {815, τν 116 ἤθγο ὁη6 ἐβ δά δὰ ὙΒΊΟΝ 15 τδηΐ- 
ἴῃς ἴδογο, υἱσ.: “.ἀοδὰ ἰσϑϑβ." 6 Ἢ οἴΐο, γγβο 
ΔΡΡ᾿ 65 [86 ἤρυτο ἴο ὑπ 0 Δρδροθ, 8 Θοσί δἰ ἶν ΓΟῸΣ 
ἴῃ βαγίῃς ἰμδὲ {686 τὴϑὴ δἀαρᾶ Ἰδγκον ἰο ἰμ9 
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δράριθ, Ὑἱίπουΐ δδδγίηρς (μοῖρ οοπ θα 08 τ 1 ἢ 
6 Ῥοοσ. ΝΟ, {86 σοΐθυθῃοθ 18 υϑίθοῦ ἴο (86 
ῬΓΟΙΏἾΪ86 δηὰ Ὀοδδίίϊηρ οὗ ρστοδῖὶ δῃὰ ρῥτοίουπα 
Κηον]οάμο, αὶ 10 18 1419 ΒΒΟῪ δηὰ υὑδροῦσ, οἵ. 
Ῥτονυ. χχυ. 14. ΤΉΘΥ δΓ6 οδυγίθα δῇῦοαϊ ὮὈΥ ΘΥΘΣῪ 
νη οὗἩ ἀοοίγίηα, δῃὰ οδῃημοί βϑι 8. {86 δῆ β 
οὗ {μο8θ. πο ἰμἰγβὶ [ἴῸΡ (86 ἰσχυ ἢ. ΗσίμοΥ:-- 
““Ἴ 6 ἤφιτο ἀρ] η 68.658 (86 ᾿ῃ γα δρΊ ΓΙ. 8] οι ἢ- 
ἐἶπ 85 οὗ ἐῆοβϑο χάθη, ψγἢο ΟοὨ {ἰδὺ δοσουηΐ ἃΓ6 υἢ- 
80]α ἰο ἀο σοοά, Ὀαΐ ἰΐ Β66ῃ18 4180 ἰ0 ἱπίϊππδὶθ {μον 
ἀεδοορίϊνο οϑἰοηίδιίοη, τ] σοῦ 848 Ὀσδθη ρῬοϊπίρα 
ουξ͵ Ὁγ Οσαϊνίη." Τμ6 τοίδγοποο ἰοὸ ἀοΐης ψοοά, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, ὈΘΙΟΏρΡΒ ποὶ ἰο ἰμὶ8, Ὀυΐ ἰο 86 ποχί 
ἔρυτο. ποιμαίνοντες δπὰ νεφέλαι Ῥοϊῃΐ ἀππιϊδίδΚ- 
ΔΌΪΥ ἴο (Πποῖὶν δυγοραιϊθα ἰδδομίπρ δηὰ Ἰοδάϊης--- 
Περιφερόμεναει, ἀτίνοη Βϑοιΐ, δἰ γ ἀνγίνοῃ ἰο δηὰ 
ἴτο. [|8660 δῦονθ ἄρρδᾶσγ. Οσίϊὶ., ποίο 22.---Μ.} 
Ῥοίον πλ8 ἐλαυνόμεναι. 
ΤΠ ἀαςΌ 218] ἴσθοϑα, οἰἱο. --- Φϑινοπωρινά, 

ἔγοπι φϑίνω δηὰ ὁπώρα ; ὁπώρα δἰ Ζυὶ68 {116 ἢ οί [68 
Β64800 οὗ [06 γ88Γ; ΨΒΘη ἰμαὶ 8 οΥον (φϑίνει), 
(86 φϑινόπωρον, ἰαίΘ δυΐαπιη, {Π6 Ὀοσί παϊης οὗ 
ἩΪΠΐον, βοίβ ἴῃ; {Π6 δΔαἀ]οοίνο ἀοποίοβ, ἐμ ουοοτο, 
“46 - δι πη 4],᾽ ποὺ ““ἔγαϊς βροὶ ᾿πρ,᾿ 88 δέον 
ΤΘΏΘΔΟΤΗ, ΘΟΒΙΥΑΔΥΥ (0 στγδιηιηδίϊ αὶ ὑϑρο. [Τ86 
Ὀαβὶ δοσοιηὶ οὗ {Π158 τνογὰ 5 ἐαΐὶ ρίνοῃ ὉΥ 1.11116 
ἐπ ἴοσο, ΜΏΪΘΩ ἰ8β ΠΟΓΡΘ ἰγαηβονῦὶ δ6α : ““ Ασοοναϊης 
ἰο Ῥαββονν (88 ἰγδῃβ αἰθαὰ Ὀγ 19 14161}] ἀπὰ ϑοοι), 
ὁπώρα ἴδ, ἵ, “10 ρατὶ οὗὨ (6 γοδὺ Ὀοίνγοοη (ἰ6 
γίδη7 οὗἹ ϑιτίως απά οΓ ΑτεοίωτιΦ.. ... τοὶ Βο 
ΤΟΝ. . . . σμέωπιπ ΔΒ ΟΟΥ ἄοσ ἄανδ, ΟΥ̓ δἰ τηοδί 
ἔλε ἐπά οὗ δυπιπιεν ;" δῃρὰ (Ποη, Ὀοθοδαθο ἐπ8 τ89 
(π6 δεαδοη οἵ 7γΐέ, ἰι βίδηάβ, 2, ἴογ "ἐλὲ ὕγωΐ {- 
εοἴΓ, ο58Ρ. ἐγέδ- ἤγυἱέ ;--τδοὰ Βθησθ 4180 (86 γϑγῸ 
ὁπωρίζω 18 (ο σαίλεν 7γμίίδ. φϑίνω, ἀσαὶῃ 18 υδοά, 
1, ᾿Ἰη ΓΑΒ ἰγοῖγ, ἰο ἄδοαν, ισίίλεν, ἀπά, 2, ἰγαπδὶ- 
εἴνοῖγ, ἰο οογγερί, αεδίγοψ. δΔοϊπίης 809 ἱτὸ 
ΜΟΓΩ5, ΘὁΔ0} ἴῃ ἰϊ5 ἤτβί δ᾽ χηϊ βοδίΐοη, γ Βατθ 
φϑινόπωρον, αἰμρέιπιπ, ΟΥ̓́ΤΛΟΓΘ ΘΟΙΩΙΠΟΠΪΥ, δέπέδοεη 8 
αυοίμπιπι8 εἰ ἐπ ἔψεπιεπι ὑετσεπα (Βιορἢ. 868}.), 
ἔα!ε αμίμπιπ, ἰδὲ 7}αἰ οΓ ἰδὲ ψεαν (1,.. δὰ 8.); διὰ 
φϑινοπωρινός, δείοπσίπς ἰο ἐδλαΐ δεαδοη---- ΤΠ ΪΟῊ ΔΓΘ 
ἐδ ΟὨἿΪΥ πο ηἱη 6 οὗ ἔπο86 σοι ρου Πβ πβὶοἢ (86 
Ἰοχίδομϑ γοοοζηΐζθ 848 οἰδββίοαὶ. [1ἢ ἰπδί 56Π86, 
δοοογαϊηρὶν, 18 (πὸ Αἀ͵θοιῖνο ἰδίκθη ἤθτο, ἰπ σοη- 
ποοίΐοη τ ἢ) ἄκαρπα, ὈΥ 16]. (λαγυεεί-ἰγεες εοἰ(ἡ- 
οἱΐ 7γἰ), Τγπά., ὔτϑπμαι., (ιοὐλοιέ 71. αἱ σαίλεγίπο 
ἐξπιε), αδβίδὶ., (αμέωπιπαΐεε ἐπ γιοίμοδϑα), ΤΒοῦλ., 
(αμείμαπαξ ἰγεέδ τοὐλοιὲ γγωΐ), Ὁδγυ., (αμξ. ἰγεοδ 
δἰγίρρεά οΥ ἰλεὶν 7γ»ἐἱ); διὰ δρατί ἤγοταῃ (παὶ δο- 
'προίίο, ὉΥ ΒΒοιαΐδῃ; ψαϊρ., δὰ 18 ΓΟ] ον 8 
ΘΏΘΡΑΙΪ, θαΐοι, ΕΥΘποῖ, ὅν 88, πιαγρὶπ; ἙἘπρὶ., 
ΑἸὴ., Ηδιυυμ.: ὅο66.: Βοδυβϑοῦτγο δηὰ 1, Εηΐδηϊι, 
γπααρίπ; Βοηκοῖ, Μοϊάρημ; Ηφηϊοῖΐῃ (ὀγτοηθ- 
ΟἸΒ]Υ οἰἰεὰ ὃγ Πυϊμ6γ), Μογον, αογίδοι, Βϑγῃ.; 
ἀο Υ.; Ῥο116, (γέές οἡ (ἠε Ἰσαπε---" [8.16 ὴ ἰηίο {8.6 
͵δ6Γ0 δηὰ γο ον 1687), Ηαΐμον;--- 8}, Βονίη- 
δοη, ἄτοθῃ, (αμέμπεπαΐ, δέτε, δατγεο), βομίτὶ. ΤῈ6 
'Β8πι6 ἰηἰογργοίδίίοη 18 δ᾽ουγοὰ 4190 ὃν Ζοζ., 
ὟΊ118., 61}, ϑαγηι., Βόδοπτῃ., Τχοῖ., (“τοὐλοιέ 
ἐοαῦεδ," [Ἰιῖοἢ 8 8180 ΤΠ 68] ΟΥΒ Ὑϑγβί ἢ], “"α4 ἐγέδϑ 
'ἄγε ἐπ αμΐμηιπ᾽), ΒΙοοιιῖ.;--- ὁ ] δ. Τ86 860- 
οῃὰ εἱχῃϊδοδίίοηδ οὗ φϑίνω δηὰ ὀπώρα, ὨΟΎΘΥΟΥ, 
᾿ΡΡΟΔΡ σοι! πο ἰη ἰἢ6 866, δοοογταΐηρ ἰο ῬΒδ8- 
ὍΟΣ., οὗ φϑινόπωρον ἰο ἀδποὶθ νόσος φϑίνουσα ὁπώρας 
(666 ΟἸαικο: φαϊεὰ οΥ αἰδεαδεα ἱτέεδ; δὴ οἱγ- 
ἸΔΟΪΟΖΥ δη β6η86 ΔΙ] οὐγοὰ 4]80 Ὀγ Ἧ118., Γδυτι., 
Ττοὶ,, οσαπκεγεά;--- 016 08.), ἀπὰ ἱπ ῬΙπᾶδτ᾽ 5 86 
ιοὗ φϑινοπωρίξς. Ἰλάὰ6}}] δὯἀπὰ οοιξ ἀο, ἱπάϑοὰ, 
ταδυὶς (18 Ἰδοὺ γχοσὰ 88 ἃ “ροουϊ. ἔθη. οὗἨ φϑινο- 
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πωρινός, ΜΕΪΟΝ {ΠΟΥ ΟΧΡΙ δίῃ ἰο το ἀμέίμηπαί. 
Βυΐ ἰπ 86 Ῥαϑβαρὸ τεοίεγτοα ἰο---Ρ γίμ., δ, 16], 
162, φϑινοπωρὶς ἀνέμων χειμερία καταπνοά---φϑινο- 
πωρὶς οΥἱ 6 ΠΥ ἀοο8 μοὶ τλθϑῃ ἐμαὶ, Ὀὰπὶ χϑίθ ον 
86 ὀὲέϊσλίέισ ἴῃ ἄυσθησο οὗὨ {8686 τούπέγῳ Ὀ]Δ5ὶ5, δὰ 
80 ἰὑ 156. Θχρ δἰποὰ ὈΥ ἴΠ6 Ὀδπί σομηπιθῃϊδίοσβ οἵ 
Ρίπάασ. Ηργηθ ἰγϑδπῃδίδίοβ ἰμυθ: “ὙΒΌσΤΙΒΌΒ 
ἘΧΊΤΙΑΙΙΒ σπυδπίογωπι ἨΙΒΕΆΚΧΟΒ ἤαίμδ;᾽ δηὰ ἰδ 
τηοϑδὲὶ γοοθηΐ οαϊίονρ, Ῥυγοῖῦ. Βομβποϊἀονίη, ἢδ5 ἰδ6 
Το] οσσίηρ ποία: “ὀπώρα, ὥρα απείμπιμα, ἀππὰ αἱ- 
σμΠΙῺΡ το {τ σι σίσωπίηινγ ἐδ ἰεπιροτίδυα. απ 
δέεηδι8 : γαίεαξ υἱτέδιι εἰ σοπείϊο εἴΐαπε ἐπ Ροείεγωπι, 
πὸ ὈδπίμΣ ΒΆΌΜΑΙ 8 ἰδὲ ΡΈΒΌΑΤ ἱέπιροτὶβ ΓΕΤΟΤυβ." 
Ι{ ἰὰ 6 δΒαϊἃ {πὶ (8.6 σοΟΙΎΠΠΟῺ ὙΘΥΒΊΟΏ ΤΟΟῸΪ 65 
86 που (0 6 ἰκοη ἴῃ 118 βοοοῃὰ εἰ ζῃϊδοδλίίοη 
δηα ἰδ γουῦ ἴῃ 18 ἢγδί, ἰὑ ΠΔΥ Ὀ6 το ρ]]οα, 1, ἐμδὶ 
818 δοϊκηον)οάροά Βοοομ ἀΤῪ τηθδηϊηρ οὗ ἰδο 
ποὺπ ἰδ ἐΐ8 τηοϑηϊης ἴῃ 18:6 ΟΠΪΥ Ρ͵δοθ ΤὮΘΓΘ ἰὶ 8 
ουπὰ ἴῃ ἰΠ6 Νὸν Τοβίδιηθηΐί, υἱζ.: Βαν. χυ]ϊἹῖ.: 
14 ----2. (δαὶ [86 ἱπίγδηδιινο 86 ΟΥὁἨ ἰΠ6 Ὑογὺ 16 
ὉΥ͂ ἔδν (ἢ 8 ̓ηογα γοαπθηί ;---ηά, 8, (Βαὶ {86 γϑγὺ 
Τοίδὶ 5 1}}18 ἱπί ΥΘΏΒΙ ΕἸΥ͂Θ Β6η86 1π ΟἾΒΟΥ δη δι οροῦβ 
σ85868 ΟΥ̓ σοΟΙΙΡΟΒΙ []0Ώ ; 6. 9., φϑινόκαρπος, ΔΡΡΙΙοὰ 
ὉΥ Ρίπάαν, ἔνίλ., 4, 4711, ἰο δῇ οὐκ ἔγοτη πιϊσὰ 
{86 ἸτὉ5 8 Ὀδ6ῃ Ἰορροθὰ; δηὰ φϑιενόκωλος, ἱϊὰ 
ιοσαδίϊπς ἐϊπιδε (1,.. δπὰ 8.). 116, ἱμοσεΐογο, οὐ 
Ῥτϑβοηί ἔογῃ φϑινοπωρινός ΤῊ ΔῪ ποί, ἴῃ (Π}8 006 ΟΣ 
ἵνο ἰπϑίδῃμσοαθ Ὑ860ΓῸ ἰὑ 18 ἰουπὰ οἰ ΒοΓο, ΘΆΣ 
{86 τπηοδηϊηρ Ὦ6ΓΘ δδουϊοὰ ἴοὸ ἰΐ, 1 σΟΠΟυΥ πόΥοῚ- 
1 6}658 ῃ 6 τοι δγκ οὗ ἀτοιίυβ: “ δὲ δίων σοὶ 
γέερίοίαϑ, αἰεὶέ αἀτδοτεε αὐοσέωμπιπαίεδ. δεά πιασὶδ τεῦ- 
» ον ἐτυμολογία υοοὶδ, εἱἱ αἀἰοαὶ 606 εἰχαΐέεδ ἐεδε ατ- 
δοτίδιιδ, φματωπι 7γωείως ρμετγὶξ ἐἰοο. ΤϊΪ6 δθῆβα, 
ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, ἰΒ ΙΏΟΓΘ ἰἢ ΒΔΥΙΠΊΟΗΥ ὙΪΙΝ (86 ἀοδίχη 
ΟΥ̓ (Π6 τυύυίϊον, νν ϊσῃ 15 ἰο ἀρδοῦῖθα ὑπὸ ολαγαείετ- 
ἑεἰἰς δηὰ ἱπισαγα πρὶ τα] ἀσβοϊαιΐου οὗ {8.658 
νυἱοκοὰ θη. . . . , 8πὰ ἰξ 14γ5 8 ἤστην 8515 
ἴον (π9 ἀγοοάγιιϊ οἸἰμασ ἩΒΟΓΘΌΥ 6 οἰοοὶβ ἐδπδὶ 
οδήοοὶ, οἵ. Μαιὶ. χῖϊ. 22; Κα6. νἱῖ]. 14, εἰς.".-Μ. 
ΤΏοΥ βἰδηὰ (μότα, 1{|κ0 ἰα θ- δια τη] ἰγθθβ, πὶ 
δυο πὸ ἔγαϊ Ὀὰΐ ΟὨἿΪΥ αγῪ ἰθατεβ. ΤΉΟΥ ἀοοεῖνο 
Θὰ οχροοίδίϊοηβ, 88 (86 Ὀδτοη ἤρ-ἴγοο, Μαῖίὶ. χσὶ. 
19: κο. χὶϊ!. 6, δῃὰ δύο ὑβογοίοσο σὶρϑ ἴογ (86 
ΘΌΓΒΟ δηἃ ὩΟΟΟΙΏΔΠ δ ᾶχθ. ΑΒ νὰ δχρϑοὶ (δ9 
οἱοι 8 ἰο γἱὶ 6] ἃ ψψαίθῦ, 80 γὸ Ἔσχροϑοὶ {86 ἰγϑοδ ἰὸ 
γ ο]α ἤγυϊϊ. Τμδ ΤΌΓΙΠΘΙ Τοϊδίθβ ἴ0 ἐμοὶ ἰθδεὶ- 
ἰηρ, (86 Ἰδϊίον ἰο ἰδμοὶν 116. Βοηροὶ :----Τ γϑοα, 
83 (ΠΟΥ ΔΡΡΟΔΟΡ οἱ (8ὸ οῃὰ οὗ δυϊατηη, νἰιβουῦὶ 
ἔγυΐ, δη ἃ ̓ ἰθαυϑα,᾽,᾽ οὖ. 15. 1. 80. Ι͂πῶὰὼδ πίη οἵ 
ῬΟΥΒΟΏΒ, ὍὙ[ῆο ΥΕΔΓ ΔΙ͂ΟΣ ὙῸ ΔΓ ΔΙῸ ἰἰκὸ ἰαἰ6- δυίϊυπι- 
Ὧ8] ἰγτοο8. ὙΠΪ8 ἰα οὶ ἃ Ὑϑαῖκ, Ὀυαϊ 8 τ δὶ Κ- 
ἱπᾷ ἀοβογὶρίΐοη, ὙΒΟΓΘΘΒ, ἰΥ γὸ [Ὁ]]ο ὑπὸ οἱγ- 
Τ]ΟΪΟΖΥ͂, 16 δΔααϊίοι οὗ ἄκαρπος σουϊὰ ὯὈ6 Β0ρ6- 
δαουϑβ. 
τπέσι τ[π].----Νοῖ ψοβο ἔγαϊο 85 Ὀδοπ ἰδ θῃ 

ΟἹ, 65. ἀο οϊίο, Ὀὰαΐ νιϊουὶ ἔγαϊ! [οΥ Ὀαίίοτ, 
ἰὩΟΔΡΔΌΪΘ οὗ γιοϊάϊης ἔγαϊ!.---Μ.] 

ἹΜνίοσθ ἄθϑα, ποιξξε Βο}]}]} ἀοαά, τΐοὶι 15 δ᾽- 
ὈΪΠΓΑΣΥ, ἴον [86 ἤριτο ἰδ ἰδ Κοὰ ἔγουι ἰτθθα τ Β]οἢ 
ἴάγο δἰ αἰβοσγοηΐ ἰἴτηθ8 βυβογοὰ ζαϊαὶ ᾿π͵ΌτΥ ὉΥ 
ἔγοβί Οὗ ἴγοτῃ ἰηβϑοίβ. βίου : "ΒΥ πδίυσο γγθ ΑΓ 
του ἢ ἴδ Δ}} ΔἸ οχοῖμον ἀοδὰ ὑγθθδ; πον [8686 
ῬΘΟΓΒΟΏΒ, μανίηρ τοσοοϊγοὰ {πΠῸ σῦδοο οὗ σοβοῦοσα- 
ἐΐοῃ, βδυ ἀϊοὰ ἃ δβδοοοῃὰ {πη (2 Ῥοίον 1ἰ. 20). 
ΤΙἷθ ἰθ (Π9 Βοοοπᾶ ἀοδίι ἰπ σὲ δὰ ρυπὶδὶ- 
ταϑηί," ΟΥμοτ5 (Κ τοί 5) Θργοπ ου Αγ ἴα- 
ἰοσρτοὶ ἰι680 γορὰ 5 οὗἩ {86 ταδὶ (θυ Β}]γ7) δπὰ ἐδ 
βοοοῃὰ (ροβί (οσυθ 6) ἀραίμ, βοοίηρ ἀδθδῖῃ δὰ 
ποῦ γοὶ οεοιοα (δῖ ἱῃ οὐ 9 ̓ γοδρϑοὶ. [{ἴογάβ- 
σ ΟΣ: “30 (8686 26} ΔΊῸ ἰγ066, ἩΓΠΙΘῺ αἰ ρα ἐινίοε, 
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Ὀοσδαβο {ἢ 686 ΤΣ] 6 παυΐηρ ὈΘ6ΘῺ Οὁπ66 ἀοδᾷ ἴῃ ἐγθ8- 
Ῥᾶ58868 δῃὰ βῃ8, δῃὰ σχδϊβεαὰ ἴο 1189 ἱῃ ὈδΡί δια, 
ὮδτΘ το ρΒ6α δῃὰ δροβίδ(ἱ χοᾶ ἱπίο {π6 ἀθδίῃ οὗ 
δβ'ῃ, δηἃ 8ὸ Ὦδυθ αϊεα {ΐσο; δα Ὀδοδιβα ὈΥ ΓΒ 
δ'ῃ8 (ΠΟῪ ΠδΥθΘ ἱπουγτοϑα {1.6 δεοοπαά ἀεαίλ. ὅ60 ΒΥ. 
ἱϊ. 11; χχ. 6. 14; χχὶ. 8, σβοσο ἰἰ 18 βαϊὰ ιμδὺὲ 86 
δϑεοοπα αἀεαίδ ἰΒ ἰὩ6 ῬΘΏΔΙΥ οὗἩ (16 εηδείίευΐησ, 
αδοπιϊπαδίε, πὰ 7οτγπίσαίοτε.᾽ Οδοαμ θη ]08: “τὰ 
φϑινοπώρινα δένδρα δὶς ἀποϑνήσκοντα, ἔν τε τῇ 
τοῦ καρποῦ αὑτῶν ἀποβολῇ, καὶ ἐν τῇ τῶν φύλλων 
ἀποῤῥοῇ.᾽ Ὀὸ ειίθ 1]}πιϑίταϊεβ ὈΥ ““δὲα ἀαἱ φιιὶ 
εἰἰο ἀαἱί,᾽" διὰ ἩοΥδΟοθ᾿ Β “2γοὸ φιο δδ ραζϊον πιοτι." 
ΑἸογὰ σοΐογϑ ἰο ἐμὸ ἀοι]ο ἀραί ἰῃ ἃ ἰγθο, νν δἰ ἢ 
18 ποί ΟὨΪΥ 88 1ὑ 866Π|8 ἰ0 {86 6Υ6 ἴῃ σοτητηος 11} 
οἰ Ρ ἴχθθβ, ἰῃ (86 δρρδγοηὶ ἀθδίῃ οὗ νἱπίοσ, Ὀαΐ 
ΤΘΔΙΪῪ ἀοραὰ: ἀοδὰ [0 ΔΡΡῬοδσαμοΘ δηὰ ἀδθδὰ ἴῃ 
ΣΟΆΠ1Υ.-Μ. 

Ὁρτοοῖϑα, ποὶ ἰγοοβ ἀϊρ οὔ δῃηὰ {ππ85 γα Ϊ- 
ἑοδίοα, Ὀυϊ Βιιοἢδ 858 58{1}} τοπηδὶη ἴῃ {πὰ δαρί, 
ΒΌΔΊΘΩ 0086 ὈΥ ἰΠ 6} τοοίβ, αηὰ {πῈ8 ΠΟΘ ΡΔὉ]Θ 
οὗ 5ηιοἀάϊης Ἰοᾶν 68 δ Ὀοαγίηρ ἔγυϊς, Εἰσυγαίῖνα 
ἀοβοσιρίίοη οὗὨ τπθῃ ἴοτη ἸοοΒο ἔγοτῃ ἰπὶ8 υἱϊα] 
Τοπη ἀδίΐοη δπά ἰμ6 σοτηχηππηΐοη οὗἉ ἴ86 ΟΠ το, ἢῸ 
ἸΏ σΟΥ πιονοὰ Ὁγ ἐπ ο Ηοὶν ϑρίτὶῖ, Βανίηρ οοδβοα 
ἰο ἀο βροοὰ ψοΣῖ8, δὰ ἀοοπιρα (ο (Π6 ΡΘ,ΔΙΥ οἵ 
(80 ονάιυγαίο, οὗ, Φοπ χυ. 6; Μαί!. 111.10. Γ[Αγ- 
παι : “7Τοιι ςἐ8 πιοίβ δοηΐ αε8 πιέίαρλοτγεδ ἐπετσίσιιδ8 
»οΟΩΤ πιοπίγεῦ ἰεὲ πέόαπί α(6 σ68 ἵπιριιγέδ, ἰα ἱἰέρεγείό ἀἐ 
ἐδμῦ σοπαμίίε, ἰα δἰογε 6 αἐ ἰδὼν γοὲ εἰ ζ᾿ αὔδεπος ἀε 
ἔεωγα δοππδ πιαιγα."---Μ.] 

γΕΒ. 18, εαρίῃρ σσανθδ οὗ 189 κοαᾶ [6οτ- 
ΙΔ, ““ὙΠΓῸ Ψ6Υ6Β,᾽ Ὀοίΐον (μ8ὴ Ταρίῃς, 80 Α]- 
ἴογὰ.---Μ.1. ΤῊΘ ΑΡροϑι]6 Ῥσοῦδο!ν ἱβουρσὶ οὗὮ 
188. Ἰνὶϊ. 20: “Βυῖ ἰμ0 νὶοκορὰ ὅσο 11 {μ6 
ἐγοιι Ὀ] ἃ 868, ΒΘ ἰἰ σδῃποί χοβὲ, ἢ οΒο τυ δίθτβ 
οαϑὺ ὉΡ πιῖγο δῃὰ αἰγὶ, οὔ. Ὑ 184. χὶν. 1. ἄγριος 
8. ΟἸβοίνθγο υϑοὰ οὗ νά Ὀοδϑίβ. ΤιιῈ ἄχυγο ἀ6- 
ΒοΟΥΪΌΘΒ ὑποῖνρ ρδϑβίοπδαίθ οοπάποὶ, ἐμοὶν γυβδὶης 
δραϊηδὶ αἸν ηοἰγ-οτάογοαὰ Ὀδυσίουβ, {οἷν ἱπναχαὰ 
ραν ν δηᾶ ᾿υγ ] 688, οἵ. Ρβ8. χ]νὶ. 4. ΤῊΘ 
βρσυγαίῖνο ΟΧΡΓΘΒβίου οὐ ᾿βαίδῃ 88 ἃ 1116 78] δρ- 
ῬἰϊἸοδύίοη ἴῃ ἐμ6 ΕΡίδβι]6. 

᾿Επαφρίζειν, ῬΥΟΡΟΥΙΥ ἰο ἤοϑιι ΟΥ̓ΟΥ, οονοῦ τὶ ἢ 
ἔοδτι, θα οαΐ. αἰσχύνας, Δ οἸορΒαιΐο Ρ] ΓΑ], 

,. 88 1 Ροίογ ἰν. 8, 41} κὶπὰβ οὗὨ βιδπθ ργοσθοάϊης 
ἔγοιῃ {1160 ΟΥἿ] ἰγθάβυσγο οὗ {μ μοαγὶ. Ἡδίδοσ: 
4“ Θ'ΒΔΙ ΘΙ. Ἰυϑί8, ΒΟ ΠΥ ΟΘχ οἱ ἴῃ ἐμοὶν 
μὰ, ἱπητηογαὶ 11{6.᾽ 

ὉΜαπάοσίῃρ, δῖδσβ, οεἱο.---ἀστέρες πλανῆται, 
ὙΔΠΟΟΣίης Βίαγβ, ἔγοιη πλανᾷν, πλανᾶσθαι, οἷ. ν. 
11; 2 Τίαι. 11ἰ, 18. [ΑἸΐοτά : ““Οοιμοίβ, ν ῃὶο ἢ 
δϑδίοῃ 8} (Π6 ᾿ψοΥΪ ἴοὸγ ἀνν 116 ἀπ [μΒ 6 ἢ 888 ΔΌΓΑΥ 
ἱπῖο ἀδγκη688.--- 086 ρῥγοζοβδίηρ ΟἸ τ βίη β, ὈῪ 
τοῖν Ῥγοΐοβδίοη οὔ Ὀοὶης ᾿ἰρδ δ ἴῃ ἐδ 6 ψοτ]ά, ἰπ- 
εἰολα οὗ Ἰεἰιϊηρ (Πδὐ Ἰρσῃ! ΒΒ 106 ΟὉ ΠΟΤ δῃ ἃ ΤΟΥ 
ἱπίο δ Ρογίδοι ἀδυ, δγὸ ἀν πἰης δρουΐ ἴῃ βίσδηρο 
ΘΓΓΟΓΒ οἵ ἀοοίγὶ πο δῃηα ῥχδοίϊοο, υη 1} 1 ᾿ν1}} Ὅ6 
αὐλοὶ οχί κα ϊθδα ἴῃ οἰ Π8] ἀπ ο688."---Μ.]. 
1ι ἴ6 αἰ δίσα!! ἴο 8066 ΨΥ [86 τοίοσθησα ἰ0 σοπιοίϑ, 
ὙΠΟ} τΟΣΘ Κποόντῃ ἰ0 {Π 6 ΡΘΟΡΙΘΟ 'π δηοϊθης {ἰπη98, 
ΒΒου]α Ὀ6 Ῥτοῃοιιποθὰ ἀρ ταν (ΗΠ αἰ 67). “ἼΤΒδὶ 

᾿ Β,δ8Υ͂Θ ΠΟ ΓΟΡΏΪΔΥ σου 780, δπὰ ἀοραχί ἔγοπι {π9 δὰ η 
οὗ σἱ κι δου 688).᾽ ΜογοΥ. 8.0 8180 ἀς Ἦ εἰΐο δὰ 
Ε16Υ; [86 ἸαύοΥ ΒΑΥΒ.: “1 ἃ βίδν 10568 οὐ ἀδυΐδίθβ 

ἔγοπι 1.8 ρ'αδθ Οὐ σοῦχβθ, Ἷξ δἰἰ μον {8}18 Του ν [ἢ 
ἀονγῃ ἀδυῖκ, ΟΣ, δῃὰ τπαὶ ἰ8 {16 δοῆ86 ἤοσο, ἰἱ 
ΤΟΥ͂ΘΒ ΔΎ 6119 τ ἢ ἀθοοὶ] ᾿ἰσας ἀπ1}} 1ὲ σϑϑ 68 
88 Ροΐπί δπὰ οαἰδβίγορμθ, νἡιτοῖ αοἂ ἢα8 8Ρ- 

τς σοῖς ες φυτὸν. τ τ Ὁ π  ὩΦ τ 0. τ Ξ τ τς Ὁ ὕὕὕ ὙὃὍὉ ὕω ΞΕ Ξε. 

" 

ΟΒύτοῖ, οὗ ον. ἱ. 20, Ῥδπη. χὶϊ. 8; ῬὨ]1]. 1. 16. 
80 Οφδουμηοηΐυδβ. Ἧ 6 τηυδὲ ποὶ (πἰπὶς οὗἩ δυϊπονὶτοά 
(ΘΔ ΟΒ ΟΣ, Ὀυΐ ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΓ ἐδ δὲ τηθῃ, ἴῃ οτά ον ἰ0 ραΐπ 
αἱδεϊποϊίου ἴῃ ἐπ ο80 ΟΠ ΓΟ 68, δα ἰο Σοη ον ἐπ οιὴ- 
Β6͵ῖῖνοβ Ῥσοϊαϊποηΐ ὈΥῪ {π6 Ἰἰχμὶ οὗ Κπον]οᾶρο; ἀθ 
οίίο ᾿πίογργοίβ ὑπ6 τηϑίαρθου οὗἩ (88 ουϊναγὰ 
ΒΡΙΘηἀουν οὗὨ [86 ἸΌΧΌΣΥ πα ῬΟΥΠΔΡΒ 4180 οὗ (86 
Δυϊ ΠΟΥ Ὑ οὗἩὨ ἰΠ086 το; ΗΌΠΟΥ ΔΡΡΙ165 {ΠῸ6 πιθ- 
ἵΔΡΒΟΥ ἰοὸ υηδίδ Ὁ]6 ταθῃ, ἀσίνοη δἰ ΠΡ δα {δ Ὶ 86 Ὁ 
ὈΥ {6 1; σᾶγπ8] Ἀρροί 68, ΤΠ ο86 119 ργϑβοηίβ {89 
βίγσγοηροϑὲ σοῃίσχαβὶ ἰὸ ἐδ 6811, νν 6]]-οτάἀ γα 1170 
οὗ ΘΟ γ βϑίϊαπα Βυὶ {818 ἀοθβ ποὺ δχῃρ]αὶῃ (ἢ 9 
ἰθγπι ἀστέρες.----Ἔ ΘΠ 5.6] ΟΌΒΕΓΨΘΒ: “10 ἢ88 ΓΘΟΘΏΓΥ͂ 
Ὅδοῃ ἀϊδβοογογοὰ ἰμαὶ Ρ]δηθῖβ 8.6 ὀρβαὰθ ὈΟαΐδ65 
{παῖ βῃϊπο ἢ Ὀογσονοα Ἰίσῃί. Δυὰθ 88 6η8- 
Ὀ]66 ἰο ἐπί δία (18 ῃ νἰτίαο οὗἩ Ὀϊνῖηθ ΠΠυτΐη8- 
ἰἸοη.᾽ Βαὺ ἐπῸ ΚΟίΌΓΘΠΘΘ 18 ΠΟΙ ΟΣ ἰ0 ΡῥΪδηοίβ 
ὯΟΥ [8 6ἷχ ορβϑοϊίγ. : 
Το Ὑβοόοσὰ [ςὈεἰΐοσ, ζοὼΥ σοπι.---Μ.} 186 

Ὀ]δοΙκηθδδ οὗ ἄδυϊς 988 ἰδ σϑϑθσνϑᾶ ἔοσθϑυθσ. 
-- Οὗ [86 ῬδγΆ}16] ρβξβαᾶρο, 2 Ῥοίου 1ἱ, 17, δῃὰ {16 
ΘΟΙΩΠΙΘΏΪΔΤΥ ΟἹ ἰδ. ΒΈΘΡ: “76 σοτηοίβ, 88 ὑπ- 
δἰδὉ]6, αἀἰδβγυρίοα ΓᾺΪΠΒ, τὰν ὉΘ Βαβίοηϊΐηρ, [07- 
ΔΤ [0 ἃ ὅπ] ἀΔΥΚΏΘΒΒ δ οῺρ ὑ86 Βῖαρβ οὗ [89 
Ἰδβὲ Ῥσοθθϑβ οὗ γοοοῃβίγαοίίοῃ.᾽" 
γε. 14. Βυϊ οὗ [)0ν.---Μ.1 [1.986 6160 Ρχο- 

ῬἈμΘεαὶθᾶ ΕΠΟΟὮ, ᾿86 βου Ὲ ἔσοσῃ Α ἄβσ.--- 
Νον [}Ο]] ον 8 8 ῬΤΟΡΒΘΟΥ οὗἁἩ ΕπΟΟἢ ΟἽ 686 ΡΘΟΡΪΘ. 
τούτοις, Δ τΤοΐογθησα ἰὸ ἴμοπ; 866 ΠΟΙ, Ῥ. 
244, οἵ, Τλιϊκα χυῖὶ. 81]1.-τ-οκαὶ βου] Ὀ6 οοπποοιοά 
ὙΠ προφήτευσε, ποὶ τὶ. τούτοις. 4.8 ΟἾΒΕΙ ΡΓο- 
Ῥμοίβ, 80 ΕΏΟΘὮ 8180, {89 τηοβδὲ δποϊδηΐ οὗ το- 
ἢ 6ΐ8. 
ΤῈ6 δβουϑϑῖδ ἴτοσῃ Αἄδηι, οὗ. ὅοῃ. γν. 18. 

ΤΏΟΥΘ ΓΘ ΚΘΑΙΪΥ ΟὨΪΥῪ γο ρῥαίσίδυοΒ οί 6 
ΕπΟΟΒ δπὰ Αάβι, νΥἱ2., βοίἢ, Εποβ, Οδίπϑδη, Μδ- 
ἢ4]4166] δπὰ Φδγοὰ, Ὀὰὶ Αἄδιῃ ἰβ ἱποϊα ἀρὰ 85 ἰδ 
ἔτβι. Τρΐθ ἀοβί απδιϊο, δουρὶ οὔἰιοὰ ὉΓΥ 
σοτητηθῃίδίοσβ, ΟΟΟΌΣΒ ΤΟΡΘΔΙΘΑΪΥ ἴῃ ὑμ6 ὈοΟΚ οὗ 
ἘπΠΟΘΒ; 6. 5., 7ὸ Τοδά, οἷν. χοὶἱἱ. 8: “1, δ8 186 86- 
νοΐ, δπὶ ὈΟΤῺ ἴῃ {86 ἢγβὶ νοοῖ, 8110 ἡπάρστιοπὶ 
διὰ )υδιϊδα 6 γ ἀο]αγοῖ ;᾽ οἵ. 6. 1χ. 8: ““ἴῃ {89 
ΒΟΥΘΩΒ πνϑοὶς {Π6Γ6 8118}} ρὶβο 8ῃ δροβίδίθ ροπὸ- 
ται οη ;᾽ οἷ. χχχυὶὶ. 1, ἰγᾶθο8 Ὀδοὶς (ἢ 6 ΧΟΠΘΑΪΟΡΎ 
οὔ Ἐποοῖ ἰο Αἄδπι, ποὶ ζο᾽ {89 Βαΐῖκο οὗἁ θυ 6}1188- 
ταοηΐ, Ὀαὶ ἰπ ΟΥΘΥ [0 ΓΘΙΆΟΥΘ 81} ἀου δὲ 88 ἴ0 δἰΒ Ρ6Γ- 
βΒοπὰ] ἰἀθμιγ.᾽᾽ ΤᾺ ΡΙ μοὶ “(6 βουθηὶ᾽" σδηποῦ 
θῈ νίἱιουῦ τηϑαπίης; Οδὶνη {ηΚ8 ὑπαὶ 1 ἴδ ἰπ- 
ἰεπἀοὰ ἴο ἀοποίο ἰδ6 στοδὺ ἂρθ οὗ {8 ῬΣΟΡΒΘΟΥ; 
οἰ .Β 866 ἴῃ 1 8 βθοιοῦ, πη δ(168] τιδδηΐηρσ. Βθῃ- 
ξοῖ: “ΕΥ̓ΘΥΥ Βουθηΐ ἰδ {86 τηοβί Θβἰθθιμθα,᾽" ϑ31107: 
ἜΤ 6 Βονοηί ἢ ἔγουι Αὐλτὰ 8 ΡΟΓΒΟΙΔΙ1Υ ἃ ἰγρ9 οὗ 
(10 βαποιΒοὰ οὗ (λ6 ϑουϑπίῃ δζ6 οὗ {88 νον] (οὗ 
π6 βουθῃΐῃ τὶ] ἴδ, οὗἨ ὑπ στοαί θαυ ἢ" - δ Ὁ- 
ὈΔ18), (Πογοἴο τ δ ΡΤΟΡ ΒΒ 6Β1968 ον [818 {1π|6.᾽ Μοη-. 
Κοη: “ΤῊ6 ΒΟ ΌΘΡ βούθῃ ν2ὃ8 δϑίθοιηϑα ἴῃ ἰῃ9 8η- 
οἰοπί που] 88 δὴ ἱπιροσίδηϊ δἰ χηαίυγχο ροϊητϊης ἴ0 
{πὸ βϑαδογοὰ δῃηὰ τηυβίεσυ. Τὸ Γδοὶ τπδὺ αΥ̓ΟΥ δὶ π 
δηὰ ἀοδί Βαὰ ἔγοοϊυ Ἄχογῖθα {6 ὈΠΏΔΡΡΥ ΡΟΥΟΥ 
ἀυγίης 9 ἄχβὶ δἱχ χοπογαίίοῃβ, ἴῃ {86 ΒΟΥ ἢ 
ξεπογαίϊος τπϑηκίηὰ Δρροαγροὰ ἴπ {86 Ῥεσβοὴ οὗ 
ΟὯ6 ῆ8ῃ (80 Π8Ὰ Ἰοἀἃ ἃ ρκοα]γ Ἰἰἴδ, δὰ τνὰ8 ἰδ ἢ 
ὈΥ αοὰ ἰο Θοἂ νίϊμουϊ βοοΐϊηρ ἀθ8ι}}} ἴῃ ἃ βδίαΐϊϑθ 
οὗὨ δΐρῃ σοπιρ] ἰδ 688 δὰ Ὀ]οββεὰ ὕγοοάοπι ἔἴγοτα 
ἀφδδίἢ, "88 ἃ κίἰπά οἵ ρσορβοίΐ σο- υτα 0 01168] δἰ ρῃηὶ- 
ἤσδῃσο, δα ἰπεἰπιδίαβ (ἢ δὶ τηϑὴ Κἰ πὰ 'π ΖΘΠΘΓΣΑΙ, 
αἴϊος Ββαυΐης ἀΌ]Υ σοπιρ!οἰοα 118 σουγΒ0 8πὰ ἔουρδὶ 
ἰϊ8 θαι 116 απάον 186 Ορργοββίοῃ οὗ βίῃ δηὰ ἀθαι ἢ 

Ῥοϊπιοα," ὙΤπὸ νογὰ ἀστέρες ἀχοίῃ σοπίαϊη8 8] ἰβσουρὰ βἰχ Ἰοηρς ψου]α- μου οάβ, Β8}} βρῬδασ ἴπ 
Τοίογομοθ ἰ0 ταθῃ, (μαὶ βοὺ ὉΡ ἴογ ᾿ἰζαίβ οὔ 189 1 ἐμ6 βευθῃί μου] α-Ρονϊοα ἐπ ἃ βίαίθ οἵ δίρμονς 



ΤῊΕ ἘΡΙΞΤΙΕ ΟΕΝΕΒΑΙ͂, ΟΕ 00 Ὲ. 

οοιιρίοίθηθβδ, ἰπ 8 ΏΟΥ6 Ὠϊνίηθ 16 δηἃ ἸΏΟΓ6 
Ὀ16566α γϑοάοῃι ἤγοιι ἀθαί, Το δουθῃίὴ ποῦ]ά- 
Ῥοσίοὰ 5 {μ6 Κιίηχάοπι οὗ αοἀ οπ οδγί. Τὸ 
Αάδια, {πο ἤγαδί, νγδβ τοῦθ] δηὰ ῥχοῃβοα (Π6 
ΒΡΡΟΔΥΔΠΟΘ δηἀ δάγοηί οὗὨ (6 ],οτὰ, 85 84 ΗοΙρδσ 
διὰ βαυίουν; ἰο Εποοῖ, ἐἰμὸ βουθῃηίῃ ἤσουι Αὐδτῃ, 
Ὑ85 τογυδαϊοὰ ἴῃ9 ᾿δϑὺ δἀγοηὶ οὗὨ 80 5816 1οτὰ, 
Ηοῖρος οῃὰ Κδυϊουσ, 88 ἃ Ψυάκο δῃὰ Αὐϑῃρου, 
διὰ 6 ναϑ {86 ἤἢγβί ὑσορβοί, σὰ βροκο δηὰ 
ἰδυσῦ 168 διμοηρ τηθ.᾿ [“ΤῈΘ ΠΌΠΙΓ 8έσεπ 
ἐδ βλογοά δΌφυο 84]}: Εἰ ποοῖ 15 δευεπίλ ἴτοπι Αἄδπι 
διὰ να] κδ τ ῖι} ἀοα; Μοβαοβ 18 δευεπί ἡ ἔγοτη ΑΌΓΑ- 
δδιι; Ῥηΐηδαβ 15 δευοηί ἵτοϊω Φδοοῦ ΟἿὟΓἿ ἔδί μου, 
85 ΕΠΟΟἢ γγ88 δευεπίλ ἴγοτῃη Αἄδ. Απηά {ΠΥ σοΓ- 
Τοβροπὰ ἰο ἰμὸ δευεπίλ Αγ, Ἡ Εϊσἢ 15 {π6 ΒΑΌΡ ΔΙ, 
(Π8 ἀδγ οὗ τοϑί. ΕὝΘΓῪ βϑύθῃηι ἢ δῴζθ ἷβ ἱπ [δ 6 
εἰκῆ οδί οδίθθιη." ἩἸοἰδίοίμ, οἰἐἷπρῷ ΒΑΌΡΙ ἶοα] 
Ὑτἰλη 45, Ρ. 797. Ὑογάβνυογι ἢ ἀθϑαιβ 1 που 
οὗ για ῦὶ, ἰπαὶ ΕποσΟἢ ᾿ἰγοὰ 88 ΤΠΒΠΥ͂ γΟΔΥΒ ΔΒ 
ἔμογ 80 ἀδγ8 ἴῃ ἃ ΒΟΪΔΡ γ6 87, υἱζ., 8θὅ, αηὰ τγδβ 
(θη ἰσχαπβὶδίοα (ἀπ. ν. 24.)---λῖ.1. 1 νοτὰβ 
ἩΠΔοΣ ΓΟ]ΟὟ δύο ἰοχπμαὰ δ]πηοϑί ΠΠ 6 Γ8}}} ἴῃ (6 
Δ-οογΥθ- δἰ ἰοηθαὰ ΔΡΟΟΣΥΡΙΑῚ Ὀοοὶς οὗ Ἐποςοῇ, 
ἩἘΪΟΝ Μ 48 ΤΟΣΙΊΘΙΥ ΚΗΘ ΟἾἸΥ ὈΥ͂ ἔΓα πο ἑΒ 
8ηα ποίΐο068 οὗ {11|ὁὸ ΘαΥ]Υ ΓΊΠοτα, δαὶ ᾿148 ΚΣΘΟΘΠΕΥ͂ 
Ὀθοη αἰδοονογοὰ ἱπ δὴ “ἘΠΊ ΟΡΙο ἐγαηϑ]αιΐου δηὰ 
ἐγδῃβ δίϑὰ ἤγοτῃ ὑπὸ  ἱορίο ἰπίο αογηδη. [ἰ 
Ῥοοδῖὴο Κη ἰῃ ΕΌΣΟΡΟ δϑουΐν ἐδ αἷο80 οὗἨ ἐἶιοὸ 
Ἰαδὶ οϑῃίυσγ. ἩΠΙΏΘΥ, ΘΟΓΏΘΥ δηὰ Οἱ ογΒ δβογὶθο 
1.8 δα  Βουβαϊ 10 8 7607 οὗ [Π6 ἢγεί σϑΘη ΌΓΥ οἵ {868 
ΟἸ γἰδιΐδη οσα; Εννα]α ρ]8665 118 ἀδίο δὺ ἰδ οπὰ 
οὗ ἰι:ὸ Βοεσοηά σοπίυτγΥ Ὀοΐογο Ομ γῖδί. Α ποῖν οαϊ- 
(10Ὲ 8η4 ἰΓΔηϑ]αίϊου οὗ {815 ὈοοΪς νγὰ8 Ρυ ] 868 
ὉΥ Ὁ. ὈϊΠΙπδηπ ἰπ 188, γῆ Ῥγοπουηδοθ ᾿ξ ἴ0 
αγοὸ Ὀθοη 6 δροιὶ Β. Ο. 110. ΤῈ6 Ὀοοκ 
οομδίβίϑ, δοοογάϊηρ (ὁ {6 σατο] ἱηυθδιϊ χαϊ θα 
οἵ {Π6 ἸΔδ.-πητηθὰ βοβοΐαν, οὗ ἴσος ραγίβ: 1. Τ86 
ῬΓΟΡΟΥΙ δῃὰ οὐ θαι ὈΟΟῸΚ οὗἩ Εποοῖ, τῦιιῖσ σου- 
Βἰλιαΐοβ (μ0 σγοδίθϑι ρατί οὗ {Π|18 ρου αὶ ΟΣ Κ. 
2. ΟΥ̓ ιἱϑίον!σα] δ 108 ἴον (6 ο᾽ποϊἀαἰΐοη οὗ 
ΒΘΥΘΓΙΑΙ ἀοοίΣπο8 απ ἰάδαβ ἔγοιῃ {16 βοὴ οὗἩὨ 8πο- 
πὸ ΔΌΓΠΟΥ, τὸ ψυγοίθ ποί Ἰοὴρ δϊουνασβ. 8, 
Οὗ 5ο-64}1064 Νοδοβίδηῃ δ το πΒ οοπηροίοα 11 
οἶον ἱπιογροϊδίίομβ τπρθ ὉΥ ἃ (δἰ τὰ δυΐμον, Ὀ6- 
Ἰοηρίηςς αἱ Ἰοαβϑί ἰο {π6 οπὰ οὗ (πὸ ἢγβί δϑηί γῪ 
Β.Ο. Το ραββαρθὸ ἱπ αιδδβίϊοῃ 18 σοηἀογοα ὮΥ 
ὈΙΠ δη ἰδ: Απὰ Ὀομοϊὰ, 6 οοπλθα τὰ 
τυ τὶδβ οἵ δβαϊπὶβ ἴο ὀχϑουΐο ᾿υἀρτηθηὺ οἢ {ἢ 6Π|, 
δηὰ Ηο νν}}} ἀοβίσου (86 ὑοῦ δηὰ ἰυπάρσο 84]] 
ΒοΒἢ ἴῃ 4]} (μἰηρ8 νυ ἰοι (ἢ}6 Β ΠΏΘΥΒ δπὰ (ἢ ὑπ- 
ξοὰϊγ μανὸ οομηπ θα ἀπὰ ἀοπο τραϊπδβὶ Ἠΐτα,᾽᾽ 
οἰ. 1. 9θ.ἁ Οὐοπεπίἀονίης (μδὺ (ἢ 6 γατίδίϊοηβ οί 66 
1109 Ερίδβι]ο πὰ (6 Ὀοοῖὶς οὗ Εποσοἢ ἅτ ποί ἱῃθοι- 
δΙΘΓΔΌ]6, δπὰ {1ιδὲ (Π6 Ὀοοῖὶς οὗἨ Εποςοῖ 18 ποὶ 6χ- 
Ῥυθ881Υ οἰἑοα, ἔπ 670 ἰδ 8.11} γσοοῖὰ ἰο ἀοιιδὺ τοῖο Ὁ 
Φυάσ Καον ἐμαὶ Ὀοοκ. Βυὲ {δ6 ἰγδαϊῖου οὗ 
ἘΠΟΟ 8 ῬΓΟΡΒΘΟΥ δ6 τουδὶ αὐ 4}}] ουθηὶβ ἮδΥθ 
Κρονῃ μὰ σοπϑίἀογοὰ ἰσὰθ δα ἰὁ ἰΐ8 ᾿ογῃοὶ. 
[Ὁ ἰθ δὴ ΕὨρἾ 8 ἰΣδ 5] διΐοι ὈΥ ΑΥΘΒὈΪΒΒΟΡ 
ΔΎΓΣΘΏΟΟ, ὙἱΓῸ δὴ ἰοἰτοάιιοίϊου δηὰ ποίθϑ, νι ἰσὶ 

οὐ ἐΒτουρσὰ ἰἶσθο οαἀϊίΐοπδ, 1821, 1888, 1888, 
βὰν μὰν Ὀθ6ῃ Θομῃρ οίοὶν δβιιροτοοάθά ὮγΥ (μδὶ οἵ 
ὈΠΠπδοπ, Ὑ 1 δὴ ἰδ γοἀυοίϊοη πα ΘΟΙμ ὩΘΏΓΔΥΥ, 
τματς αἱ 1,οἱρεὶς ἱπ 1868. 8.669 [αἰγοάποιΐοῃ 

1.--Ν. 
ὶ ΒοΒοΙᾶ [86 Τιοστᾶ οδτο τὴ Ηεπα ΒΟΙ͂Υ 
καγ τὶ ακ.---Νοὸν [0]]1Ο 18 [9 Βι θείδ 9 οὗ 18:6 ῥὑχο- 
ἐπβμ πρὶ μὰ ἐμ Αογίδε, Ὀθοδυδὸ ΕΠΟΟΝ ΒΡΘΔῚΚΒ 

ἃ τἱδίοπ, ἴῃ ποῦ; {86 ἤαϊαγο ΔΡΡΘΔΥΒ ἰο δίπι 
88 Ἀγοδοηΐ [ΤΟΙ ἃ Ῥσοριοθίΐϊο ρδ8ι.---Μ.1, 85 ἴπ 

168. ἴχ. θ; 1}1}}1 4, ὙἘὈ 6 ΖΞ Νἰορῖο ἑοχ οὗ ἐἰμ6 θοοκ 
οὗ Εποοῦ βδοῖιβ ἰο παυρ 6 Ῥχοβομὶ. 
ΙΓ Ἐπὶ ΠΟΙ͂Υ ταγτίβϑᾶπ; ἐν. 7. ἰδ δα, ἑ. 6., 

ἴο ὃθ φ]ογ δορά ἴῃ {Πθ, 85 2 1658. ἱ. 10, δὰ τὶ} 
(Βο. Μγγίδαβ, ΓΔ ἴθ ἰμβουβαπάβ, ἢ θη 
ΔΌΟΙΠ(ΟΙΥ, ΠΙΔΗΥ ἰπουδβοηδ. ΤῸ Ὅοοϊς οὗ 
ΕΠΟΟΘΒ ἴῃ ΟΥΒΟΣ δἰ ΓᾺΪ ΑΥ Ῥαδβαροβ 1 ΤΟΙΈΓΟΠοΘ 
ἰο ὕδῃ. υἱὶ., 0868 ἐδ9 ἰϑγωβ ἐδβουϑαπαὰ {ἰτηθν 
ἰπουβδηά, δηἀ ἰθ ἐπουπβαηὰ ἰὐπη65 ἴδῃ ἐπουβαηὰ; 
80 6. Χ]. 1; ᾿Ιχχὶ. 10. ἴῃ Ὦδσαϊ. χχχὶϊὶ, 9, Ζ6δο- 
ΥὙᾺ}} 8 Τορσοβοηιοα 88 σουθδιῖης Ηἰπι86} ἔγοπι 
Βἰπδὶ, βεϊπῖπρ Τοσί Β ἔτοση διποὴρ ἸΠΏΔΗΥ͂ ᾿Βουβδηβ 
οὗ βαϊπίβ. Ασοοοσάϊηρ ἰο Ζεοδ. χὶν. δ, Ηο πὶ} 
ὁομθ ἴἰ0 ἡυαᾳτηοηὺ τὶ 411 Ηΐδ βαϊ πίβ, οὖ. Μαίὶ. 
ΧΧΥ. 8]: μον. νυ. 1]. ΤῸ ἴοστη ἀδμοίοβ ποῖ ΟὨΪΥ 
Δ κοἶδ, θαΐ 4180 (πὸ οἷϑοὶ ὕγοδι βιωθοῃς ταθῃ; οἵ, 
Ηδὺ. χῖ. 22; 1 Ὅον. υἱ. 2.-- ιλ Ηΐδ, αὑτοῦ. 
ΤΌΘΥ ὈοΙοηρ ἰο Ηΐ τ, βιδηὰ Ὀοΐογο Ηΐβ (ἄτοῦο, δὰ 
811 ΤΥ ΗΒ δοχατηβηάβ. 

γεε. 1ὅ. ο ρίνθ ἡπᾶρτηθπηῖ, οἰο.---κρίσιν 
ποιεῖν. ΦΔοδη γν. 27; οἷ. θ6ῃ. χυὶ. 25; ἰο οχϑουὶθ 
ἢν ἴῃ ἕδοί, [Τ868 θστὰ ἴθ Γὸ δπὰ ἴῃ (86 ΤΟίοΓΘ 68 
ΒΘΟΙΩΒ ΓΑΙΒΟΙ ἰ0 ἀοποία {π6 ἔπποί ο.8 οὗἶο Φυἀ{6, 
(Βδ8ῃ (μοβο οὗ {π6 ὀχοουίοτγ.---ῖ.] 
Τὸ οομνὶοῖ 811 [86 πηροάγ ; ἐξελέγξαε, (ἢ 9 

Ομ ρΡΟΒῖίο ΤὍΤΤΩ ἱπίθ51865 πὸ Ἰά6 8, νν Εἰ ἢ 15 {πεῖν 
Βογουρῃ δηὰ δΌβοϊαίθ σοηνοίίο, ποὺ ἐπ οἷν Ῥθη- 
᾿Ἰδῃπιοηΐ; {89 τούθσσμοα 18 ἰο ἱπτναγὰ οομνϊοίζοη ἴῃ 
89 σοπβοίΐθποθ. [1 ἀουδί ψΒοί μοῦ (818 ᾿πίΘΓΡΓο- 
ἰδί]οπ 18 ὀχ δυδίϊνα; (6 δοπγὶοίΐοι οὗὨ σουτβο Ὀ6- 
αἷμ τ τ} (8 6 Θοπδοΐσηοθ, Ὀπὶ {816 ᾿πύδηϑῖ γα δ υΓ6 
ΟΥ̓ 186 δοτηροδίίο Β66πὶ8 ἴ0 ἐτυρῚῪ ἃ σοηνυϊοίϊοι {881 
884}} Ὀσίης ἴμο σοηνϊοίοα ἰο ἡυἀρπιοπί, δηὰ δηΐδὶὶ 
πὸ ὀχϑουζίοι οὗ {Π6 }υἀϊοῖ8] Βοπίθῃοο.----Ἀ.] 
ΝΒ ϑτϑίς ΠΟΥ͂ γϑτθ πη ρΟὐὺ]Ψν ; ἀσεβεῖν υβοὰ 

ἰγϑηβι ἰγοὶγ, οὗ 2 Ῥοίον 11. 6. ΙΠΟΡ, Ρ. 288, 
ΤῊ σαὶ οὗὁἨ Ὡηροά]ϊ 688 15 ΒΟΓΘ τηϑἀ6 ὙΘΣῪ ὈΤΟϊ- 
πθηΐ, {Π6 βδπι6 ψογὰ Ὀεΐηρ υδοὰ ΖουΣ {ἰπ|65, οὗ. 
ΖοΡΉἢ. 11]. 11]. 

Οὗ 811} ἴ089 Βετᾶ βρϑϑοβθδ; σκληρός, Βατὰ, 
ἄγν, του, ἱπαϊοβι ῖ 16 [---΄., 808 ἄφυτγα- 
{ἰνοὶγ οὗ ἀατίης, ἱπρίουβ ὈΪΔΒΡΉΘιαΥ; οἷ. 1 ὅδ. 
ιἰ, ὃ; Μα!. 111. 18; ΝΒ. χνυὶ, 26. ΘΙ θυ λίγ, 
Φοιη τὶ. 60. Τα ἰηνόϊνοθ οὐθὴ ρτοδίον σοὶ 
188π (6 τΟΥΚ8 τ μϊσ τ γα (6 γοβυ] οὗ (μον 
ἘΏρΡΟΟΪΥ αἰβροβι(ΐος ; μθῶ66 (ΠΟΥ Δ΄ΓῸ πδιηθὰ ἤγβί. ὁ 
ἴῃ ἰμ9 δϑογϑ-οἰἰοαἃ Ῥαϑβαρο ἔγοπι (6 Ὀοοὶ οὗ 
Εποοδ, ποι μίης 18 βαϊὰ οὗἨ βῦο μαγὰ βρϑϑοβοβ; 
Ὀυΐ ΒΟΟΣ ΑΘΓ τνὸ σοϑδά; ““Ο1ἴὸ ἤαῦθ σου ἹἹοὰ ΗΠ 
ἔτοδίμθββ ψἱἢ δγγορδηΐ, Ὀ]ΔΘΡ θοῦ 8 ΒΡΘΘΟΒ 65 
οὗ γοῦν Ἀπο]οβὴ του; γα ΒαΡα- ποδία, γὸὺ 5}.8}} 
ἢπά πο ρθδπ6ε,᾽᾽ ο᾿ι. υ. 4: οἵ. οἷ... χὶνΐ. 7. 

Δκαϊμπδὶ ἘΓῚ:.---- ΑἸ ουκἢ ἸΠοΥ ἀϊὰ ποὶ Ὀ0- 
Ἰΐονθ {αὶ 41} {μοῖρ ἀρ ΧΟΟΪΥ ΒΡΘΘΟΒ 65 6 Γὰ δἰπημϑᾶ 
δὶ Ηΐαι.᾽" 

ΦΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑ. 

1. ΤΉοΒο ψ]ὶὸ πον {π 8 Ὀοοῖὶς οὗ Εποοῖ, υἱίῖδ 
ἰϊ5 αυϑυγὰ ἔδηποΐοβ απ 18 οὐδ γοθ ποίϊ0η8 οὗ ἰδ8 
ὨΘΘΥυΘΗΪΥ που], τηυδὶ ΓΕΥΘΓΘ ΤΟΤῸ ΒΙΣΟΏΡΙΥ [8688 
ΟΥ̓͂Σ [86 ΟΕ ΘΏ698 δηὰ ἰσὶ ἢ οἵ ΟὟ Θδηοεὶοδὶ 
τὶ ἰχ8, δηὰ Ὅ6 σταίθί] ἰο (16 ΟΠ ΣΟ ΤῸΣ ΤΘ- 
)οοιίπα βυιο ἢ ΟἸ ΤΠ ΒΥ Τα Στἰοδίομβ. [ἢ ἐμδὲ ΒοοΧχ 
ν6 χορ, 6. σ.», οὗ ὑμὸ ρίδηίβ οὐ ἰσυδῃίβ χυϑβιϊοποὰ 
ἷπ ὅθη. γτἱ., ἐμδὲ “πὸ ττόπλοῖὶ ἢ τυ ῆοτῃ ἐδ6 8η- 
5918 δὰ ἱπίθροουτβο, οοποοϊνθὰ δπὰ ὈὉτουρῆὶ ἔοσι 
τοδὶ γσἱδηίβ 6000 ἔοοὶ [ἀϑγωδη: 8000 Αἤεη.--- 
Μ.7 ἰπ μιεῖσῃι. Τμεδθ δἷϑ ὕρ 4}} {116 Ῥχοάυοο οὗ 



ΥΕΚ. 6-1δ. 

ΤΩΘΏ, υδὲ]} τὰθ ἢ ὝΟΥΘ ὉΠ4]6 ἰο δυαϑίαϊῃ ἐμ ϑῖὴ ΔΩ 
Ἰοῆχοσ. ΤΆθη [δο μηδ ἰγη θὰ ΡΟΣ {86 τη 6 ἴ0 
ἀσονγουν ἰδοπι,᾽ οἱσς ΤῸ Ὀοοὶς ἰδ 7.1} οἴ 0 

οοδεβοβὲ τηδί θυ δι, βέδιϊῃ ς 88 στ ίγα 8 019 ἔδοίβ 
ἐδαῖ ἰ9γ0 8.6 ἷπ θᾶυθα μδειϊου αν σοοθρίδο]68 
ζοῦν ἰδ6 νὶπάδ, ἴον Βαϊ], ΒΟ δηὰ σϑΐῃ, ἴον ἰμΠ}.- 
ἂον δπὰ Ἰἰρμίαΐηρ, ἰμδὲ ὑμογὸ 18. ἃ 1ἰ6 78] ΘΟΥΠΘΥ- 
δίομο οἵ ἐμὸ οδιίῃ, δπὰ ὑπαὶ {86 Β.Υ 18 δαρρογίοα 
ὉΥ οοἸυηπδ. Ηργο 15 δοπιο προ ἰ0 ᾿θαγη ἴῸΣ (ἢ 9 
ταοάογε ζτιθη 5 οὗ δ οχίσζοιιθ σϑδ] βῆ). 

2. Τὴο συΐὶ οὗὨἩὨ (δλο ΒΘΔΥΘΏΪΥ δορί τὶ ὑμαὺ 8ρ05- 
ἐδιϊζεὰ ἔγοια αοἂ 18 ὑμ9 τη οτθ δραγδυδίθα, θδοϑυβο 
ἔπ μιοἷἱν σ8809 {πΠ0 70 ὙΧἃ8 20 ἰοτηρίδίξου ἤγοιι τ ἰ- 
ουἱν, 85 ἰπ (μδὶ οὗ τβϑῆ. 

8. ΤΒοδο ἀοοοΐγογβ οοπῆσῃι ἰδο οἷά, Ὀπί ἴῃ πιοδί 
ἐπβίδηοοβ ποῖ βυβηοΐθηι  δοκπον)οακοαὰ ἰγυίὰ, 
δαὶ {πὸ ἀφοϊδίομβ οὗὨ [86 τὉ}} δγὸ ποὺ 80 ζω 08} [ἢ 0 
τοβυὶὶ οΥ ἐπὶ πκῖηρ δηὰ ρογοοί υἱῃᾷ,, 85, οἢ {86 60η- 
ἴγατυ, ἰδίπκίηρς δηὰ ΒΡΕΟΡΙΤ ἘΚ ι6 γοϑυὲ οὗ (9 
ἀϑοϊδίομϑ οὗ ἐδ νι}1. οπιοδίμοηθα (Οἰψηίλ., 11., 
82) δΔΙγοδαυν ἀθοϊαγοά “ἰμδῖὶ Ῥϑσβοπβ δοουδιοιηϑα 
ἴο ἀο πο δηὰ Ὀδὰ δοίβ οδῃῃοῖ ιπἀογβίαπα 8 
ετοδὶ δῃὰ ρονοσίαυ ἱπουραί, δὰ ἐμδι ὑπο που καίδ 
διὰ ἐπ θηίοπδ οὗ το δΣΘ ἰδ Γοβθοίἑ 088 οὗὨ {πιο ὶγ 
τ ηπον οὗ 1176.᾽ 

4. Ιῃ τοδάϊης 86 δοοουπί οὗὨ ΘΟΥΤρίϊοη ΟἾΥΘΗ 
ἰπ ὑμὲβ Ἐρίβι16, σ βανϑ ἰ0 ΔΡΡΙΥ [86 τ] Ὀθ]οη(- 
ἧς ἰο ἐμθ Ῥγορβϑοΐϑδ οὗ ἰδ ΟἸὰ Τοβίδιποεῖ, ὑμπδὺ 
ὸ οὐϑηὶβ ἀοβουϊ δὰ ἰῃ ἐπ θπὶ ἰδῖκθ Ρ}]8090 δἰ ἀἰἔἜον- 
οπὺ ἰἰπιο8 δηἀ βίαροδ οὗ ἀθυθι ορπιθηΐ θοΐοσο ὑπ 6 0 
ταοοὶ ἐποὶν δηδ] δηὰ ἰσιιοδὶ ἔυ }  ]πλοπί. 

δ. “ΤἼΒ6 Ὑ80]0 ἀοθνυοὶοριηθδὶ οὗὁὨ ΟΥ̓], 88 Ὑ]} 88 
οὗ κοοὰ, στοῦ 110 6 ὑγϑθ, {19 ὙΘΙῪ ΒΟρΙ ΠΣ β8 
οὗ σεϊοῦ δοπίδίη μ6 Βαῖηο κα ἴῃ πο σόστα, δηὰ 
ζοτοΐἕθ}} ἐδ οπὰ ; Ὀαΐ {λ9 ϑρὶτιὶ οὗ αοἄ Β88, ψὶ ἢ 
Ῥτορβοίίο υἱβίοπ, ἀθϑβοσ δϑὰ ἐοὸ ὰβ (μΒ9 ϑυθῃὶβ δπὰ 
ἀοἰποαιοθά {πὸ ῬΟΣΒΟΏΒ [Ὁ ἰδο ἔπαΐυγο.᾽" 5016 Υ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΥΤΙΟΑΙ ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΟὟΥ ουγοβὶ ἐγ δου ἃ ποί ᾿ἰθδα υ8 [0 506Κ ἰο Ρ6ηθ- 
ἰγαΐο (86 χηγβίοσϊουβ ἱποϊαθηίβ οὗ {16 ΔρΟΒβίδϑΥ 
οὗ δηῆζοὶβ; γ1|ἡΘλ ΒΠ08]4 ΓΑΙ ΠΟΥ ἰδ αγηΐὶηρ ἔγοτῃ 
80 Ἰῃ 00} οὗ 1ὑ 88 5 οἾ68.---Τ 0 ΠΟΟΘΑΒΙΥ οὗἨ 60ῃ- 
ειἰπαΐϊης ἱπ στασο, Ἰοβὺ βοιῃ  Ὀ 0 Υ ΒΡΟΪ] 8 οὗ ΟΣ 
οτοῦνη.--- Ἡ Π080 το)οοὶβ ἐμο ᾿ἰχῃς Β6Γο δηἃ 068 
ποὶ Ὑ͵8}Κ ἱπ (86 Ἰἰχίιὶ ποῦν, νν}}} ΒΘΓΘΔΙΟΥ ἀνν6}} ἰῃ 
οἰθσηβ] ἀδυκη658.---ἸὙ Βδίσουου 18. Βροΐζθη ΟΥ τυτῖν- 
ἰδ αρδῖΐηϑί {ΐ 6 βουνδηίβ οὗ αοα, {μ6 Εΐοτπαὶ 
ΨΦιάρο π]}} δομβί 6 88 ΒΡΟΚϑὴ ΟΥ ἩΓΪ 6 δραϊηδὶ 
Η πι86 17, 

Η. ΒΙΚΟΞΕΒ:-ὶὶ 15. δὴ οἷά ὀσχρογίθῃοο οὗ δσου- 
δἰαηῦ δηά τιυϊιϊΐοσα τοροιϊἐΐοη, ἐμαὶ {116 πηοβί 
Ἰἰσοιίουϑ 6 8Γ6 σΌΠΟΓΔΙΥ 8150 (Π6 πγοβί ἰϊηρδ- 
(ἰοπὶ οὗ 411 σ΄ 5 οὐημδηδίϊης ἔγοια στὴ Βου ΓΟ Ο8, 
ἐμπδὶ (ΠΟΥ ἀΘΟΥΥ 41}1 ρσονογῃμηθηΐ δηα δ που Ὁ 88 
δὴ ἰῃγοπίϊοη οὗ {π6 ἀονὶ, δὰ ἀῦυβθ ἰμ6 ἸἰοΓίΥ 
οὗ {80 αοδροϊ 848 ἃ οἱοδῖς οὗ τιδ] οἰ ου 5}. 658. ᾿ς 
ΒΆΔΙΥ δπὰ Ἰδν]οββη 0889 ΚὸῸ ἰοροίῃο ν᾽. --- Μ.7 -- 
ΤΌοϑΟ Ὑ50 ὙΑΙΡΙ ἴπ ὑπ6 ὙΔΥ οὗὨ Οδίη ΒΥροοῦ {168}}Υ 

ΟΌΒΟΣΥΘ (86 ΘΧΙΘΓΏ8]8 οἵἉ τοὶ  σίοι δηὰ ἰΐβ ὀχ οἶδ, 
Ῥαυΐ ΔΓΘ δὲ τουδὶ δημΐν 1 Ἡδίθυ ΟΡ δἷτηδ δὲ 
89 βρίτῖὶ δῃὰ {86 ἰσαῖμ, δπὰ (μὰ8 πὰ ψἱ Βοΐης 
ἀσίγνοη ΔΎΤΔΥ ἴγοια ἐπο ἴδοο οὗ αἀοά. 

Β5ΤΑΒΚΕ:--͵Ἴὶ οὔθ ΒΑΡΡΘΩΒ ἰδαὺ {89 το Γ0 ροοὰ 
Αοα 4068 ἰο πιδῃ, (89 ΤΥ τη8Π ΨΔΏΔΟΙΒ ΔΎΓΔΥ ἴσοϊα 
αοὰ, ϑουϊ. χχχίὶϊ. 16. Βαϊ 17 τ26} γϑδὶβὲ ὑμ0 χοοά- 
688 οὗ αοα, Ηρ δια8 Τοοοῦγδβο ἰ0 βουδυῖν δηὰ 
υθίϊοο, Βοτα. 11. 4; χὶ. 22. ---- Ὁ Ι οὗ 18. 66 γ- 
ἰδ΄}}ν {19 φτνοδίθϑὶ εἷη, διὰ {86 δοῦγοθ οὗἉ δ] 
ΟἶΒΟΣ νἱοθβ.--- θδυθη 8 ἃ ΤΔΕΥ-τιἀπαϊομθα Βουδα, 
ὅηο. χὶν. 2. Ἰβαηὶς αοἀ ἐμαὶ (πσοῦ ἢ Ομ τὶδὲ τὸ 
ΤΩΔΥ͂ ΟὯ6Θ ΤΠ0796 ΓΟΙΌΣΕΗ ἰο Οὐ ἦγ ποπιθ, ὙΠ ΘΥΘδΘ 
ὴ9 ἀογΊ]α μᾶνο Ἰο, ὑμποὶρ ΒδΌϊ δίϊοι ΤΌΣΟΥΟΣ, 3 
Οον. ν. 1. 2.-- Το 119 οὗἩἨὨ Βοδυθῃ ἰδ ἃ δἰδὲθ οὗ 
Ἰθοσίγ, ᾿ἰφθὺ δὰ Ροδοο; ἐδο ᾿ϊἴο οὗὨ Β6]] 18 8 εἰδὲθ 
οὗ οομῆηριηθπξ, ἀδνΐκηθ88 δηθὰ ρογρϑέι] ἴθασ οὗ 
ἸΏΟΣΤΟ απ βμτηθηί.---Ξ5.1π5 (αἱ σαπηοὶ Ὀ6 πδηιοϑὰ ἴῃ 
ἀθοθθοΥ, ΟΓ ὁῃ Δοοουπί οὗ ἱκογθῃοθ, 8. γοὲ 80 
ΘΟΙΏΤΩΟΙ δι πρ ΟἿ εἰ βιΐδηβ ἐμδί ἃ ῬΥΘΔΟΙΟΣ 068 
ποὶ ΚΗΟῪ ὙΒοίΒΟΥ Βο οὐκὶ (0 δρϑακ οὗἩ ἐδθηι, Οὗ 
Ὀ6 5ἰ]οῃὶ, Εσ. τἱἱἹ. 8. 9.--ΟἹ 86 πιδὰ ὈΪ πάῃ θ885 
ΟΥ̓ τΏ68, ἰδὲ Ἡ11} ποῖ ζγὸνγ τϊ89 ΒΥ οὐδὸν Ῥϑορῖθ᾽ 5 
Δ ΌΣΥ, Ὀυΐ νὉ1}} Ῥογβὶδὲ ἴῃ ἐμοὶ ἀδτίηρ οὐθὰ ἰοὸ 
{86 οχιθπὶ οὗ Ὀδίηκ πιδ49 ΘΧΔΙ.Ρ]68 οὗ (ἢ Ὀϊνηθ 
παᾳτηοπὶ, 2 ΟἸ του. χχχ. δ; [κο. χἰϊὶ, 4. ὅ.----ΑἹ- 
τπου ΚΒ Βοτη9 σου ΥΩ ΘὨ ἰδ ἃγ6 ποὶ ἢ δὲ (μΒ6γ οὐρδὲ 
ἰο Ὀ6, τϑῃ οὐρθῖ ἴο ΒοπΟοΌΡ ἴῃ (68) {86 ἔτηδίο οὗ 
αοά, Ἔχ. χχὶ!. 88.---ΤΎυ0 ΣΘ6], Β6 1Ὁ ΠΟΥΟΣ 80 

ἐ, 6. ΔΙΎΔΥΒ ΒΌ]6 δηᾶ τηοάοϑί, ὙΏΟΓΘΩΒ 
αἷἶ8θ Σϑῶ] ἰ6 ἀοῆεαπὶ δηὰ Ῥδϑδίοῃδίϑθ, Βουι. χ. 2.-- 
Φοβυ8 υἱἱογοὰ Ηΐβ ΟΘ8 Οἢ ΠΟΘ ΙΠΟΓΘ (ἢ δὴ ΟὉ 
ἴαϊαθ ἰθδοθοσα δηα ὨΥΡοοΣίο8, Μαίὶ. χχὶϊὶ. 18. 
ΠΟΥ Βαγο (Π9 μοδτὶ οὗ ἃ (δίῃ, ἃ Βδίδδι δπά ἃ 
Κοτδῖι.-- -αο]ἃ δηἃ ΒΟΠΟΌΥΒ 8.0 ἔσο ᾿οοκ τὶϊὰ 
τ λοἢ ἰλ6 ἀο01} ὅ8 8:68 πὰ οδίσι 68 ταδὴν ἐμουβαβὰ 
ΒΟῸΪ6 [0Γ πἷ8 ἱπράοτῃ, 550. χἱἰϊ!. 2; 1 ΟὭγοι. χχὶϊ. 
1.---.ΑΨἸὶ 186 ζεδϑίβ οὗἨ Ομ γί βιῖδηβ ουρδῦ Ὁγ σὶ καί 
ἰο Ὧθ6 Ἰογο-οδ8.8, ΝΟ. Υἱΐὶ. 10.---ΟΔῈ ἡ δάς, Ὀ60 
ΒΗΥ ΠΩ ΠΙΟΡΘ ὈΠΕΔΡΡΥ ἰμδη Ὀοίηρ τοοὐθα ουἱΐ 
δηα βοραγαίϑα ἤγοτι ἢ 6 δσοιησηπηΐοι οὗἉ 86 ᾿ἶΐο οὗ, 
Ομ τὶϑὲ ἢ Οἱ]. 1. 7.--τΚ γὸ ἐδαὺ 06 Ῥαρδηβ 
ΓΟ ΔΙΪονγ θα ἰο ΓΟΥΪ]16 ὑποὶν χοάβ, 88 αοα 15, τὶ - 
ουἱ οὶ ΟΥ ῬυπὶΒῃπιοηΐ, ὈΪ]ΔΒΡἢ πιο δροης ΟΕ τἶδ- 
ιἰ808 Βυΐ δαᾶνο ρῥδίϊθῃσο, Φθθυ8 τν}} δι ΟΣ 
{086 τ ΒΥ Ὀ]ΑΒΡΏΘΙΘΥΒ ἰὼ Ηΐδ5 ὈΔΡ, δα αυθηθ 
186 ἰπϑῖ (μδὺ 88 66 Βοαρϑὰ ὕρορ Ἡϊΐπι. 

7χἰεταίωτε οἡ υ. 9 :--α 
ΕΟΗΤ, ΦΟΑΝΝΕΒ, ίεριίαίίο ἱπαιισωγαϊΐδ (6. ς6᾽- 

ἰαπιΐίπε ΔΙ ελαξἰ ἐδ οεπὶ Πιαδοῖο ἀς οογροτε Ἡοείᾳ, ἀϊο., 
Φοηώ., 1853. . 

ΝΙΒΠΈΜΝΒΕΠΟ, Ν., ἰχεγοίίαἰΐο ἐχεσείἰοο-Ροϊοπηῖσα 
ὁ Αηγσεῖίοα διρεῦ δογροτε ἈοξδίΣ αἰεξοτεραίίοπα, 4ϊο., 
αι ΐβθοῦθ, 1082, 

ΒΛΟΉΜΑΝΝ, 1. 6΄., 22ὲ εεγίαπεῖπα οἰγοα σοτρι 
Μοεϊς, Οτὶϊ. ὅΔο., Τὴ68., 2, 794. 

Ηενβει, Μ. Ζ., 22ῶὲ εογίαπιπε Ατολαησεῖξ Ἀϊ- 
ολαξίἰδ οὑπὶ δίαδοίο ἀδ οογροτὰ οειΣ, Οτὶϊ. 88α., 
Τ868., 2, 797. 

ΟΑΥΜΕΤ, Α., ζα οτί εἰ ἴα δέριμιιγε ὧἀε Ἡονυδε, 
Ὀὶββογίαι οηβ, Οοιιτηθπίδίτο, 8, 769,---Μ.]} 
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ΨΕΒΒΕΒ 16-28. 

Οὐ τεχτ:-- ατίδον ἀοσοτί ρεος οἵ {80 Ρογϑοιδ δ8δῸὸ Ὕοσο πο δ ] οἰ οὗ [δ ΑΡοοέϊαδ᾽ ρεορδβοοΐεα, νυ. 16-10: 9] οννοῦ Ὦγ 8 

Φιμοείδείου ἴο οἀϊδεοίίου οΟΒ ἴδο υβοδίίου οἵ διέ, διὰ ἰο ὑγορος ἰγοαϊσηουϊ οὗ πο ἀοοαίγοὶ πὶϊβ ἃ υἱὸν ἰοὸ ἐδιοεές δϑαϊ- 

ψαιίου, τυ. 20-. 

16 1686 8.6 ΠΙΌΓΙΩΌΓΟΓΒ, ΠΟ  ΞΙΒΕΙΣ, ἩΔΙΚΙηρ δον ὑπ θῖν οσχῃ ᾿πδί8; δὰ το ἷγ ποῦ ἢ 
Κρ ργοδύβν θὴρ τοῦς, ΒΑΡ ΠΙΘ π᾿ Β ΡΘΓΒΟΙΒ ἴῃ δάσο! γαύϊοι ᾽ θθοδυβε οὗ δΔἀνδηί- 

17 αγρο.Σ Βαϊ," Βεϊονοά, Γϑιη θα ΡῈ Ὁ γ6 86 ποΓαΒ 1 Οἢ Μ6ΓΟ ΒΡΟΚΚΘῺ δ ΒοίΌΓΟ οὔ (86 δροκίϊεδ 
18 οἴδουγ Ἰ,οτὰ Φοδυδ ΟΠ τδι; Ηοπ ὑμαὺ [Π6Υ 014 γοῦ ὑπ ΓΘ βου ἃ 5 Β6 τη οο 6.8 ἴῃ (86 
19 Τ4βὲ ὑϊπι6,) το Βοῦ]ὰ π]ῖ δον {Π 6 }Γ οὕσ ὉηρΌαΪΥ ἸυΒί8.9 ΤΉ656 Ὀ6 ΠΟΥ τῆ 86ρ- 
20 δγαίρα ὑμθιιβοῖνοβ, δθη888),}} Βανῖηρ ποῦ {16 δρὶ τι. Βαί γο, Βεϊονθά, 01] ἀὴρ ἂρ 
21 γούτγβεῖνϑβ οἢ ὙΟῸΓ ᾿5 πιοϑύ ΒΟΪΥ ΓἈ1}, ῥγδυίηρ ἴῃ [86 Ηοὶγ αδβοδί, Κ Θ6ρ γουγβεϊνυϑβ ἴῃ 

{π6 ἰονο οὗἩ Θοάἄ, Ἰοοκὶπρ"" ἴον {8:6 ΠΙΘΓΟΥ οὗ οἵ Ἰωογτὰ “6508 ΟἸσίδὲ ὑπο οἴδγηδὶ ἢ. 
90 28 Απᾷ οἵ" δ βΒοῖηθ δῦ σοπ ρδΒδΙΟΠ, τϑκίηρ ἃ αἰ βοσθηοο: ἢ Απὰ ΟΥΠΟΥΒ δανθ σι 

ἴδασ, 0] την ̓ 5 ἐλεην ουὐ οὗ ὑμ6 ἄγο; Βαύϊηρ ουθῃ 086 ψαστηθηῦ βροίοα Ὀγ {86 865}."» 

ὕοτεο 16. Γ᾿ Θογιαδὶ :-- ΤΉ 686 ΔΙῸ ἘΠ|6Υ, τη υτιπύτοτβ, ἀϊσοοηίοηἰοὰ ἐσὐλ Οοα απαὰ ἕλε τοονϊὰ." Τμο 6} |ςἱξοὰ ποτὰ ὅσο 
ῬὮΏΓΣΑδΟ δηὰ ΘΟΠΊΠ65, ταῖν ΤΏΔη ἰτδηδίδιίοη. γογγνσταί, ΗΓ ἜΤ, ἀοδοσίῦθοα (μοἵτ τίστο οὗ 
»μεμ ΣΡ ἐροι, σοπιρίδίποσα, ἀδηοῖδα ἐμεΐς ἀϊδοοπίοηϊ Ἡἱἢ (ποὲρ 1οἹ.---Μ.] 

Θογιλδι :--" ἴογογθ ἰὸ ἴδ ζδοϑ᾽ ἐδ ἰ00 ἦγοο, ὑυδίϊοσ, “ δ δυιίγί πα ῬΟΣΒΟΙΔ,᾽ ἩΒΙΟΝ δάδβιογοθ ᾿ϑοξὸ ἊἽϊοδοὶν 
ἴο [89 ατεοοῖς θανμάζοντες πρόσωπα.--.} . 

Οοτ δῇ :--- στ ὕΓΟδ  Β δαϊκο."--Μ. 
ὙοΙοΟ 11. [ὑμεῖς δὲ, ὑεῖ γο. 8ο θεγηδῃ, δ] [80 οἹά ἘΌΕΙΕΝ δηᾶ σεοίκη νογεΐομδ, σχοόρὶ ἴδ δὲ οϊ.--Μ. 

[5 Ἀ ΞΘιοττηδὴ "--- πὸ τογὰδ Ὑμ]οἷν τγοτο ἡογοίο! ἃ γοῦ ὉΥ ἴμ9 Αροδίϊοϑθ; " ἴοο ἔγϑο, Ὀοέϊες γοίδία ἴ8ο οί 
Β.Ὑ.: “ πὩϊο ἢ τόγο σροϊκοῦ Βοίοζο," ναὶ Βυραϊ ξίης “ὧν, πὸ, ἴον "9." --Μ. 

ΤΉο Θσοτγηδη Ομ 8 “ λοι," ὙΠΙ ἢ ἰ6 σι ρογ ποι: σοη δος, “ ἴδεοὶ 867 ἰο]ὰ γοῦ, οὐς."-..-.} 
ἔσονται, Βμ41} Ὀ6: δὸ Οὐ Ψαϊκαῖο, Βοίηιδ, 8].--1.] 

δ 1 δοῦπι. δηθὰ Τισοϊοπά. τοϑὰ ἐ π᾿ ἐσχατόν τοῦ χρ. ἐλεύσονται. Βεος οοπείδοσα ἐμ ἰδ γοδΐπα δι ἰσοῖ- 
Ἰδιοι οὗὨ 2 Ῥοί. {|. δ. {1Π| 16 1Π6 τοδάϊπρ οἵ Α. Β. Ο. ἀνὰ 81η.: ὕυὶ Β. Ο. ὁτὲ τοῦ Ὀοίοχο χρόνον, δὺ 
Μόγγαν δηὰ Ἠπίμος. ἐλεύσονται ἰδ τηδτκοὰ 5  'η Οοά. δἰ. ᾿ Τιοο οπάογί.--ΚΜ.} 

[9 Θογπιδὴ :- ὙΠῸ Ἡ8}}κ δϊτον [ποὲγ οσσῃ Ἰυδῖ8 [πὰ προά!  ποδοοϑ." ῬΓΉ11ο ἰζ [5 Ὀθεῖοτ ἴο γοϊδίη ἐμ 
οσομοίγυςίίου, τὲ ας... ὅγε. 16 16. δἰϑὸ ὑθτίοῦ ἴο αὐ ουαἱ 186 ΕΤΡΗΒΙΔΉΚΕΙ Τεοϊαϊοῦ οὗ ἐπιθνμιίας 
δηὰ ἀσεβειῶν, δΔηὰ ἴο ἰγαπαϊαῖθ ἔπ 0 γε Π0}9 Ὑ6Γ86 : “ ἰπδὶ {ΠῸΥ τοϊὰ γοῦ ἐδμδὲ [πὶ ἔδο 1656. {πη ἔμοσο 8..4}} 
Ὅο οοοδοτα, παϊκίπε δοεοογάϊπς ἴο ἐποῖτ οὐ Ἰυδῖἴ8 1π πη ροά Π668."--Μ.] 

οτεο10. [11 α. ἐἑαντούς, Β. Ο., ὙὉ]κ.. ατίθθῦ., δ]: Α.., δία. Το μη ά., ̓λοδΒηι., 8]. οὐ 1, 111}10 φαρρεαία “ Σεραταῖα ̓  
πἰϊθουῖ [ἢ Ῥγοποιῃ ; [89 50ὴ860 [6 ΠΔΓΑ]γ δὔφοιϊοα Ὀγ πο οπιίδδίοῃ, 0Ὁ ἃ ποδιορίζοντ ες, δΥ ὕο Ἰδοῦ 
σἰτἢ (6 το δοχίνο ἴογοθ ἘΓΏΙΟὮ ἔγβηδί εἶν τ ΓΒ δοπιοίπιοα ἀο ὕοδγ (ὙΠ Ποῦ, Ρ. 266), δῃιὰ δἱρτι ἤει "Ἑορα- 
τδιδῖδ," Ὀοτἢ [πη ἀοςίτγίη δὰ ΟΒΌτΟἢ- [6] Ὁ 88{Ρ.--Μ.} 

[δι ψυχικ οί, Οθγηδῃ :-- δεείἑδολϑ; " τῃ9 ΕΏρ 6.1 “απίραζ' οἢ δοοοσῃϊ οὗ [6 οοῃμηϑοϊίΐου ΠῚ} {πὸ 1διίη 
απέπια, 6 ΕὙΘΙΟἷι ὄπ, ΓοερΟΟ  ΥΟΙΥ ἀπδνοσίης ἴο ἴ[Π6 ΟΓοοὶς Ψ νυ χ ήἥ. Π88 Βοος ἴο τοσοιαπγοι ἃ ἰΐ, να 
5 ποῖ 88 ἀχργοβείνο δῃ} σοῦγοςῖ 88 ""γ»εψολίοαϊ " οΥ “" οι τελ»ν- Ἦ. 

Π᾿πνεῦμα μὴ ἔχοντες. Οογηδη: “Τμδὶ ΠΩΥὀΘ ὨΟ Βρίγίὶ,7 ΟΣ γοϊδίηϊης [86 Ῥασί οἰ ραὶ οοῃδίγαςτου : 
“ Βανίῃᾳ πὸ βρίγ!!.".--Μ.} 

ΨοΙθΟ 20. 126, τοδί ἡμῶν ἴος ὑμῶν. [|8΄η. οὕσοσγοα ἴῃ9 [0] οί ογάογ : ἐποικοδομοῦντες ἑαντοὺς τῇ 
ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει.--Μ.,} 

[ἀοτηπ: δ. 9... δυΠἃ γοῦγβοῖνο ΤΥ ΒΟΥ ὃΡ ΟἹ ὙΟΌΓ πιοδῖ ΒΟΙΥῪ Ἷ19Δ11}} ἴῃ (6 ΠΟΙ Οποαὶ πιὰ ῥγαγεγ." 
Ὀοῖτος γοπάοτ τὶ ἢ ΟἸΟδοΓ δάπογοηοθ ἴο ἴδ ΟἾΘΟΚ: “ ὑπ] αἰ υ» γουτβοῖνθθ οα. ΥΟΌΣ πιοδὲ Ποἷγ (δ [ἢ 
Ῥτανίης ἐπ (Π9 Η0]γ Ο)"οοἱ." --,;ῃπ. 

ΨοΙΕΟΖ]. Πέ προσδεχόμενοι, “νης ἴογ ᾿" (ἀϑγδη) ὑθέϊον (Π δὴ “ Ἰοοκίη ΡΟ Η] 
οτωο 22. 16 “οὖς μέν εἰ οῦς δε τίϊε εἰδὶ ἐποίοσενε ὁρροπιπίμν." 1ΔαττηδΏ. Τῆο Ορροαί ἴοι βου] ἃ Ὀ6 τοασκο, βηὰ 1 

δορὶ ΜΟΟΥΔΙΒΕΙΥ 1.1116΄ 6 τοπάογίης : “Ομ δβοηιϊο, ἐπαξεα, ὮδΥυο σοπῃρδβδίοη᾽ "-- "1. 
16 Ὁ, τοαῦδ; οῦὐς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένονς; οὖς δὲ σώζετε ἐκ πνρὸς ἁρπάζοντες ἐν 

ὅβῳ. Α. Β.. [0]Ἱονοὶ ΟΣ ΓΟ πιδπ δηὰ Τίκομβεπάογί, αν ἔπ γῦρο Τηϑιῦθοσβ. 1. ἐλέγχετε (Β. 
ἐλεᾶτε); 2. σώζετε..... ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες; 8. ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ μισοῦντες. 
Λγοίῖθ δδογίνον (80 δὲ ἐλεᾶτα ἴο ἃ ρίοβϑ, οὕ {π6 τηϊδίαϊκο οὗ αὶ ἸΏΒ θΕΣ. Υυ]ϊκαῖο: “ ἀος ᾳαΐάσπι 
ατγσμῖε Σεαἰςαίοϑ.᾽" 

[8|π.ι, ἐλεᾶτε διακρινομένονς. Οπ ἴϊο αἰδογοπέ ἰπίογργοίδιείοηθ οἵ [μὲ8 ἀἰ ἤου  Ὑθγβὸ δεθ ὕο]ον ἴα 
ἙΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟἙΙΤΊΘΑΙ, ὙΠ|ογὸ Π9 ὙΓΠ0|6 δυ θήοοῖ ἰ6 ἀἰβομδδβοά.-- -Μ.) 

οχοο 23. Π ἐν φόβῳ, “ἐπ ἴοατ᾽", ποῖ “ Ὑτ 1} (ΑΓ 88 Ε.. Υ.-- βίη. τοαῦα: “.. .σώξετε ἐκ--σπυρὸς ἁρπάζον- 
τες τῆς δὲ ἐλεᾶτε ἐν φόβῳ." 806 ΠγΟΓΘ ὈΟ]Ο ἰῃ ἘΧΧΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝΡ ΟΑ1.--Ἀ..} 

8. « ϑῃαίος᾽" οὗ ""ρίμοϊ" ὕὈυοῖτον {πὴ “Ρ0}}." --ΜΚΜ.] 
19 79 Ὑ71016 υοῦδὸ δοοογάΐης ἴο ἴΠ6 Βἰπεϊτίς τες του] τη ἰἢτ|ι6: “ Βα οἴπογα κδυο, Π]υοκίηρ [Ποῖ οἱ 

οἵ ("6 ὅγο: αθὰ οὔ οἴδοῦα μάν σομηρδδδίοι ἢ ἴθασ.᾽" 80 βι ϑίμ [{8}}γ 1.δοϊιδη, Τἰδοιοιάοσί,  οεν 
νογί, ΑἸίογὰ.--- 1.} 

αἰ [86 ΔΡΡοϊπίποηΐβ δηὰ ἀἰβροπβδίϊ 3 οὗ ἢ]- 
γἷπο Ῥγονίάθησο, ὀρροδιζϊοῃ ἰὸ {πΠ|6 1} ΒΌΡΘΥΙΟΓΑ, 

ἘΣΕΘΕΤΙ ΔΙ ΛΑΝ ΘΙ ΘΕΥΤΊΘΑΙΙ Θβρθοΐδ}ν ἴθ ἴπ6 Ομυτοῖ, Κ (9 οὐ ΔΓΕ οἵ 
εκ. 16. Ῥ:686 816, οἰςο.---[Τ΄ὺἀ6, 85. τὶ ἀρ-  ΚοΥδὴ τπυυτιηυχοα αραϊηδὲ Μίοβ65 δῃὰ Αδσοη, δηὰ 

Ἰδοὰ βπηρον, ροϊπίβ Τὁὔδὸ τῇοσὸ (0 (8686 ἀηχοῦὶν | ἰκὸ Ὀ᾽ οἴ ρ ιθβ. 8 ὅπο. 9. 
τηθη, οὗ ψ ῇομ ΕΠ ΟΟἾ ῬτΤΟΡ 6516. Οοσωρ]δίμϑιυ.--- [Ὁ οτπδη: ίφοοπίεηίεα ψἰῖὰ 

ἹΜΜυτϊτηῦτοτνα.----ἅπαξ λεγόμενυν ἵτοτῃ γογγύζω, ] αΟοἀ απὰ τλε τεοτϊά. ΑἸοτγὰ [0]]ονίην [8 6 ἀοττηδη 
ἴ0 ΠΙΓΙΔΌΓ ΟΥ ΤαὰϊίοΓ, 88 611} 88 μεμψίμοιροι, ἴο ] γεγϑίοηθ: “1 εαίδῇεα «τοὐϊὰ ἰλεὶγ ἰοί.᾽" --- Μ.]. 
ψ ΒΟ ἢ {Π ἤοΥ ΠῚ} 18 ΠΟΑΥΪ τοϊαιοα, ΤΠ οὈοοί [ μεμψίμοιροι, ῬΤΟΡΘΙΙΥ, ἔδυ ϊ:-ἥπάοτθ νὴ Ῥτον!- 
Οὗ {ποὶν τπιυττηυτίης ἰ8 ποὶ πιρηϊοηοα. ὍΨ6γ. 10, ἄοποθ, δῃὰ {μ6 Ἰοΐ δΔρροτιἱοποὰ ἴἰο μετ. ἔσοιι ἃ 
ΒΟΘΙΏ8 ἴἰο ἱπιϊπαὶο {Ππάὶ ἰὰ ᾿ῶ8 ὑποῖν ἀϊβοοπίοῃϊ Ϊ ράβδαχο ἰπ ΤΠΘΟρΡγαδί, οἰϊοὰ ὉΥ ἀς Ῥείίο, ἰΐ 



ΥΕΒ. 16-28. 

ἩΟΌΪα δοοὰ ἰὁο ὃὈ6 υδοὰ οὗ θ σΘΏΒΟΣΙΟΙΒΏ688 δπὰ 
ἀϊδοοβίοηί ἰπ βοπογ8)]. Βοῶροὶ ΟΧρ]δἱηΒ ἰΐ οὗὨ ἀϊ5- 
οοπίθαϊ Ἡὐῖ αοα. Τἷ8 νοτὰ ἀφῃοίοβ ἰμ}9 ουΐ- 
ΒΊΑ, {80 ΓΌΣΊΒΟΣ ἰδ6 ἱησαγά. [Οἵ ἘΒΘΟΡὮ ταδί, 
ΘΔ. ΧΥΠΪΙ. περὶ μεμ δια οοπίγαδὲέ {118 
σπδυδοίοσ τὶὶὰ δϑι, Ῥαὺ} 8 δρὶ τὶ δηὰ Ἰδηρσυδρο ἰῃ 
ῬἘΣ]. ἧν. 11, 12: 1 Τίπι. υἱ. 6-8; Ηοῦ. χὶϊ!. δ. 
οσχάδν., ῬὨΐϊο, Ρί,. ἈΔΐοα., Ρ. 1090, 29, δβῶγβ οἵ 
16 768, καὶ πάλεν ἤρξαντο μεμψιμοιρεῖν ; 1,χοΐδῃ, 

ϑαενύ,, 1., τῆς ᾿Αρτέμιδος βμεμψημοιρούσος, ὅτι μὴ 
πκαρειλήφθη πρὸς τήν θυσίαν ἀπὸ τοῦ Οἰνέως. Ἠρδγ- 
σμαβ οχρίδίπδ μεμψιμοιρός ἰμὰ8: μεμφόμενος τὸ 

ἀγαϑόν- ἡ φιλεγκλήμων, ἡ φιλαίτιος.---Μ.} 
ὙΝαΙχίηα, αἷϊτοσς ᾿πϑὶςΣ οὐ 1 Ὁ 814. --- ΤῈ ὁ 

ΒΔΙΠΘ ΟΧΡΓΟδΕΙΟΙ ΟΟΟΌΣΒ 2 Ροῖ. ἰἰ!. 8; οἵ. ὁΒ. ἰ]. 
10; 1 Ῥεῖ. ἰν. 8. Οαϊνίη ρἶνοθ πὸ τἰχδὲ δοιι- 
ποοίϊου ΜΙ (86 Ῥχοοεάϊηρ ἰμυ8: “086 ψ8Ὸ 
γ] 6] ὰ {μομηδοῖνοβ ἴο ἐμ οὶν 6Υ]] ᾿υδὲ8, 86 8150 Σ0}Ὑ- 
ΠΣ ἢ δηὰ αἰδοοηίθηίεα, δο ἐμαὶ 0η6 68} ὩΘΥΘΟΣ 
ἀο ἰδίῃ γε υἱρεὶ ἴοσ ὑπ 6πι.᾽" 
Διά τποϑὲσ τοῦ ἢ δρϑαϊσϑῖῖ ατοεαῖ δυν9]1]- 

ἴα ἱδίπᾷε.--- Βοαδι Ὁ}, ἱπιραὰθηὶ πψογὰδ. ΟἿ. 
ΒΟΙΘδ ὁη 2 Ροί, ἰϊ. 18. Τὴ6 Ὁοοϊε οὔ Εποολ ὁοῃ- 
ἰδῖῃδ ἰγοαυδπί σχοϑίοσομθοοθ ἰὸ δυο τυπεϊηρ 
ΒΡΘΘΟΒΟΒ αἰτοοϊοα δρζαϊπδί ἀοὰ δὰ Ηἰἱβ δρροϊηϊ- 
Ἰηθηίδ; ἰΐ 85 ἰμ6 ῬθΟου] αν οχργοβδίοῃ : “δὰ 
(8680 δΔΊΘ ἐδπογ ἐμαὶ Θομίσοὶ {86 δίδσα διὰ ἢ ὺρ 
πεῖν Βομ δ αροὶπδὶ {6 Μοβὶ Ηἰκἢ.᾽᾽ 9.48. 11]. ὃ; 
δη. υἱΐ. 8. 20. ᾿ 

ΑΔ ἀρλϊσίηβ Ῥϑσβοιδ.---(οσιηδῃ: “ ΣἸαίίετεγ 8 
ἐο ἐλε 7606᾽}} ἸϊζογΔ]ν, ““δἀτϊτίηρ ὑπὸ ζδ6α8.᾽" 
ΤῊΘ ΤΌΣΟΣ ἰδ ἰο Ὁ ἰΔἰκοΏ 85 ἃ ῬΡαγϑηίμϑδὶβ. Οἵ. 
αδφῃ. χῖὶσχ. 21: [ονὐ. χὶχ. 16: θδϑαυῖ. χ. 17, τϑη- 

ἀογοὰ ὃν ΙΧΧ. θαυμάζειν πρόσωπον -ξξ ἐξ). 

299, ἰο ΆΥΟΌΣ ΟΠ6, ἐο ῬΤΟΙΟΡ, ΒΟΠΟῚΡ δηὰ 

ἈΪΘὮΙΥ δβίοθοθ. ὅὃὅο 8.1 νῦν, ἀθ είίο, ΗυίΒοτν. 
ΤῸ γι δῃηὰ (σὰ Ῥ8Γ8]}16] ρδββϑαροβ, ΒΟΎΘΥΟΓ, 
ΔΙΘ ἱπδρΡ 1 68}0]6, ἰΠ6 ΓΟίογθησο ἴῃ ἰδ οπὶ Ὀοὶηρ ἴο 
6οἀ᾽ 5 ἀδδ)ηρθ τ] τῆδη, δηαὰ {116 βοοοηά το]βδίθβ 
ἴο Ῥδυ δ γ, 848 ἰπ ϑ᾽γ. νυ]. 29, θυ 48 ἴἰ 18 ποί 
Βδϊὰ οῦθ ΨΟΒ6 ῬΘΥΒΟΣ (ΠΟΥ τορᾶγὰ, ψ8116 ἰπ 
Οὐ ῈΣ ΡΙδοθβ Ἧὸ ὮδΥΘ ΔΙ ΎΔΥΒ ΒΟ0ΠῚ6 ΑΔ) Πσαιΐοι, 
δυο 88 (06 ΡΟΥΒΟῚ Οὗ (π6 στοδϑί ΟΥ ΡΟΟΥ͂, ᾿ξ Βθϑ 8 
ΤΏΟΓΟ διι!ηρ [0 ΘΙ 5120 πρόσωπα δπὰ ἴο ὀχ] δ᾿ ἢ 
ἀν 10} τοΐεγθῃσο ἰ0 ΒΟΏΒΌΔΙ Υ, ἢ Ἰοδαΐης ομδτ- 
δοίογβίϊοβ οὗ ἔμο86 ἀδθοοίγθυϑ, ἰμ8: {ΠῸῪ ΒαιίοΣ 
1.6 οὈ͵θοΒ οὗἩ (δμοὶν Ἰαδί, οχίοὶ ἐποῖν Ὀοδυίν δπὰ 
ἐδυθ Ἰυγθ ἴδοι ἰοὸ {ΠΟ ΙΏΒΘΙΥ68 ἴῃ ΟΥΘΙ (0 086 
{π6π| ΤῸΥ {ΠΟΙΡ ΟὟ ΡΌΤΡΟΒΘΟΒ, ποί οχοϊιάϊπρ Ρ6- 
οὐπηΐδνν δανδηίαρο. Οἵ. 2 Ῥοῖ. 1ϊ. 14, ὙΒΟΓΘ 
ΒΟΠΒΌ ἢ Υ δηὰ σονοίου ΒΏ 685 8ΓΘ ἰηἰίπιδί ΟἸΥ 60ῃ- 
ποοίο6.--- ὠφελείας χάριν Βου]ὰ 6. ΟἸ]οΒΟΙΥ 6οη- 
ποοίοὰ τὶ θαυμάζοντες. [““Οα]νίη: ““Μασπῖϊο- 
γυεπίϊαηι ἰαταί, φιιοά 86 ἵἴρδο8 7}αδίμοδ6 7αςίεπί : δεα 
ἐπίεγεα οδἰοη αἱ ἐἰἰδεγαϊέ ο686 ἱπσοηῖο, ψιῖα δετυϊ τ 86 
ἀϊπιϊίαπί.᾽".--ΕΥὐοη πὶ 10 γ᾽ 8 ἱπιογργοίδι θη οὐ ϑαν- 
μάζοντες πρόσωπα ἰδ ὙΘΥΥ ἴατ- εἰσ μοὰ., ΤὴῸ 
ῬὮΌΓΘΒΟ 18 8 ΗἩΘΌΓαϊθμι δηα β' βὮ18685 ἰο γχεδρεοί (ἢδ 
»Ῥέτγδοη ἷπ ἃ ζοοα ΟΥ Ὀ8α Βρῃ8ο, (0 Ὀ6 ῬαγΙΪ8], ἃ8 ἃ 
)υαρθ ὉΠ}05.}Ὺ Ρδγι 18] οὐ σογυιρίοα ὈΥ ὈΤΙΌΘΒ ; 
εὖ. ΠΕΡτονν Θα ΤΧΧ. ΟΥ1,ον. χὶσ. 1δ: Φ0Ὁ χχχὶϊ. 
21: χχχῖν. 19: Ῥβμβ. Ἰχχχὶὶ. 2: Ῥχγου. χυϊὶῖ. δ: 
Ὡριΐ. χ. 17: 2 Ὁ γοῃ. χὶχ. 7: 7οὺ χὶὶ. 10; Μαὶ. 
ἀϊ. θ:; νὮογα ἰὐ 18 υβοὰ ἴῃ ἃ δὰ βαοῆϑο. ΤΒοστα ἰδ 
ΠΟ ΠΘΘ( [ὉΓ (Π9 ΤΟΐξγθηοθ (0 Β6; δ. }}{Υ̓́, ΤῸ {ἢ 6 
τηθϑηΐης ἰμαὺ ὑπο ν ἕδυοιγοὰ (6 τίσ δηὰ ἴη- 
δυθηιὶ ΌΥ δαοσοιηπιοάδίρ {πον ἐθδοίπα ἰὸ 
{ον Ῥγολιαϊοοβ δῃα υἱοϊουϑ ὑγαοιϊσοβ ἰβ ἰῃ ΡΕΓ- 
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ἴοοει Κοορίης 8 (86 ΠἙΠδυδοίον οὗἁὨ ἴμο80 ζ72]86 
(ΘΒ 6] ῈΥΒ ἴῃ ῬδΣΓΪΘΌΪΔΡ, δὰ 4}} ἰἰπηθ- ΒΟΓΎΟΓΒ ἢ 
ἔεποΓα)].---Μ.] 

γεεβ. 17. Βυῖϊ γο, Ὀοϊονϑᾶ, ΣΘΘΣ ΟΣ τ. 6 
Ὑνοστᾶσ ΒΪΟΒ ΟΣΘ δρΡΟΪςΘῺ Ὀσδίοχθ ΌΥ ἴδ 6 
ἈΡοδῖῖθα οὗ οἷὖἱκ 1ιοσᾶ ὅοδια ΟὨἸσχίδὶ.---Αϑ 
Ῥοίον ἱμουρδὶ ἐξ ὨΘΟΘΘΒΔΣῪ ἴἰο0 τοιηϊπα 8 γϑϑάουβ 
οὔ 89 Αροϑιίο]οαὶ νοσζὰ ἴῃ Ὅσγάοῦ ἴἰο ργοίϑοϊ (Β 61 
ἴγοιῃ ἀδοοΐγογρ, 2 οί. ἐἰϊ, 2. 1δ. 16, 8ο δυὰο ἔδοϊδ 
Ρτγοιηρίοα ἴο δάἀορί {8 δδ9 ΘοΌΣΒ6. δὶ ὰθ8 89 
βοοοῃὰ Βρΐδβι]6 οὗ Ῥοίΐοσ, δι ἸΩΔῪ ΠΟΓΘ Γοΐο (0 
Ῥδββδίζοβθ ἰκο Αοἰβ χχ. 29, 80; 2 Τίτι. 11]. 1, οἱα. 
ΤῈ6 ΡὈΓΪΩΔΙῪ ΣΟΌΣΘΩΟΘ 18 ἰ0 {π0} ὙΓΨΔΙΒΙΠΡΒ 
διζδϊπδὶ ἀφδοοίνουβ, 86 ΒΘΟΟΠΟΔΙΎ ἰοὸ ἰμοὶσ ὁχ- 
Βογίδιϊοῃβ ἰο βιοἀΐδδίποδβ δηὰ ῬΘΥΒΘΥΘσΔΠΟΘ ἷἰῃ 
1.16 Τα (ἢ. 
ΒΥ ἴ:9 Αροδῖϊθε.--- ΤΠ ὑπρτγο)υάϊοεοὰ τοδάοσ 

οὗ 1Π680 τογὰβ δὴ ΠΑΡΪΥ χοδὶδί ἰδ6 οογϊοίϊοι 
δεῖ (15 ἘΡΊ8ι16 15 ποῖ ἐμδὶ οὗ δὴ Αροβίϊο, ουὐδῃ 
88 (16 δυῖμοσς ἀοοδ ποὶ 686}} τη δβοὶῦ δὴ Αροβι]ο ἐμ 
γ. 1. βορρ᾽ Β ορἱπῖοῃ ἰμαὶ μοὸ ἀἰβέϊησυΐβηο 8 ὲτι- 
ΒΟ ΙΓ ἴγοιῃ ὑμ6 οὐδοῦ Αροδί]θβ Ὁ ἰΐὸ ἀφδὶ κηδιΐοι 
“{8ὸ [ογ᾽ 8 τοὶ μον 8 δΟρΡ ἰδίϊοδὶ. [1|00}}γ οοη- 
ΘΌΣΡ νἱτϊ ΑἸζοτσὰ (δαὶ {18 ἰοχὶ 8 ποὶ ἀθαΐβινο 88 
ἰο ἩΒοΙδοΣ Κ5ι. συὰθ νν88, Οὐ ψἂ5 ποῖ, δὴ Αροδίϊοϑ. 
Ηδ πιϊσὴέ 'βθ {π86 Θχργοδϑίου, θϑὶηρ δἰ τ86}7 δ 
ΑΡοβί]β, δὰ ἢ9 ἰ8 δοσίδ᾽ ΠΥ ἴΏΟΣΘ ᾿ΣΚ6} ἴο δαᾶγο 
υδοὰ ἰΐ, ποὶ Ὀεΐης 8 Αροβίῖϊο. ϑ8ι. Ῥοίοσ, οὶ ἐδ6 
ΔΌΪΒΟΣΙΙΥ Α. Β. Ὁ. Κι. 1»., 8]., δἱ 2 Ῥοῖ. ἰἰϊ. 8 568 
886 Βδιη6 Θδχργοδδίοη ψἱϊμβουΐϊ ἐμ 6 ἡμῶν---“ Διὰ 
ἩΒΊΟΒΟΥΟΣ τίου 18 ἰδ κ ἢ 88 ἰο ἐπ σου ΘΠ 6ΒΒ ΟΣ 
οἰβογινῖβο οἵ 2 Ῥοίον, ἱμβοσοὸ οουἹὰ Ὀ6 πὸ ἱπιδῃϊΐοι 
ΌΥ δυο ἢ δὴ ὀχργαββίοῃ ἰοὸ δχοϊυὰθ οἰϊμοσ {86 Υδὰ] 
ΟΥ ἴ86 φΡγοϊοηαἀοα 3. Ῥοίον ἔσοια {16 πυτμηῦον οὗ 
{89 Αροβι]οβ."---μ.].--- Τὸ οοπίγδαβὶ οὗὁἨ Ῥοίοσ᾽ 8 
Ἰδηρσρύαρο (2 Ροί. 1. 2) 8. γϑδυ κδῦϊθ. Δυάο᾽ 
υδίπρ ἴῃ 186 ποχί Ὑγ80 ὑμῖν δΔηα ποὶ ἡμῖν ἀ065 
ποῦ ῥσγοῦθ δηγί ΐηρ. [ΕῸΥ Ἀ1]16 ἰΐ 18 ποῖ 66 .- 
ἰαἰπ τ δὲ 86 ἱποϊμ 64 Εἰτηβο ΙΓ ἀιλοης [86 ΑΡΟΒι]68, 
ἰϊ 18 ὙΘΓῪ υποογίαἰῃ Ἡ ΒΟΙΠΟΡ μΒο ἰπίοπαρα [0 εχ- 
εἴπ άο ἐπι βο!  ἔγοτῃ ὑπ οἷσ πα οΥ. ὃ. ΑἸἔοσα.-- 
Μ.]. ΤΊ Ὀυϊποῖραὶ τϑαβος ἩΒΥ͂ (Π6 Τείθγεησο ἷβ 
ποῦ ἰο {π6 1 οτὰ 8 βοϊοῃ ποσὰ 18 βίδα ὈΥ͂ 
διίον, ὙΠῸ Β8γ8 (δὶ ννγὸ πᾶνθ ἰμ6 δοοουπί οὗἉ (9 
ΟΥὰΒ δηὰ σου κβ οὗ 26 8ι18 ἴγοπι 86 1108 οὗ (89 
ΑΡοβί]ββ, ΟΥὁ ὁπ 186 ἐδβιϊ ΠΟ οομβττθθαὰ ὈΥ [89 
ΑΡοβί] 68. 
Βροῖζθ Ὀθίοσϑ.--- 6 ἰόστα ἱποϊυ 98 ΒΟ (ἢ 6 

»τίοτγιίψ οἵ {ποἷγ (6 δι ΠΟΥ δηθὰ ἰΐβ »χορλείϊοαξ 
ομδσδοίον. [1|ν|8 18 186 ΥΘΆΒ0 ἢ ΨΥ ἰδ ΣΟ πά οΥ- 
ἱπρ οὗ Εἰ. Τ. 18. ΡΥ ΙοσΔὉ]6 ἴ0 {ἢ ΘΟ στη ἰσ8ῃ8- 
Ἰδιΐοῃ. 860 δῆοτβ ἴῃ ΑΡρδζ. Οὐἱΐ. νυ. 17. 4.-- 
οτγάβποσγί: “ὙΒΟΓΟ ΒΘΘΙῺΒ 8150 ἴ0 Ὀ6 ΥΘίδρυθ 09 
Βογ ἴο {πΠ6 ἀοβοτὶριΐου οὗὁἨ ὑπὸ 1δϑί ἀδΥβ ἴῃ δί. 
Ῥϑυ}}8 ᾿αδὺὶ Ερίβι]ο, 2 Τίμ. 11]. 1-ῦ, ἐν ἐσχάταις 
ἡμέραις ἔσονται ἄνθρωποι φίλαυτοι κι τ. λ. ΤθδτΘ 8 8. 
ΕΡϑοἱδὶ ργορυίειυ ἴπ {818 δαἀπιοῃίΟΤἿΎ ΤΟίθυη 66 ἢπν 
(15 Ἐρί58.16---οπ6 οὗ {πὸ 1αϑὲ οὔ ὑπ Οδίμο]ῖο Ερἰβ8- 
{168---ἰο {π6 168 αυπίης ἴῃ (μ6 Ερίδβι165, οὗ (πο. 
ἈΡΟΒῖ168 οὔτδε Οἰγουπιοϊβίου ἀπ οὐ {π6 Θ ὁ μ{1168,. 
8ι. Ρείοσ δῃὰ 81. Ῥαὺ]. Οἵ. Οδουτηςῃ. Οἢ Υ. ]. 

ΟΥ τη δάπιοηϊ ἴοι ἰῃ Ἠρῦτονβ χὶϊὶ. τ: “Εο- 
ἸΩΘΙΠΌΘΥ γοὺῦ ΤΌΪΟΓΒ, ἢ Ὸ ΒΡΟΚΟ ἴο γοὰ ἴμ6 ψογὰ 
οὗ αοἀ,᾽ ψἤογο δι. Ῥδὺ] δΡῬΘΔΥΒ ἰο Ὀ6 ΟΧΠοΥ πη ρς 

186 ΗοΌγοῖνβ [0 ΤΟΙΠΘΙΌΘΥ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ δὶ. 8 π|08, 

{80 Βίδβμορ οὗἩἨ Φεγυβδίοα; δηὰ ϑ8ι. Διά 6, το’ 

ὈτοῖθοΣ οἵ 8:|. δαϊηοβ, βοσΘ ΔΡΡδδτΒ (0 Ὀ6 6χ- 

πον ἷθ8 τοδάθσβ (0 σϑιηθιθον 8.1. Ῥοίοῦ δηὰ 
δι. Ῥαυ]." --μ.] 

γεκ. 18. 1 1[π9 Ἰαδὲ τἰτὴθ ἴπθτθ 88 8}} 6. 
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βοοδοσα, οἰο.---ὥὅθμπᾶάο Βοτο ουὐἱἀθηὶγ 888 δῇ οχ- 
ῬΓθδ8 σϑίργοῃοθ (ὁ 89 δοοοῃὰ Ερἰβι]6 οὐ Ῥείου: 
ἴον (80 νογὰβ τοὶ ΒΘ οἰΐ68, 8Γ6 δὶ πιοϑβί 1116 8}}} 
ἴουπά αἱ 2 οί. 11]. 8, {Π6 ΟὨΪΥ ναγϊαἰΐοη Ὀεΐπᾷ, 
Ὥγεοι: ἐπδὺ Ῥοίοσ βδῦβ, “ΒΟΣΟ 8}8}} Θο10᾽᾽, ἩΔ116 
2υαο Βα “ἴδμιόγο 8}18}} 06. [826 δΔΌονο, ΑΡρρᾶγ. 
Οὐἷϊ, νυ. 18, 9.--Μ.]. Βαι ἰδο Ἰδίίον Ὄχργϑβδίοῃ 
ΟΟΘΌΓΗ 8180 ἐπ 2 οί. ἱϊ. 1. 0 βΒεσορὰ γδσϊδίϊοῃ 
ἐδ Φυάο᾽ 5 αἀάϊ(ίου οὗ τῶν ἀσεβειῶν, ἰὰ Ὀθΐηρ,, ἃ5 νγὰ 
᾿ἰῶνὸ ΔΙΤΟΔΟΥῪ δϑρη, (Υ. 16), κὶβ δἷπηὰ ἴο ψὶγο βρ6- 
αἷ8] Ῥσοιιΐθδησο ἰο ἴμπ6 σπροά] 888 οὗ ὁ.056 πιθῃ. 
818 Ὑ0ΥΒ6 ΒΌΡΡ]168 0π6 οὗ ἰπ0 ομί οὗ ῥῬτοοίβ οἵ ἰδ 
ῬΠΟΕΥ οὔ (δε βοοοῃὰ Ερίπι16 οἵ Ῥοίοσ. ἔγσεη ἀδ 
οἰίο 65 ἰο δάτηϊὶ ἐμαὶ δισ ἢ ἃ ῬΓΟΡΈΘΟΥ οδπηοὶ 
Ὅ60 Ἰοπηὰ ΔΩΥ ὝΠΒΟΣΟ οχοορὲ μὰ 2 Ῥοί. ἰἰ. 8. 
Ἡυϊμ ν᾽ Β βίαι οιηοηΐ ὑμδί {Π686 γοσὰβ ποοᾶ ποὶ ὉΘ 
δοπδίἀογοὰ δ ἃ Ἰἰίοσδ]ν ἐχδοὶ αὐοίδιίϊοη, Ὀυὶ 
ἐμοὶ {ΠΟΥ͂ ΠΠΔῪ Ὀ6 ἃ σΟΙΡγΟβδίου οὗ (80 ὙΔΥΪΟῸΒ 
τοὐὶοιΐουδ οἵ ἐδ Αροδβί]οβ δοποοσηῃΐηρ {818 δυὉ- 
εσί, ἰδ δὴ υπίθη 8 Ὁ]6 τη Κ6- 88}. Οὐμπδίοσ, 6. σ.. 
9 Ρδουϊαν ποσὰ ἐμπαῖκται, ἩΜΙΟΝ ΟΟΟΌΣΒ ΟἹΪΥ͂ 
ΒΟοΣΟ δηὰ 2 Ῥοεὶ. ἐ11, 8, 

ΣῺ ἴδ ᾿ἴαδὲ [ἰτ0; ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ 66 
ποίδ8 ου 2 Ῥοίοσ ἱἰϊ. 8, [οὖ. ΑΡρδζ. Οὐἱῖ., υϑσϑο 
18. 9.--Μ.] 

Ζπ πηροάϊηοπ64.---Ἰ ἰοΥα}γ: ΟΑΥοΣ ἱμοῖν 
᾿δἰ8 ἰυτγηοά ἴἰο ὑπ κο 658: 80 ἀο οί: “1ωυδὲ8 
οὔ υπροά]ϊηεδ5᾽ (Βι16γ), Ὀθοδυθο (86 κτουπὰ οὗ 
ΦΎΟΘΥΥ Ἰυδί 8 ποίδίηρ Ὀυὶ δοῖ!θ δρθϑοΐδὶ μι ἡομεῖ 
Ὧ6ΒΆ, ἀσηγίηρ, τη οοἰκῖηρ δηὰ γτεῤοοίίηρς πὸ ἀϊγῖηθ 
ΟΡ ἰο (μὲ Ἰδὲ. 

κε. 19. ΤουΘ ὅὸ ἴΠΟΥ Ἧ8οΟ δορδσχαῖθ 
ΓΙΒολΒογ 68]. Εἶπα] ἀοδοσ ρίΐοα οὗ {μ680 στρ 
ὃ  ἰμἱγὰ, "“ΤΆομε ατε."" 

Ἶγλο δεραγαίέε [{πϑΣαΒ6Ἶγ 68] .--᾿ Αποδιορίζειν, ἴο 
δοὶ οἵ ὉΥ ἀγδανὶηρ 8 ὈΟΠΒΟΔΓΥ, ἰο0 δαορασζδίο. 
1Δοδδηη δηοὰ Τὶἰβοβοπάοτγ ομμἱὲ ἑαυτούς ; 18 (πδὶ 

0880 ͵ὸὺ δύ ἰο0 ἰγϑπϑὶδίθ, “ὙΠῸ σϑ80 ΒΕρδδ- 
ἰἴομϑ, 8 ,Κὸ ἴδοίϊοηβ.᾽"᾽ ὅδ᾽ ἀο οίίο, ΓἰΠ6Γ.-- 
Ἡυίδμον, οα ἰμ6 οΟἰμοῦ Βδηὰ, 5 1}} το σῖκβ, (πὶ 
μδὰ δυο Ἰηἰοηδοὰ ἰο ΟΧΡΓΟΒ8 ἰδ ἰά68, 6 πουϊὰ 
ΠΑΡΑ ἢαγο δι βἤοα Εἰ ππο] Γ Ὑ ἢ} {818 ὁη6 νοτγά. 
Ηὸδ δοηβιίουβ ἑαυτούς σοπυΐηθ, δὰ ὀχρουηάδ: 
“ΤΉ ΟΥ Ὑπὸ ΒΕΡαγδ 6 [Π ΘΙ ΒΘΙΥ68 ἔγοπι (ἢ 6 ΟΣ Οἢ.᾽" 
Βαὶ 15 ΒΑΓΑΪΥ δυ1 18 (80 ἀρβοτίρίϊοη οὗ μόδα 
τηθῃ, ν. 12, ψ]ῖὸ ὈοΪΪν φῬγοβϑοὰ ἔοσνδγαὰ ἰο (116 
Ἰονο-οαϑί8 οὗ {πὸ [18 7]. ΤῸ οοτγοοὶ οχρδῃδ- 
(ἴοι ΓΟ] ον 8 ἴγοπι {Π|6 ποσί σογβο: ΤΉΘΥ (ΘΔ Υ ἸΟΟ80 
ἔτοιι (6 ΓΔ}{ἢ οὗἩἉ 16 Ομ υγοῖι, ἀπὰ βεραγαίο ἐμ θηι- 
ΒοῖΙγ 68 ἵγοῖὰ {πὸ σατο ἢ ἰη ΤΆΤ] γ, ΔΙ Που ἢ {Π 6 Ὺ 
οϑηποὶ Ὀ6 βοραγαίθα' οὐ ΑΥΪΥ ὉΥ ΟἸατο}}- αἰϑοὶ- 
Ρἰϊμθ, διὰ ἰμάδρὰ 411 [16 οἰγουϊηδβίδησοβ οὗ 1}}6 
6886 Ροΐπὶ ἴο (8 ἱπηροβϑὶ ὉΠ ἢ  οὗὁἨ βυισἢ ἀἰβο 1: ] 1 πη 6 
Ὀοΐης δὲ (μὲ (1π|ὸ Δατηϊπἰβιοτοὰ ἴα [8086 ΟΠ ΓΟ 68. 
ΤῊο ἀἰδεγοηὶ γοδάϊηρθ αν Ὀθοη σοηϑι ἀγορά ἴῃ 

ἄφραγ. σσίτ., ν. 19, ποί6 11. ΤῊ ᾿πίογργοίδίϊ οὴ οὗ 
ΠυϊοΡ 15 Ὀαδοὰ οὐ 8} διαιπιοηΐ, ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΙΘΔὮ8 
Ὁ ΠΟΟΏΠΊ ΟΠ ΔΙΉΟΙΖ ΘΟ θη ἰαίοΓϑ, Ὀυὲ πηοϑί. ΟὈ͵66- 
ἐἰϊομαῦίς ΒΘΥΘΥΟΣΥ ἀπά ΜΉΘΏΘΥΟΙ βδαἀναποοά. Ϊ1ΙΓ 
γοΐου ἰο ἰδ βιιρροβοὰ ἰηϊοθηϊίοι οὗ ΐ βδογοὰὶ 
Υιίοτο, τ ἢ ἴοι. (8.686 σοΙμπιοηίδίοσβ θοῦ [0 
6 ΠΥ δοαυκσϊπίοα, ΔΙ βου 1 τὰ δὶ ἃ 1088 ἰο 
σοη)οοίαγθ ΒΟ ΟΥ ΏΘΠη66 (ΠΟΥ ροί ἰμαὶ Κηον- 
Ἰοάγο, δῃὰ δβυϑροοὶ, (μδὲ δὰ δρρϑϑὶ ἰο {86 ᾿πίθῃ- 
(ἴοῃ οὗ {19 βδογϑὰ υγίῖουβ 18. ἃ σον οηϊδηὺ 87 οὗ 
Θηοτοίηρ ἃ ΡΟσυ] ΔΓ υἱϑυῦ, οΥ οὗ ονὐδαάϊηρς ὁ ἀϊ8- 
ΘΌΪΥ. ΔΙΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, ΟΥΘΥΥ ἰμπίηρς ἀσρομαβ οὐ ἴδ 6 
βιηοβ5 οὗ (μἰηζϑ, 88 δ ἈΡΡΘΔΓΒ [0 Θῷ6ἢ) ΡδΡ 1οΌ ΑΓ 
τἰηά. Ἡπύίδοῦ δηὰ ΕΤοπ 16 Ρ ἰπΐηκ {μδὲ ἱἶ 
δυάο μεαὰ ἰηϊθπάοα ἰο Θχργοδδ {80 ζΘΏΘΓΔΙ ἰάθδ, 

ΤΗῈ ἘΕΡΙΝΤῚΒ ΟΕΝΈΕΒΑΙ, ΟΕ 70ὙὉΕ. 

"ο ψου]Ἱὰ ποὶ ᾶγοὸ σοπῆποα Ὠἰπη8617 ἰο ἐδ ;86 οὗ 
956 ποΓὰ : Ὀπῖ οἰμοτβ, τῖτ ἢ ἐποὶτ 168, οὗὅὨ ἰδο δι- 
688 οὗὨ ἐδπίηρα, ννῖ}} (Πῖπὶκ (πδὺ μ6 βοϊθοϊδὰ (815 
986 ΨοΥὰ οη δοσοιπὶ οὗ 16 ὀχργοδαίυθιοδα. ἴδ6 
ἴδοι 5, (μΠδὶ δοὸ ἀϊὰ τ|δὸ ΟὨΪΥῪ οπὸ νοσὰ, οἱ ἀποδιο- 
ρίζοντες, διᾷ πἷποθ ἰμ6 Βοδηϊθ Ασίϊοῖο τῖῖὰ 180 
Ῥασιιοῖρ]ο Ῥγδβοηὶ ἀθποίοα ἃ λαῤίέ διὰ δβέδίο, ἐδ 
Νοῦ δερατγαί δίς, ΟΥ ἰπ6 γοΓΌ8] ἵοττα “ἐμ ΟΥ τδὸ 
Βορασδίθ," δ: [0 ὉΘ πῃ οχϑοὶ δργοϑιθθοὶ 1} 
156 ατγοοῖκ, τ ὰῖ]6 ἐπ6 οτϊβδίοι οὗὨ ἑαντοῦς, Β}- 
Ῥοτίοα ὉΥ δὲ δυϊβοσ Υ, ΙοΘΑτο8 16 ἦγοο ἴ0 Ἰἰπιϊ 
186 τηοδηΐπρ οὗ ἀποδιορίζοντες ἴἰο [πὸ τησῖ ἐπ 6πι- 
Βαῖυθβ, ἰο οχίοπὰ ἰξ ἰ0ὸ οἰοσδ, ΟΥὁ ἰ0 ΔΡΡΙΥ ἴξ ἰο 
ὈοῖΒ. Ἧτο ἱποϊΐπο ἰο ἀο (86 1δδὶ, διμὰ δὺὸ δΒΌΡ- 
ρΡοσγίϑά Ὀγ Οεδούπιθῃ., ΟἸετποπὶ οὗ ΑἸοχαβάσ., Εσδο- 
ἸΔ08, Ἐδίϊυ5 (““ οίεεί αὐδοίμέε δωπιῖ, ΒΕΡΑΒΑΝΤΕΒ, 
ἑά εεἰ, φιεὶ δεραταΐϊίοπεια 7σεἰμπξ ἔαπι ἐκ οὐξέδδυδ, σιάσι 
ἐπ ἀοοίγιηα.᾽᾽), ΒΙοοιαΐῖ., Ῥοτάδν., [.1}}19 δπὰ ὁ(Ἐ- 
ΘΓβ. Τμὸ διηοϊοηὶ Οσίεπα οχρουηάδ ἐἰὶβ ποξὰς 
“Μακίηρ βοιϑιη)8 δηὰ σϑηάϊηρ [80 ΤΩ ΘΙΏΡΕΣΕ οὗἁ 
9 ΟΒυγχοΝ,᾽" διὰ Ποῖος (ϑοστι. Υ. 11) βροοῖδεδ 
ἔογοθ κὶπὰδ οὗ δορδγδιϊοη8: “"Μδῆ ἀο βορασγαὶθ 
ΚΠ ΟΙΏΒΟΪΤΟΘ Οἱ 6 Ρ ὮΥ͂ ἀογεῖν, δολέεπε, ΟΥὁἨ ἀραδίαεγ. 
ΠῚ Ἰλ6Υ Ἰοοδε ἴμ6 Ὀοπὰ οὗὨ ζδι.}, οὶ ἐμ θη ἰδ6γ 
8ΙῸ ᾿υδι]γ δυρροκοὰ (0 ἀο, ὙΒΘῺ ἐμὸν γον γαῖ 
ΘΧΡΌΚΏ ΔΩΥ Ῥχίῃοῖραὶ ροϊηὶ οὗ (τι δίδπ ἀοοίτίῃο, 
(158 ἰ6 ἰο βοραγδίο ὑβοϊωδοῖγοδ ΌΥ̓ ἄέγψ. [1 867 
Ὀγοδῖ (86 Ὀοπὰ οὗ ΠΕΣ, τ ΒΟΓΘΌΥ {86 Ὀοὰγ οὗ ἐδὸ 
Οδυτοῖ ἰδ οουρ!οὰ ἀπὰ ἱκαϊΐ ἴῃ οΠ6, 85 ΤΠπΠ6Υ ἀΦ 
πο ἩΠΠΓᾺΥ ΌΓΒΔΙ 6 4}} ὀχίοση δ] ΘΟΙατ πο ἢ 
ὙΠ δβδιηἷδ ἢ ΒΟΙΥ Ἔσογοῖδοθ ῬΌΓΟΙΥ δηὰ ὁσάοσγ 
οαἰδὈ] δηοὰ ἰπ ἐπ Οδυτγοῖ, (δἷθ 18 ἐ0 Βορδιεῖο 
ἐδβοηβοῖνοδ ὈΥ δοῤίεηι. [1 ἸΠΟΥ ὙΠ ΡῚΥ οδδὶ οὗ 
δηὰ υἱοῦ} Τογβαῖζο οί} Ῥχοίοβϑίουι οὗ Ομ σὶϑὲ δηὰ 
σοι ποῦ Ἡ 10} ΟἸ τ] διϊδηβ, ἐδικιηρ ἐμεῖν Ἰοαγθ 
οἴ 8}} γοϊϊίοῃ, (15 15 ἐο βεαραγδαὶθ ὑδιδζωδβοῖυγοα ὉΥ͂ 
Ῥἰ δίῃ ἀροδίαον."--Μ.] 
ῬδυοίοΔ8] ((ἰοσταδῃ “ς ϑεείεοῪ,᾽)); φυχικοί, οἵ. 

1 ον. ἱἰ. 14, 1ῦ: χνυ. 4.. 46.Ἡ Ῥογβοὴ5 ἱπ πϑοτὰ 
[86 δαγί ἢ] ὁ οὗἨὨ {πὸ δοὺϊ γση]65, δηἃ ἐμ 1176 οὗἉ 
(86 ϑριγιὶ τῖι 108 ΒΊΟΥ ῬΟΎΟΓΒ ἰδ Βαδ)υραίεά. 
Ῥαδυὶ ἀοβογὶ 68 ἰμϑχ ἃ5 ““{]6}}Ἐ}πεοερς (86 ἀοδῖγοα οἵ 
.16ὸ 658 δῃὰ οὗ ἐμ πυϊηὰ,᾽ Ερῆ. ἱϊ. 8. ΤΏΘΥ 
οἰ μογ 11Υὸ 'π ΟΡΘΩ βἷῃ, ΟΥ σοηΐδῃϊ {6 Ππ 56 1765 11} 
ουϊνατὰ Ῥγοργίθιυ, νυν} }}]6 ἱΥΔΓΑΪΥ (ΠΟΥ͂ δΓ6 {πὸ 
Β]Αν 98 οὗ ρυὶάθ, δύδσΐοο Βο ΠΒΌΔΙΥ ΟΥ ΟἾ ΒΟΥ γἱϑθβ. 
[ΑἸέογὰ : ““ϑεησμαί. 5 δυὸ πὸ Ἐπ ρ] 15} ποτά 
ἴον ψυχικός; δῃα οὐγ ὈΪΌΪ168] ῬΘΥΘΒΟΪΟΡΥ 5, ὈΥ͂ 
ἐ}18 ἀεἴςοι, Φη ΓΟ δὶ ἔλα], ΤμῸ ψυχῇ 15. 189 
σοηίτα οὗὁὨ [86 ῬΡΟΥΒΟΏΔ] Ὀοΐηρ, ἴΠ6 “Γ᾽ ΟΥ̓ ὁ86}} ἰη-- 
ἀϊνιάυα]. [1ἰ 15 ἴῃ 686]. πιδὴ Ὀουῃὰ (ο (116 βρὶ τὶϊ, 
τὴ8 8 ΠΙρΡΊΓ ρϑτί, δα (ο ἴπ6 Ὀοάγν, πηϑὴ᾽Β Ἰονγοῦ 
Ῥαγί; ἄγῃ ὈρΡγαγὰβ ΒΥ ἴπ6 οὁ86, ἀοτγη πατὰβ ὈΥ 
ὑπ οΟἰογ. 16 γὙΠῪὴὸ ρῖνοβ εἰπιβοὶ  υΡ ἰ0 (ἢ 6 ἸΟΎΤΟΣ 
ΔρΡΡοί (68, 18 σαρκικός : ἮΘ Ὑ80 ὈΥ͂ σοτα ϊοη ΟΥ̓ "8 
πνεῦμα απὶϊ αοα᾿Β ὅρίτις 18 Θρ] οοὰ ἰπ {μ6 ΒΊσΒΟΥ 
δἰ π}5 οὗ ἢ15 Ὀοΐης, 18 πνευματικός. δ᾽ ν}ιὸ χοβἕϑ 
τοϊά 87, [πη Κι πρὶ ΟὨΪΥ οὗὨ βοὶ ἢ δηα βο 1 {᾿8 ἰηἰογοβίβ, 
ὙΠΟΙΠΟΡ ΔΠἰπι8] ΟΥ ᾿πιο]] οίυδὶ, 5 (16 ψυχικός, (89 
801 ἢ 8ἷι τι ἴῃ Ὑδοῖη {Π|ὁὸ ΒΡῚΥΪΌ 18 ΒΌΠΚ δηὰ ἀςθ- 
ξγτδάοαὰ πο βυδογαϊπαϊίου ἴο {πΠ6 βυογαϊμῃδίθ 
ψυχή. [Ιπ δ Ἰδοὶς οὗ δὴν δἀθραυαία ποτὰ, μανθ 
τοίϑἰ 64 {πΠ0 “δεπδιαὶ᾽ οἵ 6 Ε. Υ., (Ποῦ ἰδ 9 
᾿πηρΓΟΒβίου ΜἩΪΟΝ 1ΐ ΟἾΎΘΒ 18 ἃ ΓΟΩΡ ΟΘ: “ 86} }- 
158} τοῦ]ὰ 6 88 Ὁ8α, ἴον 0 Ψυχεκός ΤΥ δ δὴ 
διηδ Ὁ] 6 δηὰ ΖΟΠΟΓΟῸΒ ΤΠΔΠ: ᾿αηξπια᾽ πο] ὕ6 
ΨΌΣΒΟ: “ἐπίειϊἰεοίμαϊ,, οΥΒο 8.11}. 1 ἰδ6 πονὰ 
ὙΟΓΘ οὶ 80 1}}-Ἰοο κί ἱπ οὐν Ἰδησύδρο, “ρεψολιο᾽ 
πουϊὰ 6 ἃ ρτοαὶ ρείη."---ΑἸἰπιαϊ᾽ ΠΔ8 80:80 
ταοσὶῦ οἢ δοοουπὶ οὗ 18 οοπποοίζοι τ ῖϊὰ ἀπέπα; 
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800 ΑΡΡδγ. ΟΥἷϊ., νυ. 10, ποίϑ 11 δ. 1 μβαυθ σϑῃ- 
ἀεογοα “-ϑεοϊέφολα᾽" ψυχικοί, ὉΥ ““»ενολίςαϊ,᾽" ἙΌΪΟΒ 
βουπᾶβ ἀπὰ Ἰοοκα Ὀοιΐον ὑπ 8η ““,ονολίο,,) οὐ 180 
βαχοι ““δομ δὴ." ---ΙΓΘΏο05 1., 6. 2-4, τοροσίϑ 
δογίδϊ πα Θποβίϊοδ οὗ (Π6 Βαῦ- ΑΡοβίο]ο ἂζὸ ἐο ανθ 
δαϊὰ, “ἐπδὲ δ 18] τπϑῃ ({ψυχικοὶ) ἃτὸ ΘΟ οσβδηὶ 
ΟἿΪΥ ἩἱᾺ δηϊπιδὶ ἐδὶηρθ (ψυχικὰ), δὰ δυο ποὶ 
Ῥοσχίοοι ΟἸποοίδ: δηὰ ἐμὸν ἀοβουῖὈθ τ ὙΠΟ Τὸ οὗ 
δο ΟἈμγοῖ, 88 Βυσἢ ; δῃὰ [ΠΟΥ ΒΔΥ ἐπδὶ 88 τοῦ ΔΙῸ 
οΝἶψ δΌΘΝ, ἀ6 ταῦϑὲ ἀο ξοοὰ ΟΣ, ἱῃ ΟΥ̓ΟΣ ἴ0 6 
βαγϑὰ: Ὀπὶ, (ΠΥ δϑδβοσὶ, ἐἰμαὺ ἑἐλον ὑποσΒ6 }γ68 ὙΠ] 
00 δΒανϑᾶ, βοὶ ὈΥῪ ῃχγδοίΐοο, Ὀπὲ Ὀθσαυδο ὑπο γ 816 
δρίγίίμαΐ (πνευματικοὶ) ὃν παίεγε: διὰ (δὶ δ5 ρο]ά, 
δουρὶ τ ρ]οα τὴ ὅτο, ἀο068 Ὡοἱ 1056 115 Ὀοδυΐ, 
ΒΟ ἸΠΟῪ ἐμβοτηΒ 0 1765, ἰΒουρἢ τ] ον ηρ ἰπ {ἢ} το 6 
οὗ ΘΔΓΏΔΙ ποῦκα, ἀ0 ποὶ 1086 [πον οὐ δρέγιμαὶ 
σδδοῦοο, Δηα ἱμογοίοσο, ἰοῦ ρα (ΠΟΥ ὁδὶ πη ρπ 
σδοτοὰ ἰὸ 1ἀοἷπ5, δη ἃ ΔΙΡῸ ἐμῸ ἤσγοὶ ἰοὸ τοδογχέ ὑὸ ἐὴ8 
Ῥβησθοίθ Ἡδοῖ {8.6 ποδί θη δο᾽ ΘΤαίο ἢ ΒΟΠΟῸΡ 
οἴ ἐπ οἷν ζδ]κς βοᾶβ, διΒιὰ δοϑίαίη ἤγοτα ποι πἰης (δαὶ 
ἐμ 70} ἴθ 1.:8 ἐγ 8 οὔὐἩἨ Θοὰ ΟΥ̓ τηδῃ, ἐδ 6 7 ΒΥ ἰΠπδὶ 
ΤΟΥ οδβηοί σοηίγδοὶ ΘΩΥ ἀθῆ)]οπιθεΐ ὕσγοτα {8.656 
ἔπιρῦτο δΌΟΠπιϊ πδιϊοῃβ: δηὰ ἴδον ΒΟοῦ δὲ τ8 ὙΠῸ 
ἴϑδ αἀοά, 885 β.}γ ἀοίατγαβ (οἵ. νυ. 10), δδὰ δυ ρϑὶγ 
ΘΧΑΪ δου 56 γ δ, 68}Π|π| {ΠΟΥ ΒΟΙΥΘΒ. ρεγζεοί, δὰ 
{89 οἶος! φΦεεα; ἃπὰ (ΠΘΥ δυὰς τδῖο Ἰυδὲ ἃ υἱσγίθθ, 
διηὰ 68]1} υ8 τοῦ σπώναὶ τη (ψυχικοὺς), δῃὰ 88 Υ 
18δὲ τὸ βίδης ἴῃ Ὡθεὰ οὗὨ ἐοηρογαῃοο, ἰῃ οτὰθν ἰ0ὸ 
δοῖῖὸ 0 {8ὸ Ῥ]Θτόσηδ, ναὶ ἐμαὶ ἰΠ6Υ ἐξβοτωβοῖυθα, 
ὙΠῸ δὸ βρί γί] δὰ μοσΐεοί, δῦ 50 ποοᾶ 
ἰδβεγοοῦ," --Μ.] : 
ἘἩυΐοβ ἘῸ αρὶτίϊ.---) 6 οϊί6 βαγϑ {μ6 γθ- 

ἔοσοποῦ 1168 ἴο ἐπθ ΗοΙ͂Υ δ» νὶξ, ΔΙ Βοῦχ ἐπ Ατ- 
ἐἰοῖ9 ἰδ τδηιϊης. Ηυΐποῦ Ὁπαουβίδπ β ἐδ οχ- 
ΡΡΘῸΝ ΟΥ̓ ΒΚ ον 800}- 76 πτου κεῖ Ὁγ ἐδο ϑρ σ τ. 
πἰ ἰῃ οἰ. Υ 886 ψἯ6 βου]ὰ δὺς 8 τηοβὶ δβί8]90 

Βυϊητα  ρ-ἊΡ οὗ (πὸ Θμδσδοίον δεῖς οὗ ἴῃο56 δηϊ- 
ΤΔΔ]-τοϊη ἀοὰ θη. ϑυτοὶν ἰὑ 5 86]}{-οΥὐἱάοηΐ ἐμαὶ 
ῬΟΥΒΟῺΒ ἴκὸ {πο80 ΠοΤο ἀοβοσι 64, ὁδηποὶ ὮΑΥ͂Θ 
180 ϑρίτιϊ οὗ αοἀ δηά ἰδ πὸν 11 δηὰ παίυσο οἴ 
Τοροπογϑίίοη. ΤῈ ποραίίυο μή, Τογοον ον, 15 ἀ6- 
οἰἀοαϊνγ ορροβθθὰ ἰο βοὴ ἃ βυρροβιίίοηῃ. Ηδὰ 
πᾶ ἱπέοπαά δα ἐσ ΘΟΏγΟΥ ὑπαὶ ἰάοα, Β6 ΠΟΟΘΒΒΑΥΙΪΥ 
οαρῦ ἰο Βανο ὑδοὰ οὐ; Ὁ (16 ὙΥΙΟΣΒ οὗ (86 Νονν 
Τοριδιηθηΐ ΔΓΘ ἸΠΟΥΘ ὈΓΘΟΙΒ6 ἴῃ ἰδ 5 γοβρϑοὶ ἐμ 8 
ἷβ ΚΟΠΟΥΔΙΪΥ Βυρροβοα. ΠΠΟΓ, Ὁ. 494, βαᾳ. μὴ 
Ἰη68π5: [ τηΐρῃς ΒΔῪ ἰδὲ (Π6 Ὁ ᾶνο Ὧ0 βρ γὶϊ αἱ 
81}. Ἧαο ταῖρηι δ᾽ιοροῖ μον ἀθην ὑμὶν Ῥοββοββίης 
ἃ Ταϊ οπδ]ὶ βρίτιί. ΤῊΪΒ 15 πο πιθδῃΐηρ οὗ πνεῦμα, 
ἩΒίοῖ, Ὀοδί68 ὈΟΥ δῃηὰ βου], ἱΒ οπο οὗὨ ἰδ σοῃ- 
διϊϊὰοηΐδ οὗἩ ΟΡ ῃδίῃγο. Ηθη66 6 ΤΩΔῪ πού ὁ00ῃ- 
οἰιιὰο ἤγοσα {1115 βαββαρο, τὴ} Βοηροὶ, [Βαὺ “9 
Βρὶσῖὶ ἰβ8 πὸ οϑϑβϑοης 8] ρμαχτὶ οὗ τῃρϑη." οὐοπ {86 
ΘΟΒΙΓΑΓΡΥ, ἴ( ἰδ πα. τὸ αὐ σὴ ΘΒΒθ  }} αἰ βίη συ 88} 68 
ἸΏΔΏ ἔγοϊῃ 8} δΔῃΪπι|8], 8 ὈΓΟΔΙΆ ἔγομι (οὐί οὗ) αοά, 
1η:6 ΠΟ ]οδὺ ρατὶ οὗὨ ον πδίατο; Ὀὺὲ 85, 'ἢ [ἢ 6 6886 
οὗ 1} παΐαγαὶ πιο, 1ἰ 1168 σομσοα]οα 5ῖη6ο ἐδ9 ζἈ]]} 
ἴῃ ΘΆΓΠΆ] δηα αηϊτδ] ἴδ, 1ὑ ΤΑΥ͂ Ὀ6 80 οἴδοία }}Υ 
δβυπἷς δηἃὰ Ὀυτγὶο ὑπο ν ὑπ ΒοΒ ἢ ὈΥ σοπίϊηυ) 
ΒΙΏΚ5, 85 Υ 1 ΟΓΟ Π0 ἸΟΏΚΟΥ οχίϑηϊ. “ΟΟμΒοΐθῃοο 
δί Ϊαϑὲ Ὀθοοπη65 Ὀἰαπίοα, δἰτηοβὺ ἰο δῃη Ἀ}]αίϊοι : 
16 τηϊπα 8 ἀγοὰ ἀρ δπὰ [εἰ ]16ὰ, 9 Εἰ ΘΓ 60η- 
ΒΟΪΟΌΒΗΘΒ8 ἰονγογοὰ [0 ἃ βίαίθ οἵ τΏθγο 8} 1Π|8] 
ἀγοδπιΐηρ, ἐμ 6 ἔβουϊίν οὗ οοσηϊοη 668868 0 ὁΧ- 
5ι.᾽ Βιίΐοτ. Τηΐἷ8 βίδίϑ οὔ ἱπάδυγαιίΐουῃ τνὰβ {80 
οοπαϊιϊοη οὗ (0586 ΔΏΪΤΆ] τηθπ ὙΪΓπουὺ πρὶ τὶς; 
ὑπ0γ δΒαὰ αἰπηοϑὶ γοδομοὰ ἰδο 1ογοὶ οὐ Ὀγαίΐοϑ, οἷ. 
Υ. 10. [ΑἸΐογτά: ΤΏοδβο τὴθη ἤδγθ ποὶ ἱπάδοά 
δοδδϑαὰ (0 ἢδΎθ πνεῦμα, 88 8 Ῥδγί οὗ (Ποῖγ οὐνὰ ἰτγὶ- 

ἦς ἢ ΔΩΥ ΜΟΤΌΥ δθη80: ἰΐ ἰ8β ἀορχταάοὰ Ὀοηθδίἢ 
Δα υηᾶον [9 ῬΟΥΤΟΣ οὗ {86 ψυχή, [9 ῬΟΙΒΟΙΔΙ 
Ἰ1ἴε, Β0 88 ὑ0 ΒΑΥ͂Θ 0 Γ68] υἱ᾽ δ} γ οἵ 115 ὁση. 8.66 
ΒοΙΣἰσβοῖ, ΜΒ δίιδεδε Ῥενελοίοσίε, ὃ 2, 7) πειιδ 
Οεἰειεοἰεδεπ ;" δὰ Βθοῖκ, “ζηγίδ8 ἀν ᾿ διδίίϑολοι, 
ϑεεϊεπϊεῖτε, Ὁ. 8δ, δα4ᾳ."---Μ.] 

ΑΒ8 σοπίγδδίοα υὶΐῃ ὑμ086 τῆοη σὍὸο δα γ8Ὲ- 
ἀογοὰ δὸ ἴδ ἥγοια ὑμο σὰ ἤδ ἢ, δ ΠΟῪ ἜχἨοχίϑ 
(80 τοδάδυβ οὗ δ18 Ερ]βὶ]6 ἰο σίγο (89 τῶοσθ Βοοᾶ 
ἰο θυ αν ἐπ ηϑ 6} 1768. ἊΡ ΡΟ ἰποΐν ταοδὶ ΠΟΥ͂ 
Ταῖϊ 1 ἢ (ν. 20). Τῶὸ ῥσῖποῖρδὶ ὀχμοσίδιϊοη, δου- 
ἰδ ποα ἱπ νυ. 21, “Κορ γουγ Βα γοϑ ἴῃ (86 Ἰογο οὗ 
6οα;,᾽ 8 δυττουηάοί ὈΥ ἴπτοα ρασιϊοὶϊ ρίὶ βοῃ- 
ἐὐπ λές ἐπ ,Ὰ ΜΓ ΏΟΒ αἱ 8]}} ΤΤΡΌΝ δ΄γ0 δοδχαϊ- 
παίβα, νἱς., ἐποικοδομοῦντες δῃηἃ προσδεχόμενοι. 
ΤΊΟΥ ἱπαϊοαίο ὑπ 6 ΤΏΔΠΠΟΣ μὸν ἰδδὲ Κοορίης ἰδ ἰ9 
ἰδ Κὸ ρῖδοθ. Ὑμο δϑηίσγδὶ Ῥαγίϊσὶ 16 προσευχόμενοι 
ΤΑΔΥ͂ ΟἸΓΒΟΣ ὯΘ Ἰοἰποά ἴο {μ8 ργοοοραΐηρ ἐν πνεύματε 
ἁγίῳ ἀῃὰ βυδοταϊηπαδιθα ἰο ᾿ἀδέρυσοιος Φιθαὶ ΟΥ̓ ὉΘ 
ὀοῃῃθοιοα τὶ ὑπὸ δοαυοϊ. Αχαΐπβὲ (ἢ ΤΌΣΙΩΒΡ 
οοπηθοίϊοη 6 ἤοί6 δάύδηθαδ (ἢ γ60 γΘΆΒΟῸῚΒ ὙΪΠῈ 
ἩΙΘὮ γὸ ν ὥμο α. Το ῥτορσγίοιυ οὔ {πὸ δουρὶ 
»εν ὍἜ᾽; ὃ. Τὸ δηζθ 515 ἰο {86 δερδταϊ βιΐο ᾿δὶϑ 
οὗ ἰμοβὲ τῦϑπ δυδῃδομπϑα ὈΥ (9 ΗοἿΥ βρ τὶϊ (πὰ 
ἰμεῖν οὐ σϑίξομϑὶ βρὶν 1)" 6. Ἐ86 Ιπὶίατ δ δΣ- 
γδηροτηθηΐ οὗ (9 Ἰαησύαρο: (0 ἩΒΙΘΝ ηγὸ δαὰ, ἀ, 
Τμο ἱΠΙΓΘΟΑΌΘΠΟΥ οΥ̓͂ [6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩ “(0 ῬΓΑΥ͂ ἴα 
(80 Ηοὶγ δρίτὶι,᾽" πϑῖοὰ Ποῦ ΟΧρ]δΐηβ 88 8 
Ῥγαγίηρ ἴ 8168 ἴ80 ΗΟΙΥ ϑρ τὶς 18. 109 τοουϊης 
διὰ Ἰοεδαΐπρ ῬόοτοΣ, δηὰ ἴῃ βυρρογί οὗ νϑΐοῖι Βθη- 
οἱ οἰἑδ8 Ερῃ. υἱ. 18; Ζθολ. χὶϊ. 10; σόδπ ἱγν. 24. 

ϑ'Βου]α 10 6 ἱμουρὰὶ ὑδαὶ ἐπ18 οοπβίχιιοίἑου 168- 
8008 ἴΠ9 ΌὉΓ06 οὗ προσευχόμενοι, 18 οδμ ΣΆ] ῬΡοβὶ- 
(ΐοῃ δά δ οὗἁὨ ἰΐβ Ὀοΐπρ ᾿οϊμοᾶ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἰσ ἐμὸ 
86αι60], θυΐ 8160 ἰο ἐπα ργοοράϊηρ ποσάβ, ργονὶ θὰ 
1 θ6 ποῖ σορηθοίοα ΣῈ “ἐν πνεύματι ἁγίῳ, νν Ἀ1ῸᾺ 
νου] Ὀ0 δοτιοι εἰς αἰ ογοαὺ ὑμ8ὴ ῥσαγίης ἴῃ ἰδ} 9 
δρί σι, ᾿ 

γκβ. 20. Βυϊ!ᾶϊης, ῸΡ γούσδοινθα, οἱο.--- 
(ἀοτθδῃ : ““ Οοπίϊπια ἰο δια τ ψουγδεῖυες εοἱ(λ 
Φ,ανψεῦ οἡ ΨΟΏΡ πιοδί λοῖν ζαἰ}.᾽}} 

πίστις ἮΘ6ΥΤΘ, 88 ἴῃ γ. 8 δπᾶὰ 2 οὶ, ἱ, 1, ἀθηῃοΐθϑ 
οδ͵εοίυδ αὶ, 6 ἐγ }}8 οὗὨ δι} δοηβίδσϑὰ 88 ἃ 
8016. ΤΠ 8 10] ον 8 ἔγοϊη ἰδ ργοαϊοαὶθ δῃὰ ἐδ6 
γΟΡΌ, ὉΥ το ζαϊ ἢ 18 αὐ} }8οα. Τὴ0 ὈΥΪΙΔΥΥ͂ 
γοΐοσοποο ἴῃ πποδέ λοῖν ζαϊι ἡ 15 ΔῈ Ἢ οἰ164] ἰο (Π 086 
ὉΏΒΟΙΥ ΒΟΟΙΌΥΒ δπὰ ἀδοοίνοσβ, {Π 6 ΒΟΟΟΠΔΤῪ ΓΘ- 
ἴθγοῃοθ 'ἰβ σοθθΣ)], δηὰ ροὶπίβ ἰο 18 οὐ κί, οὐ͵δοί 
δΔηα οι. ἐ29υἀὸ (ἢ δΔάάγο58868 (0 βαϊηίβ ἦαδὲ 
Ὀθοδιδο ἰὐ 18 ἃ Κα 1} οὐ {Π6 βαποί! δ δα ἱπ (86 ἰΒτῖσθ 
Ηοὶγ Ομο, ἴῃ οπὶ (ΠΟΥ αὐ πὰ ὈοοοΙηο ΒΟΪΥ.᾽" 
ϑι1ον. 

ἑποικοδομοῦντες, ἰο Ὀυ]ὰ ἀροὴ ἐΐ, αηὰ ἰο ὈυϊἸὰ 
δραΐη, οὗ, οἰκοδομῇ, 1 ΟοΥ. 11. 9. δὶ ἴῃ αοὰ 
δηὰ ΟἸΥἾδὲ ἰ8 (86 Τουπάδίϊοι οἡ λοι τὸ τηυδὺ 
Ὀ011ἃ ΟἸΓΒΘΙΥ͂ΘΒ ἈΡ, ΘΥΟΥ ΠΟΤῈ ΗΥΤΩΪΥ ἱπ 4}} ἀἶγθο- 
(ἰοη8, δῃὰ ἱπίο ἩΒ1ΘὮ γἯ)͵76 παιδί ΟΥ̓ΟΥ σοοί ΟὈΓΒΘΙΥΘΒ 
ἀβοροῦ μὰ ἄδθοροσ. 11|ὸ ίδσα ἐμὰ ρ]1ὁ8. ὈοΙᾺ 
βγη οιΐϊηρς ἀπ ρστονίι, οὗ, ΗοΌ. χὶϊ. 28, 60], 
ἰϊ, 6. 7; 2 Ῥεί. ἰ. δ; 1}. 18; 1 Ῥοῖ. 11. δ. 

ἑαντοὺς ποἰί--εἀλλήλους, ΔΙ Βοιρὶὶ (μὲ ἰ8Β ποὺ ὁχ- 
οἸαἀοά. Βοηρο):--- ἼΠηῸ0 ὅγβίὶ ἀοίθη 8 αἰτ)βο ἢ, 
ΤΏΔΥ 8130 ΒΔγΥ6 ΟΥΒΟΓΒ.᾽; 

Τὰ [806 δον Βρίτὶι.---ἰὰ Ηΐ8 Θοϊηπλ τ ΐ 08 
δη4 ΡΟΥΟΥ, ποὺ ἴῃ το] ϑησθ οἢ {παῖ οὐ ν᾿ οἵη 
δηὰ βίγοηρίῃ. [ῦ ο οἂπ ὨΆΓΑΪΥ ἀργὸ ἢ {110 
οοπϑίγυοιί ου δανοοδίοα ἱπ ἴπ6 ἰοχί, δπὰ 866 ΓΘΔΠΪΥ 
Ὧ0 γα] οὐ͵δοίίοη ἴο προσευχόμενοι Ὀοὶῃρ Ἰοϊποά 
στὶς ἐν πνεύματε ἁγίῳ. --- ΕΥΟΠ 16 γ᾽ 8 ατιὶδ- 

Ῥδσιϊϊο πδίασο: θὰ} ΠΟΥ μανθ οθαδοὰ ἰὸ Ῥοβθθβδ οἷδὶ δισδηχζοιηθηΐ βΒσῖ Κο8 8 88. ὈΠΠΟΟΘΒΒΑΓΙ͂ 



80 ἸΤῈΕ ἘΡΙΗ͂ΤΙῈ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Ὁ 8. 

δΔηὰἃ αὁ αϊδιϊποίϊοῃ πἰϊβουΐ ὁ ἀἰδόσθηθο. “ΤῸ 
ῬΓΩΥ ἴα ἰμὸ ΗοΪΥ ϑριγὶι᾽ 15. 4 οἷθδν ἰάϑα, [Ὁ}}γ 
Ὀοσπο οὐὔὐ ὈΥ ΒοΏρ 618 ΓΘ 665, δηὰ 'ῃ Ῥογίθοί 
Κοορίηᾷ Ὑὴϊ (9 τοβὶ οὗ 86 βοηίθῃοθ. Τ8ο ἐλγέξ 
ῬΔΥΓΟΙΡ]05 βοθῖὶ ἰοὸ 6 οοὐτγαϊηαιοα, Ὀυϊ]αϊης, 
Ῥγδγίηρ δηὰ ναὶ ϊηρ ὈΘἱΠ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ ἰοὸ Κοορὶης 
Οὐγβοῖνοβ ἴῃ ἰδ ἰοτθ οὗ αοὰ: {μ6 Ῥδγβ)]ο]δπι, 
ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΟΥ, 8 ρΡογίοοὶ, 1, τῇ ἁγιωτάτῃ πίστει ἐποι- 
κοδομοῦντες, 2, ἐν πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι, 8, 
προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος κι τ. Δ. [πὰ {πϊ|8 ἐγ! ηἰἰαγίδη 
ΔΙΓΔΏροΙ δ, ΙΩΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, Ἧ1ὁ ὮΔΥ͂Θ 8Π ΟΧΡΓΕΒ8Β Τό- 
ἔοσοποθ ἰὸ ἰδ9 Βαίδογ, 86 βοῃ δηὰ ἐμὸ ΗΟΥῪ 
ϑρίγὶϊ, διὰ δι ἢ, ἴοτσθ δῃηὰ Βορθ χτουρϑὰ σουμβά 
ῬΧΑΥΘΓ ἴῃ (86 ΗΟΪΥ ϑρίγτὶι."--Μ.} 

γεβ. 21. Μαϊείπε ἴοσ [89 Ἰϑυοῦ οὗ ΟἿΌΣ 
Τιοτὰ ὅοαῦυα ΟἸστίοῖ ππῖο οἴθσμδὶ 11{6.---ΤῊο 
Ῥοδὶἐΐγο Ἔχ ργοϑδίοῃ οὗ ὑπὸ δοποϊυἀΐηρ δϑαϊίοι οὗ 
ἐπ δοοοῃα Ερίἰδί]ο οὔ Ῥοίδγ, ""ΒΘΎΤΔΙΟ 16ϑί γο [4]} 
ΓΟ ὙΟῸΡ ΟὟ δἰραϊδείποαδβ.᾽"" ΟΟΙΡΑΥΘ ΒΟΓΘ 
80 τοροδίθα ὀσχδβοσχίδίϊουβ οὔ οὖν ᾿οκὰ ἰο δυίἀϊης 
ἷπ Ηἰἷδ Ἰοτϑθ, ὅπηο. χυ. 4.9. ἜΣ] 1ἰ ἰδ ἐγο παὶ 
ποίπίηρ Ὀυΐ ἰ6 ροννοσς οὗ Θοα οϑὴ Ῥσγόβοσυο 8 
πίο καϊγαϊίοη, οὖ. 1 Ῥοὶ. ἱ. δ; 2 1.688. ἐἰϊ. 8 - 
ὅπο. χΧΥἹΐ. δ, ἐὺ 56. δΦαυ8}}γ ἰσὰρ ἐμαὶ τὸ τιυδὲ ἀο 
ΟἿΣ ῥδτί ἰπ ἰμἷ8 ρστϑδ: πόῦὶς οὗ οὐ, διὰ τρδῖκθ 
ζ611}7] διὰ κοοὰ υδὸ οὗ οὖν μκἰἱ 8 δὰ χτγδοὺβ 70. 
ϑῦσ δβδηοι βοδϊΐοῃ. Ηοδοα ΦόΒη δᾶγϑ (1 7:ο. ν. 
10} “Ἐς ἐμδὶ 15 Ὀοκοίέοη οἵ Θοά ἰκοοροίμ μὲτω- 

᾽ δὰ ἰδδὶ τἩἱοικοα οὔθ ἰουσμοίι πὶ τοί." 
“Μδῃ 8]80, ΌΥ Ὅχοσοβίηβ Εἰ 80] ἢ 186 προγὰ οἴ 
αοά, πιᾶῪ δίσοπρίμοῃ εἷβ ᾽ογὸ ἰο 6οἀ, δπὰ ἐμ οΥΘΌΥ 
ΤΏΟΣΟ ΥἹΟΒΊΥ ΘΆΪΟΥ ἰμ9 Ἰογ9 ψ οι αοάἀ 88 ἰο π8.᾽ 
Φοδη χῖν. 21. Βίοχοσ. 
1 τΠ6 Ἰονϑ οὗ Θοά.---Τ δ ἴ6 ἐπ 6 φεπεξέρεδ 

δι δγεοί, ἴὰ [16 Ἰοτὸ ποῖ αοα 1188 ἴο υἱ, ἰῃ τ ΒΙΘ ἢ 
Ὅὸ δ΄ ἱβτουρι δὶ. Τ8 οχρ]δηδίΐοῃ ααρθοθ 
Ὀοδὺ τὶ ἢ {μ0 σοῦ “6 66 Ρ,᾽ δηὰ ἰδ γοίθγθῃσθ (0 
{86 ΤΏΘΤΟΥ οὗ Ομ γὶδὲ τ 1 ῖ ΤῸ] ον 8 ἱς. Ουὐν Ἰονθὸ 
ἐἰο αοἀ 8 κὶπα]οὰ Ὀγ ΗἰἶδΒ Ἰογε ἰο '8. ἘΊΟΡΟΣ δηὰ 
ΒΙομίοΣ οοπηθοί ὑπ6 ἐπο 1688. 

ΕοΣ ἴπ9 ΣΩΘΙΟΥ͂ οὗ ΟἿ Τ,οτᾶ.---ΟΥἹἩὨ ΤΙϊ. ἢ. 
18. δἴποο προσδεχόμενοι ροϊπίδ ἰο {μ6 ἑαίατα, ἐπ 6 
ΔΙΙυδίοπ 18 ἰο ὑπ 6 ἸΩΘΓΟΥ͂ ΟΥ̓ ὙΐΪοἢ ΟΠ γἰδὲ γ71}} α]ο- 
Υἱγ ΗἰπβοΥ ἴῃ Ηἰβ βαϊπίβ ἰὴ Η18 ρτοδὶ ἀδυ, οἷ. 2 
Ῥοί. 111. 12-1δ; ΗδΌ. Ιχ. 28: 1 ΤΊ1688. 1. 10; 948. 
ἦϊ, 18. [8 Ορροβίίο ἰ8 {86 το (Υ. 28), ἱπίο οι 
Ὑ6 ὈΘΙΟῺΣ Δοσογάϊης ἐο ΟΣ παδίυγα]ὶ βἰδίθ. Ετϑθῃ 
ἐμὸ τηοδβὺ δανδησοα ΟΠ γ ϑιΔ ἢ 5 σΟη 688: “ἾἾ͵Ἶ ὁ. δὶς 
ἴον ἰἰπηο δῃὰ [ὉΓ δἰθγαἐ ποι ΐηρ θα ΤΙΘΤΟΥ.᾽ 
Ὁπῖο οἴθτεμεϊὶ 1{{6.--- 8 δῪ Ὀ6 σοπποοίοα 

ΓΛ ἔλεος, 1.1.0 Βα ν ΠΗ ΠΊΘΤΟΥ οὗἉ ΟὨτῖδὶ οοπἀποίηρς 
ἴο οἴδυ πὶ 118 (46 ΥΥ εἰ(6), αὶ (86 οοπηφοϊίοη τὴ 
“ΚΘΘΡ ΥΟΌΓΒΟΙΥΘΒ ᾿᾿ ΒΟΘΙΏΒ ΤΏΟΤΘ πδίπγαὶ (ΗΠ αἱ 61). 
ΗδταΪγ 88 πδίυγαὶ 889 (86 σοππροίϊοη 1 ἢ προσ- 
ἐχόμενοι (ΒΘῊ ρ6]).---.1-ἸῸδ6 Ῥσγοιιίμθηοο ρσίνθῃ 

Βογθ ἰο ἰ)9 Ττιηϊγ, “ον ϑριῖγιι, αοα, Φ6θὺ5 
ΟὨγίβί,᾽᾽ βῃοι]ὰ ποὶ 6 ογουϊοοϊαά. 
κε. 22, Απἃὰ οἱ δοιιθ, ἐπᾶθθᾶ, μανθ 

ΟΟΙΡΘΒΒΙίΟΙΣ, οἰο.---Νον 90] ον 8 8 αἀἰτοοίΐοη [ῸΓΣ 
ἐδ ῬΤΟΡΟΥ ὑγοαίμπηθηΐ οὗὁἩ (ῃ6 γγοᾺκΚ δηὰ ἀθοοϊνοα 
διηοηρ 6 ὈΟΑΥ οὗὁἨ Ὀοϊΐονοσα. Τα ἰοχίια] οτὶΐ- 
ἐοΐβιι οὗἨ (818 Ῥαββαρο 18 αἰ σα]. [866 δον Αρ- 
ῬΆΣ. Οὐἱῖ., νυν. 22, 10.--.-.Μ.1. Ααβδογίης ἰο (Π6 δοτὰ- 
ἸλοῸη Τολαΐηρ, {80 ἤγβι αποϑίϊοη τοϊαίοθ ἰοὸ 80 
τηοϑηΐηρ οὗ διακρινόμενοι, ΜΨ ΪΟΝ δἰ ρσηϊῆθβ 'π (ὴ9 
ΜΊΑΑ]Ο, ἐο οοπίοημα ΟΥ̓ αἀἰδρωία τοϊ(ὦ οπο, Αοἰβ χὶ. 2: 
Φυάο 9, Ὀυΐ 4180 0 δὲ αἱ υαγίαποε ιοϊίἢ οποδεῖί, Μιϊ. 
χχὶ, 21: Βοτ. ἱν. 20: χὶν. 28: 2748. ἱ. 6; ἰὴ Αο- 
ἐϊνο Βοπλϑίϊτηοϑ ἰ0 σοίεγ, αἰδιϊισμϊδλ, 1 ον. ἰν. 7; 
(6 ἐο οσαμδ6 (0 αἰ 7ε᾽, ἰο ἀἴξοότη, Αοὶβ χυ. 9: 1 Οον. 

χὶ. 29; δπᾶ Ἰδϑίϊυ, ο γμάσε, 1 σον. χὶ. 81. ΤῈΘ 
ὍΠΟΥ ποίΐοο δατηϊία ΟἿΪΥ ὑπὸ βθοῃβο (0 

ἀϊδιϊσαΐϊδη, ἀΐϑοοση, οὐ βορδατδαίο, ν ὶοῖ ἰδ 6150 
ὈΘΑΥΒ ἴῃ οἰαδϑίοδὶ ἀγοοῖ. Τὸ τπϑδηΐϊης που] 
6 ι Ὅθ ΟἸ66Ρ, 88 σίυδη ἱπ ἰ᾽6 ἰγϑπδ]διίοη, “56 Ρ}- 
διαϊϊης (Ποῖ ἔγοσα οἰ μθ γ8,᾽ ἱ. ε., ἢ γοὺυ ὅπὰ ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ΟἿΪΥ ἃ δρασὶς οὗ ἰδὲ Ἰἰουα οὗ ΟἈσίαεὶ, ἔδυ 
οι ρδϑδίοι οἱ ἐβοῖη δηὰ βορδζδαὶθ ὑμβϑηῆὶ πὶ γθῦξ 
δυάφαιοηὶ δοὰ οοπάυοὶ ἔγομη Οἶμοσ 8. ϑβϑεῖοσ : “Ὁ08 
ΒΟΙΏΘ ΠΑΥ͂Θ ΘΟ Ββίου,, τη κίηρ ἃ αἰ οτοποα, ἐ. ε., 
ἰγοδί πρὶ δοῖὴθ ταἱ]ϊγ, οἰ ογβ βαευθγοῖν." ---ὃς μὲν 
δηὰ ὃς δὲ τὸ οἴει υδοὰ 0 ὁ μὲν δπὰ ὁ δὲ. Ἧὶ- 
ΠΟΣῚ ἢ. 117. ἢ νὸ δἀορί, πονουοσ, ἐδ 9 σθοσθ 
δυϊδειίΐο χε ϊηρ: οὖς μὲν ἐλέγχετε διακρινομένους, 
διακρίνεσθαι οϑπιποῖ ὯΘ ἰδίῖοΒ ἴῃ ἐμὸ βοῦϑο οὗ (88 
γυϊκαίο, πὶ οἰἶποσ ᾿π ἐμὲ οἵ δορδγδσιη (θθευ- 
τη ΘῃΪ 08), ΟΥ θοίίοσ ἴῃ ἐμ δὲ οὗ σοῃίοηίδοσ. Οδευμεοῦ- 
ἷτσα Ῥαγδράνγαθοθ: “1 (ΠΟΥ δερδγαίθ ἐβοσββοῖτοθ 
ἔγοιι γοῦ, Ὀεΐοτο δ]] ὑπ 5 τουθδ] ἐμοῖσ ππροῦϊὶ- 
πι688.᾽ Βαὶ ἰξ 8 πιοσὸ οογτϑοί [0 ΤΌ οΣ: “868 
(Π6Υ οοπίοπα ψ|1} γοῦ, οοηγνϊού ἔμ οπι, μοϊὰ ὕν ἰο 
ἰδ θπ ἐμοὶ Ὑσοπρ πὰ ΡΟΣΎ σβθσιθδβ.᾽ 806 Ἢ οὲἐδ 
διὰ ΒοηροΪ τπδῖκο διακρινο Ξξεὶο ἀουδέ, ἰο Βοδ- 
ἰιαὶθ Ὀείθοη δά οἰἐγ ἰο δοοϊοαδιδϑίϊοδὶ οσγὰοσ απνὰ 
ΔΡΟδΙίδαυ, δὰ οχρίδῖα ἐμὸ ποζὰ οἵ ἰμ6 ἀδοεϊνοά, 
Βοῖ {6 ἀοοοίνοσε. ΑἸἐπούρ {μῖ8 ἀἰσιξαείΐοι ἐκ 
ποί ᾿παϊοδιθὰ μοζο, 1 8 ουϊά δε ἐδαὲ ἐπ τοΐεσθηδο 
σδηποί 06 ἰ0 ἴδ͵50 ἰθδόβοτδ, τὸ οὸ ἀοοοσίρο 
88 ἱβοονεί Ὁ ]ο ἰῃ νυ. 12, Ὀυὶ ἰο ψοαῖκ, οοδίοαϊξοθι 
διὰ ἀοοοϊγθαὰ τθπ ΟΣ Β οὗἨ ἱμὸ Ὀοὰγ οὗἨὨ Ὀοϊέογοζγε. 
ὅυάο ἔγοιαῃ ν. 20 ουνδσὰβ, 668868 (0 468] ἢ ἐδ 
ἴλ]60 ἰθδόθοσδ, δὰ σχοΐοσα ΟἿΪΥ ἰὸ Ὀο]λογεζα. 
[Τὸ Νὸν Τϑείδιηϑηΐ 66 οὗἉ (89 ποσὰ 
1π ΜΙΔ4]6 βϑϑιδ ἰο Ῥγοροπάογοίθ πὶ ἔδυουσ οὗ 
εἰ ἀουδί,᾽) Αοἱδ χ. 20; χὶ. 12; Βοιῃ. χῖυ. 28; 
785. '. 6; {π6 ποθ οὗ Βοηροὶ οἱ τυ. 22, 28 18 88 
Το] ]οτγΒ: “ 7τία σόπετα ἐπυπεγαί ἀνοσίοις εοταπι, 
φμογιπι δϑαϊωίξ οοηδεῖΐεγε δαποίὶ ἀεδεαπί, ας Ῥτίππα 
φυϊάδηι σεπὼδ ἱπίοϊἰφοί ἰαδοταῖ; δεευπάμηα αἤέεεῖϊα, 
υελεπιεπίεγ; ἱεγίίαπι αῇεοσίμ, πιΐπα υελοπιεπίεγ. 16» 
φιδ ἴ. ἘΨΈΝΟΗΟΒ δίυε ἀεπιοπδίγαίϊο δοπὶ εἰ πιαϊὲ ἀεδεῖ 
ἐδ, φεΐ ἐπὶ αἀμδιιαἰϊοπέδιις σοηἠεοίαπίων, εἰ ἔπι Βικο 
απίιρι σι ἡδεγεπί. 11. ΟμοδΊΟΝΙΒ 7απὶ Ῥτορε εοττῖρ- 
εἶ, εἰ ταρίάα οἱ, φμασιψμε ρατία »γελεηδὲ, ΒΕᾺΥ ἃ- 
ἈΙ ἀεδεπί. 111. ΜΙΒΕΒΙΟΟΒΡΟΙΤΕΒ εἰ ἰελ (7 ἰσχαξ- 
ἰαπαϊ φιιπὲ ἰὴ, σι πιείιε δοἷο, εἰ δεπῖσπα ρῬεγιοδ ἀε- 
πιοπιδίταίίοπε, ἵπ οἵατη τοάμοὶ Ῥοεδμηί.""--- Μ.} 
γε. 28. Βυῖ οἴμοι βανθ ἰῃ ἔϑϑσ, εἰο.---ἐν 

φόβῳ ἰδΒ ορροδαὰ ἰο ἐλεεῖν ; αἰΐδοῖκ ἱμοτὰ ΒΙΓΟΏΨΙΥ, 
ἰηδυθησθ ἰμαπὶ ὈΥ͂ τηοἰΐνοβ οὗ ὉΔῚ δηθὰ ἰδγτγου: 
ἀο]ϊποαὶθ μοαυθῃ δηα ἢ6]] ἴο ἱμοὰ. ΗυΐΒοΣ (Β1)Ἐ5 
οὗ 86 ἔδαρ οὐὁἁἩ 186 ῬΘΥΒοὴΒ διιζαρεὰ ἴῃ βδυϊηβ 
(μοῖα : ἰδ κὸ μοοᾶ, Ἰοδὺ ἴῃ 6 δἰϊοτηρὶ ἰο δοπνοτὶ 
(ΒΘ, γ68 6 ἀγϑίνῃ οὐϑὺ (0 ὑπο ὶγ β'ἀ6, δπὰ [2]} ἃ 
ῬΓΟΥ ἴο πεῖς γαΐῃ. Τῖδ γ161485 8 ζοοὰ βθῃϑ86, Ὀπὶ 
{10 ΤΌΓΠΙΘΥ Θχρ θη δίΐοι 18 Ὀγοίοσϑ Ὁ]6, {89 Β8Πι6 
Ῥγϑοδυιίου ὈΘΙηρ ΠΟΟΘΒΒΑΥῪ πῃ ἰμ6 6886 οὗὨ {886 
ἔτι οἶδββ οὗ 6 ἀοοοϊνοα, [ΠουδίζὉ} πθί μον 
189 οχρ᾽δηδίΐου δοιπιποηἀθὰ ὈΥ ΕὙΟΒΙ ΟΣ ἰδ 
(8016; 16 ψοτγὰ γεαν Βθθπι8 ΒΑΓΑΪΥ ἰο 6 ΒΟΥ] 09 
{86 αἱδροβὶιίοη οὗὨἨὨ Ὀο]ὰ 8.558 }1δΐ8, οουχαρο που]ὰ 
ὯΘ ΠΟΤ δΡροβίίθ. Τ θη ἐ}0 ΒΡὈΘ8] ἴ0 {80 ἴδδτθ 
οὗ ἰιὸ ἀοοοϊγοα ψου]ὰ τϑασῖγο διά γαῖ μου (88 ἐν; 
Ὑ6 Ῥγοΐον, ἰβογοΐοσο, ἰμὸ ἱπιοτρτείδίϊου οὗἁὨ ἀθ 
οι: “18 οοπδοϊοηίίουβ βοϊοϊϊυ δ ΓῸΣ ἰδ6 
ΟΠυΓολι᾿᾽ 5 βϑαϊνδίίοη δηὰ γον ΟὟ, δὰ 1,1}}Π168 
Ὀγίοον σοηάοσίησ: “1ἢ ἃ βρὶγὶὶ οὗἩ ἤδασ.᾽" Ρσὶ- 
ΘΕΒῸ8 ἰπ ΟΕΙΤ. ΒΆΘΚΙ: “ ΚΖ επαπίεε εἰ ἱτερίἀαηίεε: 
ἐογα τί φμὶ αἰἐψωϊά ες απιπια ταρίωτιί, ξαϊοαίδ 
εο8: θᾶττον, υμἱ ἰοφωϊίωγ Ατίεπιαοτωδ."" ---Μ.} 



ΨΕΒ. 160-28. 81 

ῬΙυοϊείηκ ποσὰ οἷ οὗ ὃδθ ὅτο.--- Ὁ 
Ὁπἀογοίδηὰβ πὺρ οὗὨ ἰδ τουΐῃ ἴπ ἩΒῖο ἢ {86 68]- 
ΣΟΔΥ ἤπὰ ἱδποιηβοῖτοθ. Βυὶΐ ἰμἷβ υ860 οἵ ἤγο ἰδ 
Ὡοῖ δβοσὶ ρίπγαὶ. Ἅ“πάᾶο δὰ δβροϊχϑῃ οὗ οἰθσῇδὶ ἔσο, 
γΥ. 7, δὲ δὰ Ῥοίου ἰῃ 2 οί. 11]. 7. Τὸ ἐδμδὲ Βὸ 
Τοίοσα Ὀδοῖκ,. Οἵ [8.]. 11. “Βοβμο]ὰ, 81} γο ἱπαὶ 
κίηά]ο ἃ ἔτο, ἐπὶ σομρδϑα γὙοῦγβογοα δρουὶ τ ἢ 
ΒΡδΙΚδ: ὙΦ} ἴπ {μοὸ Ἰἰκιν οὗἩἨ ΥΟΌΣ ὅγο διὰ ἴῃ ἐδ 9 
δρασκα ἐμδὲ γὸ δυο ἰεϊπά]οὰ.᾽ ἁρπάζειν ἀδποῖοδ, 
85 Ἠυΐδον στ ιν οὔθοττοβ, μαδίῃ, δ᾽τηοδὶ υἱοϊθηὶ 
δΒηδι οἴη ΔΎΔΥ, διὰ ἱπάϊοδίοβ (μδὶ ἐμ οΥ 676 8]- 
ῬΘΒΟῪ ἰΏ ΟΧΙΓΘΠ16 ΡΟΣ] οὗἩ Ρογαϊιΐου. 8.0 7Ζοδῆυδ, 
δὸ ΒΙχΒ-᾿σίθδί, 18. οδ  ]ϑὰ “4 Ὀτδηὰ ρ])υοϊοὰ ουἱ 
οὗ (πο ὅτο.᾽᾽ ΖΘΟΆἘ. ἐἱϊ. 2. Οἵ, Απιοβ ἱ'ν. 11: “"αυ0υὔαα 
ὝΘΙΘ 88 8 το γδηὰ, ρ]υοἶκοα ουἱ οὗ ἰδ Ὀυγηΐηρ.᾽» 
Βιΐοῦ γτοΐϑσβ ἰο τδυεγίηρ [οΐ, τῖθὰ 89 δ ρο]5 
ἰοοῖ πἰπὰ ὈΥ 86 Βαηὰ, διὰ Ἰοὰ μἷπε δνγᾶγ, μδ] 7 ὉῪ 
ἔοτεθ, ἔγοια ἰμ9 Ὀυτηΐηρ. [{Τόγοποο, 4πάν. 1. 1. 
“4 μ6 δέ16 ἴπ ἰσηόπε Ῥγογίοεγο υοἱμέϊ, ργολέδωξ, δ6ν- 
υανὶ.""--Μ.}.- -Ἴ Βο οὐδὸς τοδαϊηρ 18: ἐλεᾶγε (ΤῸΣ 
ἔλεεῖτε, Βο6 ϊποσ, Ρ. 97) ἐν φόβῳ μισοῦντες, 
ἬΒΟΓΙΟ ἐλεᾶτε ἷ5 ἰο Ὀ6 ῥοἰποὰ ἰο ἐν φόβῳ, δπὰ (δο 
Ἰδιίον ἰο Ὀ6 υπἀεχδίοοά οὗ ἰΠθ οδυϊίοη ἰο Ὀ6 6Χ- 
οὐίοαὰ Ὀγ [8059 Θῃρεαροα ᾿π βνυΐηβ. Βϑηροὶ ἀϊΐε- 
εἰπκυΐβιοδ 86 ἐπ 780 οἶ85868 88 αἴτϑη δον ὑπο ν 
γ. 22, δι πουρ, 85 ΒΕΪῸΣ σοιλασ κα, ἐμ ο Ὺ σδηποί 
Ὅο γ|0}} ἀϊδιϊη κυ δοά. 

Ἡκδιίὴς ονϑὴ ἴδ κοιιηθεξ δροϊϊοῦ Ὁ 
ῖ8ο 3988} .---Ἴ οὶ δοπιρϑδβίου διὰ βαυΐηᾷ ἐδ τ- 
ἐγ πιυδὲὶ ργοὸ πδῃὰ ἴῃ ιδπὰ τὲ βίῃοοσο δαιγϑὰ οἵ 
ΟΥΣ δηα οΥΟσΥ ἐπίηρ ἰμδὲ ἰδ συθη οὐ γα] δοῦ- 
ποοίοὰ ν᾿ ῖ 1. “ωμοὲ ποὲ ἐδ δαυΐης ἴοτὸ ἰο {89 
Βῃηογ' ἀο ἀοίσίτοθπί ἰο ἰμ6 Βαίγοα οἵ δίῃ." δέῖδσ. 
14. 111. 11. 

καί, ἈΘΤῸ ἰπ ἐδ 86:86 οἵ ἐνεπ. Ηκποθν. ΜΟγοΣ: 
“Ἡδίο, 80 δυθῃ ΘΥΘΣῪ οὔϊπαγὰ ποσὶ ἐπ ρατὶ Υ 
δηὰ 18 ἐηΐοοίἑοη, ποὺ ΟἿΪΥ ὑπὸ ἰηναγὰ, (80 β65} 
1891, θὰ  α͵8δὸ {μὸ βϑϑιηΐη ὶν ἱπποσθηὶ ἰγϑοο οἴ 
δὶπ.᾽" Βοηκοὶ: “κδίο 1η6 οοηϊδιηιϊηδίίΐοη τ πῖο ἢ 
ΤΑΔῪ Ρ888 ἔγοιῃ ἐπ 6 β68}} οὐ ἰμο8θ ὕπο ]θδῃ Ῥ6Γ- 
ΒΟΠΒ ἰ0 ὙΟῸΓ οὠξισαγὰ δηὰ ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΪΥ 8150 ἰοὸ 
ΣΟῸΡ ἐπισατά Θοηγογβαιϊοι.᾽ 

[Οϑουπηθηΐαβ: τῷ ἐλέω τῷ πρὸς αὑτοὺς συνεπέσ- 
θω τὸ μῖσος τὸ πρὸς τὰ μιαρὰ αὐτῶν ἔργα, μισούντων 
ὑμῶν καὶ βδελλυσσομένων, καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς 
αὑτῶν ἐσπιλωμένον, ἦτοι μεμιασμένον αὑτῶν χιτῶνα, 
ὡς τῇ πρὸς τὴν αὑτῶν σάρκα προσψαύσει, καὶ αὑτοῦ 
βδελυροῦ χρηματίζοντος.----Δῖ.} 

Χιτών, (86 ἰχηΐὶς ΟΥ ΠΟΥ ΤΟΌΘ, ΤΌΤ Ὡοχὲ ἴο 
ὑπὸ βίη; βοπηθίϊπηθβθ, ΠΟΎΘΥΟΓ, ἰὰὸ ἀοηοίοθθ 8150 
16 Οὐ ζασῦ. Ηοτγο ίδο ἄσυτο οὗ νδδίουοσ δ6- 
Ἰοηρθ ἰο {δ ουαἰνγαγὰ δρρϑδσδηςο οὗ τβθῃ, ἱδοὶσ 
τ 046 οἵ 16, ἢ Δ 118 ΘΠ ἃ ΤΏΒΠΠΟΥ οὗ 5ρϑϑοῖ. [Βαυὶ 
110 ἐππὲῦ τοῦθ, ποαζεϑὶ ἰοὸ ἐδ βογβοῃ 18 βοὶ 19 ὈΥῪ 
180 Βίδ' 58 οὗ (μ6 8658}, ἰμαΐ, ἱμοσγοΐοτγο, γϑ πηιδὲ 
λαίε (τα 5:νν.). ““Απίπιρο υἱάδεϊέδοεί ἐμπίσα πιασμία- 
ἐα εεἰ δρίγίί8 οοποιρίδεεπί ρμοϊ μία σαγηαζέδιι.᾽" 
ΟἸοαι. ΑἸοχ. ΤῸ οχργοβδίου οἵ Φυἀθ 5 σδίθοῦ 
ἈΥΡΘΙΌΟ]1041 ἐπδῃ Ῥτοόυον ἷα)]. ῬῬυίοδοιδ: “Ἰτὰ 
ΑΡρυμεῖσῦδ, ΕΟΒΜΙΡΑΝΒ, ΑΟΡΒΟΟΌΙ, ΡΕΒΗΟΒΒΈΒΟΕΝΆ 
ἙΤΙΑΜ ΙΡΒΑΜ ὈΟΜΌΜ ΕσῦΌ3: 66 δὲ αἰσεγεί, ποη ἰαπ- 
ἐωπι αδλογτόης οσοπυϊυΐεπι αὐ φμοά υοσαδαΐμγ, «6 εἰ 
αεάες ἴρδβαδ ἐπ φείδια, ἐμά οοπυϊυΐωπε 7αοίδηάμπι 
εγαί.""---Μ.] 

σπιλόω; οἷ. 588. 111. 6. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ͂, 

[1. ΕἸδιίοτυ, ῥυὶὰθ δηὰ Ῥδυί δ! ταν (ἢ 
Εἰτοὶης; δἰ πο Σ Υ, ἈυΤΑΙ ἰγ δπὰ ἱτηρασία γ (89 

ἔστιθ ῥδδίοσ (νυ. 16, οὗ. ὅ;)ο. σ. 1- 17.) “. Οπιπὰ σωΐ 
αὐμίαίΐων, αμξ ρ»γορίεν αὐαγίξέαπε υεἰ σίογίαπι αὐμὶα- 
ἐων.᾽" 

2. ἴμο σὕγο οὗἉ δβουβ, ᾿ἰκὸ ἰδ Ῥυδοίϊοο οὗὨ 
ταθαἀ]οἶδθ, ΓΘαΌΪΟΒ ἃ ΚΙ 10] ἀΐαρηοδὶβ οὔ ΘΥΌΡΥ 
δρί τἰί.8] ἀΐβθ880 δπὰ ᾿υἀϊοΐουβ ἰτοδίμηοηὶ. Μοὰϊ- 
οἷπο τησϑὶ Ὀ9 ρσίνγοι νῖϊ} τοΐεγοποο ἰο {ἰπ6 πδίυσο 
οὗ ἰ86 ἀΐδοδβο δῃηὰ ῃο οοπείξιυιΐοη οὗ {86 ρΡϑιϊθηὶ, 
θπΐ (86 τηθδ8δ υδοὰ τηυδὲ ἱπ ΟΥ̓́ΟΓΥ 0886 Ὀ6 δἀ- 
ιδίοα ἰο ἐπ6 οπὰ, υΥἱζ. : 86 δαϊναϊίου οὗ {89 ρΡδ- 
(οί, ἥθποοδ: “"Αἰεν οὑπὶ αἰϊο ἀσεπάμηι οεί.᾽" 
Οδβδίοάοσυβ: “Ἅδργίδ ΟῚ ὠπα οαμδα δαϊμίἐδ ἐδ: 
αἰδεν εἰδὲν τοβοίωγ, αἰέν »ὲνρ αδεοιϊπεηίία δεπεΐοῖα 
ἑεπμαίαωγ ;. λὶς ἰαυαετα τειοῖϊδία, 116 ζεγτερε συγ αὐ 
σμΐπετα."--Μ.] 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το Καον]οῦχο “ἰμαὲ ἐμυ8 ἰΐ τηῦδί ᾿θ᾽ (ΜΕ, 
χχυὶΐ. ὅ4; 4πηο. χγτὶΐ. 1) 18 δ δ τ Ὁ]6 δαρροτχί οὗ 
(αἰι ἴῃ δϑ]οἰΐοη.--- 9 αρὶ τσὶ! οὗὨ βοοϑῆπις ἰδ ὮΘΤΘ 
Τορσοβοηϊοα 88 σοοίϑά ποὶ ἰὼ (δ υπάογδιδηάΐηκ, 
δαὶ ἴῃ (6 δοασί δοϊὰ ἰο βἷβ. Τὴθ ἴπόσθδδο οὗ 
ΒΟΟΙῸΥΒ ὈΟΙΟΩμΒ ἰο ὑἰμ6 ΤΟΓΟΥΌΠΠΟΥΒ οὗ ἰδ δηὶϊ- 
Ομ Υβι δὴ ἐἶτη6.--- ΒΥ δβοοηρς Τη6 Ὲ ΘΟΙΙΡΪο ΕΥ̓͂ 
Ὀτοδῖ οἱ 180 κί ὕσοτηι οὐ αὶ Ἰσυϊ, τ δἰ οἢ ΤΩΔΥῪ 
ἰηϊοσίοσο τὶ ὑποὶν 118 δοοοτάϊηρ ἰο {πεῖν οὐσα 
Ἰυεί8.᾽ ΒΊΞΟΕΞΕ :---1ὲ ἰδ ΟἿ ὉΥ δβίδπαϊηρ ἴδει 
ἴῃ 186 Καὶ χοδίϊης οα Αροβίο] τοδὶ ἐθδί τ οὴΥ δὲ 
ἯΘ δ΄Θ ΒΟΟΌΣΟ δρδίπδί (Π6 Βίοττηυ δοοὰ οὗ ἰδ υῃ- 
Ὀθοϊϊοῖ, δοοδίηρς, δὰ υπροά ποκα οὗ ἰδὸ 1δδὲ ἐὐπη68. 
ΤῊ Βασὰ βἰγυρρίὶοα οὗ ΟἿ τ δι δὴ8 δἱ {89 ο1086 οὗἁ 
86 ΑΡοδίο]98] δζο τὶ (06 ἔδυ] ῬΟΤΟΣ οὗ υη- 
Ὀοϊὶοῦ δὰ βοοδῖπρ ἃσο ἰγγρὶςδ] οὗ εἰν οομ᾽οὶδ 
ἐμ (ὴ)0 165 ἀδγβ Ὀοΐολο {86 ᾿παρτηχθηί.---Εαϊἐγιης 
ΟΠ 9561 δπὰ ΟἸΒΟΓΙΕ 8 0η9 Οὗ 80 ομἱοῦ ἀυίΐο5 οὗ 
ΑἸ ἰδ 6 Υ; σΟΙΡ] δἰ πη δοιὰ ἀἰβοϊοδίπς πυγίδ 
8ἃ ῬΟΟΥ δ᾽ὶ.---  “ Ουὲ εἰδὲ 7απι οοπδυξεΐ, οοπδεῖζαΐ 
αἰϊι6." ΒΈΝΟΕΙ,..---Μ.].--- 6 ΝΔΥ οὗ βορδγδϊοῃ 
8 ἀἰαρ᾽θαδίηρς ἰο αοα, τον. χυἱἱ!. 1.---ΟἿο οὗ (6 
8688 οἵ ὑπὸ γα  Β οὗἨ ΟἿΓ τοὶ σἴοη 18 118 ᾿πδ βίης 
ΘΥΟΥΥ ὮΘΥΘ ΟἹ ΠΟΙ π688. Τ8θ6 ουὐδῃρο] 68) ΟΠ ΓΟ ἢ 
8 θυ} ροπ {δ6 ἱτημ οΥὐδ]9 Τουπαδίϊοηῃ οὐ (86 
ΑΡοβίϊοβ δηὰ Ῥτορ)ιοίβ, δηὰ ποὺ οὐ ἐμ αυἷἱοκ- 
βδῃὰ οὗ δυδη ἰγδαϊἰοη.--- Βὸ οα! ἔσο οὗ ΟὨγἶ8- 
εἰδαὶ γ πιαδβὲ ποὶ ΟὨ]Υ ΒδΥ͂Θ 8 ὅστῃ ἰοιιηάἀδίϊοῃ, Ὀυΐ 
ΟΥΟΡ ὃο ταὶϑοὰ δἰ ζῇ ον δά ὅσιηον.-- - 6 ΟὨ]Υ ἰγὺ9 
ΡΓΟρΤοΒ8--- ποίη (0 τηθοὶ οἰ ΘΥΏΔ] 11{8.---Ἴ ΒΟΒ6 ΜὙΠ6 
δὶ ἤγϑί [0 ἀο ροοὰ ὙΟΥΚΒ δπὰ Ἄοοπαπυοὶ ἰΒοχη- 
86 ]γ6β τ 6}}, δῃὰ δου τ ρὰβ ἰο Ὀο]ὶονο ἰη αοἂ δηὰ 
Ρυὺ ἐποῖν ἰσυδὲ ἰπ Ηΐηι, ἰασὴ (μ6 πουβθ Ὁρβ᾽40 
ἀονῃ δὰ ρὰΐ {86 σοοῦ οὔ ἰδο 8ο0τ.---Ἰ ΟΌΡ 
Ὀυϊ]αϊης ἰΒ ἐο Ῥσόβρου, ᾿ἃ πυδί ποὶ μ6 ἀ0πη6 ἴῃ ΟἿΡ 
ΟὟ ΒΡ᾽ τὶς δα βἰγοησίῃ, θυ ἴῃ (86 ΗοῚΥ 8ϑρί τ 
σι υπορδβίηρ ῬΓΑΥΘΥ.--- ΤΆΣ ἴπ0 δβυγοϑὶ δηὰ 
Τηοδὲ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ ΤΊΘΒῺΒ [ὉΓ {86 ὈυΣ]αΐπρ οὗ ΟἿ σὶ8β-. 
(δ η1γ.--ἰ Γ΄ τὸ Βανθ δὰ ΔΗΥ͂ ΟΧΡΟΥΪΘΏ6Θ6 οὗ ἰδ9 
δ οί 6858 οὗἁὨ ἰδ Ἰογθ9 οὗ 6, (89 τηοὨ ΤἰἸ0} “ΚοοΡ 
γουγβοῖνοβ ἰῃ ἴδ Ἰογο οὗ αἀοα" 18 δα ἀγοβϑοα ἰοὸ υ8. 
ΤΗΐβ ἐα ἄοηο ὈΥ͂ ΟΡΘμΪΩ ΟἿΡ Βοδγίβ ἰο αοά, ὮΥ͂ 
τηυβίης ὁπ Ηἶθ ρτοδὶ ονὸ 0 8 ὉΠΉΤΟΤΓὮΥ τΏΘΏ, 
ΟΥ͂ ΘΔΥΟΙΌΪΥ ποι ηρ ΘΥΟΥΥ ἰδίπα (Παὺ ΤΙΑΥ ᾿ἰ πὰ ον 
ΟΥ ΓΊΝΟΥ ὰ8 ἰῃ ἴογο, δῃὰ ὉΥ ννοϊτἷπρ ἴυτ (89 
ΤΔΘΓΟΥ͂ οΥ̓͂ ΟΠ νἰδὶ.--- 86 Ὀορσί παρ δηὰ {116 οπὰ οἴ 
ΘΥδ 5 6}1641] ΟὨΥἰϑ ἰδ ἢ Υ ΔΓ6 ΔἸ ΚΘ; ΘΥΘΡΥ͂ {μη 
ἔγοιι ὅγϑὶ ἰο Ἰδδὲ 18 ὑ})}6 Υθ81}}{ ΟὗὁὨ ἸΏΘΤΟΥ δηὰ ρτῶςο, 
--ΟἸ τ βυβην 8 8ὴ υπίλί ΒοπμΔ 0]6 868 οὐὕἩ (6 
τηϑγοΐο8 οἵ 76808 Ομ τδὶ. Τθοδθ γῆ ἰτγαδὶ ἐπ οτὰ- 
δοῖυθβ ἰο ἰὲ ἱῃ φῬοῃϊίζοποθ δημὰ {πα} Ὑ0}}} ΒΌΓΟΙΥ 
ΤΟΔΟΒ ὑπὸ παύθῃ οὗ οἰογπὶ.---ϑ 0} ὙΟΌΓΒΟΙΥΟΒ 



ΤῊΒ ἘΡΙΗΤΙΕῈ ΟΕΝΕΙΒΑΙ, ΟΕ 500. 

ποὶ ἰο Ὀ6 ἀορτγίγνεἀ οὗ γοῦν Ῥαγί ἰῃ (15 76, Ὀαὶ 
ὙΓΔΙϊ [ῸΡ δἴογδὶ 116 ὙΠΟΤΘ (00 ἰγθαδῦτοβ οὗ ἰμὸ 
ἸΏΘΓΟΥ οὗἨ ΟΘοἀ Ὑ1}} θὸ ἔὉ}}γ ἐρθποῦ ἰο γου.---Ἰῇ 
ὍἯ6 δαᾶῦο ζουηὰ Βδὶ υδιΐουι ἰπ ΟὨγὶβὶ, γ δῖ 8]50 
βεϊσοὰ ὮγΥ 16 ἀδαῖτο οἵ βδυϊῃρ οἴμογβ; Ὁὃυΐ πὸ 
δου] ἰδῖκο μοϊὰ οὗὁὨ ΦΥ̓ΟΤῪ τϑδὴ δοοοσγά πο ἰο Βὶδ 
ΟὟ ῬΘΟΌΪΙΑΓΙ Ἡδηΐ8.---Ἰ κὸ Ποοὰ Ἰοδὲ ἰῃ δδυϊηρ 
οἴβονα Ποὺ ὈΌΓΏ (Πγβοῖ|---[ Βα 1 Κορ πρᾶον 
ΤΩ ὈΟάγ, δηὰ Ὀγίως ᾿ξ ἱπίο βυδ]οσίΐοι : 16δὲ ἱἰπαὶ 
ὉΥ ΔΩΥ 1688, ὙΠΟ 1 δανα ῥτοδοβεὰ ἰὸ οἴ β6Υ8, 
1 τι γ86}7 βῃοι ἃ Ὀ6 ἃ σδαδὺ-γδυ." 1 ΟὐΥ. ἰχ. 27. 
--Μ.].--Ἥ᾿ΗἨἈϊνίἀθ (80 νογὰ σίου, οἷ δαὶ γοῦν 
ἸΘΔΓΟΥΒ, δ᾽ Πστιρῆ ΒοΙη6 ΤΏΔΥ Ὡοΐ |ἴκὸ ἴἰ.--ΟΌΓὉ 
1:6 βΒῃουϊά θ6 ποιΐπρ Ὀπὶ ἃ οοπδίδης Μδί πῃ ς ΓὉΓ 
διὰ ἀρεῖγο οἵ ἐμο ᾿ϊ9 ἰο οοτηθ. 
ΞΤΑΒΚΕ:--Ο, (00 τα δοΓ Ὀ]6Π 688 οὗἩἨ (86 Ὑγδ]Κ 

ΔΙ͂ΟΣ οη6᾽5 ΟὟ Ἰυδί8᾽] δηὰ γοῖ ΠΙΔΩΥ͂, 8182 ’--- 
Ῥογμδρδ ἐδγβοὶῖ δἷδο, γοδάϑγ--- ]κ αὗἴον (οἷν 
ΟΥ̓ ἰυσὶα, 1 Τίπι. νἱ. 9.---Α ἰοδοῖοῦ δου] ἃ 66] 
πῖι ἢ Βῖ5 ΠΟΔΡΟΓΕ ΤΙΣΙ, δ, 88 ΓῸῚ 88 ροβεδὶ Ὁ]6, ἴῃ 
ἴονε, ἴον Ἰονε οἵϊθι δοϊιΐουοδ πιο ῦὸ (μ6ὴ {86 κτοδὺ- 
ὁδι. ρυηϊδιτησηί. Βαὶ {Υ ἰΠὸ τοῦ κοη ]θη6 88 σ8Σ- 
ποὶ οὔοοϊ ΔΩΥ (δίηκ, (σα ἰἰ ἱβ ἰδ τε] ἰο τδὸ 186 
τοὰ ποῦ, ζοοΐ. χίὶ. 7; 1 Ὅον. ἰν. 21: 2 Τ τ. ἐὶ. 
24. ἱν. 2. Βοοίδηκ ἰβ ἃ πιοαὶ Τδδυ] δὶπ, ἴὸσ ἰΐ 
πιδῖοδ οὗ αοὰ δηὰ ΗΝ νογὰ μαβιΐπηθ δηὰ τροοῖς- 
ΕΥΥ; ἰἰ Μὴ ῖ ἢ Τρ οὶ Ὀ6 δε6ῃ ἰμδὲ δυο ΒοΟΙῸΥΒ δί- 
(δἰ ἰο σΘοργοσδίοι, Ὀαΐϊ 1 τηοαὶ ἱπδίδησοδβ ὑπ 6 Υ γ᾿! }]} 
6 866 ἴο 60016 (0 ἃ ἔεα τί σηά.--- Του] (δὲ ἰμ ΟΣ Ὸ 
ἭΟΓΟ Ὠοί 80 ΠΔΏΥ, 6Υ̓οη οὗ {86 ΟἸΘΓΑΥ, οὗ βου γγ6 
δΙὸ οοπαίτ δὶ ποα [0 ΒΥ (πα (Ὦ ΟΥ̓ ΔΡ6 σδτπ] δ ἃ πα ΥῸ 
Ὧ0 δβρίτὶὶ, δηά οδῃηποὶ ρῖοδδο ἀοά, Βοπι. υἱῖΐ. 8. 9. 
---ἰ[Ἢ εδὰ τοβεοϊΐοι οα ἰδ κἰδλίτβ οὗἩ (5 Οοσπιδα 
ΟἸΘΓΩΥ ἰμ ΚΓΞ'ΤΑΚΚΕ᾿ Β {ἶπι9; ἰπδηκ αΟοά, (πὲ πρ9 Ἰοοῖκ 
τοὰοῖν θοιίον ἔθ γα ΠΟῪ, δηὰ ἰΐ 8 ὁΠ6 οὗἩ 186 χτοϑδί- 
οδί δ] οβαίη 8 οὗ ἐλὶΣ σουηίτΥ ἰπδὶ 118 ΟἸΟΓΩΥ δΓὸ 
οοπδρίουουξ ἴ0Υ κού] 6865 οὗ Ἰ᾿ἰνίηρ.---Μ. ].---Ἰ 1ν- 
ἴπ δίοῃ δ πησδὺ ΠΠΟΥ̓́Θ οὗ ἐπεῖν ον δοοοτὰ ἰο ἐμ6 
Βυϊάϊηχ, 1 Ῥεῖ. ἱϊ. ὅ. ὙΒΟΙ͂Γ διοηϊθοὶ ἰ6 αοά, 
{ποἷν Ἰονοὶ Ηἰδ πογὰ, ὑμϑὶν ἰΔ8].-τη δϑίος 89 Ηο]γ 
αμοεί, το ἀνθ! ] δῖ ἴῃ πο. δὶς Ὀυϊαΐηρ, 
ῬτοοΥ δραϊηδί ὅτο δῃὰ νὰῦ! Βοπὶ. χίν. 19. 
ἨΕΡΙΝΟΕΒ:---Ἤοτα ΓΑ ἢ 8 {π6 Τουπάδίιΐοη οὗ 

ἀπὸ ΟΒγ βιίδη ΘἀΠῆο6, ῬΓΔΥ͂ΟΙ 88 ἴδ γί! οὗ ΒΟΡΘ, 
Ταίϑο8 'ὑ ἰο ἤδδύθῃ, δηἀ ἴον ἰδ 1.8 Ὀΐπη8616 δηὰ 
Ῥογίβοϊί οι, 1 Οοτγ. χὶῖὶ. 18.---)ὶ (16 οὔδονίης οὗὨ ἴη- 
Θ6η86 ἰδ ἰο τγαῖϊ ἃ βινϑοί δῃὰ ρταίοδιὶ οάουτ ο αοά, 
10 πιυϑὶ Ὀ6 Κἰ παϊοὰ ὈΥ Ὠδανθη- ἀοβοοπαοά ἤτο, Αοίδ 
ἐϊ. 2. 4: ἴον. ἶχ. 24: 2 ΟΒγοη. υἱὶ. 1.- 6 δηὰ 
Ῥϑορῖο παυϑὲὶ Ὀ6 5 Ἰηρυ 5 6ἀὰ.---Τ 6 δδῖηθ πηοὰϊ- 
οἶπα, Ὁθ ἐὺ ΠΕΥ͂ΘΓ 80 ροοι,, 4065 ποὶ δι ϊὶ ΘΥΟΣῪ αἷδ8- 
ὁ.86. ουϊὰ {δαὶ 4]} δ᾽ οἷς ΟἸ τ ϑιδ Βοι}}]8 ΘΟ 
ἰγολίεα δοοοτάϊηρ ἴο ἐποὶγ βούθσα] δηϊβ! [οὶ 
ΟΥ̓ΟΥΥ ΟΠ6 ἴῃ ἷβ γοσϑίϊοῃ οὗ Ἰογθ ἀο ταὶ ἢ6 18 
ΔΌΪῈ ἰο αοὐἀ᾽ 5 Οἴου δ] ργαΐβο δηὰ γίοτγυ, 2 Τῖπι. ἱϊ. 
15.---ἰὴ (86 σοηνογβίοῃ οὗ (86 ἁπροῦΥ δηὰ οστίηρ 
6 ΓΟ]ΌΪΡΘ ΒΡ6618) τϊβάομ, (δὶ αἰ οτοηξ ταὶ 8 
ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 ἰγθηϊοα βοοογάϊηρ ἴο (μοὶ Κἰηᾶ, 1 Οοτ. 
1. 1.--- ΕΑἸσο ταυϑὺ 6 Τοαπιονοὰ ὈΥ ἤγο; δ᾽ βουρσῃ 
δ ἰὶῃ 41} Π18 ἀοπαποίαι οη5 18. ποῖ ἸΙΚΟΙ͂Υ ἴοὸ 
ΔΟσοΙ 158} πὰ σ ἢ 1688 αοὐ οἸ]οίδο Ηἶδ ποτὰ πὶ 
ῬοννοΥ ἰο δῖ γῖ ΚΘ ποῦ ἩΠῊ ΤῸΔΡ δηά ἰθυσου, 6 υ. 
ΧΧΙΪ 29.---ϑραυὶης δηἃ πὶ τπρ νν}}}] ποὶ ἀο; 6 
{πὶ ΒΕΥ65 ἃ. ΒΟ00] ἰ8 ἴκ δὴ δηροὶ ἰμαΐ ῥ᾽ 8 Σἰ 
ἔγοιῃη ἢ ἢ611-ὅγ οἵ βοάομι, 7459. νυ. 20.---Τοβα 
ψο που]Ἱὰ σοηνογὶ οἰμο ΓΒ 80] μαὶθ δὰ βθῃ 
βίῃ. ὙδΟΓΘΙΟΓΘ ΔΙ ΔΥδ Ὀορχίη αὐ Βοτη6 ἰπ (ὮΥ οἵ- 
Τοτίβ 0 ΤΘΡΤΟΥ͂Θ δηὰ ᾿πρτουο οἰΐιοτδ, 1 Οοτ. ἶσχ. 
21.--Ηοῦ Το ΔΙῸ δδμδιηθᾶ ἰο Ὑ811ς ἰπ [86 ΟΥ̓Θδ 

οὗ ἀοἂ δπὰ Ηἰΐπ βαϊπίβ ἱπ πὸ ζαγὺ οὗ (86 οἱὰ 
Αἄδει δηὰ οὗ δἰπ; ὅμδαπιε! [}οτὰ 72650λ, εἰοί δα 
Του τὸ τὰ ἰμ89 τοῦθ οὗἩ ΤΥ ἱπῆόοσοδοῦ δηὰ 
τ συ δοῦδηοδα. 

[Βοοκε:--ἴ τα. 20. Α6 ἷἰβ δ οδδῖνι, ν ἘῸΝ ἰς 
τοδὶ οὗ ΔΩΥ Ἰἴηΐϊκα, ἱἤ γοῦ ΡῈΠ [86 ὅχεί, γοῦ 
ἄγαν ἰδ τοαῖ; δηὰ δ ἷἢ ἃ ἰδ δον οὔ Βιδῆγ αίδνυεα, 
Ἧ γοῦ ἰδῖκθ ΔΎΑΥ ἰδ6 Ἰονγαδὲ, 811 Βορο οὗ δδοεδά- 
ἷης ἴο {86 δίριιοδί ὙΠ[Π| ὃὍ6 τοιιονοᾶ; 80 Ὀδοδῦδα 
811} (16 ῬΓΘΟΟΡὶδ δῃὰ ρσοιιῖβοα ἴῃ 86 ἴδ διὰ (86 
νῷ βαΐαν Βδηρ ὍΡΟΣ ἐἶα, Βεζέουα ; πᾶ Ὀδοδαϑο 
86 οὗ {ὁ ο6 οὗ αοἀ ἀοὶδι ποὲ ζο]]ον ἰδ 9 
ἄταιί, (μεὲ Ηο μκἰοτὶ οϊδπ ποθ Ὀὰὲ τ ομὰ Η6 δδίδι 
υδι θα, ΠοΣ 7518 6. δὴγ Ὀυϊ νοι Ηο δδίδι 
ο8]16α ἰο ἃ ἰσῦο, εἴοοίϊα) διὰ Ἰἰνοῖὶγ (δι ἴῃ ΟἸσῖδὲ 
Φεδυδ, ἰβοτοίοτο 8.. υὰθ οχμοσίϊης τυδ ἰο ὁπιὰ 
ουγεεῖσοε, τος ομο δ ΒΟΤΘ ΘΣΡΤΘΒΆΪΥ ΟἿΪΥ ἔδὶ. 8, 62 
(86 (δΐπα πδβογοὶ πὸ ταυϑδὶ οὐϊδοά : ἴον ἰδδὲ 
ἔδιι ἴ6 ἐδὸ κτουπὰ δηᾷ ἰδ α͵017 οὗἁὨ 41} ἐπο πεὶ- 
ἴατο οὗἨ {15 Ὀμὶ] ἀΐηρ.--Τ}6 δἰσγοη κί οὗ ὙΌΣ 
θυϊαΐης πίοι ἰ6 οὗ Θοά, δἰδηιάδιι ποὶ ἴπ 8ΒΥ 
ΤΩΆΠ᾿᾽ 8 ὉΥΊΩΒΟΣ ἰο48; ἰὲ 8 ΟὨΪΥ ἴῃ ΟἿΌΣ ἔδὶ(δ, δ 
186 γδοῦν οἵ β'διβδου ἴδ ΟὮΪΥῪ ἴῃ δὶ5 βεῖν. ΤῊ 
8 {860 Υαδδοῦ ἩὮΥ Ἧὸ ΔΙΘ ΒΟ ΘΑΓΏΘΕΒΙΪΥ ο8]]6ἃ πρου 
ἐο εὐϊῳν οὠγϑεῖσεε ἴθ 7αλ. οὶ 868 1ἴ (15 ὍΔ͵Ι6 δο- 
(ἴοι οὗ ΟΟΣ τυΐϊη δ, ἩΒΕΓΘΌΥ γὸό Βοϊῖονθ ἐμ αοδ- 
6] οὗ Οσχὶδί, σοσο δὺΪο ' ἰἰβεϊζ, δ8 οὗἢὨ ἰἰδο ῖ, ἰὸ 
ΤΏΔΚΟ ὯΒ ὉΠΟΟΒΑΌΘΓΔΌΪΟ δηά ἱἰηνυϊποῖθῖα, ᾿ΣκῸ 
δίοῃεδ, λοι δΐάο πὶ ὑπὸ Ὀυ]]άϊηρ ἤόσουοσ, δὰ 
{41} ποὲ οαἱ. Νο, ἰἰ ἰδ ποὲ {Π6 τοτγίλίπεεε οὗ ΟἿΣ 
Βοϊτονΐηρ, 1ὲ ἴθ (116 υἱγίμε 97 πε ἴῃ Ὑ βότω γγ1ὸ Ὀ6- 
Ἰΐοτθ, Ὁ. ψλἰοῖ τ δβίδπὰ συγ, 88 Βουδοα ἐδαὶ δῖθ 
011 ὑροῦ ἃ σοοῖκ. ΗεἜ ἰ8 ἃ νγῖδο πιδὴ Ἡὶς ἢ ΒΔ ἢ 
θυ] 6 δῖα Βουδ6 ΡΟΣ ἃ σοοῖκ ; [ὉΓ Βο δὶ} σΒβοθθΏ, 
ἃ ποοὰ ἐουπάδιϊοη, Δηἃ πὸ ἀοιυδί μὶβ Βοῦδο 
11} δἰδηᾶὰ. Βυὺ ον ΜΠ ἰὶ δἰαῃὰ ἢ Ὑ ΕΥΙΥ, Ὁ 
(86 βἰγοησίδ οἵ 86 τοοῖς ψ ἶο } Ὀεδσοι ἢ ἰΐ, διὰ ὉΥ͂ 
ποίδίηρ ο165.--Μ.] 

ϑογπιον Τλεηιεε :-- 
γνυ. 17. 18. Βοδϑοῦ, ποὶ σὑδιϊοῦυ, {᾿6 ῬΓΟΡΕΡ 

ἰεβὶ οἵ το]: σίου. (Β5Β0ΟΒΕΥ).---ΤῊς οχίσειαο (0]}Ὑ 
διά ἐπρίοἰν οὗὨ τηοοκίης δἰ σοὶ κίου. (ΑΒΕΕΜ). 

γυν. 20. 91. Το δρὶ για] Ὀυϊ]άϊης. (ὅ. Ταν- 
ΚΟΒ).---[6 ῬΥΠΟΙ 165 δηα ῥγοδρθοίβ οὗ 8 δεσυδηὶ 
οὗ Ομ γίϑὶ. (Α. συν ΚΒ). 

γν. 20-28. Βοϊ χίουβ ΟΥΤΟΥ͂Β τί δίηρ ἔσοτα ἐδ 
ΟΌπΒο οἵ οταδηοο8. (ΘΟῊΝ ΔΙ11,.,58). 

γν. 22. 28. ἀτονιδ 1ἢ β' ἢ, ΟΓ 8.18 ΒΟΥΘΓΆ] εἰδίεβ 
διὰ ἄἀορτοοβ οὗ δίπποσθ, ὙΠῚῈἅμ (Π 6 ΤΏΒΏΠΟΣ ΠΟῪ 
ΒΥ δῖο ἴἰο Ὀ6 ἰγοδίθα. ΟἿ ἜἘΒΕΝΥ ΤΑΥΣΟΒ). 

ΨΕΓΥ νὰ] υ8 019 ἃτο . ΗΟΟΚΕΒ᾿Β ἐνχὸ ΒΟΥΤΩΟΙΒ 
ὌΡΟΒ ρμᾶτί οἵ 8ι. δυάοβ Ἐρίβι]6, νυν. 171-21], 
ΔῊ δ γϑὶβ οὗἠ ὙΠ ΟἿ ΤΏΔΥῪ ῬΥΟΥ͂Θ ευρροβίϊγο ἴο (ἢ 6 
Τοδάοσ. Ηδ ἰγοβδὶβ οὗ ἰῃς 00] νης δυδ᾽εοίδ: 
[πηρεογίδοϊΐοη οὗ Ηυδη ᾿δηρύαρο; πξερτοὶ οἴ 
(οὐκ ἤοτά, (Π6 Τοϑὶ οὗἩἨ Τοὸγο ἴο Ηΐπι; Νουίτγδ)- 
ΠΥ ἴῃ Βεϊϊ σίου Ἱπιο]οτ δ]; ΒΕ] αϊς}]6 οὗὅὨἨ ΠΟΥ 
{πἰημχ8 α Τοίκο οὐὁἩ ὕθοϊϊοῖ; ΤΉγοο δΥβ ὈΥ͂ 
τ] οἢ ΜΙθη Βορασϑίο ἤγοιαῃα Ομ τβὶ; Ουν σοπάυςσὶ 
ΒΟΥ͂Σ ὙΠΟΙΠΟΙ τό δτὰ οὗ (6 Βοάγ; ΤΏ6 Ῥαρ πὶ5 
ΟΒαγρο υδ τὶ ΑΡοβίδϑυ ; ΟΟΙΩΡΑ ΓΙ βοὴ οὗ ῬΟΡΟΣΥ͂ 
σὴ (ἢ ϑγβίοι οὗ Φεογοθοδπι; ΗΟῪ {86 (ο08ρεὶ 
ϑρ γ  [8}1265 ΟΟΤ Ναίυ ΓΑ] [ηϑἰϊηςῖδ; Εἰχίγανυαρδπῖ 
Βυϊαΐηρς; Ἑαϊβοδίάοῃ τουδὶ Ῥορὶη ὕγοια Ἐδιὶὰ; 
486 οἵ [5.86] ἃ  δΙοΐηκς ἰοὸ ἐδ6 Οθη(1168; ΕΡο0]- 
ἰβῃη 658 οΥ͂ ἰπὸ Βοδ Ὠοοσίγίπο οὗ Μοῦ : Βα1δ- 
οδίϊοη ἀδρομ δ τπθο ου αοοα Ῥαδίογβ; οἰς., οἷο. 



ΨΕΚ. 24,28. 

ΨΕΚΒΕΒ 24, 26. 

ΟΟΝΥΕΧῚΒ :--- ΟΟΒΟΙ υδ0 δὰ ὨΟΧΟΪΟΖΥ. 

24 Νοπὶ υπίο Ὠϊπ ὑμαὺ 18 8016 ὑο Κοθρ γουἶ ἔγοια [8}Π1ηρ, δηα ἴο ῥγοβοη δ ψοὺ ἴΔ.}.}6 58 
20 Ὀαοΐοτο Π6 ργοβϑῆοα οὗ 18 ρίοσυ σι Θχοοθάϊης 70Υ, Τὸ (18 ΟὨΪΥ ᾿|80Γ ἀοα οὖν δὰ- 

γἱοῦτγ," δὲ αἰοῦγ δπὰ δ τηδ] θδίυ, ἀοιαϊηΐϊοη δπὰ ρον, ΟῚ ὩΟῪ δπα ονοτ Ατηθῃ. 

όοτβο 24. [! ὃ ἐ, διιξ, Ὀοϊίον (ἢ 8} ποῖο; δέ ἢοτο ἰπἰτοάτοορα δὴ ̓ππροτγτίδηξ ἐπουρηϊ, δπὰ ἰδ ἐλπίδιηοπηί ἴο: “ Εδ]60 ἐδδοῖὶ- 
ΘΓ ΤΊΔῪ ΒΘΟΚΚ [ὉΓ ΚΊΟΓΥ ΘΙ ΒΟΉ ΠΟΓΟ, δέ ψοῖς Μὴ} δβογιρο ἰξ 8}} ἴο αἀοἀὐ τηγουκχὰ ΟΠ εἰϑι.᾽" οι ποῦ .-- Δ.) 

8 ἘΙρο οηἀογί το α ὑτοὺς ἀρρ᾿γἱης ἴο ἴῃ ἀδοοίνοά. Ὧο οἰὶθ βαγβ 1]ναὶ {1185 ἀἰ σι] τοδάϊης οὐκὶ ἴο 
Ὅο φῬτοίριτοὶ. Ηο {πα 1Ππδὲὶ [6 δ ΠΟΥ, δολγίης ἰῃ ἀοτοϊίοπ, ἰυΓΠ8, 85 ἢ ΘΓΘ, δΓαΥ ἴγοι ἴΠὸ ΓΟΔΊΟΓΒ, 
δῃά γοῖ τηεϑς ἔποπι. ἴηϊοηδῦϊο. Π αὑτοὺς ἰν κοηυΐηο, [ που] οοηδτγηι ἴΠ6 υἱον ὑπαὶ νΥΥ. 22. Σ} γο- 
ἴεν ἴο ἀδοοῖνοι Ὀο)ίοτοσγα. [ὑμᾶς ἰδ ἴδ τοράϊης οἵ Ο. α-.., Βοο., ΚΙΣ., Γδολαὶ. Υυὶκς., ϑγγ., Ασὰῦ., 51}}- 
9Ρ., ἃ].---λι. ] 

[στῆσαι, οΥπιδὴ : ςἰεϊΐεη, ἴο βοῖ. “Ἴμὸ ΟἾΪΥ ἰπδίδῃοσο, οὐἱ οὗ 19, ηὴ ὙὩΪςΝ ἃ ἰγαησ εἶν ἴοττ οἵ ἴστημι 
5 ᾿ἰταπδαἰϊοὰ ργεέασπέ ἰη ΒΒ. Υ,᾽ 1.111}16.--.} 

οτεο 25. Ἅ σό ᾧ ᾧ, οπἠιἰἰἰοὰ ἰη Α. Β. Ο. δίη., 8ΔΒὰ γοϊοοϊοά ὮΥ ΟτγίεδΌ., ΒΟΠΟΙΣ., Γ᾿ Ὦπι., ΤΊδο δηά., 4].; [0 ἨΔ45. ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ 
Ἄστορῖ πῃ ἥγοπι 1 Τίηι. ἱ. 17; οι. χυΐ. 22. [Θογηγδιι γοΐδί ην ἰϊ.---Μ.} 

δ Οτί Ὅν 83η4 οἵδιον ΓΙ ΆΡ]6 δι Ππογίτἰο8 δἀὰ : διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κνρίον ἡμῶν. 80 Τ᾽ ΒΟ 6ἢ» 
ἀοτί. [1{τ ἰα ἰουπά ἰη Α. Β. Ὁ, δἰπ., α΄, 4].. δυά 16 Ἐποτοίοτο [ἢ ΔῸ ΓΗ ΘΟ Τ' ἰηρ.--͵Ὑ. 

[δκαὶ ἘΠῈΡ δοξ ά σαποοὶ θά ΟΥ̓ ΓΔόοδηι., Τἰδοϊοηά., ἤοΥΟΓ, Ρογΐο, οσγ ογίῃ, αἵ. 11 ἰδ νυ διτίης [ἢ Οοά. Β5ίη. 

1 ατὶοουθοῦ δηὰ οἴμοτα δὰ δἵτος ἐξονσία, πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος. ΟΟπιρτοποπδίγτο ἤοβοσ ΡΠ Οὴ Οἵ 
δον Υ. ΤΙβΟ ὁπ αοτί ΓΟΠΟΌΠΟ68 ἔπ τοδαΐη Ὑγ6}}-δυτηοητοαιὶεά. [1Π| 5 1σαπὰ ἴῃ Α. Β. Ο.. Οὐά. 5ῖ.,. 6, 
Τοσοίγοα ΌΥ ὅσῃ ]Ζ, ΑΕ ΊΝΝ Ὁ ΤΙΒΟΙομΒα,, ΑἸτογά, Μ᾽ ογώθτγογεν, 4].. Ὀὰ οἱ δἀορί θα Ὦγ Βτοπη 160 ; 1116 1119 
τουδὶ δυιιποῃ το γοϑ ης -Μ.] 

[εἰς πάντας τοὺς αἰώνας͵, ΠἰΓΟΓΑΙΥ, “ παῖο 411 189 δζοβ," αογπη.: “ Ὠπῖο 41] οἴϑγη  ἰ68.» ὙὍμὸ 1ια] δῇ, 
(εἰ ἱ ςοεοῖ ἑ, αὐ ὰ ἴῃ ΕΤΘΠΟΉ, “ ἔοιες ἴος εἰ δοῖ68.᾽ ἀΥΘ ἴπὸ πηοδῖί 1Π{9Γ8] ΥΟΤΘΙ ΟΠ 8. 

[ἀογπιδὴ οὐ Ὀοξὶι Ὑογ8608 :-ὐ Βυξ τὸ Ηἰ πὰ (πδὲ ἰα Δ0]0 ἴο Κορ γοῦ ἱποῆθηβίγο!υ, δὰ ἴο δοὲ γοι Ὀσϑίοτο [ἢ 9 
ἴκοο οἵ Ηἰ5β8 β]ουίουιβ τπραὐθδίν πῃθϊα δ υἷο τ ἢ ὀχοθοάΐης ΤΟΥ͂, ἰο ΓΒ9 ΟὨἹῪ ψν189 αἀοὰ Ὀ9 ΡΊΟΥΥ δηὰ πἰς]ι- 
Ὧ688, Βίγθη ἢ δηὰ ρΟΥΘΥ "ΟΠ ΠΟῪ δηά [ἴῃ δὶἱ οἱογηΐοθ. Ατῃθῃ.᾽ 

[ΤΥδηδ]δῖο :-τ  Βὺῖ ἴο Ηἰπι παῖ [5 αῦ}]9 ἴο ΚθοὸΡ τοῦ ἥγοπι ΜΠ δηὰ (0 δεῖ ψοῖρ ἔπ ἐπο βγϑδοποο οὗ 1116 
. ΕΊΟΓΥ (Δυ 1668. πὶ (ἢ Ἔχ ο ας ΟΥ, ἴο Ἐπ ΟὨἹῪ Θοά οὖὖἦν βαγνίοαν του κὴ ὅοδιδ Ομ γίδῦ οὔτ Κογὰ, Ὀ6 ρΊΟΓΥ, 

πια οσῖν, δίγοηχί δηὰ δυῖπογὶν, ὈοοΓΘ 41} οἴη ΠΥ, Δη ἃ πον, δηὰ τηἴ0 41} 0 αζο8. ΑἸποη."- "Μ.] 

ΟΡΎΠΕε δυβδοδιρτιον:--[ουδα ἐπιστολὴ χαθολιχῆη. 

1,...1: ετελειωθὴ σὺν ϑεω χαι ἢ τοὺυ (ιουδα χαῦθῦ- 

δοξα σοὶ ο θεος, ο θεος, ο θεος, 
δα επιστολη. 
ολιχὴ επιστολη. 
ροθυμων επ᾿ ἐμοὶ τω αναξιὼω δουλω σου. 

Α-: ἤουδα Β., 8ϊα. Οπιἰεοὰ ΌὉΥ ΠΏΔΏΥ Ουτεῖνοα.--Μ.} τολη. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

νει. 24. Βαϊ ἴο ἘΠὶπὶ τ8μ8ῖ [8 60]6, οἱο. --- 
ΤῊ ῥγαΐβο οὗ αοὐ δ]οημβ τ ῖτἢ {π|6 οοπιοτίδ Ὁ] 6 
ΒΒΒΌΓΑΠΟΘ ἰδδὲ ἀοἀ σΔη δπὰ ψ1}} Κθορ ἱμοτὶ ου ἢ 
ἰο Ηἰβ {πγοη 6. 

τῷ δὲ δυναμένῳ; {18 δοπο]νϑῖοη σΡΘαΥ ΓΤ βοτι- 
Ὀ]68 ἐμαὶ ἰῃ Βοπι. χυΐ. 2, ἴογβα 21 πηι βαρ- 
Βοβὺ {86 ἀου δι ““88}} νγὸ βιιδοθοὰ ἴο Κϑορ οὐγ- 
ΒΟΙΥΟΒ ἴῃ {Π0 ἸΟΥ͂Σ οΥ αἀοα 3 Τ]ιΐα ἀουδι 7υἀὁ 
ΒΟΙΥΕ6Β ὈΥ̓͂ ἷ8 ΓΘΙΟΤΘΏΘΘ ἰο {110 ρονοσ οὗ αοά. 
Το Κ00Ὁ γοῦ; ὑμᾶς φυλάξαι. Ῥγοϊοοὶ γουῦ 

ἴγοτα 6 Ὀ67118 οὗ δβοάιιοίϊοη, Δῃὰ Ῥγϑϑοσυθ γοὺ 
ἷπ Ἰογο, Υ. 21; οὗ, 2 ΤΙ βοββ. .ϊ. 8. ΓΑ] ονὰ; “186 
ΟσουγγθησΘ οὗὁὨ αὐτούς (τ ϊολ 8. δἰτηοβὲ Ὀαγοπὰ 
ἀουδι (δ ἰσὰθ τοδάϊηρς ἰηβίοδὰ οὔ ὑμᾶς οὗ Ἐθ6. οΥ͵ 
ἡμᾶς οὗ ΑἹ, σδῃ ΟΠΪΥ 6 δοσουπίοα ἴον ὉΥ (Π δὰ}- 
Ῥοβίυΐοι ἰμαὶ 5ι. δυο τυτὶϊοθ μογθ, δϑ οἵ 4]1 ἰὸ 
ὙὨΟΩΙ Π6 ΒΔ8 Ὀθθὰ δ ἀγοβδίηρβ Ηἰπιβεῖζ, ἴῃ {89 
(ἱτὰ Ῥόγβοι, 88 ἱζ "6 γγαᾶβ Ῥσδυΐης ἰο αοά ἴον 
ἤμθ. Ηΐδ σϑϑδοὴ [ὉΣ ποὶ υϑΐηρ ὑμᾶς ΤΩΔῪ ὨαΥΘ 
Ὀθθα 18 ἀϑβίγο ἰο ἱποϊμἀθ 8180 'π (δ ἰϑῦτλ ἰῃο86 
ΜΌ0 ταῦ θ6 οοηγϊοἰθα, τοβουθὰ ἔγομῃ ἴ0 ὅτο, 
διὰ οοπιραβδίοπαίοα, 85 γ79}} 8Δ8 Ἦΐ8. ἸΠΟΓῸ ἱπιπιο- 
ἀΐαῖθ τοδᾶοῦ, Βυΐ ἱὰ ἰδ βατάϊυ ἐκ ῖγ, ἐπ {86 
Βοϊϑιημ οἶοβθ οΥ̓͂ εἷα ΕΡΪκἰ16, (μὲ δ βῃου]ὰ τιϑϑῃ 
ὉΥ αὐτφύς ἰμοϑε οπν."--Μ.] 

ΕἼΟΙΩ 1Α1Π1π6; ἅπταιστος, Του πᾶ ΟὨΪΥ ΟΤΟ, 
ἔγοτα πταίω, ἰο δίῃ ΌΪ]6 ΟΥ δίσὶκθ δραϊηδί, οἵ, 2 
Ῥοίον 1. 10; Φδῖωθβ ἱἰϊ. 2; ἰ,, 10. βέεῖου: “ἯΒο 

Οια: του αγίιου αποστολου ιου- 

ο μαχ- 

κι Ϊουδα επισ- 

ἄοο8 ποὲ τ Κθ ΟΣ 8Βα5 ποίΐ τη846 8 [186 βίορ ἴῃ 
18 νι δὶκ.᾽ 

[πη ἴΠ89 Ρσθϑθῇοθ οὗ Εἶπα ξἴοτν ; οἵ. 2 Ῥοῖον 
ἱ, 17. ΑἜ βρθοῖδὶ τιδηϊεβίδιϊοη οὗ δύ Ὑ1}} (ΔΚ 
Ηἶδοο αἱ ΟἘ γι᾿ Β σοτηηρ (0 ἡπαἀρηγοηΐ. 

Βιοῦ: ἴπ ἐμαὶ ἀοφοϊϑῖνο ἀδὺ Ηο ν}}} βοὲ {Β θη οἢ 
Ηὶβ τῖρῦ πὰ δπὰ οἵη ἐποπὶ 8 Πἰβ οὐ, 2 
Τ|1059. 1. 7. 10; Μαῖιί. χχν. 83; 1 Οον. υἱ. 2. 8; 
Βον. ἰ. ὕ. 6; 111. 2]; γ. 10. ᾿ 

ΕΔ α111658; ἅμωμος, ἘΡΗ. ἱ. 4; ν. 37; 6Ὁο]. 1. 
22. Ἠοῦ. ἰχ. 14:1 Ῥοί. ἱ. 19; Βογ. χὶν. ὃ. γγ1ι|1- 
ουὖὐὖ (9 πΒίδίηδ οὗ δίῃ, 80 ἰμδὶ οὐϑθὴ ἰἢο ἀου]]}, [816 
ΔΙΟΙ-Ὀ]ΔΙΏΟΓ, σδηηοὺ ΤΘΡΥΌΔΟΝ ὑδοῖὰ τὶ ἢ ΔῺΥ 
(εἴης, αὐΟΣ ὑμῃ 6} αν 66 πῃ 6]6Δη56α βηιὶ νΑΒῃοὰ, 
οὗ, 2 Ῥοῖον ᾿ἰὶ. 14: ῬΆἘ1]. ἰἱ. 16. 

ἍὝΨ1 οχοθοᾶϊηξ ἰογ.---ἐν ἀγιαλλιάσει, εἴ. 1 
Ῥοῖΐον ἰν. 18: ἱ. θ6-9: 2 Τί. ἰϊ. 10: μον. χὶχ 7. 

νεκ. 20. ο τἴῃ6 ΟΣἿἹΥῪ (νυΐδοὴ)ὴ Θοᾶῦ, εἰο.--- 
ΑσΏθ8. 

» Οὗ. 1 Τίαι. ἱ. 17; οτα. χυὶ. 27; δρῸ]}168 ἰοὸ 
αοὰἂ ὑπο Εδίδοσγ, οὔ. Φόολη χυΐϊ. 8: ον. χυ. 14. 

Οὖἷἐ βανίουσ.---Α φυγοάϊοδία οὗἩ αοά {πὸ δ- 
(ΠΥ, 88 86 δυογνϑ-ηθηϊ οηφα οἷαυδβο διὰ [Ιησοῦ 
Χριστοῦ τοῦ κυριόυ ἧἥμων 18 ῬΥΟΌΔΟΌΪ φοηυἷη6, 85 ἴῃ 
1 Τί. 1ἰ. 8, ἀμὰ 68 {10 Εδίμον 18 οδ θὰ ἴῃ [ἢ 
ΟἹὰ ἸΤοδίδιηθης βανίους δπὰ Βοάοοιηον, 1 ὅδ. 
χῖν, 80: Ῥε. οΥἱ. 21: 2 ὅδ. χχὶϊ. 8: 1 Οἤσοη. 
ΧΥΪ;. 86. Ηο 18 οὖν βαυίΐϊουσ ἰβγουρὰ (86 τηθαϊα- 
ἰἴοη οὗ (6 ὅοῃ, ἴογ διά ὈΘ]οη 8 ἰο σωτῆρε, ποὶ ἴο 
89 βοαῃοὶ, οἵ. ΤΊϊ, ἱ. 8; 11. 10; 1}, 4. [869 ΑὉ- 
Ῥϑσ. Οείι., νυ. 2ῦ, ποῖϑ ὃ.---Μ.} 
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ΟἿοῖν (ἀαῃ ἃ) πα ͵θ5ῖγ.--[866. Αρρᾶγ. Οτῖὶϊ., 
Υ. 26, θ.---.}, ο.. 2 Ῥοίον ἰἰϊ. 18; Βομ. χὶ. 86; 
ΧΥΪ. 27; ον. 1. 6, μεγαλωσύνη, οἷ. θοαὶ. χχχὶ!. ὃ, 

'ΧΧ, - δὴ ΗοὉ. 1. 8; τἱ]1. 1. Ηΐ8 νοπᾶοτ- 

70] ρστγοαίποϑβ, 18 Ηθ ἰβ οδἹοὰ ἰπ βοσγσιρίασο (89 
Ηϊεῖιοβί πὰ Μοδὶ Ηρ. 

κράτος (ἀοτδῃ: Ῥοτοτ), βίγοισίῃ. Ασδοογάϊηρ 
ἰο Βοοβ, ἴπὸ ϑβϑϑηίΐαὶ, ἱτπητη οὐδ Ὁ] 6 βίο σί οὗ {116 
Ῥινῖπο Βοίηρ, πῖον ξαϊηίοι ποῖ, πο ΠῈΣ. Κ͵ΟῊΒ 
ὝΘΑΓΡΥ ([8Ά. χὶ. 28). 

ἐξουσία [Οὐ Υπιδῃ : πιΐφλί), δαϊ οτὶγ. Η8 βονο- 
Τοϊρηίν, ἸογάϑΡ δὰ σὰ] οὗ 8}1} ἰΐηρβ. δόξα 
Δα κράτος ἈΥ6 8130 Του πα ο]0856 ἰοροίπον, 1 Ῥοίον 
ἦν. 11; γν. 11; Βον. ἱ. 6: νυ. 18. Ἐδοῖ οὗ ἐδιοβα 
δίιισι υϊοΒ ΟσσΌΓΒ ἰῃ δοππαδοίΐοη ΜΓ οὁπ9 τοϊδιοα 
ἰο ἰ(. δδιῖον ἀοῆποβ [ἢ 6 86 180 88 79Ὸ0]]1Ὁὁ͵͵8: “ΤῈ 
ΕἸογίουβ πιλ) δῖ Υ δηά [6 ργϑδίποδβ οὗ (6 ἴονο οὗ 
Αοἀ ἰ8 ῥγαϊβοὰ ἴον ἰπθ χοοᾶ ουἱΐ οὗ ΗΒ ΤᾺ] 668 
Εἰνόη, τοϑίογοα δ8πα ργθβοσυβὰ ἰο Ηΐβ οὐνῃ; ΗΪ8 
Τὴ ΡΟΝΘΓ 18 ΡΓΔΙΒΟα 0 {Π6 σοηπαποδὶ ΟΥ̓͂ ΟΥἹ] 
ὈΠίο 186 τἱοίοτυ οὗ βδ]γαίϊοη διϊθπαϊηρ (86 ζ0Γ- 
τον." δα Βαγθ ῬΧΟΌΔΟΌΪΝ ἰο ΒΌΡΡΙΥ ἔστω, 88 1 
Ῥείον ἷν. 11]. 

ΑΑπιϑη, βἰτα αν ἰο {6 σοποϊυβίοη οὗἨὨ οἱδοΥ ἀοχο- 
Ἰοχίοβ, Βοιι. ἱ. 25; 2 Ῥοΐοσ ἰἰϊ. 18; βο ἰὺ ἱβ: ἰἰ 18 
8ΔΒΒΊ ΓΘαΪΥ ἰγιιθ. 
[ΠΕ οἰδιβοβ διὰ Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν 

δα πρὸ παντὸς τοῦ αἰῶνος ἴδγΥο 80 ἱτιροτίΔηϊ Ὀ68Γ- 
ἧηᾳ, (86 ἔγδι Ὀοΐϊηρς ““αἰτοοίοα αραϊμδὶ Πογοὶϊοβ 
ὙΠΟ δορδιδίοὰ Φεβὺυδ ἤγοια ΟἸσίβὶ, δὰ ἀϊὰ τοὶ 

1ΠῈ ἘΡΙΒΗ͂ΤΙῈ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΕ Ὁ 8. 

δοκηον]οαρεο Ηΐπὶ 88 ὑμ6 ΟἾἶνοσ οὗ 8]1] ζγτδοὺ ἔγοσζω 
αοα;᾽ (86 δοσοπὰ 88 “δϑβοσίϊηρ {Π6 δἰ ὁ." 8] Ῥσθ- 
οχἰβίοηοο οὐ ΟἸγτὶδὶ δραϊηδὶ {Π6 8186 ἰθδοβοσα. ἢ 
( ογάβ σου): ἔγοα [86 Ἰαἰίογ, βὰν 8 1.11116, Π ΒΥ 
Ὅς ἀονίνοά (86 Ἰλιυγ χοα] Τοστδαΐα: “45 ἐξ τοε τῇ 
ἐλε δεσίππὲπρ."--Μ.]} 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ἈΙΚΟΕᾺ :--- ἼΒαῖ π ΒΙ6ἷι 15 τη ροβδὶ 516 τὶ {ἢ τ ΘῈ, 
18 ῬοΒΒΊ 816 πὶ αοὰ, νῆο γ δα }ν 0865 ΗἾδ8 Ὀϊνῖσο 
ῬονΟΡ Ὀοΐὰ ἱπ (86 ὅγείὶ να κοιὶηρ οὗ δι, ΕΡΆ. ἱ. 
19, δηὰ ἴῃ Κοθρίης ὺ8 ἰο ἰμ0 δῃὰ, Φοῃπ χ. 28. 
ΦΕῸΡ (0 χοοὰ ττουρμὶ ἴῃ δπὰ ὈῪ (μ6 δοσοσο- 
Ρ ἰΒιοηὶ οὗἨ ΗΪ8 ρυγροβο οὗ σταςδθ, ΒΟΒΟΌΣ διὰ 
Τὴ ͵οΒίγ δὸ ἀυο ἰο Ηΐπι; ἴ9᾽ [86 601} οσοπαᾳυογοα 
ἴῃ δηὰ Ὁγ ἰδ Βδ πὸ ῬΟΥ͂ΤΟΣ δηὰ τηΐσῃῖ Ὀ6 ἀϑοσι Ὀθα 
ἴο Ηἶπι. 2 αὐἱλ δβουῖθοβ {818 ἀΟΧΟΪΟΘῪ ποῖ, ἀπὰ 
λορε ἷἰθ δβδυγοὰ ἐμδὸίμοτο Ψ}}}} θ0 δυυπάδηϊ δα 50 
ἴον 1 (Βγουρμουΐ οἰ ΥΠ (Υ.᾽"} 

Ξ5ΞΤΑΆΚΕ :---ἀοἀ ὁδ8η ἀ0 8]1} {πη ρθ ὉΥ Ηΐδ στδοα; 
{5 '6 1η6 σοπδβοϊδίϊοι οὔ ΗΒ οἱοοὶ δῃὰ βοσυδηίδ, 
Ῥμὶ!. ἱν. 13.---Ο, δορου]γ- ἀοβίτοὰ βἱρμὶ οὗ ἐδ9 
κἴΟΥΥ οὗ Ομνίδι ' Μοβοβ ἀοδίσοα (ὁ 860 ἴδ ἴῃ (μὲ8 
᾿ἴθ, δπὰ 1 σὨοΥ 8 (ἢ βαπὶθ ἀδδίγο; Ὀαυὶ ἃ βίηζαὶ,, 
αὶ γ, τουδὶ ΤΠ ΔῺ ΙΏΔῪ Ὠοὺ 866 ἰΐ, Ὀυΐ ἐπ εἰετ- 
ΒΪΥ 1 8}:4}} 866 ἰὲ δηὰ πού δῃοίμον, 1 Φομπ 111.2: 
Ῥᾳ. χὶδὶ. 8, [οὖ. Φοἢ χὶχ. 27.---ῖ.7.---αὶ] ἐδὸ ἀο- 
πη ρ8 ΟὗὨ Ἰβ 6 876 οΥ]], ἰῦ (Π6Υ δίαι ποί δὶ {89 βδρσοδὰ 
Οὔ ἰδ6 Βοῃοὺχ δῃὰ φδίοσυ οὗ 6Θοά, 1 Οον. χ. 81]. 
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